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أصــدر عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
توجيهــات جاللته الســامية بزيــادة مبلغ الكفالة الشــهرية لأليتام واألرامل 
المكفوليــن لــدى المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية والبالــغ عددهم 11 

ألف يتيم وأرملة.
ووجه جاللته المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية برئاســـة ممثـــل جاللـــة الملـــك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
رئيس مجلـــس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بـــأن تتولـــى مهمـــة 
اإلشراف على صرف ومتابعة تنفيذ هذه 
المكرمـــة؛ للتخفيف من األعبـــاء المادية 

التي يواجهها األيتام واألرامل.
وبيـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية ســـتعمل على تنفيـــذ المكرمة 
في أســـرع وقت على الوجه األكمل وبما 
يحقـــق الهـــدف الســـامي لهـــذا التوجيـــه 

الملكي الكريم.
مـــن جانبه، أكـــد األمين العام للمؤسســـة 
مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الســـيد أنه بنـــاًء علـــى المكرمـــة الكريمة 
وبتوجيـــه مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة، فإن المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية ســـتقوم بتنفيذ هذا 
التوجيه الســـامي اعتبارا من كفالة شـــهر 
يونيـــو 2020 لجميـــع األيتـــام واألرامـــل 
المكفولين من المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية والبالغ عددهـــم 11 ألف يتيم 
وأرملة، إذ ســـيتم إيداع مبلغ الكفالة في 
حســـاباتهم المصرفيـــة مباشـــرة بزيـــادة 

قدرها 20 %.

20 % زيادة بكفالة 11 ألف يتيم وأرملة
ناصــر بن حمد يشــكر العاهل الهتمامه األبوي بأســر “الملكية”

جاللة الملك

المنامة - بنا

النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء  دعـــا 
المواطنين والمقيمين إلى ضرورة 
باإلجـــراءات  والتقيـــد  االلتـــزام 
الوقائيـــة التـــي يصدرهـــا الفريـــق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
حـــاالت  عـــدد  الرتفـــاع  كورونـــا؛ 
المخالطيـــن ألرقـــام قياســـية، وال 
بد مـــن الحـــد مـــن هـــذا االرتفاع، 
ودعـــم الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق 
البحرين برئاســـة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة.وقـــال 30 نائبا في بيان أمس 
مزيـــدا  يتطلـــب  الحالـــي  الوضـــع  إن 
مـــن االلتـــزام والحرص علـــى تطبيق 
اإلجـــراءات الوقائيـــة مـــن كل األفراد 
وعـــدم التهـــاون فـــي الحفـــاظ علـــى 

الصحة العامة.
الفريـــق  جهـــود  أن  علـــى  وشـــددوا 

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
وتيـــرة  فـــي  تســـتمر   )19 )كوفيـــد 
حـــاالت  ارتفـــاع  مـــع  متصاعـــدة 
والفحوصـــات  اليوميـــة  المصابيـــن 
اليومية التي يتم إجراءها بما ال يقل 
عـــن 6000 فحـــص وتلقـــي أكثـــر من 
370 ألـــف مكالمة ممـــا يعني االهتمام 
الكبيـــر للدولـــة لتجـــاوز الجائحـــة مـــا 
مـــن  التزامـــا  المقابـــل  فـــي  يتطلـــب 
المجتمـــع مـــن مواطنيـــن ومقيميـــن. 
ومواصلة قصص النجاح واالشـــادات 
الدوليـــة التـــي نالتها مملكـــة البحرين 
بفضل خطة عملها، وتوجيهات عاهل 
البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
 وجـــدد النـــواب دعوتهـــم بأهميـــة 
وتجنـــب  االجتماعـــي  التباعـــد 
وضـــرورة  العائليـــة،  التجمعـــات 
غيـــر  عقوبـــة  علـــى  التشـــديد 
المتلزمين بارتـــداء كمامات الوجه 
والذي يعد إجراًء وقائًيا، مع أهمية 
إتبـــاع كافـــة اإلجـــراءات الوقائيـــة 

وعدم التهاون بها.

نواب: ال تتهاونوا باإلجراءات الوقائية
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“العمــل الدوليــة”: 5 مالييــن وظيفة سيخســرها الوطــن العربي

“لقمة العيش” رهينة بين فكي “الجائحة”

علقت منظمة العمل الدولية جرس اإلنذار 
حيـــن توقعـــت خســـارة العالـــم نحـــو 195 
مليون وظيفة بدوام كامل، منها 5 ماليين 
وظيفة في الدول العربية، بفعل تداعيات 
جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19( التي تتزامن 

مع تراجع غير مسبوق في أسعار النفط.
وفـــي تقرير حديث لمؤسســـة “أكســـفورد 

إيكونوميكـــس”، توقعـــت فيـــه أن تشـــهد 
للعمالـــة  نـــزوح  موجـــة  الخليـــج  دول 
المهاجرة بمعدل 10 % من ســـكانها، بفعل 
تداعيات الجائحة على األنشطة التجارية 
واالقتصاديـــة، بلغت نســـبتها في البحرين 

نحو 6 %.
وفـــي  مبكـــرا  ســـارعت  البحريـــن  مملكـــة 
خطـــوة اســـتثنائية بإطـــالق حزمـــة مالية 
بلغـــت 4.3 مليـــار دينـــار؛ كأولويـــة قصوى 

تداعيـــات  لمواجهـــة  االقتصـــاد؛  لدعـــم 
فيروس كورونا.

والمبكـــرة  المهمـــة  الخطـــوات  ورغـــم 
التـــي اتخذتهـــا المملكـــة فـــي ســـبيل دعم 
االقتصـــاد، إال أن الســـؤال األبرز الذي بات 
يطرح بشـــكل واســـع هـــو: إلى أيـــن تتجه 
أوضـــاع ســـوق العمـــل فـــي البحريـــن بعد 
انقضاء فترة تحمل الحكومة دفع رواتب 

الموظفين في القطاع الخاص؟

رحبـــت وزارة الخارجية بمبادرة رئيس جمهوريـــة مصر العربية عبدالفتاح 
السيســـي، الداعية إلـــى وقف إطالق النار في دولة ليبيا وااللتزام بالمســـار 
السياســـي؛ مـــن أجـــل تحقيق تطلعات وطموحات الشـــعب الليبي الشـــقيق 
في األمن واالســـتقرار. وأكدت الوزارة في بياٍن أمس دعم مملكة البحرين 
لجميع الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية؛ من أجل حفظ األمن 

القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

البحرين ترحب بإعالن وقف 
إطالق النار في ليبيا

ذكـــر تجـــار مواد بنـــاء أن الطلب على 
الصحيـــة  واألدوات  البنـــاء  مـــواد 
خصوصـــا يشـــهد بـــوادر ارتفـــاع مـــع 
بدء وزارة اإلســـكان تسليم الوحدات 
“الرملـــي”  مشـــروع  فـــي  اإلســـكانية 

السكني.

وحدات “الرملي” 
تنعش الطلب على 

خدمات البناء
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“يبدو أن إدارة األوقاف الجعفرية  «
الحالية ال تختلف عن السابقة؛ 

ألنها تؤسس لظاهرة غير مرغوبة 
وال يمكن القبول بها وهي 

عدم تنفيذ األحكام الباتة من 
المحكمة”. هكذا بدأ ممثلو مأتم 

الهملة حديثهم مع “البالد”.

تراجعت كميات الذهب التي  «
استوردتها البحرين في أبريل 

الماضي، إلى 12 كيلوغراما بقيمة 
237.8 ألف دينار مقارنة بـ285 

كيلوغراما بقيمة 5.4 مليون دينار 
في مارس الماضي، أي بانخفاض 

بنسبة 96 %.

نزل مئات من المتظاهرين  «
اللبنانيين إلى الشوارع، أمس، ورشق 

بعضهم رجال الشرطة بالحجارة 
وطالبوا الحكومة باالستقالة؛ بسبب 

تعاملها مع األزمة االقتصادية 
الخانقة. وطالب بعض المتظاهرين 

بنزع سالح حزب الله.

في ظل الوقت الراهن لنتكلم عن  «
هذه الجائحة التي انتشرت بين 
النساء والرجال، وذلك الهوس 
الذي انتشر بين شعوب الدنيا، 
وهو عمليات التجميل، فكيف 
يرى الشباب في البحرين هذه 

العمليات يا ترى؟

قال رئيس نادي ظفار العماني الشيخ  «
علي الرواس إنه يتوقع أن تتم الموافقة 

على طلب نادي الرفاع البحريني 
باستضافة المتبقي من مباريات 
المجموعة الثالثة لكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم تحت نظام التجمع 
في دولة واحد في أكتوبر المقبل.

1108121413

الرواس: الرفاع األقرب الستضافة مجموعتنا اآلسيويةالتجميل في عيون الشباباللبنانيون يستأنفون احتجاجاتهم96 % تراجع الذهب بأبريل“الجعفرية” ترفض تنفيذ األحكام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف 
إن الـــوزارة ممثلة فـــي قطاع الزراعة 
والثروة البحرية ماضية في جهودها؛ 
لتعزيـــز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
الســـمكي،  االســـتزراع  مجـــال  فـــي 
اإلنتاجيـــة  الطاقـــة  لرفـــع  والســـعي 
للمركـــز الوطنـــي لالســـتزراع البحري 

بمنطقة رأس حيان.
خلـــف  أشـــار  للمركـــز،  زيـــارة  وفـــي 

ســـمك  يرقـــات  إنتـــاج  “نجـــاح  إلـــى 
الصافي ورفـــع كثافة اإلنتاج المحلي 
لتصـــل للمســـتويات التجاريـــة، التـــي 
يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا لتكـــون عمادا 

لالستزراع المحلي”.
وأوضـــح أن “الوكالة تخطو بخطوات 
ثابتـــة في تحقيـــق مبـــادرة االقتصاد 
األزرق عبـــر نجـــاح مملكـــة البحريـــن 
في اســـتزراع سمك الصافي بالكثافة 

التجارية”.

نجاح استزراع “الصافي” بالكثافة التجارية

)03(

جبل نفايات المقشع... المخالـف “شـرد”

جبل من 
المخلفات على 
مرأى ومسمع 

من الجميع 
في مجمع 

450 بمنطقة 
المقشع

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

ملكية العقار المستغل كمكب 
للنفايات تعود إلى “الجعفرية”

8 جهات رسمية عاينت الموقع 
)07(... هل يتحرك “الساكن”؟

علي الفردانالمنامة - وزارة الخارجية

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - وزارة الداخلية

تسجيل 553 
مخالفة “كمامة”

أكد رئيس شعبة العمليات بمديرية شرطة 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــنــقــيــب إبــراهــيــم 
مخالفي  رصـــد  مــواصــلــة  الــكــعــبــي،  محمد 
العامة،  ارتــداء كمامة الوجه في األماكن 
حيث بلغ عدد المخالفات بالمحافظة 553 
مخالفة، مضيفًا أن المديرية تطبق خطة 
أمنية على مدار الساعة لمتابعة المحالت 
الـــتـــجـــاريـــة واألمــــاكــــن الـــتـــي يــكــثــر فيها 
االزدحام من خالل تسيير دوريات راجلة 
ومــتــحــركــة، لــضــبــط الــمــخــالــفــيــن واتــخــاذ 

االجراءات الالزمة.

ناصر بن حمد يشــكر العاهل الهتمامه األبوي بأسر “الملكية”

20 % زيادة بكفالة 11 ألف يتيم وأرملة

أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
بزيـــادة  الســـامية  جاللتـــه  توجيهـــات 
مبلغ الكفالة الشهرية لأليتام واألرامل 
الملكيـــة  المؤسســـة  لـــدى  المكفوليـــن 
عددهـــم  والبالـــغ  اإلنســـانية  لألعمـــال 
11 ألـــف يتيـــم وأرملة، ووجـــه جاللته 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
برئاســـة ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بأن تتولـــى مهمة 
اإلشـــراف علـــى صرف ومتابعـــة تنفيذ 
هـــذه المكرمـــة؛ للتخفيف مـــن األعباء 
المادية التي يواجهها األيتام واألرامل.
وبهـــذه المناســـبة، رفـــع ســـمو الشـــيخ 
خالـــص  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
الشـــكر والعرفـــان إلى حضـــرة صاحب 
الفخـــري  الرئيـــس  الملـــك  الجاللـــة 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، 
على هـــذه المبـــادرة والمكرمة الكريمة 
والشـــاملة  المتميـــزة  الرعايـــة  وهـــذه 
ألســـر المؤسســـة الملكية، مما يؤكد ما 
يكنـــه جاللتـــه من حـــرص أبـــوي كريم 
علـــى توفيـــر الرعاية الشـــاملة لألرامل 
الدائـــم  جاللتـــه  واهتمـــام  واأليتـــام 
بجميـــع فئـــات شـــعبه الوفـــي وتلمـــس 
احتياجاتهـــم وتوفيـــر الحيـــاة الكريمة 
لهم في مختلف الظروف والمناسبات.
وبيـــن ســـموه بـــأن المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية ستعمل على تنفيذ 
هـــذه المكرمـــة في أســـرع وقـــت على 

الهـــدف  األكمـــل وبمـــا يحقـــق  الوجـــه 
السامي لهذا التوجيه الملكي الكريم.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن هـــذه المكرمـــة 
الملكيـــة ليســـت باألمـــر الغريـــب علـــى 
جاللته صاحب العطايا اإلنسانية الذي 
يحـــرص دائما على فعل الخير وتوفير 
الحياة الكريمة لشعبه الوفي، إذ يوجه 
جاللتـــه إلى تقديـــم الدعـــم المتواصل 
للمحتاجين بما يضمن لهم حياة كريمة 
ومســـتقرة؛ لكون جاللته الســـند األول 
للشـــعب البحرينـــي الـــذي يبادله الحب 

والوفاء والوالء.
وقـــال ســـموه إن مـــا تفضل به ســـيدي 
جاللة الملك من مكرمة كريمة وتلمس 
الحتياجات األيتـــام واألرامل لهو خير 
دليـــل على مـــا يحظون به مـــن اهتمام 
كبيـــر ومســـتمر من لـــدن جاللـــة الملك 

وتلمـــس احتياجاتهـــم وتفقـــد أمورهم 
بما يحقق العيـــش الكريم لهم في ظل 

العهد الزاهر لسيدي جاللة الملك.
من جانبه، أكد األمين العام للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى 
الملـــك يحـــرص أن  الســـيد أن جاللـــة 
يكـــون ســـباقا فـــي تلمـــس احتياجات 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  الجميـــع 
والظـــروف، وتقديم العـــون لهم، حيث 
تأتي هذه المكرمة انطالقا من اهتمام 
جاللتـــه بمـــا يضمـــن لأليتـــام واألرامل 
حيـــاة كريمـــة وآمنـــة ومســـتقرة ومـــا 
يحظـــون به مـــن رعاية ومحبـــة كبيرة 

من لدن جاللته حفظه هللا ورعاه.
وأشـــار إلى أنه بناًء على هذه المكرمة 
الكريمـــة وبتوجيـــه مـــن ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، فإن المؤسسة 

اإلنســـانية ســـتقوم  لألعمـــال  الملكيـــة 
بتنفيـــذ هـــذا التوجيه الســـامي اعتبارا 
مـــن كفالـــة شـــهر يونيـــو 2020 لجميع 
األيتـــام واألرامـــل المكفوليـــن من قبل 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
والبالـــغ عددهم 11 ألـــف يتيم وأرملة، 
حيـــث ســـيتم إيـــداع مبلـــغ الكفالة في 
حســـاباتهم المصرفية مباشـــرة بزيادة 

قدرها 20 %.
وأوضح الســـيد بأن هـــذه الزيادة تأتي 
ضمـــن النهـــج الحكيـــم الـــذي ينتهجـــه 
جاللـــة الملك منذ تأســـيس المؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنســـانية؛ لالطمئنان 
على مناســـبة مبلغ الكفالة الشهرية مع 
الظروف الحياتية والمعيشـــية لأليتام 
واألرامـــل البحرينييـــن المكفوليـــن من 

قبل جاللته.

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك

عالم ما بعد كورونا

كان واضًحــا أن عالــم مــا بعــد كورونــا، لــن يكــون مثلمــا كان مــن قبلــه، ال تشــابه في 
القوانيــن والتشــريعات، وال تالقــي فــي األفــكار والتصريحــات، وال انســجام بيــن 

التواريخ السابقة واألخرى الالحقة.
مجلس الوزراء الماضي الذي انعقد بتقنية االتصال المرئي عن ُبعد وترأســه رئيس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان حفظــه هللا ورعــاه، أدرك 
هذه الحقيقة مثلما كان يدركها بحكمة متناهية في اإلباحة واإلتاحة، في التعاطي 
كوننــا  اإلنســانية، وســجايا  أمــة  بشــجون  والمواطــن،  الوطــن  بشــؤون  واالهتمــام 

المشتعل أوبئًة ومؤامرات واعتداءات على الثوابت والمواثيق.
األب الرئيــس طــوال مجالســه العتيــدة المتالحقة وخالل جلســات مجلــس الوزراء 
التــي أعقبــت الجائحة الفيروســية الغامضة، أشــاد بقدرة الحكومة علــى تفاعلها مع 
توجيهــات عاهــل البــالد المفــدى حضــرة صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، وعلــى الخطــوات االســتباقية الرائدة لتعامــل ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير سلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه مع هجمة جائحة كورونا، تماًما مثلما أشاد 
باآلليــة التــي اعتمدتها اللجنة التنســيقية من أجل لجم الفيــروس، وتطويق مصادر 
انتشــاره، وتخفيف حدة تداعياته ليس على المصابين فحســب إنما على القطاعات 

التي تراجعت، واألنشطة التي ُأضيرت، والمناطق التي تأثرت أيًضا.
وألن عالــم مــا بعــد كورونــا لــن يلتقــي أبــًدا بما كان قبــل كورونــا، فإن ســمو الرئيس 
القائــد حفظــه هللا ورعــاه قــد ســمح فــي قــرارات اســتباقية عــدة بضــرورة تحويــل 
األنديــة والمنشــآت الرياضيــة إلــى شــركات، أو الســماح لها بتأســيس شــركات، األمر 
الذي سيوفر لها قواعد تمويلية تعتمد الربحية إلى جانب الدور اإلنساني في تهيئة 

الشباب واالرتقاء بالرياضات التي يتقنونها واأللعاب التي يتفوقون فيها.
في الوقت نفسه تم تمديد مظلة التأمين االجتماعي لتشمل صاحب العمل وعائلته 
مــن العامليــن معــه في نفس المنشــأة نزواًل إلــى رغبة الكثيرين فــي ضرورة تحقيق 
العدالة اإلنســانية لهذا القطاع الذي ظل يعاني من غياب هذا القرار لســنوات بعيدة 

مضت.
المتعثريــن  بالمثــل،  البنــوك  مــن  المقترضيــن  معاملــة جميــع  يتــم  أن  فقــط  يبقــى 
والمنتظميــن منهــم، ألن توجيــه القيادة كان واضًحــا ال لبس فيه ويقوم على تأجيل 
دفع األقســاط الشــهرية للقروض المســتحقة عليهم لمدة ستة شهور من دون فوائد، 
فــإذا كان القــرار ينســحب علــى المنتظميــن والذيــن ال يعانــون من مشــكالت ســابقة 
لكنهم تأثروا فقط بظروف كورونا، فما بالك بالذين أصابهم التعثر من قبل كورونا، 
أي أن إصابتهم تأتي مضاعفة، ألن كورونا لم يكن برًدا وسالًما على المنتظمين لكنه 

جاء برًدا وسالًما فقط على المعسرين.
العدالة الناجزة، والتوازن النوعي في تحقيقها يدفعنا إلى ضرورة التقيد بالتفســير 
الشــامل للتوجيهــات الســامية الحكيمــة التــي ال تفــرق بيــن مواطن وآخــر، فالجميع 
تحت كارثة الجائحة الكونية سواسية، متعثرين أو متعسرين أو منتظمين سابقين، 

وهللا الموفق والمستعان.

بقلم: د. عبداهلل الحواج

إشادة بانضمام “المقاييس” للقائمة البيضاء
ــر الــثــقــة ــي ــاي ــع اإلفـــــــراج عـــن الــبــضــائــع بــعــد اســتــيــفــاء م

أعـــرب رئيـــس شـــؤون الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن شـــكره 
والصناعـــة  التجـــارة  لـــوزارة  وتقديـــره 
الفحـــص  إدارة  النضمـــام  والســـياحة 
والمقاييـــس بالـــوزارة للقائمـــة البيضـــاء 
للمســـتوردين والمصدريـــن وبالتحديـــد 
بقطاعـــات  العالقـــة  ذات  الشـــركات 
والمكيفـــات  واألثـــاث  الســـيارات 
شـــركة،   35 تضـــم  حيـــث  والخرســـانة، 
وذلك في إطار حرص شـــؤون الجمارك 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  تشـــجيع  علـــى 
علـــى االنضمـــام للقائمـــة البيضـــاء التي 
اطلقتهـــا شـــؤون الجمـــارك فـــي نوفمبر 
العام الماضـــي بناًء على توصيات لجنة 
التخليـــص الجمركي المشـــكلة بقرار من 

ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة. 
وأشار إلى أنه من خالل االنضمام للقائمة 
البيضـــاء ســـوف يســـمح باإلفســـاح عن 
البضائـــع دون انتظـــار الفحص من إدارة 
اســـتيفائها  بعـــد  الفحـــص والمقاييـــس، 
معاييـــر الثقة وااللتـــزام من قبلها وقيام 
اإلدارة المعنية بفحـــص البضاعة داخل 
الســـوق المحليـــة والتأكـــد مـــن مواصلة 
التزامهـــا بالمعاييـــر، حيـــث يعتبـــر ذلـــك 
مـــردودا إيجابيـــا لكال الجهتيـــن، مضيفا 
أنـــه علـــى الرغم مـــن أزمة كورونـــا التي 
تمـــر بها مملكـــة البحريـــن والعالم أجمع، 

إال أن شـــؤون الجمارك مازالت مستمرة 
فـــي الســـعي لتحقيـــق نجاحـــات مهنية 
متطـــورة وذات حرفية عالية في مجال 
تيسير التجارة، من خالل تسريع وتيرة 
العمل في المنافـــذ الجمركية بما يضمن 
توفيـــر الوقت والجهد، مؤكدا اســـتعداد 

شـــؤون الجمارك للتعاون والتنســـيق مع 
كل الجهات الرقابيـــة الراغبة باالنضمام 
التـــام  واســـتعدادها  البيضـــاء،  للقائمـــة 
قـــد  التـــي  الصعوبـــات  كافـــة  لتذليـــل 

تواجههم.

يشـــار إلى أن الجهات الرسمية المنضمة 
منذ العام الماضي إلـــى القائمة البيضاء 
للمســـتوردين والمصدريـــن هـــي الهيئـــة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة، ووزارة الصحـــة، حيث بلغت 
البيانـــات  نســـبة االنخفـــاض فـــي عـــدد 
الجمركية المحولة إلى الجهات الرقابية 
23 %، فيما بلغت نســـبة االنخفاض في 

المجلس األعلى للبيئة 18 %.

الشيخ أحمد بن حمد

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المواصـــالت  وزيـــر  اســـتقبل 
واالتصـــاالت كمـــال أحمد فـــي مكتبه 
عادل درويش بمناسبة تعيينه مديًرا 
التابـــع  العربـــي  اإلقليمـــي  للمكتـــب 
لالتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت للـــدول 
العربية فـــي القاهرة، حيث هنأه على 
تقلـــده المنصـــب وتمنـــى لـــه التوفيق 
والســـداد في أداء مهامه الرامية إلى 
تعزيز التعاون اإلقليمي العربي بشأن 
القضايـــا المتعلقة باالتصاالت وتقنية 

الســـتمرارية  ومتطلًعـــا  المعلومـــات 
أدائـــه المتميـــز في قطـــاع االتصاالت 

دوليًا.
كمـــا أثنـــى الوزيـــر علـــى جهـــود مدير 
الســـابق  العربـــي  اإلقليمـــي  المكتـــب 
الســـنوات  خـــالل  الحـــداد  إبراهيـــم 
الماضيـــة وأعرب ســـعادته عن فخره 
واعتـــزازه بهـــذا التعييـــن الـــذي يعـــد 
إنجـــاًزا جديـــًدا فـــي ســـجل إنجازات 

الكوادر البحرينية.

وزير المواصالت يهنئ عادل 
درويش بمنصبه الجديد

صب األجزاء العلوية من جسر تقاطع “الهايوي”
%  100 بــاألســاســات  ــاز  ــج اإلن ونسبة  ديــنــار  مليون   13.7 بكلفة 

قــام وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني عصــام خلف 
بزيــارة تفقديــة ألعمــال مشــروع جســر تقاطــع شــارع الشــيخ خليفــة بــن 
ســلمان وشــارع الشــيخ عيسى بن ســلمان )تقاطع ســار(، رافقه مدير إدارة 

مشروعات وصيانة الطرق سيد بدرعلوي.

وأعلـــن الوزيـــر أن المشـــروع يســـير 
أحـــد  يعتبـــر  إذ  جيـــدة،  بوتيـــرة 
االســـتراتيجية،  المشـــروعات  أهـــم 
ويتضمن إنشـــاء جســـر علوي جديد 
ذي مســـارين بطـــول 800 متـــر لنقـــل 
الحركـــة المروريـــة بشـــكل حـــر دون 
توقف على شـــارع الشيخ خليفة بن 
ســـلمان مباشـــرة باتجاه الشـــرق إلى 

شارع الشيخ عيسى بن سلمان.
وأضـــاف خلـــف أن المشـــروع يهدف 
المروريـــة  الحركـــة  تســـهيل  الـــى 
والتخلـــص مـــن االزدحـــام المـــروري 
الحاصـــل حاليًا على منعطف شـــارع 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان باتجـــاه 
شارع الشـــيخ عيسى بن سلمان، كما 
يهـــدف المشـــروع إلـــى رفع مســـتوى 
الســـالمة المروريـــة وتحقيـــق األمـــن 
لمســـتخدمي الطريق، وزيادة الطاقة 
االســـتيعابية وانســـياب تدفق حركة 

المرور على شـــارع الشيخ خليفة بن 
ســـلمان خصوصًا في أوقات الذروة، 
إضافـــة إلى تحســـين منافذ المناطق 
المشـــروعات  وخدمـــة  المجـــاورة 
اإلسكانية الواقعة في تلك المنطقة، 
مشـــيرًا إلـــى أن الطاقة االســـتيعابية 
للجســـر الجديـــد بعـــد افتتاحـــه أمام 
الحركـــة المرورية ســـتبلغ نحو 3600 
مركبـــة فـــي الســـاعة )ما يقـــدر بنحو 
اليـــوم(، علمـــًا  ألـــف مركبـــة فـــي   45
للمنحـــدر  االســـتيعابية  الطاقـــة  أن 
الحالـــي هي 900 مركبة في الســـاعة 
)17,300 مركبـــة في اليـــوم(، وحجم 
المـــرور علـــى المنحدر يفـــوق 5,000 
مركبة فـــي الســـاعة )96,000 مركبة 
المـــرور  حجـــم  أن  أي  اليـــوم(  فـــي 
المستخدم للمنحدر يفوق ٥ أضعاف 

طاقته االستيعابية.
وتابع الوزير “تتم اآلن عملية إنشـــاء 

الجســـر بتكنولوجيا جديدة إلنشـــاء 
الجســـور والتـــي تعتمـــد علـــى صـــب 
قطـــع الجســـر العلويـــة وشـــدها لتتم 
عمليـــة الدفع التدريجـــي لهذه القطع 
فـــوق األعمدة، إذ تم إنجاز ما يقارب 
28 % مـــن قطـــع الجســـر العلويـــة” ، 
الفتـــا إلى أن الـــوزارة انتهت بنســـبة 
100 % من أساسات الجسر، فيما تم 
االنتهاء مما يقارب 82 % من أعمدة 
الجســـر. وأوضـــح خلـــف أنـــه ســـيتم 
استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة 

من قبل الوزارة لعملية إنشاء الجسر 
والتي من شـــأنها عـــدم إرباك الحركة 
المروريـــة وعدم الحاجـــة لتحويالت 

مرورية معقدة.
يذكر أنه تمت ترســـية المشـــروع من 
قبـــل مجلس المناقصات والمزايدات 
على تحالف شـــركة الغانم للمقاوالت 
بكلفـــة  للمقـــاوالت  الفهـــد  وشـــركة 
دينـــار   13,750,000 تبلـــغ  إجماليـــة 
الســـعودي  الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل 

للتنمية.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات



الصافـي المرشـح الرئيس لرفـع اإلنتـاج المحلـي من األسمـاك
ــي ــك ــم ــس ال بـــــاالســـــتـــــزراع  أســـــــاس  ــك  ــ ــري ــ ش “الــــــخــــــاص”  ــات”:  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ “الـ وزارة 

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  قـــال 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي 
عصام خلف إن الوزارة ممثلة في 
قطـــاع الزراعة والثـــروة البحرية 
لتعزيـــز  جهودهـــا؛  فـــي  ماضيـــة 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
فـــي مجال االســـتزراع الســـمكي، 
والســـعي لرفع الطاقـــة اإلنتاجية 
لالســـتزراع  الوطنـــي  للمركـــز 

البحري بمنطقة رأس حيان.
جـــاء ذلك خـــالل زيـــارة قـــام بها 
إلـــى المركز برفقة وكيـــل الوزارة 
للزراعـــة والثـــروة البحريـــة نبيل 
أبو الفتح واختصاصي اول ثروة 

بحرية بسام الشويخ.
وكيـــل  اطلـــع  الزيـــارة  وخـــالل 
الـــوزارة نبيـــل أبـــو الفتـــح الوزير 
خلـــف علـــى الوضـــع العـــام لحالة 
للمركـــز وذلـــك  التابعـــة  المرافـــق 
ألهميـــة تجهيزهـــا وصيانهـــا في 
الوقت المناســـب تمهيدا لموســـم 
االســـتزراع المقبل، والذي ســـيتم 
فيه رفع الطاقة اإلنتاجية للمركز 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تابع الوزيـــر الجهود المبذولة 
المخصصـــة  األراضـــي  لتهيئـــة 

للقطاع الخاص.
وتابـــع الوزيـــر ميدانيا المشـــاريع 
التنمويـــة الجديدة، مثل دراســـة 
شـــفط  محطـــة  انشـــاء  إمـــكان 
ميـــاه البحر باســـتخدام التقنيات 
جـــودة  تضمـــن  التـــي  الحديثـــة 
فـــي  الداخلـــة  البحريـــة  الميـــاه 
االســـتزراع لتهيئة البيئة الخالية 
من األمراض التي ستتكفل برفع 
كثافة األسماك في المتر المكعب 
االســـتغالل  فـــي  سيســـهم  ممـــا 
األفضـــل للمســـاحات الجغرافيـــة 
مضاعفـــة  خـــالل  مـــن  الصغيـــرة 

حجم اإلنتاج فيها.
إلـــى ذلـــك، تضمنت زيـــارة الوزير 
متابعـــة إطـــالق مبنـــى للتدريـــب 
الوطني على االســـتزراع البحري 
يكون مقـــره في المركـــز الوطني 
لالستزراع البحري، وتم التباحث 
بشـــأن الطاقة االستيعابية لمبنى 
التدريـــب والخدمـــات المطلوبـــة، 
عالوة على بحث االســـتفادة من 
الخبرات المحلية والخارجية في 

دعم هذا التوجه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة 
الـــذي  للنجـــاح  اســـتكماالً  تأتـــي 
حققـــه برنامـــج تأهيـــل وتدريـــب 
عددا من الكوادر البحرينية على 
االستزراع الســـمكي الذي أقامته 
الـــوزارة بالتعـــاون مـــع صنـــدوق 
واســـتهدف  “تمكيـــن”،  العمـــل 
تدريـــب 15 بحرينيـــا فـــي مجال 
استزراع األسماك المحلية داخل 

مملكة البحرين وخارجها.
وأكـــد خلف أن قطاع االســـتزراع 
مهمـــا  محـــورا  يشـــكل  الســـمكي 
ضمن إســـتراتيجية الوزارة التي 
تأتـــي دعمـــا لتوجهـــات الحكومة 
بتحقيـــق األمـــن الغذائـــي لمملكة 
قطـــاع  أن  خصوصـــا  البحريـــن، 

الثروة السمكية يعد مرتكزا مهما 
ضمـــن مصادر الغـــذاء للمواطنين 

والمقيمين في المملكة.
الجهـــود  اســـتمرار  إلـــى  وأشـــار 
الســـتقطاب المزيـــد من شـــركات 
إلطـــالق  الخـــاص  القطـــاع 
مـــن  اســـتثمارية  مشـــروعات 
شـــأنها تعظيـــم اإلنتـــاج المحلـــي 
من األســـماك بما يحقـــق االكتفاء 

الذاتي في المملكة.
إنتـــاج  “نجـــاح  الـــى  وأشـــار 
ورفـــع  الصافـــي  ســـمك  يرقـــات 
لتصـــل  المحلـــي  اإلنتـــاج  كثافـــة 
والتـــي  التجاريـــة،  للمســـتويات 
لتكـــون  عليهـــا  االعتمـــاد  يمكـــن 

عمادا لالستزراع المحلي”.
تخطـــو  “الوكالـــة  ان  وأوضـــح 
تحقيـــق  فـــي  ثابتـــة  بخطـــوات 
عبـــر  األزرق  االقتصـــاد  مبـــادرة 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  نجـــاح 
استزراع سمك الصافي بالكثافة 
االطـــالع  تـــم  حيـــث  التجاريـــة، 
التـــي  العمليـــة  التجـــارب  علـــى 
اســـتمرت لمـــدة عـــام كامـــل عبـــر 
جمع واختيار أمهات األسماك من 
مختلف البيئات البحرية وتجربة 
اســـتخدام العديد أنواع األعالف 

لموســـم  لتســـمينها  العضويـــة 
االســـتزراع الذي بدأ شـــهر أبريل 
الماضـــي بالتعاون مـــع الصيادين 
المحليين الذين ســـاهموا بشـــكل 
فعـــال في جمـــع أمهات األســـماك 
والطحالـــب البحرية الـــى منطقة 
رأس حيان مـــن مختلف البيئات 

البحرية”.
الصافـــي  ســـمك  “يعتبـــر  وقـــال 
المرشـــح الرئيســـي لرفـــع اإلنتاج 
المحلي من األسماك عبر عمليات 
االســـتزراع البحري لســـرعة نموه 
واعتماده على األعـــالف النباتية 
والطحالـــب  الحشـــائش  مـــن 

البحرية”.
نجـــاح  “ويعتبـــر  خلـــف  وتابـــع 
اســـتزراع هذا النوع من األسماك 
األصنـــاف  أبـــرز  تشـــكل  التـــي 
التجاريـــة المرغوبـــة فـــي منطقة 
الخليـــج العربي خطـــوة متقدمة 
يمكـــن االعتماد عليهـــا كجزء من 

برامج األمن الغذائي الوطني”.
مـــن جهتـــه، أكـــد وكيـــل الـــوزارة 
للقطاع الزراعي والثروة البحرية 
إدخـــال القطاع الخاص كشـــريك 
أســـاس في مشـــاريع االســـتزراع 
أراٍض؛  وتوفيـــر  الســـمكي 
للمســـاهمة في هـــذا الجانـــب بما 
الغدائـــي  االقتصـــاد  علـــى  يعـــود 

بالمنفعة والتنمية.
وأضـــاف “إن من إبرز المهام التي 
نعمل عليها إدخال عناصر مهنية 
كفوءة وتقنيات عالية تسهم في 
تنمية قطاع االستزراع السمكي”.
كمـــا أكـــد أبـــو الفتـــح أن الوكالـــة 
قطعـــت شـــوطا مهما فـــي مجال 
باألعـــالف،  المتعلقـــة  األبحـــاث 
وهـــو أمر يســـهم كذلك في تنمية 

وتطوير االستزراع السمكي”.
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تتقدم

 أسرة دار  »               « 

بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

فيصل الراشد
في وفاة المغفور لها  بإذن هللا

عمـــتـه
 سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة

بواسع رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى 

وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

من ملفات سوق العمل.. القيادة الواعية والنقابات العمالية
Û  في شهر سبتمبر من العام 2002 تقاطرت على ديوان

صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى وأركان حكومتــه 
والتبريــكات  التهانــي  وبرقيــات  رســائل  الموقــرة 
واإلشــادة والثنــاء مــن الهيئــات الحكوميــة المعنية 
والمنظمــات واالتحادات العماليــة العربية والدولية 
من مختلف دول العالم على تفضل جاللته بإصدار 

قانون النقابات العمالية.
Û  وقد كان يوم 24 من ذلك الشــهر يوًما مشــهوًدا في

تاريــخ الحركــة العماليــة ليــس فــي البحريــن فقــط، 
بــل علــى مســتوى المنطقــة بأســرها عندما اســتقبل 
صاحــب الجاللــة الملــك المفــدى وبحضــور صاحب 
الــوزراء الموقــر، وصاحــب  الســمو الملكــي رئيــس 
السمو الملكي ولي العهد األمين في قصر القضيبية 
العامــر رئيس وأعضاء مجلــس إدارة اللجنة العامة 
لعمــال البحريــن وجميــع رؤســاء اللجــان العماليــة 
المشــتركة وعــدد مــن الــوزراء، وقــد كان لي شــرف 
حضــور هــذا اللقــاء بصفتــي وزيــر العمل والشــؤون 

االجتماعية آنذاك.
Û  في ذلك اللقاء أعلن جاللة الملك أنه أصدر “مرسوًما

ملكًيا بقانون بشأن النقابات العمالية” تحت رقم 33 
لســنة 2002، إلى جانب أنه أمر باعتبار يوم العمال 
العالمــي المصــادف لألول مــن مايو من كل عام يوم 

إجازة رسمية في مملكة البحرين.
Û  ولــن ينســى التاريخ ذلــك اليوم الذي ظل وســيبقى

مــن أبــرز األيــام الخالــدة والمحطــات المضيئــة فــي 
المســيرة التنمويــة لهــذا الوطــن العزيــز، وكان ذلــك 
الحــدث دون شــك تتويًجــا لكفــاح عمــال البحريــن 

ونضالهم.
Û  بالحركــة أو  النقابــي  بالعمــل  المقصــود  كان  وإذا 

النقابيــة هــي تلــك الحالــة التــي يتــم فيهــا تجميــع 
جهــود العمــال أو فئــة منهــم ينتمــون إلــى مهنة من 
مــن  بحمايتهــم  جماعــي  بشــكل  للمطالبــة  المهــن 
االســتغالل، وضمــان عدالــة األجــور، والعمــل ضمن 
ظــروف عمــل آمنــة، فإن الحركــة النقابيــة كانت قد 
رأت النــور فــي البحرين ألول مرة في العام 1919م 
بتحســين  للمطالبــة  اللؤلــؤ  غواصــو  تجمــع  عندمــا 
أوضاعهــم وأحوالهــم المعيشــية، ولعلــه من ضروب 
الصدف أن يتزامن هذا الحدث مع تأسيس منظمة 

العمل الدولية في جنيف في العام نفسه.

Û  لقد كانت حركة الغواصين تلك بداية لرحلة طويلة
مــن كفــاح ونضال الطبقة العماليــة في البحرين من 
أجــل نيــل حقوقهــا النقابيــة التــي مــرت بمنعطفات 
عديــدة إلــى أن وصلت في العــام 1982 إلى مرحلة 
تشــكيل “اللجان العمالية المشــتركة” في مؤسسات 
يتــم  كان  عماليــة  لجــان  وهــي  الخــاص؛  القطــاع 
اختيارهــا عــن طريــق االنتخابــات الحرة المباشــرة، 
وكانــت تضطلع بواجباتها في حماية حقوق العمال 
عنهــم،  والدفــاع  مكتســباتهم  ودعــم  ومصالحهــم 
وتمثيلهــم فــي المؤسســات والمنظمــات المختلفــة، 
والهيئــات المحليــة والدوليــة، وقــد كونــت اللجــان 
العماليــة المشــتركة فيما بينها الحًقــا “اللجنة العامة 
الجهــود  هــذه  تكللــت  أن  إلــى  البحريــن”،  لعمــال 
والمبــادرات عندمــا التقــت اإلرادة الملكيــة بطمــوح 
الطبقــة العماليــة باصــدا قانــون النقابات الــذي أجاز 
عمــال  لنقابــات  العــام  “االتحــاد  تأســيس  وشــرع 

البحرين”.
Û  وقبــل تأســيس االتحاد، وفــي مرحلة أداء ونشــاط

اللجنــة العامــة لعمال البحرين فقــد رأيت بأم عيني 
وعلــى مــدار أكثــر مــن ســبع ســنوات كيــف تمكــن 
عمــال البحريــن مــن خــالل هــذا الكيــان النقابي من 
أن يؤسســوا ويكونــوا شــبكة واســعة مــن العالقات 
العمــل  مــع فعاليــات ومؤسســات  المتينــة  المهنيــة 
النقابــي العربــي والدولــي، وكيــف فرضــوا أنفســهم 
واحترامهــم علــى كل االتحــادات النقابيــة العربيــة 
والدوليــة، وكيــف كانــوا يتصرفــون برزانــة واتزان، 
ويتحلــون بأعلــى درجــات ومســتويات المســؤولية 
للوطــن  والــوالء  اإلداريــة  والحصافــة  والواقعيــة 
وقيادتــه، وبهــذا المنهــج اســتطاع عمــال البحريــن 
مــن  هائــال  رصيــدا  لهــم   ويكونــوا  يكتســبوا  أن 
التجــارب والخبــرات التــي  مكنتهــم مــن االضطالع 
بمسؤوليتهم بكل كفاءة واقتدار عندما وصلوا إلى 

قيادة اتحاد نقاباتهم.
Û  وقــد جــاء تأســيس اتحــاد نقابــات عمــال البحريــن

تجســيًدا لــإرادة الملكيــة، وعلــى أســاس مــا نــص 
عليــه ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي أكد حــق العمال 
نقابــات  إطــار  وفــي  ضمــن  أنفســهم  تنظيــم  فــي 
عماليــة حــرة مســتقلة، وكذلــك تنفيــًذا لتوجيهــات 
الموقــر  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 

العمــل والشــؤون االجتماعيــة بتفعيــل  إلــى وزارة 
هــذه اإلرادة الملكيــة بالشــروع فــي صــوغ مســودة 
القانــون المطلــوب، بالتعــاون مع الــوزارة المختصة 
التنظيــم  مــع  وبالتنســيق  القانونيــة،  بالشــؤون 
العمــل  منظمــة  بخبــرات  وباالســتعانة  العمالــي، 
إشــراف  وتحــت  المتخصصــة،  ووكاالتهــا  الدوليــة 
اللجان الوزارية المختصة التي أخضعت مســودات 
القانــون إلــى سلســلة مــن المــداوالت والمناقشــات 
قبل رفع المسودة النهائية منها إلى مجلس الوزراء 
إلقراره ثم رفعه للمقام الســامي إلصداره، وفي كل 
هذه المراحل كان صاحب السمو الملكي ولي العهد 

األمين مراقًبا ومتابًعا وناصًحا ودافًعا وموجًها.
Û  القانــون صــدر  فقــد  الجهــود  هــذه  لــكل  ونتيجــة 

وعمالهــا،  البحريــن  قيــادة  لطموحــات  مســتجيًبا 
ومنســجًما تمام االنســجام مع معايير منظمة العمل 
الدوليــة، وحاظًيــا بإشــادة كافــة المنظمــات الدولية 
المعنيــة، كمــا جــاء كأحدث قانــون نموذجي؛ متميز 
ومتقدم بأشواط واسعة على كل القوانين المماثلة 
فــي منطقة الشــرق األوســط والعالــم العربي عندما 
وفــر كامــل الحمايــة والعدالــة والمســاواة؛ مراعًيــا 
لمبــدأ عــدم التمييــز بحيــث أعطــى حــق العضويــة 
والتصويــت واالنتخاب والترشــيح لمجلس اإلدارة 
للعمــال األجانــب أو الوافدين، وهو حق لم يعطه أو 
يوفره أي قانون مماثل في الشرق األوسط والعالم 

العربي!
Û  العماليــة اإلضرابــات  تنظيــم  القانــون  أجــاز  وقــد 

“كوســيلة ســلمية مشــروعة للدفــاع عــن المصالــح 
للعمــال” كمــا ورد فيــه،  االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ولــم تشــهد الســاحة العماليــة منــذ صــدور القانــون 
حتــى اآلن أي إضــراب عمالــي؛ إال أن االتحــاد العام 
لنقابــات العمــال دعــى خــالل األحــداث السياســية 
المؤســفة التــي شــهدتها البــالد في العــام 2011 إلى 
إضــراب عــام من غير االلتزام بالشــروط والضوابط 
التــي حددهــا القانــون، وكانــت الدعــوة ذات نَفــس 
وصبغة سياسية بعد أن “هزته )أي االتحاد( مشاهد 
تنظيــم  وقــرر  للحكومــة،  المناهضــة  المتظاهريــن 
هــذا اإلضــراب لدعــم المتظاهريــن” كمــا جــاء فــي 

تصريحات قياداته.
Û  لقــد ُأرســي قانــون النقابــات البحرينــي علــى مبــدأ

حرية واســتقالل النقابــات العمالية، وعلــى االلتزام 
بمرجعية القانون ومعايير العمل النقابي التي تفصل 
بيــن العمــل النقابــي مــن جهــة واالنتمــاء السياســي 
وغيــره من االنتماءات مــن جهة أخرى، حيث حظر 
القانــون البحرينــي على النقابات صراحة “ممارســة 
العمــل السياســي” فــي مادته الـ 20، غيــر أن االتحاد 
العــام لنقابات عمــال البحريــن، كالكثيرين غيره من 
االتحــادات العمالية في مختلف دول العالم، ســقط 
فــي هــذا االمتحان، وانســاق وراء تيارات ما ســمي 
بالربيــع العربــي خــالل عامــي 2011 و2012 وانحاز 
إلــى جانــب أحــد التنظيمات السياســية؛ فلم يســلم 
من تدخالت سياسييه، ما أدى إلى اإلخالل بميزان 
وحــدوث  بالقانــون،  والتزامــه  واســتقالله  حريتــه 
تداعيــات موجعــة له أدت إلى إضعافــه وإلى نتائج 
ســلبية مــن بينهــا؛ انقســام وتفــكك الصــف العمالي، 
وتكويــن اتحــاد آخــر جديــد فــي العــام 2012 وهــو 
“االتحــاد الحر لنقابات عمال البحرين” وهي خطوة 
ال تتعارض بل تتفق تماًما مع المعايير النقابية التي 

تجيز التعددية وتشجعها.
Û  ومــن المفارقــات الالفتة أننــا جميًعا كنا على اطالع

بالوضع المتراجع الذي كانت تعانيه الحركة النقابية 
علــى مســتوى العالــم عنــد إصــدار قانــون النقابــات 
الكنفدراليــة  أكدتــه  والــذي  البحرينــي؛  العماليــة 
الدوليــة للنقابــات الحــرة فــي تقريرهــا الصــادر عــن 
العــام 2002، وهــو العــام الــذي صــدر فيــه القانــون، 
حيــث جــاء فــي التقريــر المذكــور “أن العــام 2002 
شــهد اســتمرار اضطهــاد النقابييــن وتعــرض العمــل 
النقابــي للقمــع واالنتهــاكات الخطيــرة  فــي معظــم 
بلــدان العالــم”، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن جاللــة 
الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد قرروا 
الوقــوف في صف وإلى جانب طموحات وتطلعات 
عمال البحرين، وقد ذكرت الكنفدرالية في تقريرها 
المذكــور “إن إصــدار البحريــن قانــون جديد يضمن 
قيــام نقابــات حرة ويمنح الحق في اإلضراب يعتبر 
من األخبار الوردية”، فليسجل التاريخ هذه السيرة 

بأحرف من نور.
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عبدالنبي الشعلة



علقــت منظمــة العمــل الدوليــة جــرس اإلنــذار حيــن توقعــت خســارة العالــم نحو 195 
مليون وظيفة بدوام كامل، منها 5 ماليين وظيفة في الدول العربية، بفعل تداعيات 

جائحة كورونا )كوفيد 19( التي تتزامن مع تراجع غير مسبوق في أسعار النفط.

وفـــي تقرير حديث لمؤسســـة )أكســـفورد 
تشـــهد  أن  فيـــه  توقعـــت  إيكونوميكـــس( 
للعمالـــة  نـــزوح  موجـــة  الخليـــج  دول 
المهاجرة بمعدل 10 % من ســـكانها، بفعل 
تداعيات الجائحة على األنشطة التجارية 
واالقتصاديـــة، بلغت نســـبتها في البحرين 

نحو 6 %.
وفـــي  مبكـــرا  ســـارعت  البحريـــن  مملكـــة 
خطـــوة اســـتثنائية بإطـــاق حزمـــة مالية 
بلغـــت 4.3 مليـــار دينـــار، كأولويـــة قصوى 
تداعيـــات  لمواجهـــة  االقتصـــاد؛  لدعـــم 

فيروس كورونا.
والمبكـــرة  المهمـــة  الخطـــوات  ورغـــم 
التـــي اتخذتهـــا المملكـــة فـــي ســـبيل دعم 
االقتصـــاد، إال أن الســـؤال األبرز الذي بات 
يطرح بشـــكل واســـع هـــو: إلى أيـــن تتجه 
أوضـــاع ســـوق العمـــل فـــي البحريـــن بعد 
انقضاء فترة تحمل الحكومة دفع رواتب 

الموظفين في القطاع الخاص؟

إعادة الهيكلة

االتحـــاد الحر لنقابات عمال البحرين أزاح 
الســـتار عـــن بعض تأثيرات هـــذه الجائحة 
على سوق العمل، حين أعلن عزم شركات 
كبرى إجراء تســـريحات بنسبة 30 % من 

عمالتها تحت مبررات “إعادة الهيكلة”.
رئيـــس االتحاد يعقوب يوســـف أشـــار إلى 
أن التأثيرات الســـلبية لهذه الجائحة على 
يختـــص  وال  حتمـــي،  أمـــر  العمـــل  ســـوق 
بمملكـــة البحريـــن فقط، وإنمـــا جميع دول 
العالـــم، وهـــو ما دفعهـــم إلـــى التحذير من 
عمليـــات تســـريح واســـعة خـــال الفتـــرة 

المقبلة.
ورأى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات حكومية 
ومكتســـبات  حقـــوق  تحمـــي  حاســـمة 
العمـــال خصوصا األيـــدي العاملة الوطنية 
منهـــا، حيـــث ينبغي عـــدم تحميـــل العمال 
االنعكاسات والتبعات السلبية االقتصادية 

لجائحة كورونا.
وأكـــد ضـــرورة أن يتحلى أصحـــاب العمل 
بـــروح المســـؤولية الوطنيـــة واالجتماعية 
فـــي هـــذه األزمـــة، وعـــدم تقديـــم خيـــار 
االســـتغناء عن األيدي العاملة لديهم على 
باقـــي الخيـــارات لمواجهـــة هـــذا التحـــدي 
المؤسســـات  هـــذه  وأن  الســـيما  الكبيـــر، 
تلقـــت دعما كبيـــرا من الدولـــة قبل وأثناء 

الجائحة.
ولفـــت إلـــى أن المؤشـــرات تنبـــئ بحدوث 
انفراجة قريبة فيما يتعلق بتراجع أســـعار 
النفـــط، وهـــو ما يقلل من خطـــر تأثير هذا 

االنخفاض على سوق العمل.
يســـتدعي  االقتصـــاد  تعافـــي  أن  ورأى 
إجـــراء حوار مجتمعي وطني يضم جميع 
الجهـــات المعنيـــة الرســـمية والمجتمعيـــة؛ 
لبحـــث متطلبات ســـوق العمـــل، وتأثيرات 
الجائحـــة وانخفـــاض أســـعار النفـــط على 
الســـوق، والخـــروج بتوصيـــات لمواجهـــة 

هذه التحديات.
الدعـــم  مـــن  المزيـــد  تقديـــم  إلـــى  ودعـــا 
الحكومـــي للقطـــاع  العـــام والخـــاص، إلى 
جانـــب اســـتمرار جهـــود مكافحة الفســـاد 
المالي واإلداري، وتطبيق بحرنة الوظائف 
فـــي المواقـــع ذات األجـــور المائمـــة مـــع 
عمـــل  بيئـــة  وتوفيـــر  المعيشـــي،  الواقـــع 
محفـــزة علـــى اإلنتـــاج، وتجميـــد الرســـوم 
إلـــى   إضافـــة  الوضـــع،  اســـتقرار  لحيـــن 
تعزيـــز تنافســـية القطاع الخـــاص ومنحه 
المزيد من التســـهيات للوصول لألســـواق 

الخارجية.

التأثر السريع

العـــام  االتحـــاد  رئيـــس  رأى  جهتـــه،  مـــن 
لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي 
إن محدوديـــة جغرافيـــة مملكـــة البحرين 
ومواردها وإمكاناتها تجعلها سريعة التأثر 

بالمتغيرات الداخلية والخارجية.
ولفـــت إلى أن تعدد أنشـــطة قطـــاع العمل 
فـــي البحريـــن منـــع تأثـــر بعـــض األنشـــطة 
ســـلبا، فيما أثـــر كثيرا على أنشـــطة أخرى 
والتجزئـــة  والفندقـــة  النقـــل  قطاعـــات 
للمـــواد غيـــر الغذائيـــة، مما قـــد ينجم عنه 
إعـــان بعـــض المؤسســـات إفاســـها حال 
استمرار إغاق أنشطتها بفعل اإلجراءات 

االحترازية لجائحة كورونا.
وأشـــار إلى أن خطوة مملكة البحرين في 
دفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص 
جاء بمثابة التكريم للمؤسســـات الملتزمة 
ببحرنـــة وظائفهـــا والمحافظـــة على دخل 

المواطن البحريني، ولكن ينبغي االلتفات 
أيضـــا إلى أن 80 % من القوى العاملة في 
القطـــاع الخاص هي من غيـــر المواطنين، 
وهو األمـــر الذي يتطلب معه توفير آليات 

مكملة لدعم مؤسسات هذا القطاع. 
وذهـــب إلى أن اســـتمرار انخفاض أســـعار 
النفط في ظـــل هذه األوضاع االقتصادية 
الصعبـــة، قـــد يؤثر مســـتقبا علـــى انتظام 
دفـــع األجـــور، وتخفيض بعـــض العاوات 

للعمال والمتقاعدين.
الحـــد  رفـــع  فـــي  يتمثـــل  الحـــل  أن  ورأى 
األدنـــى ألجور البحرينييـــن إلى 700 دينار 
لتمكينهـــم مـــن توفير الحيـــاة الكريمة لهم 
وألفراد أســـرهم، مع اقتصـــار بعض المهن 
علـــى المواطنين للحد من معـــدل البطالة، 
إلـــى جانـــب اقتصـــار طلـــب العمالـــة غيـــر 
الوطنيـــة علـــى ســـقف يحـــدد مـــن خـــال 
دراســـة لســـوق العمل تحت مظلة مجلس 
اقتصادي اجتماعي يجمع إطراف اإلنتاج 

الثاثة.

عبء التداعيات

الشـــورى  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
جمـــال فخـــرو أكد أن تأثير هـــذه الجائحة 
كبيـــر جـــدًا علـــى ســـوق العمـــل، وال يمكن 
فـــي  دولـــة  أي  وأن  بالمســـتقبل،  التكهـــن 
العالـــم لن تتمكن لوحدها من تحمل عبء 

تداعيات هذه الجائحة على االقتصاد.
وذكـــر أن الظروف الراهنـــة تنبئ أن األيام 
عـــن  اإلعـــان  تشـــهد  أن  يمكـــن  المقبلـــة 
مجموعـــة مـــن حـــاالت إفاس الشـــركات، 
وإغاق المحات، وتسريح عمال، وإعادة 
التفـــاوض مـــع الموظفيـــن بشـــأن األجـــور 

وغيرها.
وأكد أن قـــرارات دعم الحكومة لاقتصاد 
الطريـــق  وعلـــى  مهمـــة  خطـــوة  كانـــت 
الصحيـــح، إال أن الدولـــة لـــن تتمكـــن مـــن 
االســـتمرار في دعم االقتصاد الســـيما في 

ظل تراجع أسعار النفط.
ورأى أن اتجاه الناس نحو ترشيد اإلنفاق 
أصبـــح أمـــرا واقعا ومطلوبـــا في ظل هذه 
الظروف، مما ســـينعكس ذلك بشكل وآخر 

على القطاع الخاص.
وأكـــد أن الحد من تداعيات هذه الجائحة 
علـــى االقتصـــاد ككل يتطلـــب عقـــد حوار 
مجتمعي يشـــمل جميع األطراف المعنية، 
علـــى غـــرار خطـــة إصـــاح ســـوق العمـــل؛ 
هـــذه  تداعيـــات  مـــن  البحريـــن  لحمايـــة 
الجائحـــة، وبحث ســـبل الخـــروج من هذه 

األزمة بأقل الخسائر.
وأشـــار إلـــى أن نجاح هذا الحـــوار مرهون 
المعنيـــة،  األطـــراف  جميـــع  بمشـــاركة 
واالبتعاد عـــن العواطـــف، ووضع مصلحة 

البحرين ككل فوق كل اعتبار.
وأضـــاف أنه لـــم يعد مقبـــوال الحديث عن 
تفضيـــل األجنبـــي عن البحرينـــي في ظل 
هـــذه الظروف، وأن عـــدد العمالة األجنبية 
بات يشـــكل عبئا علـــى االقتصـــاد وفائضا 

عن الحاجة.
وشـــدد على ضرورة تدارس مدى الحاجة 
بقـــاء  إلـــى تشـــريعات وأنظمـــة تســـتديم 
العمالـــة األجنبيـــة الفائضـــة عـــن الحاجـــة، 
كنظـــام “الفيـــزا المرنـــة” وغيـــره، واتخـــاذ 
إجـــراءات حاســـمة، تقـــدم مصلحـــة البلد 
العليـــا علـــى المصالـــح الفرديـــة، ومصالح 

المنظمات الدولية.

فتح المنافذ

ورأى رئيـــس اللجنة الماليـــة واالقتصادية 
إدارة  مجلـــس  النـــواب وعضـــو  بمجلـــس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن النائـــب 
أحمـــد الســـلوم أن الحزمـــة الماليـــة لدعـــم 
االقتصـــاد كان لهـــا بالغ األثر فـــي تخفيف 
اآلثار السلبية لجائحة كورونا وانعكاساتها 

على قطاع العمل في البحرين.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا اإلجـــراء االســـتباقي 
الذي اتخذته مملكة البحرين، ساهم كثيرا 
فـــي التخفيـــف من مخاطـــر الجائحة على 
االقتصاد، وضمان اســـتمراره وعودته إلى 
ممارسة نشاطه ورفده لاقتصاد الوطني.
وأشـــار إلى وجـــود العديد من المؤشـــرات 
اإليجابيـــة على عودة قطاع العمل بوتيرة 
تدريجيـــة، بمـــا ال يؤثر ســـلبا علـــى الوضع 
انخفـــاض  اســـتمرار   أن  الصحـــي. وذكـــر 
العديـــد  النفـــط ســـيتطلب اتخـــاذ  أســـعار 
ارتفـــاع  معالجـــة  نحـــو  اإلجـــراءات  مـــن 
الديـــن العام، والعمل على ترشـــيد اإلنفاق 
الفتـــرة  فـــي  كبيـــرة  بصـــورة  الحكومـــي 
المقبلـــة. ولفت إلى أن أحد أبرز المواضيع 
طاولـــة  علـــى  للنقـــاش  ســـتطرح  التـــي 
المجلـــس مـــع بدايـــة دور االنعقـــاد القـــادم 
تتعلـــق  بتأثيـــرات اســـتمرارية انخفـــاض 
أسعار النفط على الوظائف في القطاعين 

العـــام والخـــاص؛ وذلـــك بهـــدف االطـــاع 
على الخطـــط الحكومية في هذا الجانب، 
التشـــريعات  كافـــة  وضـــع  علـــى  والعمـــل 
المســـاس  عـــدم  والتـــي تضمـــن  الازمـــة، 
بمكتســـبات المواطنين. وأكد أهمية إعادة 
النظـــر في تســـريع فتـــح المنافـــذ؛ لضمان 
اســـتمرار التبـــادل التجـــاري، مـــع تحقيـــق 
إلـــى  الصحيـــة، ممـــا ســـيؤدي  الضمانـــات 
تحفيـــز االقتصاد والتغلب علـــى الظروف 
الراهنة.وذكـــر أن االطـــاع علـــى تجـــارب 
الدول المجاورة فيما يتعلق بســـوق العمل 
بات أمرا مطلوبا؛ لاســـتفادة من تجربتها، 
إلـــى جانب العمـــل الجاد على بحث ســـبل 
زيـــادة اإليـــرادات غير النفطيـــة؛ للحد من 

تنامي الدين العام.

هندسة الصرف

الخبيـــر االقتصـــادي أكبر جعفـــري رأى أن 
مملكـــة البحريـــن هي مـــن الـــدول القائل 
التـــي كانت أقـــل تضـــررا بفعـــل الجائحة؛ 
االســـتباقية  المبـــادرات  بفضـــل  وذلـــك 
والشـــجاعة التي اتخذتهـــا المملكة، وذلك 
لدعـــم  دينـــار  مليـــارات   4.3 ضـــخ  عبـــر 
االقتصاد الوطني، وهو مبلغ كبير بالنسبة 

لمملكة البحرين.
الدعـــم  مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  إلـــى  ولفـــت 

مطلـــوب جـــدا، إال أنـــه ينبغـــي أن يطبـــق 
القطاعـــات  بعـــض  انتقائـــي علـــى  بشـــكل 

األكثر تضررا بفعل الجائحة.
وأكـــد أن خيـــار تســـريح الموظفيـــن مـــن 
الشركات الكبيرة ليس واردا في الظروف 
الدعـــم  توجيـــه  ينبغـــي  وعليـــه  الراهنـــة، 
فـــي األيام القادمـــة للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، والقطاعـــات المتضررة فعا 
من هـــذه األزمـــة، والتي هـــي أكثر عرضة 
للجـــوء إلـــى تســـريح موظفيهـــا أو إعـــادة 

الهيكلة أو اإلغاق الكلي.
ورأى أن سيناريو التسريحات الذي حصل 
في أمريكا ال يمكن أن يتكرر في البحرين؛ 
وذلـــك أن المبادئ األخاقيات التي تحكم 
أنظمتنا ال تسمح بأن تصل األمور إلى هذا 

الحد، وستقف بكل قوة لمنع حصوله.
التســـريحات  مســـببات  أبـــرز  أن  وبيـــن 
العماليـــة تتمثل في عجز المؤسســـات عن 
توفير ميزانياتها التشـــغيلية، وهنا ينبغي 
مدخراتهـــا  اســـتثمار  المؤسســـات  لتلـــك 
فـــي دعـــم ميزانياتها التشـــغيلية بـــدالً من 
التضحيـــة بالموظفين، الذين هم شـــركاء 

حقيقيون في هذه المدخرات. 
نجاحـــات  مـــن   %  64 أن  وأوضـــح 
المؤسســـات وأرباحهـــا مصدرهـــا األيـــدي 
العاملـــة، فيمـــا تتـــوزع باقي النســـبة على 
رأس المال بمعدل 16 %، والبنية التحتية 

بمعدل 20 %.
وقـــال إن تجـــاوز تحدي انخفاض أســـعار 
النفـــط ممكن عبـــر إعادة هندســـة الصرف 
الحكومـــي واالقتصـــاد ككل، وخلـــق ثروة 
مـــن إنتاجيـــة النـــاس، ووقف الهـــدر الذي 
الميزانيـــة،  مـــن   %  35 نحـــو  يســـتنزف 

وتقنين نحو 30 % من الميزانية.

مـــن  تتطلـــب  المقبلـــة  األيـــام  أن  وأكـــد 
الموظفين أن يجتهدوا في رفع إنتاجيتهم 
بنســـبة 25 % منى ما رجعوا للعمل، حيث 
الخســـائر  تعويـــض  فـــي  ذلـــك  سيســـاهم 

الناجمة عن تداعيات هذه الجائحة.
وأشـــار إلى أن المســـتقبل واعـــد لألذكياء، 
وأن صاح أهل البحرين وحبهم لإلصاح 
هـــو ما ســـيمكن المملكـــة من تجـــاوز هذه 
األزمـــة كما تجـــاوزت العديد مـــن األزمات 
الســـابقة، انطاقا من قوله تعالى: “َما َكاَن 
ـــَك لُِيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن”  َربُّ

)هود: 117(.

توطين المهن

مـــن جانبه، رأى الخبيـــر االقتصادي جعفر 
النشـــاط  أوقفـــت  الجائحـــة  أن  الصايـــغ 
االقتصـــادي وتأثـــرت بســـببه الكثيـــر مـــن 
المؤسســـات، وأن اســـتمراره ســـيؤدي إلى 
إفـــاس العديـــد من المؤسســـات الصغيرة 

خصوصا.
مـــازال  الخـــاص  القطـــاع  أن  إلـــى  ولفـــت 
بحاجة إلى استمرار الدعم، كما أنه ينبغي 
أن يكون لهذا القطاع مساهمته في الدعم 
إلـــى جانب الدولـــة؛ للتقليل مـــن  األضرار 

الناجمة عن انتشار وباء كورونا.
ورأى أن الكثيـــر من المؤسســـات ســـتتأثر 
ســـلبا، والعديـــد منهـــا وجـــدت نفســـها في 
طـــور اإلغـــاق لعـــدم قدرتها علـــى الوفاء 

بالتزاماتها.
وأشـــار إلـــى أن اســـتمرار انخفاض أســـعار 
النفـــط ســـيكون لـــه انعكاســـات واضحـــة 
علـــى االقتصـــاد عمومـــا، حيث ســـيضعف 
وســـيولتها،  للدولـــة  الماليـــة  اإلمكانـــات 
وســـيؤدي إلـــى حالـــة ركـــود، مما ســـينتج 
عنه توقف عجلة التوظيف في القطاعين 

العام والخاص.
ولفـــت إلـــى أن الحـــل يكمـــن فـــي مراجعة 
سياسة سوق العمل عموما، والتخلص من 
العمالة الســـائبة، وتعزيز القدرة التنافسية 
للعمالـــة الوطنيـــة، وتوطيـــن الكثيـــر مـــن 
البحرينييـــن،  لصالـــح  والوظائـــف  المهـــن 
والعمـــل على توظيـــف العمالـــة البحرينية 
وتشـــجيع المؤسســـات لتوظيـــف العمالـــة 
البحرينيـــة. وقال إنه مـــن الضرورة إعادة 
النظـــر فـــي الكثيـــر مـــن سياســـات ســـوق 
العمل، وجعلها تخـــدم الرؤية االقتصادية 

لمملكة البحرين 2030. 

استقرار السوق

إلـــى ذلك، أكـــد وكيل العمل بـــوزارة العمل 
والشؤون االجتماعية صباح الدوسري أن 
أوضاع ســـوق العمل تتجـــه نحو مزيد من 
االســـتقرار خال الفترة المقبلة، وأن هناك 
بـــوادر إيجابية نحو عودة الســـوق إلى ما 

كانت عليه قبل الجائحة.
ولفـــت إلـــى أن أغلـــب التســـريحات التـــي 
رصدتهـــا الـــوزارة خـــال الفتـــرة الماضية 
كانـــت ألجانـــب، إذ اقتصـــرت تســـريحات 
الفرديـــة  الحـــاالت  علـــى  المواطنيـــن 

االعتيادية.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة بـــدأت التحقيـــق 
فـــي مـــا أعلن عنـــه االتحـــاد الحـــر لنقابات 
عمـــال البحرين من اعتزام شـــركات كبرى 
لتسريح 30 % من عمالتها بدواعي إعادة 

الهيكلة.
وأشـــار إلـــى أن حكومـــة مملكـــة البحريـــن 
الوقـــوف  علـــى  الحـــرص  كل  حريصـــة 
مـــع المواطنيـــن، ودعمهـــم بـــكل مـــا لديها 
مـــن إمكانـــات، فـــي ســـبيل الخـــروج مـــن 
هـــذه األزمـــة بأقل الخســـائر، واألخـــذ بيد 

االقتصاد نحو التعافي الكامل.

“لقمة العيش” رهينة بين فكي “الجائحة”
ــي ــرب ــع ال ــن  ــ ــوط ــ ال ــا  ــره ــس ــخ ــي ــة”: 5 مـــايـــيـــن وظـــيـــفـــة س ــ ــي ــ ــدول ــ ال ــل  ــمـ ــعـ “الـ

المستقبل 
لألذكياء 

وأهل البحرين 
“مصلحون”

السلوم: فتح المنافذ 
سينعش االقتصاد.. 
و ”الحزمة المالية” 

درأت المخاطر

يعقوب يوسف: تفعيل 
الحوار االجتماعي 

الطريق األمثل 
لتعافي االقتصاد

فخرو: ال لمجاملة 
المنظمات الدولية 

على حساب مصلحة 
البلد العليا

الصايغ: تعافي 
االقتصاد يتطلب 
مراجعة شاملة 

لسياسيات سوق العمل

 موجة هجرة للعمالة 
األجنبية ستخفض 

سكان الخليج 10 % 
بعد “كورونا”

الشهابي: توطين المهن 
ضرورة.. و ”مجلس 

وطني” لدراسة طلبات 
االستعانة باألجانب

الدوسري: سوق 
العمل تتجه نحو 

االستقرار وال “ظاهرة 
تسريحات” لمواطنين

جعفري: حكومة 
البحرين لن تسمح 

بتكرار سيناريو 
التسريحات األميركي
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اصطياد كالب ضالة في جدعلي
“البلديـــات” تـــرد علـــى “^”: رمـــي األطعمـــة تســـهم فـــي تجمعهـــا

عقبت وزارة األشغال والبلديات على الموضوع المنشور 
في “البالد” بعنوان “كالب جدعلي تنبش القبور وتالحق 
يونيو   2 الموافق  الثالثاء  الصادر  ها  عدد  في  السكان” 
ــكــالب الــضــالــة في  2020 بــخــصــوص انــتــشــار قــطــعــان ال
منطقة مدينة عيسى وتحديدا في مقبرة جد علي، وفيما 

يلي نص الرد كامال:
المتعلقة  ــمــواضــيــع  ــال ب اهــتــمــامــكــم  ــكــم  ل نــشــكــر  ــة  ــدايـ بـ
مرتكزات  إن  حيث  والمقيمين،  المواطنين  باحتياجات 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال  وزارة  في  عملنا 
العمراني تعتمد على تقديم الخدمات التي تحافظ على 

صحة اإلنسان وترتقي ببيئته الحضرية.
الضالة في  الكالب  قطعان  تجمع  إلى مشكلة  وباإلشارة 
منطقة جدعلي، فإن وكالة الثروة الحيوانية بالوزارة قد 
اتخذت اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه المشكلة في 
شركة  مع  التعاقد  طريق  عن  البحرين  مناطق  مختلف 
الكالب وتعقيمها في عيادة بيطرية  Urbaser الصطياد 
الحد  خاصة مرخصة وذلــك وفق خطة عمل تسهم في 

من هذه الظاهرة.

قبل  من  المذكور  الموقع  زيــارة  تمت  أنه  علما  ونفيدكم 
ــم عــمــل الــــالزم بنصب  ــرق الــشــركــة الــمــتــخــصــصــة، وتـ فـ
المصائد للكالب الضالة بتاريخ 13 مايو 2020 بناء على 
عدد  اصطياد  تم  حيث  الخصوص،  بهذا  سابقة  بالغات 

من الكالب كما تبين الصورة المرفقة.
في  الشكوى  نشر  وفــور  المختصة  الشركة  باشرت  كما 
المشتكين؛  المواطنين  بالتواصل مع  الموقرة  صحيفتكم 
لــلــتــعــرف عــلــى أمـــاكـــن تـــواجـــد هــــذه الـــكـــالب وبــاشــرت 

بعمليات صيدها وتعقيمها حيث ستواصل جهودها في 
نجاح  إن  الظاهرة، حيث  هذه  على  للتغلب  المجال  هذا 
عمليات صيد الكالب الضالة منوط بتعاون المجتمع في 
عدم تقديم الطعام لهذه الكالب؛ كونها تتجمع في أماكن 

توافر الطعام والماء.
الوزارة  مع  بالتعاون  والمقيمين  بالقاطنين  نهيب  ولذلك 
التوقف عن  مــن خــالل  الــظــاهــرة  هــذه  التغلب على  فــي 

توفير األطعمة التي تجذب الكالب لهذه المنطقة.
حملتها  تواصل  ســوف  الحيوانية  الــثــروة  وكالة  أن  كما 
ذاتــهــا  المنطقة  فــي  الــشــركــة  قــبــل  مــن  الــمــصــائــد  بنصب 

للتخلص من هذه الكالب.
الــثــروة  وكــالــة  قبل  مــن  متكاملة  خطة  هــنــاك  بــأن  علما 
الحيوانية للتعامل مع موضوع الكالب الضالة وتحويلها 

من ظاهرة مقلقة للمجتمع الى ظاهرة مفيدة.
الضالة  الكالب  باصطياد  المكلفة  الشركة  عمل  إن فــرق 
لستة  لهم  الموكلة  المهام  لتأدية  االســتــعــداد  أتــم  على 
وعليه  الخميس،  الى  السبت  يوم  من  األسبوع  في  أيام 
على  الضالة  بالكالب  الخاصة  بالبالغات  التقدم  يرجى 
الوطني  17155363 أو خط االتصال  الخط ساخن رقم 

.80008001

المنامة - وزارة األشغال والبلديات

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

فـــي إطـــــار حــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز 
وتسهيل  العمالء  خدمة  وتطوير 
ــع أصـــحـــاب  ــ ســـبـــل الــــتــــواصــــل مـ
الطلبات من المواطنين والمقيمين 
ــلـــنـــت هــيــئــة  والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، أعـ
عن  العمراني  والتطوير  التخطيط 
والمطولة  الجديدة  العمل  أوقــات 
بـــدءا من  الــعــمــالء  لمركز خــدمــات 
اليوم، بحيث ستكون أبواب المركز 
مــفــتــوحــة طـــــوال أيـــــام األســـبـــوع 
يوم  مــاعــدا  المراجعين  الستقبال 
الجمعة من الساعة السابعة صباحا 
موضحة  مساء،  السادسة  وحتى 
فــي  ــدة  ــ ــدي ــجــ ــ ال ــيـــرات  ــيـ ــغـ ــتـ الـ أن 
الهيئة  مــن  حرصا  تأتي  المواعيد 
الحكومي  بالعمل  االرتـــقـــاء  عــلــى 
التي  الخدمات  مستوى  وتحسين 
شاملة  تطوير  خطة  ضمن  تقدمها 

لخدمة العمالء.
هــــذا وتـــرحـــب هــيــئــة الــتــخــطــيــط 
ــعــمــرانــي بــاســتــقــبــال  ــتــطــويــر ال وال
ــارات جــمــيــع  ــســ ــ ــف ــ ــت ــات واســ ــبـ ــلـ طـ
الــمــراجــعــيــن فـــي أوقــــــات الــعــمــل 
إما   قنواتها،  عبر مختلف  الجديدة 
بالحضور الشخصي لمركز خدمات 
زايــد،  بميدنة  الهيئة  بمقر  العمالء 
الساخن  الــخــط  عــلــى  االتــصــال  أو 
ــتــواصــل  أوال  17682888  973  +
نفس  على  الــواتــســاب  خــدمــة  عبر 
اإللكتروني  البريد  عبر  أو  الــرقــم، 
كما   ،ask@upda.gov.bh عــلــى 
ــرام طلب  ــكـ يــمــكــن لــلــمــراجــعــيــن الـ
مع  المرئية  لالجتماعات  مواعيد 
الموقع  طريق  عن  الهيئة  مسئولي 
www.upda. للهيئة  اإللكتروني 

.gov.bh

“التخطيط العمراني” تعلن
عن أوقات عمل جديدة

انطالق “الشهادة المتخصصة للدراسات الدبلوماسية” مساء اليوم
بمشـــاركة 34 موظفـــا مـــن منتســـبي وزارة الخارجيـــة والجهـــات الحكوميـــة

تنطلــق مســاء اليــوم النســخة األولــى لبرنامــج أكاديميــة محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة للدراســات الدبلوماســية “الشــهادة المتخصصــة فــي الدراســات 
الدبلوماســية” عبــر االتصــال اإللكترونــي المرئــي، بمشــاركة 34 موظفــا مــن 

منتسبي وزارة الخارجية والجهات الحكومية بمملكة البحرين.

وســـــوف يــحــظــى الـــمـــشـــاركـــون في 
ــدى ٩ أســابــيــع،  ــبــرنــامــج، وعــلــى مـ ال
من  لــالســتــفــادة  استثنائية  بــفــرصــٍة 
يقّدمها  متنوعة،  ومــعــارف  خــبــرات 
ــمــتــخــصــصــيــن  ــن أبــــــــرز ال ــ ــبـــة مـ نـــخـ
ــات  ــيـ واألكــــاديــــمــــيــــيــــن والـــشـــخـــصـ
مملكة  داخـــــل  مـــن  الــدبــلــومــاســيــة 
65 محاضرة  البحرين وخارجها عبر 
خالل  مــن  مكثفة  وورشـــة  تفاعلية 

مجاالت  في  المرئي،  االتصال  تقنية 
والــشــؤون  والدبلوماسية  السياسة 

الدولية.
وصّرحت المدير التنفيذي ألكاديمية 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
بنت  مــنــيــرة  الشيخة  الــدبــلــومــاســيــة 
األكــاديــمــيــة  بـــأن  خليفة،  آل  خليفة 
عالم  في  جديدة  مرحلة  اليوم  تبدأ 
برنامج  عبر  االفــتــراضــي،  الــتــدريــب 

الدراسات  في  المتخصصة  الشهادة 
الدبلوماسية الذي يأتي ضمن حزمة 
من البرامج والمحاضرات، عبر تقنية 

االتصال المرئي.
الطلبات  مــئــات  وردتـــنـــا  ــافـــت:  وأضـ
اإلعالن  منذ  البرنامج  في  للمشاركة 
عنه، ما يؤكد اهتمام المجتمع وَوعيه 
أيًضا  ويعكس  الدبلوماسية،  بأهمية 
مــــدى تــداخــلــهــا كـــــأداة حــيــويــة في 

مختلف القطاعات في المملكة.
يذكر أن برنامج “الشهادة المتخصصة 
يستمر  الدبلوماسية”  الدراسات  في 
حــتــى 6 أغــســطــس الــمــقــبــل ويــمــنــُح 
ــارف  ــعـ ــمـ ــارات والـ ــ ــه ــمــ ــ مـــجـــتـــازيـــه ال
مفهوم  تحت  المنضوية  األســاســيــة 

الدبلوماسية البحرينية والدولية.

المنامة - بنا

حديقة الحد ذابت من الحر.. وتسوير ملعب كرة القدم
نــخــلــة صــمــدت فـــي حديقة  كـــم 
بيوم  40 غرست  الحد من أصل 

افتتاحها؟. 
ــت بــهــذه  ــالـ ــالد” جـ ــ ــبـ ــ ــة “الـ ــدسـ عـ
ــقــديــمــة الــتــي قص  الــحــديــقــة ال
شريطها في فبراير 2009. وتبين 
في  الشديدة  الحرارة  درجــة  أثر 
تردي حال بعض مرافق الحديقة 

وعالماتها اإلرشادية.
في أغلب الحدائق تتعهد شؤون 
ــزراعــة أشــجــار اللوز  الــبــلــديــات ب
لتوجيهات  إنفاذا  وذلك  والكنار، 
رسمية بزراعة األشجار المعروفة 

ــكــــن مــــع مــــرور  ــ ــبـــحـــريـــن، ول ــالـ بـ
بهذه  االعتناء  يجري  فال  الزمن 
األثــر  بصمة  وتنتهي  األشـــجـــار، 
منها عدا من شجرة هنا أو هناك 
انتشارها  كثافة  ال تعكس بصمة 

بالحديقة.
وتبلغ مساحة الحديقة حوالي 9 
آالف متر مربع ويحيط بها سور 

مصمم بطريقة تقليدية.
متعددة  مــرافــق  على  وتــحــتــوي 
وكافتيريا،  صحية،  مرافق  منها 
ومنطقة ألعاب لألطفال، وملعبي 
ومساحات  سلة،  وكرة  قدم  كرة 

جلوس مظللة، وكراس إسمنتية، 
ومــــواقــــف ســــيــــارات لـــمـــرتـــادي 

الحديقة.
أثناء  الصحيفة  مصور  والحــظ 
ــة صيانة  ــود ورشــ تـــواجـــده وجــ
الحديقة  مــرافــق  بعض  لتعديل 
كــرة  مــلــعــب  تــســويــر  بينها  ــن  ومـ

القدم.

غرس 40 نخلة 
بيوم افتتاحها قبل 

11 عاًما

نصب المصائد للكالب الضالة 

راشد الغائب  |  تصوير رسول الحجيري

الشيخة منيرة بنت خليفة



ناشـــد أهالي بالدائرة الثانية بمحافظة 
العاصمـــة عبـــر “البـــاد” رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة بتوجيـــه وزيـــر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف والمســـؤولين 
بـــاإلدارة العامة للمرور لزيـــارة الدائرة؛ 
وحـــل  احتياجاتهـــا  علـــى  لاطـــاع 

مشكاتها العالقة.
وتمثل الدائرة مناطق: السوق القديمة 
الرمـــان،  ورأس  والنعيـــم،  بالمنامـــة، 
والمنطقـــة  والســـويفية،  والقفـــول، 

التجارية، والبرهامة، والصالحية.
النائـــب سوســـن  قّدمـــت  مـــن جهتهـــا، 
كمـــال مقترحات لحل مشـــكلة مواقف 
الســـيارات بالدائرة، ومـــن أبرزها زيادة 
وضع عـــدادات المواقف في الشـــوارع 
المواطنيـــن  معظـــم  ألن  والطرقـــات؛ 
ذات  شـــوارع  علـــى  تقـــع  ال  منازلهـــم 
عدادات، والتنســـيق مـــع اإلدارة العامة 
وزيـــادة  المخالفـــات  لتحريـــر  للمـــرور 
الدوريـــات المروريـــة؛ مـــن أجـــل التزام 

جميع القاطنين بالنظام.
وبعثـــت كمـــال رســـالة رســـمية للوزيـــر 
خلـــف. وحصلـــت “البـــاد” على نســـخة 

منها. وتنشر الصحيفة أبرز مضمونها:
الحظنـــا جهودكم المشـــكورة في إزالة 
الحواجـــز الموضوعـــة لحجـــز مواقـــف 
مـــن  قانونـــي  غيـــر  بشـــكل  الســـيارات 
بعض المواطنين، كاألعمدة والساسل 
مطلوبـــة  جهـــود  وهـــي  والحاويـــات، 
بهـــدف التخفيف مـــن مشـــكلة مواقف 
معظـــم  يعايشـــها  التـــي  الســـيارات 
القاطنيـــن بالدائرة الثانية من محافظة 

العاصمة ومرتاديها.
حـــل  فـــي  نســـاندكم  أن  لنـــا  ويطيـــب 
المشـــكلة التـــي مازالـــت قائمـــة، بوضع 
بعـــض المقترحـــات بيـــن أيديكم، وهي 

كالتالي:
كافـــة  علـــى  كلـــي  مســـح  إجـــراء   -  1
الكثافـــة  ذات  والطرقـــات  الشـــوارع 
الســـكانية العاليـــة في جميـــع مجمعات 
العاصمـــة؛  الثانيـــة بمحافظـــة  الدائـــرة 
لزيـــادة وضـــع عـــدادات المواقـــف فـــي 
معظـــم  ألن  والطرقـــات؛  الشـــوارع 
المواطنين منازلهم ال تقع على شـــوارع 
ذات عدادات، وبذلك ال تتم االســـتفادة 
مـــن ملصق اإلعفـــاء المطـــروح مؤخرا، 
مما يؤدي إلى خسارتهم فرصة وقوف 
السيارة بجانب المنزل وسبق سيارات 

األجانب إليها.
2 - التنســـيق مـــع اإلدارة العامة للمرور 
المخالفـــات  تحريـــر  علـــى  للتشـــديد 
وزيـــادة الدوريـــات المروريـــة؛ من أجل 
التـــزام جميع القاطنيـــن بالنظام، حيث 
إن تطبيـــق النظـــام هـــو مـــا ســـيرضي 

الجميع في النهاية.
3 - التنســـيق بيـــن األشـــغال والبلديات 
الحاويـــات  وضـــع  مواقـــع  بخصـــوص 
مـــن  مســـاحات  تأخـــذ  التـــي  الكبيـــرة 

مواقف السيارات.
والرســـومات  الخطـــط  مراجعـــة   -  4
األرصفـــة  بعـــض  بمســـاحات  الخاصـــة 
لتحويلهـــا لمواقـــف ذات عـــدادات؛ ألنه 

مـــن الماحظ أن هنالك ســـيارات تقف 
فـــوق الرصيـــف مـــن دون تحريـــر أيـــة 

مخالفة.
فـــي هـــذا األمـــر بصفـــة  النظـــر  نرجـــو 
االســـتعجال لكثرة الماحظات الواردة 
مـــن جانـــب المواطنيـــن، حيـــث ينبغي 
أن تولـــى هـــذه المنطقـــة اهتمامـــا بالغا 
وعنايًة مركزة من قبل الجهات المعنية 
باعتبارها منطقة حيوية تمثل عاصمة 

المملكة، وواجهتها البارزة.
وطالمـــا نحـــن بصـــدد وضـــع مشـــاريع 
للثقافـــة  البحريـــن  لهيئـــة  ومقترحـــات 
“تمكيـــن”  العمـــل  وصنـــدوق  واآلثـــار 
إلنعـــاش الســـوق، فـــإن البنيـــة التحتية 
وحلحلة مشـــكات المرافق والخدمات 
ومواقف السيارات لهذه المنطقة تمثل 

أولوية لنجاح تلك المشاريع القادمة.
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محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مدير عـــام مديرية شـــرطة 
بـــأن شـــرطة  العاصمـــة  محافظـــة 
المديريـــة، تمكنت في أقل من 24 
ساعة من القبض على 3 أشخاص 
وعربـــي(  وبحرينـــي  )آســـيوي 
ســـرقوا ألفـــي دينـــار من آســـيوي، 
بعد انتحال اثنين منهم شـــخصية 

رجال األمن.

وأوضـــح أنـــه فـــور تلقـــي البـــاغ، 
البحـــث  أعمـــال  مباشـــرة  تمـــت 
عـــن  أســـفرت  والتـــي  والتحـــري، 
تحديد هوية المذكورين والقبض 

عليهم وتحريز المبلغ المسروق.
وأضاف أنه جاٍر اتخاذ االجراءات 
القانونيـــة، تمهيـــدًا إلحالة القضية 

للنيابة العامة.

القبض على 3 سرقوا من آسيوي ألفي دينار

البحرين تشهد خسوفا شبه ظلي الجمعة..  وال صالة لهذا النوع

^ تابـــع الكثيـــر مـــن المواطنيـــن 
الظلـــي  شـــبه  الخســـوف  والمقيميـــن 
الذي شـــهدته ســـماء البحريـــن ودول 
الخليـــج العربـــي كاما بـــكل مراحله، 
حيث كان من الفترة التاســـعة مســـاء 
الى منتصـــف الليل تقريبا من مســـاء 
الجمعـــة 5 يونيـــو الموافق 13 شـــوال 
)إحـــدى الليالـــي البيـــض(، حيـــث كان 
القمـــر في بـــرج الســـرطان حيث كان 
نجم “عنترة “ أو قلب العقرب واضحا 

بلونه المحمر.
البســـيط  االختـــاف  البعـــض  الحـــظ 
في لمعـــان نصف قرص القمر بســـبب 
وقـــوع هـــذا النصـــف فـــي شـــبه ظـــل 
األرض والبعـــض اآلخـــر لـــم ياحـــظ 
ذلـــك، وهذا يعتمد علـــى مكان الرصد 
ومقـــدار التلـــوث الضوئي فيـــه )إنارة 

المدينة(. 
لذلـــك ال صـــاة خســـوف عندمـــا يقـــع 
القمر في الخســـوف شبه الظلي؛ ألنه 
ال يتعـــرض الـــى انتقـــاص فـــي قرصه 
)اي ال يـــرى منقوصـــا أو محجوبـــا أو 
مأكـــوال(، حيث أطلقـــت عليه قبل 15 
ســـنة الخســـوف الكاذب، ثم تراجعت 

عن هذا االسم!
الفلكيـــة  الجمعيـــة  قـــام عضـــو  وقـــد 
علـــي  الفلكـــي  والمصـــور  البحرينيـــة 

نامـــدار، من مرصده الخـــاص )مرصد 
زحل( بالتقاط صورتين مهمتين تتيح 
المقارنـــة بيـــن لمعـــان وشـــكل ســـطح 
القمـــر، فاألولـــى قبل وقـــوع البدر في 
الخســـوف في الســـاعة 45: 08 مساء 
واألخـــرى مختلفتيـــن واألخـــرى فـــي 
ذروة وقوع البدر في الخســـوف شبه 
الظلي من مساء يوم الجمعة 5 يونيو 
تلســـكوب  باســـتخدام  وذلـــك   2020
سيليســـترون 6 اس اي، الُبعد الُبؤري 

1500مم، وكاميرا نيكون د750.
يشـــار أن وقوع خسوف يليه مباشرة 
كسوف ثم خسوف آخر )كما سيحدث 
خـــال هذه الفتـــرة من 5 يونيو إلى 6 
يوليـــو( تحـــدث 16 مـــرة كل 100عام 

)قرن( أي بواقع كل 5 سنوات ونصف 
الســـنة. وســـيتكرر مثل ذلك في العام 

.2027
طـــاب  مـــن  كثيـــرا  أن  والجميـــل 
والحكوميـــة(  )الخاصـــة  المـــدارس 
الخســـوف  هـــذا  ورصـــدوا  تابعـــوا 

بالقرب من منازلهم لوقوعه في وقت 
مناســـب وعلـــى ارتفاع يتيـــح رؤيته 

دون عوائق.

بقلم: ا.د. وهيب عيسى الناصر

رئيس الجمعية الفلكية البحرينية

بيوت المناميين بال “باركات”.. وسوسن: لزيادة العدادات والدوريات
أهالـــي “ثانيـــة العاصمـــة” يناشـــدون ســـمو رئيس الـــوزراء توجيه وزيـــر البلديـــات لزيارتها

معاناة

سوسن كمال وزير األشغال المدير العام للمرور

احتالل موقف سيارة بيت مقيم بالمنامة

فوضى

وهيب الناصر

اكتظاظ

شمعنى “البحرين”؟!
Û  !”قد تبدو بضعة تساؤالت تدور في بال الكثيرين، غريبة إلى حد “الحيرة

ولكــن بالنســبة لــي، وبالنســبة للكثيريــن أيًضــا مــن أبنــاء البحريــن، تأتــي 
اإلجابــة مريحــة، فــي آخــر الســطر مــن هــذا العمــود، بعــد تســاؤالت أراهــا 

محركة لاستفهام:

Û  عشــقتها التــي  األرض  هــي  األزمــان،  غابــر  ومنــذ  البحريــن”..  “شــمعنى   
الحضارات، ومنذ أكثر من 5 آالف ســنة عندما كانت مركز حضارة دلمون 
لتربط بين الحضارة الســومرية وحضارة وادي اإلندوس أو الســند، وهي 
التــي أرضعــت قبائــل بكــر بن وائــل وبني تميــم وبني عبدالقيــس خصائل 
العلــو والشــموخ والعــز والفخــر، إلــى جانــب الكــرم والجــود والشــجاعة 

واإليثار.

Û  شــمعنى البحريــن”.. علــى الرغــم من صغر حجمهــا جغرافًيــا، تكبر وتكبر“ 
إلــى أن تكــون محــط األطمــاع وموضــع االســتهداف، ويكــون أهلهــا ممــن 
يشار إليهم بالبنان، ومنذ غابر األزمان أيًضا، بأنهم من أحب الشعوب إلى 

القلوب، وأكثرهم خلًقا وطيًبا وحسن معشر؟

Û  شمعنى البحرين” التي يتسابق أبناؤها في كل المجاالت، وعلى المستوى“ 
الدولي واإلقليمي والعالمي، ليشــاركوا في كل محفل يتاح لهم وليحققوا 

المراكز المتقدمة وليرفعوا علم البحرين بكل اعتزاز؟

Û  شــمعنى البحريــن”.. التــي يقحمهــا مجانيــن الشــهرة مــن فاشينيســتات“ 
وخريشســتات واحــدة تلو األخرى، لتأتي هذه فتســيء ثــم تعتذر، ويأتي 
هــذا ليتجــاوز حــدوده ثم “يبرر”، وتلعلع هذه بــكل بذاءة ال تليق بكاتبة أو 
روائيــة أو باحثــة، ويظهــر ذاك في مظهر المهرج ثــم يتباكى؛ ألننا لم نفهم 

قصده وهو لم يقصد؟

Û  شــمعنى البحريــن”؟ اإلجابــة ليســت مســتعصية علــى اإلطــاق؛ ألن هذه“ 
الباد الكريمة، بقيادتها الرشيدة وشعبها األبي الكريم، توارثوا من األجداد 
واآلبــاء، ومــن األمهــات والجدات، ومن بعضهم البعــض، أنبل الصفات في 
مقابلة اإلســاءة باإلحســان، وأكرم المقامات في ســمو النفس وعلو الروح، 
وأعطر الســيرة.. شــمعنى البحريني الذي حين يرد على المسيء، إنما يرد 
علــى اإلســاءة وليــس علــى شــخص “المســيء”؟ ألن البحرينــي باختصار، 
نموذج نادر من البشر.. أي نعم، نموذج تنفس من بحار المحرق وسواحل 
الدير وقالى وسترة النسيم النقي، واشتد عوده من صابة أرض الرفاع، 
وتروى من عذوبة عذاري وأم شــعوم والســفاحية وقصاري وعيون شارع 
النخيــل بــكل قــراه، والتصقــت فــي جســده وثيابــه وأفــكاره رائحــة طيب 
مباخــر المنامــة وطيــب أهلهــا، وألنــه بحريني، فــي كل بقعة مــن البحرين، 
يضع اإلنســانية والكرامة والنبل تيجان ثمينة وأوســمة ال تســمح لحاملها 

بأن يحني مقامه أمام الصغار، فيحتويهم علهم يكبرون ولو قليًا.

saeed.mohamed@albiladpress.com

سعيد محمد

القمر ســطــح  ــل  ــك وش لــمــعــان  بــيــن  لــلــمــقــارنــة  صــورتــيــن  يلتقط  نـــامـــدار  الــفــلــكــي  ــمــصــور  ال
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جبـل نفـايـات المقشـع.. المخـالـف “شـرد”!
“الســـاكن”؟ يتحـــرك  هـــل  الموقـــع..  عاينـــت  رســـمية  جهـــات   8

“ال تبـــوق، ال تخـــاف”، هكـــذا اختصـــر 
فـــرار ســـائق شـــاحنة مشـــهد الجولـــة 
االســـتطالعية لمكب نفايات عشوائي 
في قرية المقشـــع، حيـــن ضبط ممثلو 
إدارة المرور تلك الشاحنة وهي تلقي 
مخلفاتهـــا فـــي الموقع، وفرار ســـائقها 

خوفا من اتخاذ إجراءات ضده.
جبل من المخلفات على مرأى ومسمع 
من الجميـــع، قض مضاجـــع القاطنين 
وأقلق ســـكونهم، لم يكن كافيا لتتخذ 
الجهـــات المعنيـــة إجـــراءات صارمـــة 

ومستعجلة ضد المخالفين.
تظهر الوثائق الرسمية أن ملكية العقار 
المستغل كمكب للنفايات - الواقع في 
مجمـــع 450 بمنطقـــة المقشـــع - تعود 
إلـــى األوقـــاف الجعفريـــة، كمـــا أفـــاد 
األهالـــي بتعـــرض الموقع في الســـابق 
بســـبب تراكـــم هـــذه المخلفـــات إلـــى 
حريـــق، إال أنـــه لـــم يكن على مـــا يبدو 
مبـــررا كافيـــا لتحرك الجهـــات المعنية 

ساكنا حياله.
شـــكاوى القاطنيـــن المتكـــررة وبـــطء 
التحرك الرســـمي في التعامل مع هذه 
ممثـــل  دفعـــت  الصريحـــة،  المخالفـــة 
المنطقـــة البلـــدي شـــبر الوداعـــي إلـــى 
دعـــوة الجهات الرســـمية ذات العالقة 
للوقوف على حجم المعاناة، ومعاينة 
التخـــاذ  تمهيـــدا  قـــرب؛  عـــن  الموقـــع 
المخلفـــات  إجـــراءات عاجلـــة إلزالـــة 
اآلثـــار  ودرء  المخالفيـــن،  ومحاســـبة 
الســـلبية الصحيـــة والبيئيـــة واألمنية 
والجماليـــة المترتبـــة علـــى بقـــاء هذه 

المخلفات.
مـــن جهته، نـــوه ممثل الدائـــرة البلدي 
شبر الوداعي بتعاون الجهات الرسمية 
مـــع المجلس من خالل إرســـال فرقها 
لمعاينة مكب النفايات العشـــوائي في 
قرية المقشـــع، وتشـــخيص مخاطرها 
على الســـالمة العامة واألمن الصحي 

والبيئي للمجتمع.
وبيـــن الوداعـــي إلـــى أن خطـــورة هذا 
المكـــب العشـــوائي تتزايـــد مـــع تنـــوع 
والتـــي  فيـــه،  المتواجـــدة  المخلفـــات 
يمكـــن أن تضم مخلفات تتســـبب في 

انبعاثات خطيرة.
وذكـــر أن هـــذا المكـــب يعـــد مخالفـــة 
صريحة لقانون البيئة وقانون الصحة 

العامة وقانون النظافة العامة.
وأشار إلى أن المصلحة العامة تتطلب 
أن يعمـــل الجهـــاز التنفيـــذي في إطار 

اتخـــاذ  فـــي  القانونيـــة  اختصاصاتـــه 
قرار إداري مســـتعجل يجبـــر مرتكبي 
المخالفـــة علـــى وقـــف اســـتغالل هذا 
الموقع كمكب للنفايـــات، ووقف كافة 
معامالته وســـجالته حتـــى إزالة هذه 
المخلفات، وتقديمه للقضاء للتحقيق 

فيما ارتكبه من مخالفات جسيمة.
وأكـــد أن مثـــل هـــذه المخالفـــات لـــن 
يتـــم التهـــاون معها، وهي مـــن صميم 
مســـؤوليات العضو البلدي، في سبيل 
الحفاظ على المصلحة العليا للمجتمع 

الميثـــاق  مبـــادئ  بحكـــم  مكفولـــة 
والدســـتور والقوانين المنظمة للشـــأن 

البيئي والصحي والنظافة العامة.
الجولـــة  فـــي  تواجـــد  أنـــه  يشـــار 
االســـتطالعية ممثلـــون عـــن 8 جهات 
رســـمية إلـــى جانـــب المجلـــس البلدي 
األشـــغال،  شـــؤون  وهـــي  الشـــمالي، 
األعلـــى  والمجلـــس  الصحـــة،  ووزارة 
الشـــمالية،  المنطقـــة  وبلديـــة  للبيئـــة، 
والدفـــاع  للمـــرور،  العامـــة  واإلدارة 

المدني، وإدارة األوقاف الجعفرية.

أحرز الشــاب البحريني هيثم الحداد درجة الماجستير بتخصص 
هندســة األنظمة والبرمجيات من جامعة روســية مرموقة، وهي 
“جامعــة االقتصــاد العليــا”. وتتبــوأ الجامعــة المركــز 255 عالميــا. 

وتعتبر الجامعة العامة األولى في روسيا.

انخـــرط  إنـــه  الحـــداد  وقـــال 
بدراســـة تخصص يشمل جميع 
التقنيـــات تحـــت مظلـــة تقنيـــة 
البنيـــة  ســـواء  المعلومـــات، 
التحتيـــة، البرمجيـــات، الـــذكاء 
االصطناعي، االنظمة، الحوسبة 

السحابية وغيرها.
وقـــال: “يعتبـــر التخصـــص مـــن 
أهـــم إن لـــم يكـــن األهـــم تحـــت 
إذ  المعلومـــات،  تقنيـــة  مظلـــة 
إنه يحتـــوي علـــى كل الخبرات 
والعلـــوم المطلوبـــة في الحاضر 
والبعيـــد  القريـــب  والمســـتقبل 
لشموله على جميع التخصصات 

المذكورة أعاله”.
 Masters“ ونال الحداد شـــهادة
 in System and Software
Engineerin”، ووسمت الرسالة 
بعنوان “تطوير ذكاء اصطناعي 
ذاتي التعلم في العوالم المولدة 

عشوائيا”.
للماجســـتير،  رســـالته  وعـــن 
أن  تثبـــت  الرســـالة  أن  أوضـــح 
قـــادر  االصطناعـــي  الـــذكاء 
كاإلنسان للتعلم من تلقاء نفسه 
بغيـــة النجاة في أي عالم ثالثي 
األبعاد يوضع فيه. ويبدأ حياته 
وهنـــاك  هنـــا  يتخبـــط  كالطفـــل 
ويستكشـــف، ليـــؤدي ذلـــك الى 
موتـــه، مـــن الجوع مثـــال لمئات 
بأنـــه  يســـتنتج  المـــرات، حتـــى 
بحاجة للطعام كمصدر للطاقة.

وتابـــع: تتطـــرق الرســـالة أيضـــا 
بشـــكل شـــبه  المولـــدة  للعوالـــم 

الـــذكاء  أن  لتثبـــت  عشـــوائي 
االصطناعـــي قـــادر ايضـــا علـــى 
والتخطيط  والتفكيـــر  التكيـــف 
المتغيـــرة.  المعطيـــات  حســـب 
صحـــراء  فـــي  موجـــودا  أكان 
قاحلة، في كهف، في جزيرة أو 

غير ذلك.
ويعتزم هيثم البدء في مشروع 
البرمجيـــات  لتطويـــر  بحرينـــي 
كالتطبيقات واأللعاب والمواقع 
االلكترونية مستمدا من خبرته 
العلمية والعملية في الفيدرالية 
الـــى  باإلضافـــة  الروســـية، 

التدريس األكاديمي كأستاذ.

بحريني يحرز ماجستير البرمجيات 
من جامعة روسية مرموقة

بروز دور البحرينية في زمن “كورونا” ليس طارئا
^ الشـــك فـــي أن جائحـــة “كورونـــا” 
التـــي حلـــت علـــى غيـــر إنـــذار مســـبق قـــد 
بلورت األدوار والمســـؤوليات على مستوى 
ســـواء،  حـــد  علـــى  واألفـــراد  المؤسســـات 
المســـؤولية  دور  إلـــى  ذلـــك  وتعـــدت  بـــل 
فـــي  الوطنيـــة  الشـــراكة  فـــي  االجتماعيـــة 
مجاالت صحية وطبية واجتماعية عديدة.
علـــى  قناعـــات جديـــدة  أفـــرزت  أنهـــا  كمـــا 
مســـتوى الوطـــن والمواطـــن والمؤسســـات 
العامـــة والخاصة في المملكـــة، واألهم أنها 
عززت مفاهيم وثقافات متطورة ومتقدمة، 
وخاصـــة فيما يتعلـــق بأدوار ومســـؤوليات 
األدوار  وهـــي  المجتمـــع.  فـــي  المـــرأة 
والمســـؤوليات التـــي يجـــب أال يفهـــم أحـــد 
أنها منعزلة عن أدوار ومســـؤوليات الرجل، 
المجتمعيـــة  القـــوى  ومســـؤوليات  وأدوار 

بمختلف مجاالتها واختصاصاتها.
المـــرأة  دور  بـــرز  البحريـــن  مملكـــة  وفـــي 
وأهمهـــا  القطاعـــات  كل  فـــي  البحرينيـــة 
كرائـــدة  والمســـاندة  والطبيـــة  الصحيـــة 
ومبادرة ومنتجة ومســـاهمة في كل المهام 
التـــي أنيطت بهـــا أو تلك التي بـــادرت إليها 

بنفسها من غير تقصير أو تهاون.
وهـــذا الدور الرائد والكبير للمرأة البحرينية 
لـــم يـــأِت مـــن فـــراغ، بـــل هـــو نتـــاج واقـــع 
اجتماعـــي أصيـــل، وتمكيـــن للمـــرأة انطلـــق 
وترســـخ مـــن أعلـــى المســـتويات، وتولـــت 
قيادته والتبشـــير به صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
حفظهـــا هللا ومعها المجلـــس األعلى للمرأة 

وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة.
هـــذا بالطبـــع إضافـــة لوعـــي مبكـــر بأهميـــة 

بـــه وحرصـــت علـــى  تعليـــم المـــرأة آمنـــت 
تحقيقـــة الحكومـــة البحرينيـــة منـــذ بدايـــة 
تأصيلـــه  علـــى  وعملـــت  الماضـــي  القـــرن 
وتحديثه ومأسســـته تاريخيـــا على امتداد 

التاريخ البحريني الحديث.
لذلك، فـــإن بروز دور المـــرأة البحرينية في 
هـــذه الجائحـــة لم يكن أمـــرا طارئا وال وليد 
الظـــروف، وإنمـــا هـــو تاكيـــد علـــى األســـس 
المتينـــة للنهضـــة المباركـــة في بنـــاء الدولة 

آمنـــت  لـــدن قيـــادة واعيـــة  مـــن  الحديثـــة 
علـــى الـــدوام بمكانـــة المـــرأة ودورهـــا فـــي 
المجتمـــع، فاقتحمت المـــرأة البحرينية كل 
التخصصات والمســـتويات، وأصبحت رقما 

مهما في التنمية والتطور. 
وكانـــت نتيجـــة هـــذه المســـيرة المســـتنيرة 

الظـــروف  هـــذه  فـــي  المـــرأة  أن  والواعيـــة 
بجـــدارة  الصفـــوف  تقدمـــت  االســـتثنائية 
ومكاًنـــا  دورا  لنفســـها  وصنعـــت  واقتـــدار 
بارزيـــن في كل مواقع العمـــل فهي الطبيبة 
والممرضـــة المجتهدة والمديـــرة والموظفة 
المكافحـــة والسياســـية  المجـــدة والعاملـــة 
واألم  المبدعـــة  والمدرســـه  الناضجـــة 
المتفانية فـــي متابعة تعليم أبنائها في ظل 
التعليم عن بعد الذي فرضة الواقع الطارئ، 
واإلعالميـــة  االجتماعيـــة  الناشـــطة  وهـــي 

الجريئة والرائدة في العمل اإلنساني.
وال ننســـى بالطبع أّن العنـــوان المضيء في 
مملكتنـــا الغاليـــة في هذه األيـــام والظروف 
هو الدور المتميز للكادر الطبي من طبيبات 
فـــروع  فـــي  ومتخصصـــات  وممرضـــات 
ومجاالت الصحة العامة لما يبذلن من جهد 
دءوب مضٍن وجد وإخالص، ومواظبة من 
غيـــر كلـــل أو شـــكوى ليســـجلن بذلـــك أروع 

الصفحـــات فـــي مســـيرة المـــرأة البحرينية 
ومثااًل مشرفًا للحاضر والمستقبل ولألجيال 
القادمـــة. وأختتـــم بكلمـــة ســـامية لصاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بمناسبة االحتفال بمرور عشر سنوات على 
إنشاء المجلس ويوم المرأة البحرينية سنة 
2011 )إن المكانـــة التي وصلت إليها المرأة 
البحرينيـــة اليـــوم قد حتمت علينـــا أن نبرز 
محطـــة مهمة من تاريخ عطائها، وأن تكون 
تلـــك المحطـــة مـــا حققتـــه لنفســـها بجدارة 
عبـــر تعلمهـــا وقناعتهـــا الكاملة بـــأن التعليم 
سيأخذها إلى حيث آفاق المساهمة الفعلية 
في البناء والتطوير، ولحسن طابع البحرين 
أن استشـــعرت نســـاؤها تلك الحاجة مبكرا، 
وقـــررن مواجهة كل تحديـــات التغلب على 
موانع وتحديات وعوائق التغيير، ولم يكن 

ذلك بالسهل أبدا(.

بقلم: منال منصور بن رجب
المرأة اقتحمت 
كل التخصصات 

والمستويات 
وأصبحت رقما 

مهما في التنمية

يخص النائب ســـيد فالح هاشم “البالد” 
العماليـــة  المســـتجدات  عـــن  بموقفـــه 
بعـــض  تلويـــح  بشـــأن  الجديـــدة 
الشركات بتسريح العمالة الوطنية. 

وفيما يأتي نص التصريح:
منـــذ أقـــر قانـــون العمـــل رقـــم 36 
لســـنة 2012، تصـــدرت العديـــد من 
وصـــدرت  الصحفيـــة  المقـــاالت 
العديد مـــن البيانات والتصريحات 
مـــن  محـــذرة  جهـــات  عـــدة  مـــن 
خطـــورة مـــا تضمنته مـــواد هذا 
القانون الذي وصفه أحد رجال 

القانـــون في البحرين أنه أســـوأ قانون عمل مر 
علـــى البحرين، لما شـــرع فيه مـــن رفع الحماية 
عـــن العمالـــة بصـــورة عامـــة والعمالـــة الوطنية 
بصـــورة خاصة، واعتماد آليات الســـوق كحاكم 
أساســـي، بدون أية اعتبارات لما تنتج عنه من 

عواقب وتبعات على المجتمع بصورة عامة.
ها نحـــن أمام تحدٍّ ما أفرزته تلك التشـــريعات 
التي سبق وأن حذرنا منها، وهي إطالق حرية 
صاحـــب العمـــل فـــي فصـــل العمالـــة وخاصـــة 

الوطنية، بدون أية قيود. 
وهـــذا مـــا يضـــع تحديـــا أمـــام جميـــع الجهـــات 
النقابـــات  عـــدا  والتشـــريعية،  التنفيذيـــة 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي بأهميـــة تدارك 
القانـــون،  هـــذا  تعديـــل  علـــى  والعمـــل  األمـــر، 

وخاصـــة في المـــواد المتعلقة بموضـــوع إنهاء 
عقد العمل في الباب الثاني عشر.

وهو ما أعمل على صياغته بتعاون وبتنسيق 
مـــع بعـــض اإلخـــوة النـــواب، للتقّدم 

بمقتـــرح بتعديـــل بعـــض مـــواد 
هـــذا البـــاب، وخاصـــة فـــي 

و110،   109 المادتيـــن 
لكي تكـــون العالقة بين 
العامل وصاحب العمل 
أكثـــر تكافـــؤا، بدال من 
الواقع الحالي المنحاز 
العمالـــة  صالـــح  لغيـــر 

الوطنية.

تحـرك لتعديــل قانــون العمــل لتحصيــن البحرينــي
الوطنية العمالة  فصل  في  الشركات  يد  إطالق  وقف  فالح:  سيد 

محرر الشؤون المحلية

منال بن رجب

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

هيثم الحداد

رسالة هيثم الحداد 
تناولت موضوع 
التعلم الذاتي 

للذكاء الصناعي
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ســـاهم أعضـــاء مجموعـــة العشـــرين 
عـــن  يزيـــد  بمـــا  المدعـــوة  والـــدول 
جائحـــة  لمكافحـــة  دوالر  مليـــار   21
فيروس كورونا، تضامنا مع المجتمع 
الدولـــي في مواجهـــة األزمات. وأكد 
الـــدول األعضـــاء، فـــي بيـــان صـــادر 
أمس الســـبت، على بذل أقصى جهد 
األكثـــر  والفئـــات  األرواح  لحمايـــة 
ضعفـــا حـــول العالم، مشـــددين على 
التـــزام قـــادة المجموعـــة بمكافحـــة 

انتشار فيروس كورونا.
التـــي  االســـتثنائية  القمـــة  وكانـــت 
العربيـــة  المملكـــة  رئاســـة  عقدتهـــا 
 26 فـــي  للمجموعـــة  الســـعودية 
مـــارس، قـــد دعت إلى توفيـــر موارد 
الجائحـــة.  لهـــذه  للتصـــدي  عاجلـــة 

وتقـــود مجموعـــة العشـــرين بشـــكل 
حاسم االستجابة العالمية والتعاون 

الدولي لمكافحة الجائحة.
العزيمـــة  هـــذه  عـــن  نتـــج  وقـــد 
الـــدءوب  والعمـــل  االســـتثنائية 
توفـــر المـــوارد الالزمة لســـد الفجوة 
قدرهـــا  التـــي  الصحيـــة  التمويليـــة 
المجلـــس العالمـــي للرصـــد والتأهب 
بقيمـــة ثمانيـــة مليـــارات دوالر على 

األقل. 
العربيـــة  المملكـــة  رئاســـة  وتدعـــو 
العشـــرين  لمجموعـــة  الســـعودية 
مواصلـــة  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع 
الجهـــود والعمل التعاوني المشـــترك 

لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

“العشرين” تساهم بـ 21 مليار دوالر لمكافحة “كورونا”

المنامة - “دي ال اس” البحرينية

وشـــركاه”  اس  ال  “دي  شـــركة  أعلنـــت 
البحرينيـــة   DLS and Associates
عـــن انضمامهـــا إلـــى شـــبكة “ام جي أي 
وهـــي   MGI Worldwide العالميـــة” 
إحـــدى الشـــبكات الرائـــدة فـــي مجـــال 
والمحاســـبة  والضرائـــب  التدقيـــق 
واالستشارات، في خطوة مهمة تبرهن 

جدارة الشركة وموثوقيتها.
شـــركة  وشـــركاه”  اس  ال  “دي  وتعـــد 
تدقيق بحرينية مستقلة تقدم خدمات 
والضرائـــب  والتدقيـــق  المراجعـــة 
والخدمات االستشارية لجميع أصحاب 
الســـجالت التجارية في المملكة، وتقع 

مكاتبها في منطقة السيف بالمنامة.
وعـــن الهدف مـــن انضمام الشـــركة إلى 

قالـــت  العالميـــة”   ،  أي  جـــي  “ام  شـــبكة 
ســـيدة  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
“تتوافـــق  المنصـــوري  إيمـــا  األعمـــال 
عمليـــات MGI مـــع هدفنا فـــي أن نكون 
جـــزًءا مـــن هيئـــة دوليـــة معتـــرف بهـــا 
المـــوارد وتعزيـــز  للتواصـــل ومشـــاركة 
المصداقيـــة.. لقـــد بحثنا فـــي جمعيات 

 MGI أن  ووجدنـــا  أخـــرى،  وشـــبكات 
تتوافق بشـــكل وثيـــق مـــع أهدافنا في 
المرحلـــة الراهنـــة وتحقق لنـــا ما نصبو 

إليه مع عمالئنا”.
 وقالت المنصوري إن السوق البحرينية 
شـــركات  مـــن  محـــدودا  عـــددا  تضـــم 
التدقيـــق في الفتـــرة الراهنـــة، ودخول 
المحليـــة  الســـوق  إلـــى  دمـــاء جديـــدة 
بخبـــرات دوليـــة معتمـــدة ســـيكون لـــه 
انعكاســـات إيجابية كبيرة على السوق 
وخيـــارات  شـــريفة  منافســـة  بتوافـــر 
متعددة خصوصا أمام قطاع الشـــركات 
الصغيرة ومتناهية الصغر، ما سيكسب 
أكبـــر  موثوقيـــة  البحرينـــي  االقتصـــاد 

وسمعة دولية أكبر.

إيما المنصوري

الســوق البحرينيــة تحتــاج “دمــاء جديــدة” ذات كفــاءة
“دي ال اس” للتدقيق تنضم لـ “ام جي أي العالمية”

المنامة - ألواني البحرين

أكـــد الخبيـــر االقتصادي ورئيـــس جمعية 
“ألوانـــي البحريـــن” عمـــار عواجـــي أهمية 
تمكيـــن الشـــركات التـــي تقودها ســـيدات 
األعمال من خالل االســـتفادة من اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة بين البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، موضحـــا أن لهـــذه 
االتفاقية أوجه استفادة عديدة من بينها 
تبـــادل االمتيـــازات التجاريـــة “فرنشـــايز” 

بين البحرين والواليات المتحدة.
وقـــال إن نشـــر ثقافـــة االمتيـــاز التجاري 
بيـــن المزيـــد من التجـــار والصناعيين في 
البحرين يسهم في تحفيزهم على تطوير 
للمعاييـــر  وفقـــا  ومنتجاتهـــم  خدماتهـــم 
العالمية، واالستفادة منها عبر بيع حقوق 
تقديمهـــا أو تصنيعها فـــي إطار محددات 

“االمتياز التجاري”، وهو ما يسهم بالفعل 
في تحقيق شعار “صنع في البحرين”.

جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة 
عن بعـــد تحت عنـــوان “اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة بين الواليات المتحـــدة األميركية 
والبحرين: تمكين الشـــركات التي تقودها 
ولفـــت  النمـــو”.  فـــي  األعمـــال  ســـيدات 

عواجـــي  إلـــى ضـــرورة اســـتفادة الـــدول 
المشـــاركة فـــي اتفاقـــات تجـــارة حرة مع 
الواليـــات المتحدة فـــي إزالة كافة القيود 
الجمركيـــة وغير الجمركيـــة على التجارة 
في الســـلع والخدمـــات ألجل زيادة حجم 
التبـــادل التجـــاري ورفـــع معـــدالت النمـــو 

االقتصادي.
كمـــا تحـــدث عواجـــي عـــن أهميـــة نظـــام 
االمتياز التجاري من حيث إتاحته لمانح 
االمتيـــاز فرصـــة ممتازة لتوســـيع شـــبكة 
منتجاتـــه وتعزيـــز مكانتـــه فـــي الســـوق 
دون الحاجـــة إلى اســـتثمار أموال كبيرة، 
إضافة إلى اتســـاع نطاق اســـمه وعالمته 
التجاريـــة وما يترتب على ذلك من زيادة 

في حجم مبيعاته.

دعا لالستفادة القصوى من “االتفاقية الحرة” مع أميركا
عواجي: “االمتياز التجاري” يحقق “صنع في البحرين”

ــا” “كــورون لمواجهة  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  كــافــة  تــوفــر 

“نسيج” تدشن فيال العرض النموذجية لـ “بساتين”

96 % تراجع كميات الذهب المستوردة في أبريل

أعلنت شـــركة نســـيج العقارية - إحدى 
شـــركات التطوير العقـــاري الرائدة في 
البحريـــن - عـــن تجهيـــز فيـــال العـــرض 
الخاصـــة بمشـــروعها الســـكني المميـــز 
منطقـــة  فـــي  يقـــع  والـــذي  “بســـاتين”، 
وأوضحـــت  بالمحـــرق.  البســـيتين 
الشـــركة أن فيال العـــرض باتت جاهزة 
علـــى  لالطـــالع  الزبائـــن  الســـتقبال 
نمـــوذج حـــي لوحـــدات هذا المشـــروع 
الفريد، حيث يمكن للزبائن والمهتمين 
الحجـــز  خـــالل  مـــن  الفيـــال  مشـــاهدة 
بفريـــق  باالتصـــال  للمواعيـــد  المســـبق 
المبيعـــات علـــى هاتـــف 16511111 أو 

.32322969
مـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر العام لشـــركة 
نســـيج أحمـــد الحمـــادي أنه فـــي إطار 
التزام الشـــركة بتحقيق اقصى معايير 
االحترازيـــة  واالحتياطـــات  الســـالمة 
لحمايـــة عمالئها وموظفيهـــا، فإن فيال 
اإلجـــراءات  لكافـــة  تخضـــع  العـــرض 
االحترازيـــة المتعلقة بمواجهة انتشـــار 
فيروس كورونا، ويشـــمل ذلك التعقيم 
المستمر لكافة مرافق الفيال، مع توفير 
الكمامـــات والقفـــازات ومعقمـــات اليد 
للزبائـــن والـــزوار، الـــى جانـــب الحرص 

على تحقيق مبـــدأ التباعد االجتماعي 
خالل الزيارات. 

وأوضح الحمادي أن مشـــروع بساتين 
يعتبر من المشـــاريع الواعدة والمميزة 
فـــي البحريـــن، حيـــث يتكـــون مـــن 23 
فيال فارهة، توفر خيارين: ثالثة غرف 
نوم، وأربع غرف، مؤكدا أن المشـــروع 
يقـــدم نماذج متطـــورة للفلل الســـكنية 
النموذجيـــة التي تتمتع بجـــودة عالية 
وذوق راق مـــن حيث التصميم والبناء 
والتشـــطيب والديكورات وغيرها. كما 
أنـــه ثاني مشـــروع تنفذه الشـــركة في 
جزيـــرة المحـــرق بعـــد مشـــروع “كنـــال 
فيو”. ويســـتهدف مشـــروع “بســـاتين” 

العمـــالء مـــن ذوي الدخـــل المتوســـط 
الذين يبحثون عن فلل راقية وبأسعار 

تنافسية. 
وأشار مدير عام “نسيج” إلى أن الشيء 
المميـــز فـــي هـــذا المشـــروع أن المالك 
يستلم فلته نصف مؤثثة، بما في ذلك 
أجهـــزة التكييف واألجهـــزة الكهربائية 
الرئيســـة في المطابخ، والبالط الراقي 
وأســـقف الجبـــس واإلنـــارة، الى جانب 
أن لـــكل غرفة حمامهـــا الخاص المزود 
كمـــا  األوروبيـــة.  الصحيـــة  بـــاألدوات 
تحتـــوي كل فيـــال علـــى غرفـــة خاصة 
للخـــدم وغرفـــة للغســـيل، ومســـاحات 
مخصصة لحديقة، ومواقف ســـيارات 

مظللـــة مع أبـــواب آلية ونظـــام اتصال 
داخلـــي، فضـــال عـــن أن الفلـــل صممت 
بشـــكل يســـمح بدخول أكبـــر كمية من 

اإلضاءة.
باإلضافـــة إلى ذلك، يقع المشـــروع في 
منطقـــة تتميـــز ببنية تحتيـــة متكاملة، 
وتتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق 
واألســـواق.  والمطاعـــم  والمحـــالت 
كمـــا أنه يقـــع بالقرب من مجمع ســـيف 
المحـــرق وال يفصله عن مطار البحرين 
الدولـــي ســـوى دقائـــق معـــدودة. وفي 
الوقـــت نفســـه، المشـــروع  هـــو قريـــب 
مـــن العاصمـــة المنامـــة ومـــن مرافقهـــا 

ومجمعاتها الرئيسة.

التـــي  الذهـــب  كميـــات  تراجعـــت 
اســـتوردتها البحريـــن خـــالل شـــهر 
أبريـــل الماضي، إلـــى 12 كيلوغرام 
بقيمـــة 237.8 ألـــف دينـــار مقارنـــة 
بــــ285 كيلوغرام بقيمة 5.4 مليون 
أي  الماضـــي،  مـــارس  فـــي  دينـــار 
بانخفـــاض بنســـبة 96 %، بحســـب 
آخـــر إحصـــاءات هيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

وبحســـب البيانـــات األوليـــة التـــي 
أصدرتهـــا شـــؤون الجمـــارك، فقـــد 
اســـتوردت المملكة نحو 11.1 ألف 
ســـبيكة ذهب بقيمة إجمالية بلغت 
213.4 ألـــف دينار يصـــل وزنها إلى 
11 كيلوغرام، مســـتوردة من دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
الحلـــى  قطـــع  بلغـــت  فيمـــا 
والمجوهـــرات التـــي أجزاؤهـــا من 
ذهب 1351 قطعة تـــزن كيلوغرام 
واحـــد فقـــط بقيمـــة إجمالية بلغت 

مـــن  دينـــار مســـتوردة  ألـــف   24.5
الكويت.

ارتفـــع ســـعر  الســـياق،  وفـــي ذات 
الذهـــب عيـــار 21 قيراطًا بالســـوق 
المحليـــة إلـــى 17.88 دينـــار للغرام 
الســـبت،  أمـــس  تعامـــالت  خـــالل 
مقابـــل 14.06 دينار للغـــرام فبراير 

الماضي، بارتفاع نسبته 27 %.
إلى ذلك، زاد سعر الذهب عيار 24 
قيراطـــا إلـــى 20.43 دينـــار للغـــرام 
خالل تعامالت أمس مقابل 16.07 

دينـــار فـــي فبرايـــر 2019، بزيـــادة 
بلغت نسبتها 27 %.

كما ارتفع ســـعر كيلو الذهب محلًيا 
إلى 20.433 دينـــار مقابل 16.074 
دينـــار فـــي فبرايـــر الماضـــي، فيما 
وصـــل ســـعر أوقيـــة الذهـــب عنـــد 
635.46 دينار بعد أن كان 499.89 
دينـــار فـــي فبرايـــر، وســـجل جنيه 
الذهب محلًيا 143.03 دينار وكان 
قد سجل 112.52 دينار في فبراير 

.2020
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واشنطن - بنا

5.2 مليار دوالر تمويل 
لمصر من “النقد الدولي”

ــاق عــلــى  ــفــ ــ تـــوصـــلـــت مـــصـــر إلـــــى ات
النقد  صندوق  مع  الخبراء  مستوى 
بقيمة  للحصول على تمويل  الدولي 
اتفاق  عقد  ضمن  دوالر،  مليار   5.2

ائتماني لمدة عام.
وذكر صندوق النقد الدولي أنه عقد 
الحكومة  مع  افتراضية  اجتماعات 
مايو   19 مــن  الــفــتــرة  فــي  المصرية 
إلى 5 يونيو الجاري؛ لمناقشة كيفية 
المصرية،  السياسات  خطط  دعــم 

وضمان استقرار االقتصاد الكلي.

أحمد الحمادي 

وحدات “الرملي” اإلسكاني تنعش الطلب على خدمات البناء
ذكـــر تجار مـــواد بنـــاء أن الطلب على 
الصحيـــة  واألدوات  البنـــاء  مـــواد 
بـــوادر ارتفـــاع مـــع  خصوصـــا يشـــهد 
بدء وزارة اإلســـكان تسليم الوحدات 
“الرملـــي”  مشـــروع  فـــي  اإلســـكانية 

السكني.
ويأتـــي هـــذا االنتعـــاش النســـبي فـــي 
الســـوق التي تشـــهد ركودا في الفترة 
بســـوق  وضـــع  فاقـــم  مـــا  الماضيـــة، 
المقاوالت والبنـــاء وغيرها من المواد 

المرتبطة بقطاع التشييد.
ويقول مدير شركة “سيراميك” دلمون 
عبدالجبـــار حمـــاد إن شـــركته أطلقت 
عروضا الســـتقطاب الزبائـــن لمختلف 
والبـــالط،  الســـيراميك  منتجـــات 
مشـــيرا إلى أن مشـــروع الرملي، الذي 
بـــدأ تســـليم الوحـــدات الســـكنية فيـــه 
ألصحابها، يســـاهم في إنعاش الطلب 

ولو بشكل نسبي.

وأشـــار الحمـــاد إلـــى أن قرابـــة 1200 
منزل سيتم تسليمها للمستحقين في 
الفتـــرة المقبلة، إذ تم تســـليم أقل من 
نصف العدد تقريبا حســـب معلوماته، 
مبينا أن هذا المشـــروع سيكون له أثر 

طيب على السوق.
وتوقـــع حمـــاد أن يقـــوم جميـــع مـــالك 
المنـــازل تقريبـــا بتركيب الســـيراميك 
والبـــالط في منازلهـــم، حيث ال يوجد 
بـــالط فـــي منـــازل الرملـــي ســـوى في 

الحمامات والمطابخ.
وقدر أن تتراوح الكمية المطلوبة في 

كل منزل ما بين 130 و170 مترا.
وبخصـــوص تأثيـــر جائحـــة “كورونـــا” 
علـــى توافـــر المـــواد، أكد حمـــاد توافر 
مختلـــف مـــواد الســـيراميك والبـــالط 
من جميع األنواع، خصوصا أن معظم 
أن  رغـــم  البـــالط  يفضلـــون  الزبائـــن 
الســـيراميك يعتبر خيـــارا جيدا، ولكن 
يحتاج إلى عمالة ماهرة في التركيب.
وتوقـــع حماد أن تشـــهد الســـوق طلبا 
علـــى عمالـــة تركيـــب البـــالط، مـــا قـــد 
وبـــاء  تداعيـــات  مـــع  ضغطـــا،  يمثـــل 
كورونا وتأثر نســـبة كبيرة من العمالة 

بالفيروس.
أمـــا عبدالهـــادي البصـــري مـــن مكتـــب 
ركاز للهندســـة المعماريـــة، والذي قدم 
نصائحه الهندســـية ألصحاب المنازل 
الســـكنية علـــى حســـاب مؤسسســـته 
على “انســـتغرام”، فأشـــار إلى أن هناك 
ارتفاعـــا نســـبيا فـــي الطلـــب، لكـــن مع 
وجود عرض كثيف من مزودي خدمة 
متعددين، فـــإن األثر لن يكون بدرجة 

كبيرة على السوق.
وعـــرض البصـــري، الـــذي يديـــر مكتبا 
بحرينييـــن،   8 مـــن  مكونـــا  هندســـيا 

“بيـــوت  توســـعة  لتصميـــم  خدماتـــه 
الرملـــي”، إذ عـــرض عددا مـــن النماذج 
بالتعديـــل  تتعلـــق  التـــي  والنصائـــح 
البلديـــة  الشـــروط  مـــع  يتوافـــق  بمـــا 

فئـــة  تناســـب  بباقـــة  واإلســـكانية 
محدودي الدخل، وتشـــمل اســـتصدار 
رخـــص البنـــاء التـــي من دونهـــا ال يتم 
السماح بإدخال المواد إلى المشروع.

علي الفردان
المؤسسات تتنافس 

الستقطاب الزبائن 
في خضم ركود 

السوق

قرابة 1200 منزل 
سيتم تسليمها 

للمستحقين في 
الفترة المقبلة

توافر السيراميك 
والبالط بمختلف 

األنواع لسد الطلب 
عليها

عمار عواجي

المحرر االقتصادي
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ثقتنا بأنفســـنا هي بالدرجة األولى القاعدة األساســـية للحفاظ على مكتســـباتنا، وإذا ما 
فقدت أمة من األمم ثقتها بنفسها، ماذا تبقى لها؟ ما يزيدنا اطمئنانًا بأننا أمة حية تنمو 
وتتطـــور وتزدهر من مرحلـــة ألخرى وال تتوقف حيويتها هو وجود أفراد ومؤسســـات 
تعمـــل بصمـــٍت وجهـــد، بعيًدا عن األضـــواء، بوحي من نهج ورؤية ســـمو رئيس الوزراء 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان حفظـــه هللا ورعاه الـــذي دائًما وفـــي كل المراحـــل واألزمات 
والمحن يمســـك زمام األمور ويقود الســـفينة نحو المرفأ الذي يضمن لها االستقرار، هذا 
ما تعارف عليه العالم وأدركه القاصي والداني، وفي ضوئه أخذت البحرين مكانتها بين 

األمم الحية التي استطاعت أن ترسخ قواعد التنمية والبناء حتى بوقت التحديات.
لكـــن بالمقابل هنـــاك بكل أمة ومجتمع فئـــات وجماعات ومؤسســـات، تخرج عن الخط 
العام، وال تنظر للمكاســـب والمنجزات التي تحققت بعين الرؤية ذاتها التي تقوم عليها 
هـــذه المكاســـب، لذلـــك من يحـــاول أن يثقب الســـفينة ويســـتغل االنفتاح لهـــز القواعد 
الراســـخة التـــي قامـــت عليهـــا نهضة هذه األمـــة، وهنا البـــد أن يتحـــرك المجتمع بوعي 
ومســـؤولية لحفظ هذه القواعد واالســـتمرار بالعمل بها من منطلق الرؤية التي وضعها 

القائد منذ البداية وتحقق في ضوئها االزدهار.
في البحرين اليوم لألســـف الشـــديد وفي ظل األزمة العالمية مع الوباء العالمي الذي ال 
يقـــل فـــي حجمه وتأثيره وتداعياته عن حرب عالمية، هنـــاك كثير من األفراد يضربون 
عرض الحائط القواعد الصحية واالقتصادية واألمنية، وهناك استهتار وعدم مسؤولية 
حتـــى أنك تعتقد أن هؤالء ال يعيشـــون علـــى نفس الكوكب معنا، خذ مثال هؤالء الذين 

يســـتعجلون إقامة الصلوات في المســـاجد، أو أولئك الذين سارعوا باالنخراط بالمئات 
فـــي المجمعـــات التجاريـــة واالختالط بصـــورة جماعية تفـــوق األيام العاديـــة، ثم هناك 
بعـــض المؤسســـات والمـــدارس الخاصـــة والجامعات التـــي فرضت رســـوما حتى وهي 
مغلقة... طبعًا هذه مجرد نماذج ثانوية في صورة االستهتار، أنا هنا أتكلم عن نوع آخر 
من المســـؤولية، أي غياب كثير من الوزارات والمؤسســـات الثقافية والعلمية والبحثية 
واالقتصاديـــة عـــن القيـــام بمبادرات حيوية تشـــارك بها فـــي هذه األزمـــة للتخفيف من 
النتائج الســـلبية، أين اإلســـهامات العلمية والدراســـية من الجامعات، أم دور الجامعات 
فقط تحصيل الرســـوم الدراسية؟ أين اإلســـهامات الثقافية المبتكرة واإلبداعية ودعم 
التأليف والنشر والترجمة واألبحاث مع العالم الخارجي وحتى على الصعيد المحلي، أم 
أن النشـــاط فقط ندوات مكررة ومجترة ومعارض شـــكلية؟ أين المبادرات االقتصادية 
واالســـتثمارية التي تســـتغل األزمة وتوظف نتائجها الســـلبية في صورة عكسية تقلب 

األوراق السلبية ألوراق إيجابية؟ غرفة التجارة.. وزارة التجارة؟!
إن هذه الدولة الحضارية العصرية التي اسمها البحرين والتي وضع أسسها وقواعدها 
خليفة بن ســـلمان حفظه هللا من كل شـــر تســـتحق الكثير منا في ســـباق التحديات مع 
العالم بهذا الوقت بالذات الذي ستخرج من بعده الدول، إما دوال ناجحة أو دوال فاشلة، 
ونحن لدينا كل مقومات الدولة الناجحة شرط تكاتف الجميع وتحملهم المسؤولية كما 

تعلمناها من خليفة بن سلمان.
تنويرة: دقات الساعة ال تعني بالضرورة أن توقيتها صحيح. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

القيادة الراسخة وتحدي الوقت الراهن...

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

للتواصل: 17111483

استهتار العمالة اآلسيوية ينذر بالمخاطر وفقدان التوازن
قال وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
الدكتـــور وليـــد المانع يوم األربعـــاء الماضي في المؤتمـــر الصحافي “إن 
المســـؤولية خـــالل المرحلـــة المقبلة فرديـــة وترتكز على اســـتمرار الفرد 
بااللتـــزام بالقرارات واإلجراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائية لتجاوز 

هذه الجائحة بنجاح وحماية نفسه وأسرته ومجتمعه”.
مـــا نشـــاهده اليـــوم فـــي مجتمعنـــا أن الغالبيـــة العظمى مـــن المواطنين 
ملتزمـــون بالقـــرارات واإلجـــراءات االحترازيـــة، لكن الخلل فـــي العمالة 
اآلســـيوية التي لغاية اليوم غير مســـتوعبة خطر االستهتار بالتعليمات، 
وكأنها تواقة للمزيد من اإلصابات في صفوف المجتمع، مثل الشـــخص 
األصم الذي ال يسمع شيئا، وكغيري من المواطنين رأيت تجمعاتهم في 
المنامـــة وكأنهم ال يعرفون شـــيئا عمـــا يحدث في الدنيـــا، ويوم الجمعة 
الماضي اســـتوقفت أربعة “خبابيز” وهم من المجموعة التي تســـكن في 
“بيـــت العـــزاب” بفريجنا، وقصة هذا البيت معروفة وســـبق أن تناولناها 
مـــرات عديـــدة، كانوا يمشـــون بدون “كمامـــات” وعندما ســـألتهم لماذا ال 
تلســـبون الكمامـــات، أجاب أحدهم بكل اســـتخفاف، خرجنا لمدة خمس 

دقائق فقط، وال يحتاج األمر للكمامات، عرفت أنه يكذب، ألنهم يعملون 
فـــي “الخباز” مـــن الصباح لغاية المســـاء، مع فترة راحـــة وقت الظهيرة، 

وهو نفس الوقت الذي شاهدتهم فيه متجهين إلى المنزل.
أمـــا فـــي منطقة توبلي، فالوضـــع مخيف فعال كما لو أنه يـــراد للوباء أن 
ينتشـــر، إذ إن معظم العمالة اآلسيوية ال ترتدي الكمامات وغير ملتزمة 
بالتباعـــد االجتماعي على أقـــل تقدير، واالســـتهتار بالتدابير الوقائية ال 
يوجـــد له مثيـــل، وهذا يعنـــي أن المجتمع يتعرض للكثيـــر من المخاطر 
وربمـــا فقـــدان التوزان في مســـألة العالج، والبد من وضع خط أساســـي 
محـــدد وصـــارم مع هؤالء، ليـــس في منازلهم وتجمعاتهم فحســـب، إنما 
أيضا في خروجهم وضرورة االستجابة للقرارات والتدابير االحترازية، 

وال أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى دراسة مستفيضة للعالج.

االلتزام باالشتراطات واإلجراءات التنفيذية الالزمة التي أقرها الفريق  «
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، إن لم يطبق من قبل الجميع 

“مواطنين ومقيمين”، فالمسألة قد تطول.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تعاود الحياة من جديد مســـارها تعايشـــا مع فيروس كورونا، فيما يبقى السؤال األكثر 
أهمية لدينا جميعا كأولياء أمور ألطفال مرحلتي الروضة واالبتدائي معلقا دون إجابة 
واضحة، هل ســـيعود أطفالنا إلى كراســـي الدراســـة مع حلول ســـبتمبر المقبل، مع عدم 
وضـــوح اإلجـــراءات المتخـــذة لحماية هـــذه الفئة العمريـــة بالتحديد والتـــي ذكرت في 
مقاالت ســـابقة أنها فئة من الصعب عليها االلتزام بلبس الكمام وعدم االختالط بالغير 
والتباعـــد االجتماعـــي، حيـــث أبحث مع القراء حلـــوال لفئة عمرية محـــددة من العامين 
إلـــى العشـــرة أعـــوام، وال يخفى عليكم مدى نشـــاط هـــذه الفئة حركيا وجســـديا وعدم 
نضوج وعيها الكافي فيما يتعلق باتخاذ التدابير لحمايتهم وحماية أســـرهم، حيث من 
المعروف أن األطفال يعدون الناقل الرئيسي لعدد كبير من األمراض بسبب اختالطهم 
في المدارس، والجميع يشهد انخفاض حاالت المرض والزكام إثر جلوسهم في المنزل.
بالمقابـــل أجدني صفـــر اليدين فيما يتعلق بتدريس وتعليـــم أبنائي، حيث ال أجد متعة 
فـــي تدريـــس صغار الســـن ويشـــترك معي عدد ال بأس فيـــه من اآلباء في هـــذا الميول، 
حيث كنت أظن نفســـي فظة، مقصرة في حقهم إال أن مهاراتي ال تســـاعدني في تلقين 
أو تدريس أطفالي أو غيرهم من هذا الســـن الذي أراه صعبا للغاية ويحتاج إلى “طولة 

بال” وفهم وســـعة صدر وأســـاليب مختلفة مشـــوقة لجذب انتباهم وتلقينهم دروسهم 
على أكمل وجه.

نعم أنا بين نارين، وأعتقد أنني لســـت وحدي، بل يشـــاركني اآلالف في نفس المعضلة، 
وألن مـــن واجبـــي أن أســـخر قلمـــي لتحديـــد المشـــكلة للطـــرح واألهـــم من ذلـــك إيجاد 
الحلـــول، فأتقـــدم بهذا المقترح للجهـــات المعنية والمختصة في مســـألة إعادة األطفال 
)وأشـــدد هنا علـــى مرحلتي رياض األطفـــال والمرحلة االبتدائية( إلى مقاعد الدراســـة، 
حيث وجدت أن هناك دوال تســـتخدم نظام “الشـــفتات” )دوامات جزئية( في مدارســـها، 
وعليـــه فمـــن الممكـــن أن يتـــم تطبيق هذه الفكرة حيث تســـمح لعدد محـــدد من الطلبة 
والمدرســـين بالحضـــور علـــى مراحـــل )فتـــرة صباحية وفترة مســـائية(، فـــإن فرضنا أن 
عدد الفصل الدراســـي عشـــرين طالبا، فيحضر منهم في الفترة الصباحية عشـــرة أفراد 
والعشـــرة اآلخـــرون في الفترة المســـائية، مع تقليص عـــدد المدرســـين والتزامهم التام 
باتخـــاذ التدابير الوقائية، مع التـــزام المدارس ورياض األطفال بأقصى معايير النظافة 
والصحـــة، وإلى ســـبتمبر نســـتمر في الدعاء لنـــا ولفلذات أكبادنا بـــأن يحفظهم الرحمن 

ويكشف الغمة عن سائر األمة.

سمر األبيوكي

حل لرياض األطفال والمرحلة االبتدائية

اُل على أكتاِف العلماء” “حيَن يرقى الُجَهّ

َب  غزْت التكنولوجيا حياَتنا، وظهَر من العدِم ما ُيســـمى باإلنترنت، تســـرَّ
للعامِة من الناس، وباتوا يســـتخدمونُه للتواصل، وباتْت الكرُة األرضيُة 
الشاسعُة قريًة صغيرًة، وبدأْت عواصُف العولمة، بدأْت هادئًة وخجولة، 

ثم عصفْت بقوة وتالطمتنا أمواُج التطبيقاِت الهادرة.
تعـــددْت وســـائُل االتصـــال، وتـــورَط الجميـــُع في اســـتخداِم “السوشـــال 
ميديـــا”، وعلـــى اختالِف البشـــِر اختلفـــْت أهدافهـــم، فالبعـــُض وجَد في 
السوشـــال ميديـــا وســـيلًة للعمِل والكســـب، وآخـــروَن وجدوهـــا طريقة 
للتواصـــِل اللطيـــِف مـــع اآلخريـــن، بينما اســـتغلها آخـــروَن لكســـِب الماِل 
والشـــهرة، بال مؤهالٍت وال شهاداٍت يمتلكونها، ظهروا علينا فجأًة وبكل 
ثقـــة عبَر وســـائِل التواصـــل، يســـتعرضوَن دقائـــَق حياِتهـــم ويومياِتهم، 
يتبضعوَن السلَع وُيعلنون لمنتج، حتى أصبحوا أشهَر من ناٍر على بيرق، 

وجعلوا يحصدوَن أعدادًا مهولًة من المعجبيَن والمتابعين. 
لـــْم يكتـــِف هـــؤالء المتابعـــوَن والمعجبوَن بمتابعتهم، بل أنشـــأوا باســـِم 
مشـــاهيِرهم حســـاباٍت فـــي وســـائِل التواصـــِل المختلفة، انتفَخ ريُشـــهم 

ى صيُتهم كطبلة فارغة. باإلعجاِب ودوَّ
هـــؤالِء أصبحـــوا أهـــمَّ مـــن العلمـــاِء واألطبـــاِء والمعلميـــَن والقـــادِة فـــي 
ى  المجتمع، صوُتهم مسموٌع وأوامُرهم ُمجابة، حتى فشى الوباُء، فتنحَّ
دوُرهـــم كزيادٍة علـــى الحياة، وصاروا نوعًا من الكمالياِت والترفيِه الذي 

لْم يُعْد له داٍع في ظِل الجائحة. 
لكْن إذا زاَل الخطر تبدَد األثر، وستنتهي عزلة هؤالء، ليواصلوا التسلَق من  «

جديد؛ فحيَن يرقى الُجّهاُل على أكتاِف العلماِء ويعلو صيتهم وينخفُض 
صيُت المتبحرين في العلم، ويصبُح لهم شأنًا أعلى؛ فيعيشون كالمشاهيِر 
في رغِد العيِش في القصور، في حين يتشرُد المعلُم والمهندُس والطبيب؛ 

فاعلْم أنَّ وراَء أولئَك الُجّهال فرقٌة من المشجعيَن الحمقى الذين ينسجمون 
معهم وال يفقهون، وما أكثرهْم!.

هدى حرم

مرحلة االنتصارات المتوالية
يعيـــُش العالم اليـــوم أوقاتا لم تكـــن متوقعة؛ فالجميع فـــي حالة ترقب 
وحذر شـــديد، وبال شـــك، فإن هذا الظرف االســـتثنائي أظهر العديد من 
الحقائق الغائبة عن الذهن، منها مثالً زيف التحضر في الدول المتقدمة، 
التي لم تكن تدخر جهدا - في الســـابق - في قيادة ملف حقوق اإلنسان 
عالمًيا والتشـــدق بشـــروطه واســـتحقاقاته؛ غير أن كورونا هـــذا ألجمها 
هـــذه المـــرة، وأطـــاح بادعاءاتهـــا وافتراضاتهـــا وأظهـــر حجـــم تراخيها 
وتأخرهـــا عـــن نجـــدة مواطنيها بمـــا يناســـب المرحلة من تدابيـــر وقاية 
وإنقاذ، وفي النتيجة المؤسفة كانت أعداد الوفيات عندهم في كل يوم 

مهولة ومرعبة.
وكشـــف المشـــهد عـــن خيبة كبرى تســـببت بهـــا دول عظمـــى تمتلك من 
اإلمكانيـــات مـــا يخّولهـــا تحقيـــق المســـتحيل لكّنها – ولألســـف - ظهرت 
بهيئـــة خجولـــة تعجز معها عن كّف الرعب الـــذي دّب في أوصال بالدها 
من تداعيات الوباء، وهاهي تخفق إخفاقا موجعا في إيقاف مد الوباء 

ومنعه عن خطف المزيد من األرواح.
نجـــد مملكـــة البحرين قد ســـطرت أروع األمثلة في محاربـــة الفيروس، 
باعتماد سياســـات احترافية عالية برئاســـة سمو ولي العهد األمين للحد 

من انتشاره وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.
فالقيـــادة الحكيمة كانت حاضرة بال انقطاع مع الناس وكما عبرت عنها 
فـــي مقال ســـابق “شـــيوخ الدار في الميـــدان”، إذ إنهم أدركـــوا ما للعامل 
النفســـي مـــن دور كبيـــر في تحقق الشـــفاء؛ وهـــذا ما كانت تســـعى إليه 
جهودهم في سبيل طمأنة الشعب وتقوية عزيمته، فحرصت الحكومة 
على متابعة اللقاءات اليومية المســـتمرة مع المســـؤولين من أجل بحث 

مستجدات الوباء.
ُنـــدرك أن مباغتـــة الفيروس للعالم كانت موجعة ومربكة لكننا لم نشـــعر 
بالذعر كما شـــعرت به دول أخرى؛ فقد تـــم التعامل مع األزمة في بالدنا 
بحكمة بالغة وروية وكنا كذلك شعبا يعمل بحجم الموقف الحساس؛ إذ 

تعاون الناس مع التعليمات بصورة حضارية. 
كمـــا قّدمـــت البحريـــن دعمهـــا الفـــوري والعاجـــل للقطـــاع الخـــاص الذي 
ُيعتبر العمود الفقري لالقتصاد، عبر عدة مبادرات شـــملت جل الميادين 
التجارية؛ حيُث ضّخت الحكومة حزمة مالية تحفيزية ضخمة مباشرة 
تقّدر بأكثر من 11 مليار دوالر تضمنت دفع رواتب المواطنين العاملين 
فـــي القطـــاع الخـــاص لثالثة أشـــهر وتأجيـــل القـــروض البنكيـــة لألفراد 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لستة أشهر. 
ختاما، لقد أثبتت هذه األزمة جدارة الحكومة واقتدارها في إدارة األزمات  «

والطوارئ، وتجلت الفوائد الجّمة للعمل المؤسسي في المملكة الذي تديره 
قيادة حكيمة تمّكنت عبر عملها الدؤوب منذ سنين من أن تقف اليوم 

وقفتها المشّرفة هذه.

عباس ناصر
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أراضي
العاصمة والمحرق

 للمزيد من
العقارات

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

Capital & Muharraq Governorate
محافظة العاصمة والمحرق

 BD 28.500  BD 153,233

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 28.792  BD 120,000RB

 BD 27  BD 146,127RA

 BD 38  BD 901,056B4

 BD 50  BD 587,176BD

 BD 40  BD 347,03100

 BD 40  BD 948,480B4

 BD 42  BD 372,972BD

 BD 50  BD 748,636B4

 BD 26.600  BD 92,024RA

 BD 40.246  BD 240,00000

المنطقةالتصنيف

ديار المحرق

الحـــد

ديار المحرق

الماحـوز

السيــف

جزر أمواج

الماحـوز

السيــف

الماحـوز

سماهيج

المحرق

L003777

L004933

L003798

L004843

L003820

L004845

L004887

L004859

L004862

L004923

L004953

Ref No. 

499.5 2m

387.2 2m

502.8 2m

2202.9 2m

1091 2m

806 2m

2202.9 2m

825 2m

1391 2m

321.4 2m

554 2m

 BD 140  BD 3,765,893BB1

 BD 140  BD 3,014,522.7BB1

 BD 100  BD 511,7313.2BB1

 BD 80  BD 1,480,609BB

 BD 60  BD 251,877BD

السيف

السيف

السيف

السيف

الحــورة

L000860

L000867

L000862

L000863

L000888

2,499 2m

2,000.4 2m

4,754.1 2m

1,719.4 2m

390 2m

 BD 55  BD 444,000B3

 BD 44  BD 55,000RHB

 BD 95  BD 428,000COM

 BD 45  BD 359,894.3BD

 BD 60  BD 770,487BD

السيف

بالد القديم

المنامة

البرهامة

الجفير

L003477

L002268

L002382

L002383

L003398

750 2m

115 2m

419 2m

743 2m

1193 2m

 BD 20  BD 1,967,229BC

 BD 18  BD 4,125,368BC

 BD 15  BD 3,960,614BD

 BD 40  BD 626,895BC

 BD 35  BD 548,533BC

 BD 40  BD 638,090BC

 BD 90  BD 103,1729COM

 BD 60  BD 404,296BD

 BD 60  BD 361,025BD

 BD 10  BD 179,544PS, SP

 BD 27.5  BD 672,920RB

البسيتين

البسيتين

الحـــد

الحـــد

الحـــد

الحـــد

السيـف

السيـف

السيـف

النبيه صالح

الجفيــر

L003783

L003784

L003785

L003786

L003787

L003788

L003790

L003791

L003792

L003793

L003794

913.8 2m

21292 2m

24530 2m

1456 2m

1456 2m

1482 2m

1065 2m

626 2m

559 2m

1668 2m

2273.3 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

Call.
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يبدو أن إدارة األوقاف الجعفرية الحالية ال تختلف عن الســابقة ألنها تؤســس لظاهرة غير مرغوبة وال يمكن القبول بها وهي عدم 
تنفيذ األحكام الباتة من المحكمة هكذا بدأ ممثلو مأتم الهملة حديثهم مع “البالد”.

إلـــى  تؤســـس  اإلدارة  أن  وأضافـــوا 
ظاهـــرة التعالـــي علـــى تنفيـــذ القانون 
خصوًصـــا األحـــكام القضائيـــة الباتـــة، 
مـــن  عـــدد  ذلـــك وجـــود  فـــي  “دليلنـــا 
مختلـــف  مـــن  القضائيـــة  األحـــكام 
درجـــات المحاكـــم في البحريـــن التي 
أصـــدرت أحـــكام ضـــد إدارة األوقاف 
الجعفرية ولكنهـــا تصطدم بعناد عدم 
التنفيـــذ بالرغـــم أن تنفيذهـــا معجـــل 
حسب نص القانون”.السر في ذلك وكما 
يـــروي الرواة من أصحاب الشـــأن أن هناك 
مـــادة قانونية تســـمح للجهـــات الحكومية 
الســـيادية بعـــدم تنفيـــذ أحـــكام المحكمة، 
ويســـتخدم القائمون علـــى إدارة األوقاف 

الجعفريـــة هـــذه المـــادة كمطرقة لتكســـير 
قوة القوانين في تحدٍّ واضح وصريح لما 

ينص عليه الدستور.
أمين ســـر مأتم الهملة جاســـم المؤذن كان 
المتحـــدث عـــن رفقائه فـــي المأتـــم حيث 
أكـــد لـ”البـــاد” أن إدارة األوقاف الجعفرية 
الحاليـــة ال تختلـــف عن ســـابقتها في عدم 
حالًيـــا  اإلدارة  أن  كمـــا  األحـــكام،  تنفيـــذ 
خصوًصـــا أحـــد أعضاء مجلـــس اإلدارة ال 
يقومـــون بصـــرف المبالـــغ الخاصـــة للمأتم 
ممـــا جعلنا نصرف من جيوبنا أكثر من 65 

ألف دينار لحد اآلن.
وأوضـــح أن مجلـــس إدارة مأتـــم الهملـــة 
أعطى الفرصة لمجلس إدارة األوقاف ولم 

يقدم الشيء الملموس بل كانت الجعفرية 
تماطل في تنفيذ األحكام وحلحلة األمور، 
ولذلـــك ســـنرفع باغـــا جنائيا ضـــد رئيس 
مجلس اإلدارة يوسف الصالح لعدم تنفيذ 
األحكام باعتباره الرجل األول والمسؤول 

عن اإلدارة.
وتحدث مسترسا: “ال نستطيع أن نصرف 
أكثر لضيق ذات اليد ونواجه اليوم قضايا 
فـــي المحاكم بســـبب عدم التزامنا بســـداد 
عقود مترتبة على المأتم وكل ذلك بسبب 
تعنـــت إدارة األوقـــاف الجعفرية في عدم 
صرف مستحقاتنا وعدم تنفيذ األحكام”.

يشـــكو مجلس إدارة مأتـــم الهملة للرجال 
من عـــدم تنفيذ إدارة األوقـــاف الجعفرية 

والمتعلقـــة  النافـــذة  القضائيـــة  لألحـــكام 
بمجل القضيـــة المتعلقة بوقفيـــات المأتم 
والوالية الشرعية والقانونية على المأتم.

وحذر المـــؤذن أن الممارســـات التي تقوم 
بهـــا إدارة األوقـــاف الجعفريـــة أثرت على 

النســـيج االجتماعي للقرية ألن اإلدارة لم 
تتورع عـــن إثارة الفتن بكلمـــات حق يراد 
بهـــا باطـــل، حيـــث قامـــت إدارة األوقـــاف 
الســـابقة )العصفـــور( بحـــل مجلـــس إدارة 
المأتـــم بعد الخاف معها، وتعيين مجلس 
إدارة آخر، رغـــم وجود حكم قضائي نافذ 
بـــأن الواليـــة تكـــون باختيـــار أعضائه لمن 
يكون صالًحا للقيام بشـــؤونه حســـب نظر 
غالبيـــة أعضـــاء المأتـــم، ويكـــون اختيـــار 
الحـــر  االنتخـــاب  طريـــق  عـــن  الرئيـــس 
المباشـــر مرة واحـــدة وال ينعـــزل الفائز إال 
بالطعن الثابت فـــي نزاهته وصاحيته أو 
باســـتقالته أو بموتـــه، والرئيـــس الشـــرعي 
وفًقـــا لألحكام هو محمـــد مكي، لكن إدارة 
األوقاف الحالية تسير على خطى اإلدارة 
السابقة، وتشـــرع في ضرب إسفين الفتن 
بعزله بقـــرارات واهية رغـــم وجود أحكام 

قضائية نافذة بحق واليته على المأتم.
وعلـــى ذات الصعيـــد هنـــاك حكـــم قضائي 
نافـــذ بـــات صـــدر فـــي 2011 فـــي الدعوى 
665/  2009 والصـــادر بتاريـــخ 18 أكتوبـــر 
2011، وهـــذا الحكم ينـــص على أن جميع 
أوقـــاف المأتـــم هي لمأتـــم الهملـــة للرجال 
فقـــط، لكـــن اإلدارة الســـابقة المتمثلة في 
رئيســـها محســـن العصفور لم يكتف بعدم 
تنفيـــذ الحكـــم باعتبـــاره صادرا مـــن أعلى 
محكمـــة اســـتئناف عليا شـــرعية جعفرية، 
بـــل قـــام بـــدق إســـفين بيـــن أبنـــاء القرية 
عبـــر نشـــر الفتـــن لإليقـــاع بينهـــم بالرغـــم 
مـــن معرفته بأنهم أبنـــاء عمومه وأخوال، 
واإلدارة الحاليـــة تســـير علـــى ذات األمـــر، 
رغـــم وجود ســـتة أحـــكام قضائيـــة نافذة 
بأحقيتنا فـــي اإلدارة وأوقـــاف المأتم كما 

يقول ممثلي مأتم الهملة.

يوسف الصالح

“الجعفريــة” ترفـــض تنفيــذ األحكــــام القضــائيـــة
ــح” ــ ــال ــ ــص ــ ــس “ال ــ ــي ــ ــرئ ــ ــي ضـــــد ال ــ ــائ ــ ــن ــ ــاغ ج ــ ــ الــــــمــــــؤذن لــــــــــــ“^”: بـ

“التجارة”: استقطـاع 4 دنانيــر من رســوم تجديـد العضويــة
ألـــفـــا  838 إلــــــى  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف   235 ــن  ــ مـ تـــرتـــفـــع  ــة”  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ “الـ إيــــــــــــرادات 

ال يـــزال الشـــق االقتصـــادي يأخـــذ نصيًبـــا 
أعضـــاء  اهتمـــام  مـــن  وأساســـا  وافـــًرا 
مجلـــس النواب، على مســـتويات األســـئلة 

واالقتراحات والقوانين على حد سواء.
الصناعـــة  وزيـــر  رد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي على 
الســـؤال الموجـــه من النائب يوســـف زينل 

والذي نصه التالي:
تقـــوم  الـــذي  القانونـــي  المســـوغ  هـــو  مـــا 
علـــى أساســـه وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
 %  20 نســـبة  باســـتقطاع  والســـياحة 
ســـنوًيا من قيمة إيرادات رسوم العضوية 
وتجديد العضوية اإلجبارية لغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن الرغـــم مـــن مخالفتـــه 

لقانون الغرفة والئحته التنفيذية، وكذلك 
الئحة السياســـة المالية واإلدارية للغرفة؟ 
الجمعيـــة  علـــى  الموضـــوع  عـــرض  دون 
العموميـــة للغرفـــة، وأخذ موافقتهـــا، علًما 
أنها أعلى ســـلطة في أجهزة الغرفة حسب 
قانونهـــا. وقـــال الوزيـــر الزيانـــي “أســـاس 
الموضـــوع يكمـــن فـــي عـــدم تمكـــن غرفة 
تجـــارة وصناعة البحرين من اســـتحصال 
رســـوم العضوية والتي نص عليها القانون 
على أكمل وجه، ما كان يسبب لها خسارة 

ألحد مواردها المالية”.
عقـــد  تـــم  ذلـــك،  علـــى  “بنـــاء  وأضـــاف 
الصناعـــة  وزارة  بيـــن  عـــدة  اجتماعـــات 
تجـــارة  وغرفـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
وصناعـــة البحريـــن - بنـــاء علـــى طلبهـــا - 

بشـــأن وضع آلية لتحصيل رســـوم تجديد 
عضويـــة الغرفـــة، وتـــم التوافـــق علـــى أن 
اآلليـــة األفضل لتحصيل الرســـوم هي عن 
طريـــق نظـــام وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة االلكترونـــي للســـجل التجاري 

“ســـجات”، إذ يتم تحصيل رسوم تجديد 
الســـجل التجـــاري، وعضويـــة الغرفة، في 
آن واحـــد، تطبيقـــا لنـــص المـــادة )28( من 
المرســـوم بقانـــون رقم )48( لســـنة )2015( 
رقـــم  والمـــواد  التجـــاري،  الســـجل  بشـــأن 

)2( و)6( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم )48( 
لســـنة 2012 بشـــأن غرفة تجارة وصناعة 
البحريـــن، وبهـــذا تـــم التأكـــد مـــن تطبيـــق 
القانـــون، والحفـــاظ علـــى إيـــرادات غرفة 

تجارة وصناعة البحرين”.
تتطلـــب  العمليـــة  “وكـــون  الزيانـــي  وزاد 
بعضـــا مـــن التعديـــات اإلداريـــة والعملية 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  نظـــام  داخـــل 
الطرفيـــن  بيـــن  االتفـــاق  تـــم  والســـياحة، 
وبالتنســـيق مـــع وزارة الماليـــة آنـــذاك بأن 
تقوم وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
باالحتفـــاظ بنســـبة 20 % )وهـــو ما يعادل 
4 دنانير للمعاملة( من قيمة المبالغ المالية 
المتحصلـــة عـــن رســـوم تجديـــد العضوية 
فـــي الغرفـــة مقابل أداء خدمـــة، باإلضافة 

لتحمـــل الـــوزارة تكاليـــف تعديـــل النظام، 
تجـــارة  غرفـــة  مـــع  االلكترونـــي  والربـــط 

وصناعة البحرين”.
وأكمل “وقبل الشروع في تفعيل االتفاق، 
تـــم الحصول علـــى الموافقـــة الكتابية من 
قبـــل وزارة الماليـــة فـــي 14 أكتوبر 2015 
والتي أكدت أنه ال يوجد ثمة مانع فني أو 
قانوني من اســـتحصال الوزارة لنسبة 20 
% من تلك المبالـــغ”. وتابع الوزير الزياني 
“وبناء عليه، تم توقيع االتفاق بتاريخ 28 
ســـبتمبر 2016 على أن يدخل لحيز النفاذ 
فـــي مطلـــع العـــام 2017، وقـــد ترتب على 
ذلـــك أن إيـــرادات غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن ارتفعت مـــن 235 ألف دينار الى 

838 ألفا في العام 2019”.
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علوي الموسوي

... واألوقاف ترد: قضية مآتم الهملة “خالف قديم”
“الجعفريـــة”: رفـــع األحـــكام القضائيـــة لجهـــات مســـتقلة لتقييـــم الموقـــف

أوضحـــت إدارة األوقـــاف الجعفرية في 
تعليقها علـــى التصريحـــات الصادرة من 
أحـــد منتســـبي ماتـــم الهملـــة أن القضية 
برمتهـــا تتعلق بخـــاف قديم بيـــن مآتم 
قريـــة الهملـــة ويعـــود لعشـــرات الســـنين 

وليس وليد اليوم.
وأكدت اإلدارة أنها ليست طرفًا في هذا 
الخـــاف المؤســـف وتأمل دائمـــًا أن يتم 
تســـوية الخافـــات بيـــن أبنـــاء المنطقـــة 
الواحدة بالطـــرق الودية واألخوية متى 
ما أمكن ذلك. ولما كان ذلك غير متحقق 

لألســـف الشـــديد فـــي قضية مآتـــم قرية 
الهملـــة فـــإن مختلـــف األطـــراف بـــادرت 
دعـــاوى  لرفـــع  طويلـــة  ســـنوات  ومنـــذ 
قانونيـــة متقابلـــة، وقـــد صـــدرت العديد 
مـــن األحـــكام فيما ال تـــزال قضايا أخرى 
عـــن ذات الشـــأن منظـــورة أمـــام القضاء 

حتـــى اآلن. وأشـــارت اإلدارة إلـــى أنهـــا 
جهـــة تنفيذية وتخضع ألحـــكام القضاء 
وســـتنفذ أي حكـــم يصـــدر عـــن القضـــاء 
متى ما كان باتا وواجب التنفيذ. كما أن 
اإلدارة تأســـف إلنتهاج البعض سبا غير 
مشروعة لتجيير الحقائق بما ال يستقيم 

واألحكام الصادرة.
وأكـــدت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة أنهـــا 
ســـتقوم برفع األحكام الصادرة في هذه 

القضيـــة إلـــى جهـــات قانونيـــة معتمـــدة 
ومســـتقلة لتقييم الموقف القانوني إزاء 

القضية المذكورة.

مجلس األوقاف الجعفرية

المنامة - إدارة األوقاف الجعفرية

يوسف زينل زايد الزياني

ابراهيم النهام
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واشــنطن تسلم موسكو مســودة قرار أممي لتمديد حظر األســلحة على طهران

أميركا تدعو لتوافق عالمي بشأن سلوك إيران

قالــت الواليــات المتحــدة الجمعــة إنها ســلمت روســيا مســودة قــرار يهدف إلــى تمديد حظر األســلحة على إيران الــذي ينتهي فــي أكتوبر. وعبرت 
موســكو ســابقا عن معارضتها تمديد حظر بيع األســلحة التقليدية لطهران، مع ســعي شــركات روســية لعقد صفقات هامة حال انتهائه.  وأعلنت 
الســفيرة األميركية في األمم المتحدة كيلي كرافت تســليم مســودة القرار إلى روســيا وكذلك بريطانيا وفرنســا وألمانيا وإســتونيا التي تشــغل 

جميعها عضوية مجلس األمن المكون من 15 دولة.  

وقالـــت كرافـــت للصحافييـــن “قريبا 
سنشـــاركها مـــع الـــدول الــــ15. لكـــن، 
تعرفـــون، نحاول العمـــل بحذر ودقة 
“يجـــب  أن  وأضافـــت  شـــديدين”. 
على روســـيا والصيـــن االنضمام إلى 
التوافق العالمي حول سلوك إيران”.  
جـــدا  الضـــروري  “مـــن  أن  وتابعـــت 
ممارســـة كل خياراتنا لضمان تمديد 

حظر السالح في األمم المتحدة”.  
ينتهي مفعول الحظر بناء على قرار 
األمـــم المتحدة الصـــادر العام 2015 
الـــذي أقـــّر االتفـــاق حـــول البرنامـــج 
النووي اإليراني. وكان الحظر الممتد 
لخمسة أعوام حالّ وسطا توصلت له 
إدارة الرئيـــس باراك أوباما وروســـيا 
والصيـــن اللتـــان أرادتا رفعـــه بمجرد 

توقيع االتفاق.  
لكن، انسحب الرئيس دونالد ترامب 
العـــام 2018 من االتفاق الذي اعتبره 

“أسوأ صفقة على اإلطالق”.  
مـــع ذلـــك، تعتبـــر اإلدارة األميركيـــة 

الحاليـــة أن األمـــم المتحـــدة ال تزال 
طرفـــا فـــي االتفـــاق وبامكانها فرض 
عقوبات على إيران لعدم التزامها به.  

من جهتها، حّذرت إيران التي تخلت 
عـــن جزء من التزاماتهـــا الواردة في 
االتفاق ردا على االنسحاب األحادي 

للواليـــات المتحـــدة، مـــن أن تمديـــد 
الحظر ســـيعني نهايـــة االتفاق حول 

برنامجها النووي.

األمم المتحدة - أ ف ب

سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة كيلي كرافت تتحدث إلى جانب الرئيس األميركي دونالد ترامب في ديسمبر 
 2019 )أ ف ب(

األمم المتحدة - أ ف ب

مّدد مجلـــس األمن الدولـــي الجمعة 
باإلجمـــاع ولمـــدة عام قرارا يســـمح 
يشـــتبه  التـــي  الســـفن  بتفتيـــش 
بانتهاكهـــا حظر األســـلحة المفروض 

على ليبيا منذ العام 2011.
األعضـــاء  الــــ15  الـــدول  وكانـــت 
فـــي مجلـــس األمـــن الدولـــي قـــررت 
باإلجمـــاع فـــي نهاية العـــام الماضي 
تمديد هذا النص. لكّن روسيا أعربت 
عـــن تحّفظاتها خـــالل محادثات في 
بدايـــة الشـــهر الجـــاري، بحســـب مـــا 
قال دبلوماســـّيون. وتهـــدف العملية 
البحريـــة األوروبيـــة “إيرينـــي” التي 

أطِلقت في بداية أبريل وتســـتخدم 
المراقبة الجّوية واألقمار الصناعّية، 
إلى تعزيز قرار األمم المتحدة بشأن 
مراقبة شحنات األسلحة إلى ليبيا. 

والقـــرار الـــذي صاغته ألمانيـــا “يقرر 
تمديـــد التفويـــض المنصـــوص عليه 
فـــي القـــرار 2473، لمـــدة 12 شـــهرا 
إضافيـــا” و”يطلب إلـــى األمين العام 
أن يقـــدم تقريـــرا حـــول تطبيقة إلى 
مجلس األمن في غضون 11 شهرا”.

بعمليـــات  الســـماح  قـــرار  ويرتبـــط 
التفتيش في عـــرض البحر بقرارات 

أخرى بينها القراران 2292 و2146.

مجلس األمن يمدد تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلـــن الرئيـــس المصري عبـــد الفتاح 
السيسي، أمس، عن مبادرة سياسية 
مشـــتركة وشـــاملة لحل الصراع في 
ليبيـــا. وقـــال السيســـي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي مشـــترك مع قائـــد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالـــح في 
إلـــى  تدعـــو  “المبـــادرة  إن  القاهـــرة 
مـــن  اعتبـــارا  النـــار   إطـــالق  وقـــف 
االثنيـــن 8 يونيـــو، وإلـــزام الجهـــات 
األجنبية بإخـــراج المرتزقة وتفكيك 
أســـلحتها،  وتســـليم  الميليشـــيات 
اللجنـــة  مســـار  اســـتكمال  بجانـــب 

العسكرية 5+5 في جنيف”.
كما تهدف المبـــادرة إلى ضمان 

تمثيـــل عـــادل لكافـــة أقاليـــم 
مجلـــس  فـــي  الثـــالث،  ليبيـــا 

ينتخبـــه  رئاســـي 
تحـــت  الشـــعب 

إشراف األمم المتحدة، للمرة األولى 
في تاريخ البالد.

وقـــال إن “المبـــادرة ســـتكون بدايـــة 
لمرحلـــة جديـــدة نحو عـــودة الحياة 

الطبيعية واآلمنة في ليبيا”.
أن  المصـــري  الرئيـــس  وأوضـــح 
خطـــورة الوضـــع الراهـــن فـــي ليبيـــا 
تؤثـــر على الوضـــع اإلقليمي، محذرا 
من التمســـك بالخيار العسكري للحل 

في الجارة الغربية لمصر.
مـــن جهتها، أعلنت اإلمارات تأييدها 
للجهـــود المصرية “الخيـــرة” الداعية 
إلـــى وقـــف فـــوري إلطالق النـــار في 

ليبيا.
الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
والتعـــاون الدولـــي اإلماراتية 
التـــي  المخلصـــة  بالمســـاعي 
الدبلوماسية  تقودها 

المصرية.

السيسي يعلن مبادرة شاملة إلنهاء الصراع في ليبيا

بيروت - رويترز

المتظاهريـــن  مـــن  مئـــات  عـــدة  نـــزل 
اللبنانييـــن إلـــى الشـــوارع، أمس الســـبت، 
ورشـــق بعضهم رجال الشرطة بالحجارة 
بســـبب  باالســـتقالة  الحكومـــة  وطالبـــوا 
تعاملهـــا مع األزمـــة االقتصاديـــة الخانقة 

وتزايد معاناتهم اليومية.
واحتشـــد المتظاهرون، الذين وضع كثير 
منهـــم الكمامات وحملـــوا العلـــم اللبناني، 
في ساحة رئيسة في بيروت كانت مركزا 
الحتجاجـــات العـــام الماضـــي التي هدأت 
كثيـــرا على مدى الشـــهور الماضية جزئيا 
بســـبب إجـــراءات العـــزل العـــام لمواجهة 

فيروس كورونا.
ومع رفع معظم القيود المفروضة بســـبب 
الفيروس وتفاقم األوضـــاع االقتصادية، 
االحتجاجـــات  المتظاهـــرون  اســـتأنف 
بدعوات الســـتقالة الحكومـــة التي تولت 
مهامهـــا منـــذ 5 أشـــهر وإجـــراء انتخابات 
برلمانيـــة مبكـــرة. وطالـــب آخـــرون بنزع 

سالح جماعة حزب هللا.
محطـــات  بثتهـــا  لقطـــات  وأظهـــرت 
تلفزيونيـــة لبنانية أن بعـــض المتظاهرين 
رشـــقوا قوات األمن بالحجـــارة وحطموا 
واجهـــات المتاجـــر فـــي منطقة التســـوق 
الراقية في وسط بيروت، مما دفع قوات 

األمن إلى إطالق الغاز المسيل للدموع.

وتفاقمـــت األزمة االقتصادية بشـــدة في 
لبنان على مدى الشهور الماضية. وفقدت 
الليرة اللبنانية ما يزيد على نصف قيمتها 
في الســـوق الموازيـــة وارتفعت األســـعار 
وألغـــت الشـــركات الوظائـــف بينمـــا كانت 
تتعامـــل أيضـــا مـــع أزمة تفشـــي فيروس 

كورونا.

متظاهرون يرفعون العلم اللبناني ويرددون هتافات معارضة للحكومة في بيروت أمس )رويترز(

المتظاهــرون طالبــوا الحكومــة باالســتقالة ونزع ســاح “حــزب اهلل”
مئات اللبنانيين يستأنفون احتجاجاتهم

عواصم - وكاالت

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، 
اللواء أحمد المســـماري، أمس، إن القوات 
علـــى  مضـــادا  هجومـــا  تشـــن  المســـلحة 
الميليشيات المدعومة بقوات تركية، في 

منطقة الهيشة شرقي مصراتة.
وأوضح المســـماري أن الهجوم جاء “بعد 
سلســـلة من الغارات الجوية على المواقع 

المعادية من قبل مقاتالتنا الحربية”.
المقاتـــالت الحربيـــة  إلـــى أن  كمـــا أشـــار 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي “ما زالـــت تقدم 
غطـــاء جويا كثيفـــا، وفي الدعـــم الناري، 

للقوات البرية حتى الساعة”.
إلـــى ذلـــك، اتجهـــت وحدات مـــن الجيش 
الليبي لســـرت لصد هجوم الوفاق بقيادة 
تركيا، وقد أجبرت غارات الجيش الليبي 

بسرت، تشكيالت الوفاق على التراجع.
وقـــال الجيـــش الليبـــي، في وقت ســـابق 
أمـــس، إن قواتـــه الجويـــة قصفـــت رتـــال 
عســـكريا تابعا لميليشـــيات قوات الوفاق 

بمنطقة أبوقرين جنوب مدينة مصراتة.
وأوضـــح فـــي بيان أنه نفذ غـــارات جوية 
الميليشـــيات،  ومواقـــع  تمركـــزات  علـــى 
بـــي  وادي  فـــي  عســـكريا  رتـــال  وقصـــف 

جنوب أبوقرين.
وتزامن هذا القصف، مع بدء تحرك قوات 

الوفـــاق المتمركزة شـــرق مدينة مصراتة 
في إطار عملية عسكرية أطلقتها الوفاق، 
النصـــر”  “دروب  اســـم  تحـــت  الســـبت، 
وتســـتهدف إعادة السيطرة على مدينتي 
ســـرت والجفـــرة، الواقعتين وســـط ليبيا 

والقريبتين من الحقول النفطية.

مقاتل مواٍل لحكومة الوفاق الوطني الليبية يحتفل بمنطقة قصر بن غشير في 4 يونيو الجاري )أ ف ب(

التراجــع علــى  تركيــا  بقيــادة  الوفــاق  تشــكيات  تجبــر  غــارات  ســرت... 
الجيش الليبي يشن هجوما على الميليشيات شرقي مصراتة

بغداد - أ ف ب

منح البرلمـــان العراقي، أمـــس، الثقة 
لسبعة وزراء جدد، بينهم وزير النفط 
في أحد أغنـــى بلدان العالـــم بالنفط، 
مـــا أتـــاح لرئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمي اســـتكمال حكومته المؤلفة 

من 22 وزيرا.
رئيـــس  إســـماعيل،  إحســـان  وعّيـــن 
شـــركة نفط البصـــرة الحكومية التي 
تدير حقول جنوب العراق األكبر في 

البالد، وزيرا للنفط.
وتتألف الحكومـــة العراقية الجديدة 
من كل من: رئيـــس الجمهورية برهم 
صالـــح، ورئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 

الخارجيـــة  ووزيـــر  الكاظمـــي، 
ووزيـــر  حســـين،  فـــؤاد 
النفط إحســـان إسماعيل، 
علـــي  الماليـــة  ووزيـــر 
الدفـــاع  ووزيـــر  عـــالوي، 

ووزيـــر  عنـــاد،  جمعـــة 

ووزيـــر  الغانمـــي،  عثمـــان  الداخليـــة 
الصحة والبيئة حســـن سلمان، ووزير 
ووزيـــر  حنتـــوش،  ماجـــد  الكهربـــاء 
الثقافة والسياحة واآلثار حسن عبد 
حمـــادي، ووزيـــر الشـــباب والرياضـــة 
عدنـــان درجـــال، ووزير العدل ســـاالر 
محمـــد  الزراعـــة  ووزيـــر  محمـــد، 
جاســـم، ووزير التجارة عالء حســـن، 
ووزيـــرة الهجـــرة والمهجريـــن إيفان 
فائـــق، ووزيـــر التعليـــم العالـــي نبيـــل 
خـــادم، ووزيـــر التربية علـــي مخلف، 
ووزيـــر الموارد المائية مهدي رشـــيد، 
ووزير العمل عادل حاشـــوش، ووزير 
ووزيـــر  شـــهاب،  أركان  االتصـــاالت 
الصناعة منهل عزيز، ووزير النقل 
ناصـــر حســـين، ووزيرة 
واإلعمـــار  اإلســـكان 
نازنيـــن محمد، ووزير 
التخطيط خالد بطال.

الكاظمي يستكمل تشكيلة الحكومة العراقية
واشنطن - أ ف ب

أعلن جو بايـــدن، الجمعة، أنه يملك 
عددا كافيا من المندوبين لتسميته 
مرشـــحا عن الحـــزب الديموقراطي 
لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد 
ترامـــب أثناء االنتخابات الرئاســـية 
المرتقبـــة في نوفمبر فـــي الواليات 

المتحدة.
وكتـــب نائـــب الرئيـــس الســـابق في 
تغريـــدة “هـــذا المســـاء، تأكدنـــا من 
الـــالزم للفـــوز  1991 مندوبـــا  عـــدد 
الديموقراطـــي”.  الحـــزب  بتســـمية 
يـــوم  كل  “ســـأخصص  وأضـــاف 
للقتـــال مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 

أصواتكـــم بهـــدف التمكن معا من 
الفـــوز بالمعركـــة من أجـــل روح 
هذه األمـــة”. وتجاوز بايدن )77 

عامـــا( عتبـــة الــــ1991 
مندوبا التي تنيح له 
ضمان تســـميته من 

جانب حزبه في وقت يتواصل فرز 
أصـــوات عـــدة انتخابـــات تمهيديـــة 

ديموقراطية ُنّظمت الثالثاء.
وُيعتبـــر بايدن في األصل المرشـــح 
بعـــد  المفتـــرض  الديموقراطـــي 
انسحاب الســـنتاور اليساري بيرني 
البيـــت  إلـــى  الســـباق  مـــن  ســـاندرز 
األبيـــض في أبريل ودعمه ترشـــيح 

من كان يوما خصمه.
وتشـــهد البـــالد فـــي الوقـــت الراهن 
تظاهـــرات حاشـــدة احتجاجـــا على 
وفـــاة المواطـــن األميركـــي األســـود 
جـــورج فلويد على يد شـــرطي 

أبيض في 25 مايو.
وقال بايدن “البالد تحتاج 
إلـــى قيـــادة. قيـــادة قادرة 
على توحيدنا. قيادة 
يمكنها أن تجمعنا”.

بايدن المرشح الديموقراطي الرسمي للرئاسة

مقتل زعيم القاعدة 
في “المغرب اإلسالمي”

باريس - أ ف ب

ــجــيــوش الــفــرنــســّيــة   أعــلــنــت وزيـــــرة ال
الــقــّوات  أن  الجمعة،  بــارلــي،  فــلــورنــس 
الفرنسّية تمكنت من قتل زعيم تنظيم 
الــقــاعــدة فــي بــاد الــمــغــرب اإلســامــي، 
ــدال في  ــ ــ الـــجـــزائـــرّي عــبــدالــمــالــك دروك

شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.  
الـــزعـــيـــم  ــذا  ــ هــ أن  مــــصــــادر  وذكــــــــرت 
التاريخي للحركة الجهادية في المغرب 
الجماعات  من  العديد  يرعى  كان  الذي 
قتل  الــســاحــل،  منطقة  فــي  الــجــهــاديــة 
غرب  بشمال  خــنــدق  تــل  فــي  الخميس 

مدينة تساليت المالية. 

ل الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات  « حمَّ
الدولية في فيينا، دوال منفردة مسؤوليَة تسريب 

تقريِر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بإيران. 
وفي تغريدة له على موقع تويتر وجه المسؤول 

الروسي أصابع االتهام إلى دوٍل أعضاَء في الوكالة 
بتسريب التقرير عن التفتيش النووي في إيران 

ونشره الحقا في وسائل إعالم غربية. واعتبر 
المسؤول أن الهدف من تسريب المعلومات 

هو خلق جو غيِر صحي حول إيران. كما أشار إلى 
أن تزامن نشر تقرير الوكالة في وسائل اإلعالم 

الغربية يدل على أن نظام السرية للوكالة ال 
يعمل. وكانت وكالة فرانس برس نشرت بأن 

احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب يقارب 
8 أضعاف الحد المسموح به في االتفاق النووي 

العام 2015. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أعربت عن قلقها العميق من استمرار إيران بمنع 

الخبراء من دخول منشأتين قد تحتويان على 
مواد نووية غير معلنة.

قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، أمس،  «
إنه “ال يجب أن نقلق المجتمع بالقول إن 

موجتين ثانية وثالثة من ذروة أمراض فيروس 
كورونا قد اجتاحتا البالد”. وذكرت وكالة األنباء 

اإليرانية “إرنا” أن روحاني في حديث له أثناء 
اجتماع “المركز الوطني لمكافحة كورونا”، 

أمس، قال إن “الناس أصيبوا بمشكلة أخرى 
خالل عهد كورونا وأصبحوا مهووسين بها 

ويغسلون أيديهم وتعقيم األشياء باستمرار 
منذ استيقاظهم في الصباح”. تأتي تصريحات 

الرئيس اإليراني في وقت نشرت عدة تقارير 
تؤكد انتشار مجددا لفيروس كورونا في 14 

محافظة خالل األيام األخيرة، ووصل عدد 
المرضى الجدد الذين يتم تشخيصهم كل يوم 

إلى ذروته في إيران. وتم تحديد 3574 مصابا 
جديدا بفيروس كورونا، الجمعة، حيث بلغ 

العدد اإلجمالي لمرضى “كوفيد 19” في إيران 
164 ألفا و270 حالة و8071 حالة وفاة.

روسيا تحّمل دوال مسؤولية تسريب تقرير الطاقة الذرية حول إيران

روحاني يوعز بعدم اإلعالن عن موجتين ثانية وثالثة لـ “كورونا”



قــال المــدرب الوطنــي للكــرة الطائــرة والالعــب الدولي الســابق علي 
جعفــر إنــه ال يعتــزم الترشــح لعضوية أو رئاســة مجلــس إدارة نادي 

داركليب في االنتخابات المقبلة للدورة 2020 -  2024.

فتـــح  قـــد  داركليـــب  نـــادي  وكان 
بـــاب تجديد العضويـــات ألعضاء 
الجمعية العمومية تمهيدا إلجراء 

االنتخابات المقبلة.
وقال جعفر لـ “البالد ســـبورت” إنه 
ال يجـــد نفســـه في العمـــل اإلداري 
إطالقا وإنما يرى نفسه مدربا في 
اللعبة، وبالتالي فإنه لن يقدم على 
خطـــوة الترشـــح فـــي انتخابـــات 
نـــادي داركليب رغـــم أنه من أبناء 
المنطقة وســـبق له تدريب الفئات 

السنية في النادي.
وأضاف “إننـــي أؤمن بالتخصص، 

فأنـــا مدرب ولســـت إداريا، وهناك 
هـــذا  فـــي  منـــي  أكفـــأ  هـــم  مـــن 
المجـــال... وقريـــة داركليب تزخر 
أي  لســـد  اإلداريـــة  بالكفـــاءات 
نقص حاصل ســـواء على مستوى 
الرئاســـة أو العضويـــة، خصوصـــا 
مع تطبيق التقاعد االختياري في 
القطـــاع الحكومي ووجود العديد 
مـــن الكـــوادر المتفرغـــة والقـــادرة 
علـــى حمل لواء العمـــل التطوعي 

في النادي...”.
يكـــون  أن  أهميـــة  جعفـــر  وأكـــد 
مزيجـــا  المقبـــل  اإلدارة  مجلـــس 

الخبـــرة والكـــوادر  مـــن أصحـــاب 
الجديـــدة لمواصلـــة ســـير العمـــل 
وفـــق أفضـــل صـــورة فـــي النـــادي 
النجاحـــات  مســـيرة  واســـتمرار 
والمكتســـبات التـــي حققتهـــا لعبة 

الكرة الطائرة بنادي داركليب.

اإلداري بالعمــل  نفســه  يــرى  وال  بالتخصــص  يؤمــن 
علي جعفر: لن أترشح لعضوية داركليب
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“اآلسيوي” يعتمد مستويات قرعة بطولتي الناشئين والشباب
التوالي على  والــرابــع  األول  المستويين  ــي  ف البحرين  منتخبا 

اعتمد االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
للناشـــئين  آســـيا  بطولـــة  مســـتويات 
)تحـــت 16 عاًما( وللشـــباب )تحت 19 
عاًمـــا(، المقررتيـــن فـــي العـــام الجاري 
)2020(، إذ ســـتقام بطولـــة الناشـــئين 
في البحريـــن، على أن يكون موعدها 
األرجـــح فـــي شـــهر ديســـمبر، علًما أن 
موعدهـــا األصلي فـــي ســـبتمبر، فيما 
تستضيف أوزبكستان بطولة الشباب 

خالل شهر أكتوبر.
الناشـــئين،  بطولـــة  مســـتوى  وعلـــى 
فـــإن منتخبنـــا الناشـــئ ســـيكون فـــي 
مســـتضيف  كونـــه  األول؛  المســـتوى 
ذات  فـــي  جانبـــه  وإلـــى  المنافســـات 
اليابـــان،  منتخبـــات:  المســـتوى 
طاجيكســـتان وكوريـــا الجنوبيـــة، أما 

المســـتوى الثانـــي، فيضم: أســـتراليا، 
وعمـــان،  الهنـــد  الشـــمالية،  كوريـــا 
المســـتوى الثالث: إندونيســـيا، اليمن، 
إيـــران والســـعودية، المســـتوى الرابع: 

الصين، أوزبكستان، قطر واإلمارات.
أمـــا ببطولـــة الشـــباب، فـــإن منتخبنـــا 
الشـــاب ســـيكون في المســـتوى الرابع 
إلى جانـــب منتخبـــات: إيـــران، اليمن 

ســـيضم:  األول  المســـتوى  والوس، 
أوزبكستان، الســـعودية، قطر وكوريا 
الجنوبية، المســـتوى الثانـــي: اليابان، 
طاجيكســـتان، إندونيســـيا وأستراليا، 
والمســـتوى الثالث، وسيضم: العراق، 

كمبوديا، فيتنام وماليزيا.
وبحســـب نظام البطولتين المتشـــابه، 
فإن الدور األول سيضم 4 مجموعات 

بواقـــع 4 منتخبـــات لـــكل مجموعـــة، 
ربـــع  إلـــى  والثانـــي  األول  ويتأهـــل 
النهائي مروًرا بنصف النهائي ووصوال 
للمبـــاراة النهائيـــة، علًمـــا أن أصحـــاب 
المراكز الثالثـــة األولى من كل بطولة 
يتأهـــالن إلـــى كأس العالـــم للناشـــئين 

والشباب على التوالي.
وكان االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
أقـــر الشـــهر الماضـــي إقامـــة القرعـــة 
بنظـــام التواصـــل المرئي عـــن ُبعد، إذ 
ستجرى في مقره بالعاصمة الماليزية 
)كوااللمبور(؛ بســـبب الظروف الراهنة 
مع فيروس كورونـــا العالمي. ويعتمد 
“اآلســـيوي” فـــي تصنيـــف مســـتوياته 
علـــى نتائـــج المنتخبـــات في النســـخ 

األخيرة من بطولة كل فئة.

الرفاع - اتحاد الطاولة

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  شـــاركت 
البحريني لكرة الطاولة الشـــيخة حياة بنت 
عبدالعزيـــز آل خليفة، في االجتماع المرئي 
الذي عقـــده االتحـــاد الدولي لكـــرة الطائرة 
وشـــهد مشـــاركة رئيـــس االتحـــاد الدولـــي 
توماس ويكرت، والمدير التنفيذي لالتحاد 
الدولي ســـتيف داينتون، ومدير التســـويق 
مـــات باونـــد، واألميـــن العـــام راؤول كالين، 
ومستشار االســـتراتيجية التجارية فيليب 
لو فلـــوك، ومدير اســـتراتيجية الحدث في 
عالم كرة الطاولة ستيفن دوكيت. كما شهد 
االجتماع مشاركة علي المادح وسيد جعفر 

هادي من االتحاد البحريني لكرة الطاولة.

التحديثـــات  مناقشـــة  االجتمـــاع  وشـــهد   
الجاريـــة مـــع أعضـــاء االتحـــادات القاريـــة 
بشـــأن التغييرات التي يعتزمـــون تنفيذها 
الجديـــد  التجـــاري  القســـم  خـــالل  مـــن 
)WTT( الـــذي ســـيتم إطالقه العـــام المقبل 
2021، والذي ســـيتولى زمـــام المبادرة في 
تطويـــر كرة الطاولة إلى آفـــاق جديدة من 
خـــالل إدارة األعمـــال التجاريـــة للفعاليات 
لكـــرة  الدوليـــة  والبطـــوالت  والمســـابقات 
مـــن  العديـــد  مناقشـــة  تـــم  كمـــا  الطاولـــة، 
المواضيـــع ضمـــن رؤيـــة االتحـــاد الدولـــي 
ومـــا تـــم تحقيقـــه مـــن أهـــداف وتطلعاتـــه 

المستقبلية.

االجتماع المرئي لالتحاد الدولي للطاولة

قـــال رئيـــس نـــادي ظفـــار العمانـــي 
الشـــيخ علـــي الـــرواس إنـــه يتوقـــع 
أن تتـــم الموافقـــة على طلـــب نادي 
باســـتضافة  البحرينـــي  الرفـــاع 
المتبقـــي مـــن مباريـــات المجموعـــة 
الثالثة لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم تحت نظام التجمع في دولة 
واحدة خالل شـــهر أكتوبـــر المقبل، 
بعد توقف المنافســـات خالل شـــهر 
مـــارس الماضـــي؛ بســـبب الظـــروف 
الراهنة مع فيروس كورونا العالمي.

وأشار إلى أن االتحاد اآلسيوي لكرة 
القـــدم بعـــد تواصله مـــع االتحادات 
األعضـــاء لمعرفـــة األنديـــة الراغبـــة 
مـــن   3 فـــإن  التجمـــع،  باســـتضافة 
أندية المجموعة الثالثة بينها ناديه 
)ظفـــار العماني( والرفـــاع البحريني 

طلبـــوا  الكويتـــي  والقادســـية 
االستضافة، مبيًنا توقعه الشخصي 
أن تكون الموافقة لصالح استضافة 
الرفاع. وعلل الرواس ذلك لعدد من 
الحيثيات المنطقية، أبرزها التوجه 
الحكومـــي البحرينـــي المتمثـــل في 
االهتمام بكرة القـــدم، وتقديم دعم 
مالـــي كبيـــر لألنديـــة، عـــالوة علـــى 
تســـديد جميع المديونيات الخاصة 

بها. 
وتبقـــت مـــن مباريـــات المجموعـــة 
علـــى  عـــالوة  جـــوالت،   4 الثالثـــة 
مباراة واحـــدة إضافية في مرحلة 
الذهاب ســـتجمع ناديي القادســـية 
الكويتـــي وظفـــار العمانـــي. وتملك 
أنديـــة الرفـــاع والقادســـية وظفـــار 
3 نقـــاط لـــكل واحد منهمـــا، فيما ال 
يملـــك نـــادي الجزيـــرة األردنـــي أي 

نقطة.

الشيخ علي الرواس

رئيس نادي ظفار الُعماني يشــيد بالدعم البحريني لألندية

الرواس: الرفاع األقرب الستضافة مجموعتنا اآلسيوية

ثقتها  البحرين  نــادي  إدارة  جــددت 
ليستمر  المدوب؛  أحمد  المدرب  في 
اليد  لكرة  األول  الفريق  قيادة  في 

في الموسم الرياضي المقبل.
ــنــادي  ــن الــحــســاب الــرســمــي ل ــلـ وأعـ
ــل  ــواصـ ــتـ ــع الـ ــوقــ ــن فــــي مــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
قــرار  عــن  “االنــســتــغــرام”  االجتماعي 
اإلدارة بتجديد عقد المدرب لموسم 
آخر بعد النتائج والمستويات الفنية 
الــمــتــطــورة لــلــفــريــق والــالعــبــيــن في 

الموسم الرياضي الجاري.
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نقص الموازنات أكبر تحد... ونحتاج 100 ألف دينار لكل لعبة

الهدار يعلن عدم ترشحه لرئاسة التضامن

الكويت تستضيف آسيوية الناشئين أللعاب القوى 2021

أعلـــن رئيس نادي التضامن باقر الهدار 
عـــدم ترشـــحه لمنصـــب الرئاســـة فـــي 
إقامتهـــا  المزمـــع  المقبلـــة  االنتخابـــات 
شهر سبتمبر المقبل للدورة االنتخابية 
2020 -  2024، مؤكـــدا أن القرار نهائي 
واتخـــذه عن قناعة؛ بســـبب المعوقات 
العمـــل  تعتـــرض  التـــي  والعراقيـــل 

التطوعي خالل الفترة الراهنة.
كمـــا أكـــد أن ابتعـــاده يعود إلـــى رغبته 
الوجـــوه  أمـــام  المجـــال  إفســـاح  فـــي 
مجلـــس  عضويـــة  لدخـــول  الشـــابة 
اإلدارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
معظـــم األعضـــاء الحالييـــن ال يرغبون 
بإعادة ترشحهم من جديد، مشيرا إلى 
أنـــه غير مســـتعد للعـــودة إلى الرئاســـة 
فـــي حـــال عـــدم ترشـــح أي شـــخصية 
أخرى بعد 42 ســـنة قضاهـــا في العمل 
الرياضـــي، واجـــه خاللهـــا الكثيـــر مـــن 
المتاعـــب، موضحا “تلفوني ال يهدأ من 
االتصـــاالت والمطالبـــات مـــن الالعبين 
واإلداريين والمدربين ومع ذلك، فإنني 

راض عما قدمته خدمة لوطني...”.
وأضـــاف “لقد خدمـــت النـــادي بما فيه 
الكفايـــة بعد مســـيرة طويلة في العمل 
اإلداري الرياضـــي التطوعي حقق فيها 
نـــادي التضامن العديـــد من اإلنجازات، 

وقـــدم الكثيـــر مـــن المواهـــب لمختلف 
الرياضات خصوصا كرة اليد والطائرة 
وكرة القدم، وخّرج العديد من النجوم 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  مثلـــوا  الذيـــن 
والمدربين الذين ســـاهموا في تحقيق 
األلقاب للوطـــن.. وتجاوزنا العديد من 
التحديـــات الماليـــة واإلداريـــة بنجـــاح 
كبيـــر لنوصـــل النـــادي إلـــى بـــر األمان، 
وســـنترك النادي دون وجـــود أي ديون 
دينـــار    7200 مبلـــغ  باســـتثناء  ماليـــة 
ألحد المجهزين وسيتم سداده قريبا.. 
لقد خدمنـــا وطننا ورياضتنا بكل تفان 

وإخالص وحان الوقت لالبتعاد...“.

نقص الموازنات

وذكـــر الهدار أن نقـــص الموازنة المالية 
كان أكبـــر تحـــدٍّ واجهـــه النـــادي خـــالل 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، موضحـــا 
أن تســـيير أي لعبة علـــى النحو األمثل 
يحتاج إلى 100 ألف دينار لكل رياضة 
لوحدها في الموسم الواحد، بينما تبلغ 
ميزانيـــة كرة القدم في الســـنة 18 ألف 
دينـــار فقـــط، متســـائال “لدينـــا 6 فئـــات 
فـــي النـــادي )الفريـــق األول والشـــباب 
والبراعـــم  واألشـــبال  والناشـــئين 
والمدرسة(، فكيف يمكننا توظيف هذا 
المبلـــغ بالصـــورة المالئمة مثـــل توفير 
التجهيـــزات ودفـــع رواتـــب المدربيـــن 

الذيـــن  اإلدارييـــن  مكافـــآت  وســـداد 
يســـتخدمون هواتفهم وسياراتهم في 

العمل؟”.
وأضـــاف الهـــدار أن ميزانيـــة كـــرة اليد 
تبلغ 20 ألف دينار رغم تميز النادي في 
تصديـــر المواهب بهذه اللعبة، موضحا 
“في حال جلبت مدربا دون المســـتوى 
لـــي أن أخـــرج  وبراتـــب متـــدن كيـــف 
العبين جيديـــن للمنتخبات؟”، مشـــيرا 
إلى أن ارتفاع ميزانية كرة اليد مقارنة 
بكرة القدم يعود إلى أســـاس مشـــاركة 
اليـــد بالدرجة األولى ومشـــاركة القدم 

بدوري الدرجة الثانية.
وقال الهـــدار إن ميزانية الكرة الطائرة 
تبلـــغ 8700 دينار مخصصـــة لـ 6 فئات 
عمرية، وهي ال تكفي لرواتب المدربين 
واإلدارييـــن رغم أن النادي ســـاهم في 
بروز مواهب عدة آخرها الفوز ببطولة 
العرب الشـــاطئية للناشئين بقيادة ابن 
النادي المدرب يونس الهدار وبالعبين 
مـــن نـــادي التضامـــن، كمـــا أن النـــادي 
ينافـــس على الصعود وتبقت له مباراة 
واحـــدة أمام البســـيتين علـــى الصعود 

للدرجة األولى.
فـــي  النـــادي  معانـــاة  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
المواصـــالت؛ بســـبب وجـــود حافلتين 

فقط لنقل الالعبين.

أين النادي النموذجي؟

وأوضـــح الهـــدار أن نـــادي التضامن لم 
يحظ بمبنى نموذجي بعد الدمج الذي 
جمـــع كال مـــن الهملة وكـــرزكان وبوري 
ودمستان واتحاد الريف منذ قرابة 20 
عاما، وهو ما ســـاهم في تفكك الدمج 
إثر اســـتقالل بوري واتحاد الريف، كما 
أن النـــادي يملـــك أرضـــا بمســـاحة 100 
ألف متر مربع لم تستثمر بسبب الكثير 
من اإلشكاالت، موضحا أن النادي لديه 
مشـــروع استثماري بسيط حاليا عبارة 
عـــن مجموعـــة محـــالت يبلـــغ دخلهـــا 

السنوي قرابة 20 ألف دينار.
وتمنى الهدار من وزارة شؤون الشباب 
والرياضة االلتفات إلى نادي التضامن، 
مشـــيرا إلـــى أن اإلدارة الحاليـــة للنادي 
قدمـــت خطـــة خمســـية ببنـــاء النـــادي 
على مراحـــل ولغاية اآلن لم تنفذ رغم 
مرور 20 سنة على الدمج دون بناء أي 

منشأة للنادي النموذجي.

أســـند االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى 
مهمة استضافة بطولة آسيا للناشئين 
جـــاء  الكويـــت.  دولـــة  إلـــى   2021
ذلـــك خـــالل االجتمـــاع الـــدوري الـ94، 
الـــذي عقـــده االتحاد اآلســـيوي بنظام 

التواصل المرئي عن بعد.

منافســـات  الكويـــت  وستســـتضيف 
وحتـــى   11 الفتـــرة  خـــالل  البطولـــة 
14 مـــارس 2021، لكـــن ذلك ســـيكون 
الصحيـــة  باألوضـــاع  أيًضـــا  مرهوًنـــا 
العالمية، خصوصا مع انتشار فيروس 
رياضيـــة  أنشـــطة  وتعليـــق  كورونـــا 
الوضـــع  دراســـة  ســـيتم  إذ  مختلفـــة، 
خالل الفترة المقبلة إلى حين الموعد 

المقرر للبطولة في العام المقبل.
بطولـــة  مـــن  نســـخة  آخـــر  وأقيمـــت 
الناشـــئين اآلسيوية أللعاب القوى في 
اليابـــان خالل يونيو مـــن العام 2018، 
إذ تمكنـــت اليابان مـــن الحصول على 
المركـــز األول فـــي الترتيـــب العام بعد 
حصدهـــا 41 ميدالية ملونـــة بينها 14 

ذهبية.

سبورت

باقر الهدار

علي جعفر

أحمد مهدي

لماذا انقرضت الديناصورات؟!
السؤال أعاله، ظل يشغل فكر الحاج محمود في الفيلم المصري “فوتو كوبي”، الذي 
جسد بطولته الفنان محمود حميدة؛ إذ يتناول الفيلم قصة رجل متقاعد في أواخر 

الخمسينات من عمره يمتلك محال لتصوير المستندات. 
وأثناء تصويره أحد البحوث لطالب في الجامعة عن انقراض الديناصورات، يصبح 
الحاج محمود مهووســا بمعرفة الســبب، فيضطره ذلك للبحث عن اإلجابة في عالم 

اإلنترنت الذي لم يكن قد اكتشفه قبل ذلك الحين!
ويقودنــا الفيلــم، الــذي عــرض في العــام 2017 وفــاز بالعديد من الجوائــز، إلى إدراك 
خطــورة االســتمرار فــي الحيــاة علــى ذات النهــج دون أن نحــاول تطويــر معارفنــا 

وقدراتنا لمجارات المتغيرات الحاصلة في الدنيا.
وكمــا يأتــي في ســياق الفيلم أن الســبب في انقــراض الديناصــورات يكمن في عدم 

قدرتها على التأقلم مع المتغيرات التي حصلت على الحياة. 
ويســلط الفيلــم الضــوء علــى مشــكلة أزليــة يعيشــها العديــد مــن الناس، فــي طريقة 
فهمهــم للحياة واســتمرارهم فــي قضاء فترات عمرهم بطريقــة “الفوتو كوبي” دون 
أن يســتوعبوا أن الحيــاة تتغيــر وتتطــور وعليهــم أن يواكبــوا ما يحــدث من حولهم 

دون توقف.
والديناصــورات، كمــا نعرفهــا، مخلوقــات عمالقــة كانــت تعيش على كوكــب األرض، 
انقرضــت قبــل مالييــن الســنين، وهــي ترمــز فــي الفيلــم إلــى العقليــة القديمــة التي 

سيكون مآلها إلى زوال؛ لعدم مجاراتها تطور العالم.
وببســاطة شــديدة، يمكــن أن نســقط مســمى الديناصــورات علــى إدارات األنديــة 
واالتحــادات الرياضيــة وعلى كل عقلية تصر على استنســاخ الماضي دون أن يكون 

لديها فكرة واضحة عن المستقبل أو الحاضر المختلف كليا عما عاصروه سابقا.
لذلــك، فــإن المســتقبل يحتاج دوما إلى قراءة مختلفة باختــالف األزمنة، حتى وإن 
كان التاريــخ يعيــد نفســه في بعــض األحيان، فالتقنيــات الحديثة تبقــى لغة العصر، 
والتمكن منها تذكرة نســتطيع من خاللها الركوب في قطار الحياة وعدم البقاء في 
محطــة االنتظــار أو متحــف الماضــي، الذي يجــب أن يكون عبرة، وليس نهجا نســير 

عليه. 
ونحــن هنــا ال نتحــدث عــن الثوابت، مثل المبــادئ واألخالقيات، وإنما عــن المفاتيح 
التــي نســتطيع مــن خاللهــا التأقلــم مــع الحياة، وهــذا األمر يتطلب اســتيعابا ســريعا 
للمتغيرات بذات السرعة التي يسير عليها العالم، عبر معرفة ومتابعة آخر التطورات 

على مختلف األصعدة.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

أحمد مهدي

أحمد مهدي

علي مجيد

تجديد الثقة 
بالمدوب

حسن علي
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هوس عمليات التجميل عند الشباب..صيحة أم ضرورة؟

فـــي ظـــل الوقت الراهـــن لنتكلم عن هذه 
الجائحة التي انتشرت بين نساء ورجال 
وذلـــك الهـــوس الذي انتشـــر بين شـــعوب 
هـــذه الدنيا وهي عمليـــات التجميل التي 
ســـواء  لـــكل شـــخص  واجبـــة  أصبحـــت 
أكان جميـــاً أم متوســـط الجمال غنيًا أم 
فقيـــرًا وال يشـــمل بهـــذا الـــكام العمليات 
التجميليه الطبية، كيف يرى الشباب في 

البحرين هذه العمليات يا ترى؟

التشبه بالمشاهير

حســـن محمد: ”البعض يجـــرون عمليات 
ألســـباب غيـــر مقنعـــه وآخـــرون يجرونها 
تقليدًا لمشـــاهير للتشبه بهم إال أن بعض 
للمغنيـــة  استنســـاخا  تكـــون  العمليـــات 
نانســـي عجرم وعيون الممثله األميركية 
انجلينـــا جولـــي وغيرهما من المشـــاهير، 
أن الفيلـــر وشـــفط الدهون أمور يقوم بها 

النســـاء والرجال فـــي مجتمعنـــا الحالي، 
وال شـــك أنـــه توجـــد فئـــه ال تتقبـــل هذه 
األمور. ومن نظـــرة أخرى للمدمنين على 
التجميـــل أنـــه من الممكن أن يظهر بســـن 
أصغر بالنســـبه إلى النساء الاتي يعانون 
مـــن هـــوس التجاعيـــد وترهـــات الجلد، 
ولكـــن قد تكـــون النتيجه عكـــس“. وقال 
أيضـــا إن النســـاء تدفـــع الشـــباب لإلقبال 
علـــى عمليات التجميـــل دون معرفه أنها 

للتشوهات والعيوب الخلقية.

صيحات الموضة

محمد السهلي: ”عمليات التجميل ظاهرة 
منتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث إن 
إقبال النســـاء والرجال أكثر من المتوقع، 
وذلك كنـــوع من التقليـــد األعمى واتباع 
العمليـــات كموضـــة وتقليـــد المشـــاهير . 
عمليـــات  فكـــرة  يرفـــض  البعـــض  أن  إال 

لتجميل  ا
رفضـــا تامـــا ليس 

خـــوض  مـــن  خوفـــا 
العمليـــة وال من النتيجـــة وال من تكلفتها 
إنمـــا ايمانًا بأن الخالق قد خلق اإلنســـان 
فـــي أحســـن صـــورة. اســـتنادًا لقـــول هللا 
تعالـــى في ســـوره التين والزيتـــون: )لقد 
خلقنـــا اإلنســـان في أحســـن تقويـــم(. إذًا 
ال ينبغـــي إجـــراء هـــذه العمليـــات إال في 

الحاالت الضروريه“.

تطور العمليات

حيـــاه بوحجي: “مـــع التطـــور الكبير في 
مجـــال العلم وظهور التقنيـــات الحديثة، 
أعضـــاء  تجميـــل  الســـهل  مـــن  أصبـــح 
الجســـم الخارجية المختلفة باســـتخدام 
الحد األدنـــى من التدخـــل الجراحي في 

ت  حـــا ا جر
التجميل بل من 

إجـــراء  إلـــى  االضطـــرار  دون 
عليـــه  ويطلـــق  اإلطـــاق  علـــى  جراحـــة 
كالبوتوكـــس  الجراحـــي  غيـــر  التجميـــل 
والفيلـــر وغيرهـــا، وإن تطـــور الجراحـــة 
التجميليـــة في الســـنوات الماضية جعل 
أمـــرًا  التجميـــل  علـــى عمليـــات  اإلقبـــال 
شائعًا جدًا في مجتمعاتنا. فالنتائج التي 
تحققهـــا هذه العمليات تبـــدو مذهلة في 
العديد من األحيان، ولكن علينا أال ننسى 
أن هـــذه اإلجـــراءات الجراحيـــة تترافق 
عادة مع مخاطر هي نفســـها التي ترافق 

العمليات الجراحية األخرى”.

تحقيق طالبة االعالم: نوره بوحجي 
جامعة البحرين

حياه بوحجي حسن محمد محمد السهلي

القرار بيدك اليوم، ولكن قد يكون في يد آخر غدا. 

ال ترتكب المزيد من األخطاء التي تتسبب في 
خسارتك. 

حاول أن تدخل في عالقة جديدة مع شخص 
متوافق معك. 

حاول أن تغير من نظامك الغذائي وتتجنب 
األطعمة الدسمة.

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك المهنية 
والعائلية. 

ستتخذ قرارات موفقة اليوم تجاه بعض األمور.

حاول أن تسير على الخطوات التي حددتها 
لنفسك.

مشكالتك فاقت االحتمال، ولن يفلح تدخل 
األصدقاء لحلها. 

اهتم بنوعية األكل الذي تتناوله في الفترة المقبلة. 

تميز بين األهل بنجاح كبير يكون حديث الجميع.

التزم باألهم، ثم حدد األسهل فيما بعد للقيام به. 

حافظ على رياضة المشي بعد األكل خصوصا في 
المساء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تستكمل الفنانة مروة األطرش، حفيدة الراحلة أسمهان، 
تصوير المسلســل الكويتي “دفعة بيــروت”، في لبنان، 
الــذي كان من المفترض تقديمه فــي رمضان الماضي، 
لكــن ظــروف جائحــة كورونا منعــت ذلــك. وأوضحت 

م دور شــكران، وهي فتاة فلسطينية األصل  األطرش: أقّدِ
تحمــل الكثير من التناقضات، وقد جاءت إلى بيروت لدراســة 

الحقــوق، لكن تحدث لهــا تقلبات ومفاجــآت خالل المسلســل. ويتم تصوير 
“دفعة بيروت” بأحداث جديدة مختلفة عن الجزء األول من دفعة القاهرة.

بعنــوان  الخليجــي  الفنــان فضــل شــاكر جديــده  طــرح 
“وحشتوني” بفارق 24 ساعة فقط عن إصداره أغنية “غيب” 
المصريــة اســتعدادا لعودة قويــة إلى الســاحة الغنائية. 
“وحشتوني” من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع خالد عز، 

وإنتاج شركة وان بروداكشن، أهداها إلى جمهوره ومتابعيه. 
وحققــت األغنية األولى وهــي باللهجة المصريــة بعنوان “غيب 

“من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد ســعد وتوزيع أحمد إبراهيم، نسبة مشاهدة 
الفتة، حيث تجاوزت المليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب.

أوشــك الفنــان أحمــد زاهــر علــى االنتهاء مــن تصوير 
مشاهده في فيلم “زنزانة 7”، الذي توقف بسبب ظروف 
انتشــار فيروس كورونا، رغم أنه لم يتبق أمامه ســوى 
أســبوع واحد من التصويــر، ومن المقرر طــرح الفيلم 

بــدور العرض بمجــرد انتهــاء المخرج إبرام نشــأت من 
عمليات المونتاج والمكساج، وفتح صاالت السينما. زنزانة 7، 

من بطولة نضال الشــافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصري، وإيهاب فهمي، ومنة 
فضالي، وأحمد التهامي، وآخرين.

زنزانة زاهرجديد شاكرتصوير الدفعة

“حسن حسني..المشخصاتي” كتاب بتوقيع الناقد طارق الشناوي
خالل ترتيب ورص الكتب الجديدة بمكتبتي، وقع بين يدي كتاب أحضره لي الزميل 
طــارق البحــار خــالل حضــوره مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي االربعيــن 2018 
بعنــوان “حســن حسني..المشــخصاتي” للكاتــب والناقــد الســينمائي طــارق الشــناوي، 
وربمــا هــي صدفــة مرســومة من القدر ان اطلع على الكتاب بعــد مرور أيام قليلة على 

رحيل الفنان القدير حسن حسني.

فصـــول،  خمســـة  علـــى  الكتـــاب  اشـــتمل 
الفصـــل األول مقدمـــة طويلة مســـهبة عن 
حياتـــه، والفصل الثاني حـــواره مع الناقد 
مختلـــف  فـــي  يدخـــل  الشـــناوي  طـــارق 
مراحـــل حياته الفنيـــة وأعمالـــه وقصصه 
مع الفنانيـــن وأحامه. والفصل الثالث تم 
تخصيصه لكل من كتب عن حسن حسني، 
وعزوتـــه،  أهلـــه  الشـــناوي  حســـب  فهـــم 
فهـــو عمـــود خيمـــة الفـــن في تلك األســـرة 
الرابـــع  والفصـــل  األطـــراف.  متراميـــة 
مـــن الكتـــاب رؤيـــة نقديـــة للشـــناوي 
التـــي  المقـــاالت  بعـــض  فـــي  تتمثـــل 

رصد من خالها لمحات من مشـــوار حسن 
حســـني ونشـــرت في مجلة روز اليوسف، 
وجريدتي األهالي وصوت األمة. والفصل 
الخامـــس واألخيـــر “ فيلموجرافيـــا” وفيه 
رصد لجميع األفام التي شـــارك بها الفنان 
الراحـــل منذ فيلـــم “الباب المفتـــوح” العام 
1963 للمخـــرج هنري بركات، ولغاية فيلم 
“عقدة الخواجـــة” العام 2018 مع المخرج 

بيتر ميمي.
يقول الشـــناوي في مقدمـــه كتابه.. ذهبت 
لمنزلـــه في مدينـــة 6 أكتوبر؛ إلجراء حوار 
صحفـــي نتذكر فيه معـــا بعض لمحات من 
المشوار، وهیأت نفسي لكي أنعش ذاكرته 
ببعـــض المواقـــف التـــي عايشـــتها، وكنـــت 
شاهدا عليها، فاكتشفت أن ذاكرة األستاذ 
إنـــه  لـــم تغادرهـــا حتـــى أدق التفاصيـــل. 

“أســـطى” التمثيـــل القـــادر علـــى أن ينتقل 
بزاويـــة 180 درجة مـــن النقيض للنقيض. 
الفنـــان الكبيـــر حســـن حســـني واحـــد مـــن 
هـــؤالء القادريـــن علـــى توجيـــه مشـــاعرنا 
لكي نبكي أو نضحك. رغم تعدد الموجات 
الفنيـــة، ووالدة أكثـــر مـــن جيـــل، هو عمق 
الموهبـــة بـــل وتفردهـــا، وال يـــزال حســـن 
حســـني يتمتع بمرونة تتيح له اســـتيعاب 

مفـــردات هـــذا الجيـــل، والقـــدرة على فك 
شـــفرة الزمن، فهـــو الممثل الكبيـــر، بل هو 
األســـتاذ صاحـــب الخبـــرة العريضـــة الذي 
يســـتطيع أن يمســـك بنبـــض الشـــخصية، 
وكأنه يعيد تشكيل الصلصال، فهو يصبح 
فـــي هـــذه الحالـــة هـــو بالضبـــط الصلصال 
الـــذي تتغيـــر فـــي كل مـــرة، ليـــس فقـــط 

مامحه، ولكن أحاسيسه الداخلية.

7 يونيو

 1807
 التوقيع على اتفاقية تيلســـيت 
الفرنســـية  األمبراطوريـــة  بيـــن 
واألمبراطورية الروســـية وذلك 
أثنـــاء فترة الحـــروب التي كان 
الفرنســـي  األمبراطـــور  يشـــنها 
نابليون بونابرت، والتي سميت 

باسم الحروب النابليونية.

 1846
 القوات األميركية تحتل مونتيري، وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا.

 1863
بداية الخدمة العسكرية في الواليات المتحدة، وتكلفة اإلعفاء تقدر بمئة دوالر.

1865
 شنق 4 من المتواطئين في اغتيال الرئيس األميركي أبراهام لينكون.

1937
 وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية.
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سكان مدينة صور يستسلمون للحصار الصليبي الذي استهدف المدينة.

أسامة الماجد

الشناوي يحاور حسن حسني في منزله يمسك بنبض الشخصية المشخصاتي

ذكرت تقارير إعامية أن “بي بي سي” 
نشرت دراسة وتحليا لعّينة مكونة 
من 35 ألف مشاهد وردود أفعالهم 

حول األفام الحزينة، وتصدر القائمة 
فيلم الرسوم المتحركة 

“كوكو”، من إنتاج ديزني 
بيكسار، والفائز بجائزة 

أوسكار عام 
2017، بفضل 
قصته القوية 

التي تحكي 
عن صبي 
مكسيكي 

يعبر إلى 
“أرض 

الموتى“.

أعلـــن المنتجـــان مينـــدى كالينج 
ودان جور وّقعا رسميا مع شركة 
 Legally فيلـــم  إلنتـــاج   MGM
Blonde 3، ويعـــد العمـــل الثانـــى 
الروائـــى الـــذى يتشـــارك الثنائـــى 
فى كتابته، على أن تقوم الممثلة 
ويذرســـبون بدور  العالمية ريس 
البطولـــة، وتكرر دورها كمحامية 
إيلى وودز، كما تشارك فى إنتاج 
 Hello العمل مـــن خال شـــركتها
Sunshine مـــع المنتـــج األصلـــى 
وفقـــا  بـــات،  مـــارك  للسلســـلة 
للتقريـــر الـــذى نشـــر علـــى موقـــع 

.”deadline“
»  ،Legally Blonde حقق فيلم

بجزأيه حوالى 267 مليون دوالر 
فى شباك التذاكر العالمى، وكانت 
قد وصلت تكلفة الجزء األول من 

العمل 18 مليون دوالر، وحقق 
141.8 مليون دوالر أميركي فى 

شباك التذاكر العالمى، وفقا 
للتقرير الذى نشر على موقع 

.”deadline“

جزء ثالث 
 Legally من

Blonde



“التطبيقية” تستعرض برامج كلية الهندسة
أكد رئيس جامعة العلوم التطبيقية غســان عواد أن رؤية الجامعة في طرح برامج كلية الهندســة بالتعاون مع جامعة لندن ســاوث بانك 
البريطانية جاءت متوافقة مع إستراتيجية مجلس التعليم العالي والتوجه العالمي في التركيز على دارسات العلوم، والتقنية، والهندسة، 
والرياضيات، مشــيرا إلى أن باب القبول والتســجيل مفتوح للطلبة الراغبين بالدراســة في كلية الهندســة، في الفصل الدراســي األول من 
العــام األكاديمــي 2021-2020. يأتــي ذلــك فــي الوقت الذي تســتعد فيه الجامعــة إلقامة اليوم التعريفــي االفتراضي الخاص ببرامج كلية الهندســة يوم 
غــد اإلثنيــن 8 يونيــو 2020، حيــث ستســتضيف الجامعــة من خــال تقنية االتصال المرئي عددا من المســؤولين في جامعة لندن ســاوث بانك في بريطانيا، 
والمســؤولين في كلية الهندســة بجامعة العلوم التطبيقية لإلجابة عن أســئلة واستفســارات الطلبة وتوضيح العديد من األمور المتعلقة بعملية القبول في 
هــذه البرامــج والخصومــات التــي تقدمها الجامعة للطلبة، والتســهيات التي يوفرها الحــرم الجامعي والمختبرات والقاعات الدراســية الحديثة وذلك عبر 

جولة افتراضية في مرافق الحرم الجامعي، كما سيتمكن المشاركون من دخول السحوبات على جوائز قيمة في نهاية الفعالية. 

ــان عـــــــواد أن  ــســ وأوضـــــــــح غــ
تهدف  الهندسة،  كلية  بــرامــج 
إلـــــى تـــنـــويـــع االخـــتـــصـــاصـــات 
وخــلــق قــــدرات جــديــدة تلقي 
ــى ســوق  بـــظـــال إيـــجـــابـــي عــل
التعليمية  والــعــمــلــيــة  ــعــمــل  ال
أولى  هذه  أن  إلى  مشيرا  معا، 
خطوات الجامعة للتوجه نحو 
ــال الــتــعــاون  الــعــالــمــيــة مــن خـ

ثقل  ذات  دولــيــة  جامعات  مــع 
ومكانة، لتطوير الجامعة علميا 
ــي ظل  وبــحــثــيــا، خــصــوصــا فـ
سلسلة اإلنجازات التي حققتها 
الجامعة بتصنيفها المتميز على 
واإلقليمي  المحلي  المستوى 
والعالمي بالتصنيفات العالمية، 
ــهــا عــلــى  ــى حــصــول ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
االعتماد المؤسسي من مجلس 

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، واســتــيــفــاء 
قبل  من  المؤسسية  المراجعة 
هيئة جودة التعليم والتدريب، 
اإلنــجــازان  هـــذان  يعتبر  حيث 
األهــــم فـــي مــســيــرة الــجــامــعــة 
ــوه رئــيــس  ــ مــنــذ تــأســيــســهــا. ون
تطرح  الكلية  أن  إلى  الجامعة 
بالتعاون  بــكــالــوريــوس  بــرامــج 
بانك  ســاوث  لندن  جامعة  مــع 

الــبــريــطــانــيــة فــــي تــخــصــصــي 
والمعمارية،  المدنية  الهندسة 
حــيــث ُطــرحــت هـــذه الــبــرامــج 
لسوق  مستفيضة  دراســة  بعد 
المحلي  المستوى  على  العمل 
والــخــلــيــجــي والــعــربــي، داعــيــا 
ــبــة الـــراغـــبـــيـــن بــالــتــعــرف  الــطــل
ــج الــهــنــدســة  ــرامـ أكـــثـــر عــلــى بـ
التعريفي  ــيــوم  ال حــضــور  إلـــى 

االفتراضي الذي سيتيح للطلبة 
اللقاء بشكل مباشر مع  فرصة 
والمسؤولين،  الكليات،  عمداء 
ــــة  ــول ــة فـــــــي جــ ــ ــ ــارك ــ ــشــ ــ ــ ــم ــ ــ وال
افــتــراضــيــة داخــــل الــجــامــعــة، 
إضافة إلى التعرف على برامج 
الجامعة األكاديمية، وذلك عبر 
خال  مــن  الــمــشــاركــة  تسجيل 
حسابات  في  الموجود  الرابط 
الجامعة على وسائل التواصل 

غسان عواداالجتماعي.

تنظم يوما تعريفيا 
عبر تقنية االتصال 

المرئي
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للتواصل: 17111509

هذه الصفحة برعاية

أعلنت شركة بتلكو عن توقيع اتفاقية مع االتحاد البحريني للسيارات 
توريزمو”،  “غــران  اإللكترونية  للرياضة  البحرين  بطولة  الستضافة 

التي أنطلقت أولى جوالتها يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020.
وذلك  عالمي،  نطاق  على  متزايًدا  إقبااًل  اإللكترونية  الرياضة  تشهد 
“كورونا”.  جائحة  انتشار  من  الناتجة  الحالية  الظروف  مع  بالتزامن 
ــادرت بــتــلــكــو، عــبــر تــعــاونــهــا مــع االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــســيــارات،  ــ وبـ
الستضافة بطولة البحرين “غران توريزمو” الرقمية التي تعد األولى 
من نوعها على مستوى المملكة؛ كونها أتاحت للمتسابقين والاعبين 
المحترفين من عشاق رياضة السيارات المشاركة في المنافسة عبر 

اإلنترنت واالستمتاع بتجربة مليئة بالتحدي والحماسة.

“بتلكو” ترعى بطولة “غران توريزمو”

17 117 117
c r e d i m a x . c o m . b h

“stc البحرين” األكثر ابتكارا رقميا
ــازت stc الــبــحــريــن، عــلــى جــائــزة  حـ
“الــعــامــة الــتــجــاريــة األكــثــر ابــتــكــارا 
للحلول الرقمية” ضمن جوائز مجلة 
تقديرا  2019؛  للعام  براندز  جلوبال 
تقنية  مجال  في  الشركة  لمساهمة 

المعلومات واالتصاالت.
شركة  أول  البحرين”   stc“ تعد  كما 
تــخــتــرق الــمــســاحــة الــرقــمــيــة في 
البحرين من خال االختبار التجاري 
ــاق تــقــنــيــة الــجــيــل  ــ ــ الـــنـــاجـــح وإطـ
5G، والتي تغطي  الجديد  الخامس 
المناطق  مــن   % 50 إلـــى  يــصــل  مــا 

التجارية والصناعية في البحرين.
االستثنائية  قائمتها  إلــى  باإلضافة 
حيث  التكنولوجية،  اإلنجازات  من 
الخدمات  البحرين   stc تقدم شركة 
ــنـــهـــا األمــــــــن، مـــواقـــف  الـــذكـــيـــة ومـ
 stc منها  التأمين  حلول  السيارات، 
Protect، مما يشكل جزءا مهما في 
جانب  فــي  البحرين  مملكة  تمكين 

االرتقاء  جانب  إلى  الرقمي  التطور 
باالقتصاد والمجتمع. 

الـــبـــحـــريـــن   stc شــــركــــة  وتـــعـــمـــل 
الحلول  أحــدث  تقديم  على  جاهدة 
خصيصا  المصممة  الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــعــمــاء والـــشـــركـــاء،  الحــتــيــاجــات ال
توجه  على  إيجابيا  تؤثر  وبالتالي 

المملكة لتكون في طليعة االبتكار.
 stc لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
أن  “يشرفنا  بانبيله  ــزار  ن البحرين، 
نحصل على جائزة العامة التجارية 
من  الرقمية  للحلول  ابتكاًرا  األكثر 
بــرانــدز  جــلــوبــال  مجلة  جــوائــز  قبل 

للعام 2019”.
من  أنجي  الصغرى  ابنتهم  بتخرج  راشــد  لطفى  المهندس  أســرة  احتفلت 
والبكالوريا  األميركية  الدبلوما  على  وحصولها  الحديثه  المعارف  مدارس 

الدولية. تتمنى األسرة النجاح والتوفيق ألنجي في حياتها الجامعية.

أسرة لطفي راشد تحتفل بتخرج إنجي

وأقنعة أغذية  صندوق  ـــ362  ب يتبرعون  البنك  موظفو 

بــورصــة الــبــحــريــن نــظــمــت حــفــا خــتــامــيــا افــتــراضــيــا

“سيتي البحرين” ترعى 362 عامال وافدا

إعالن الفائزين في “تحدي التداول االستثماري”

أعلنت سيتي البحرين، في إطار دعم العمالة الوافدة والعمال المتأثرين 
بفيــروس كورونــا، والجهــود المبذولــة الحتواء انتشــار الفيــروس، عن 
تعهد البنك برعاية 362 عاماً - واحد نيابة عن كل من موظفيها البالغ 
عددهــم 362 موظًفــا لفتــرة شــهر. تعاونــت ســيتي البحرين مــع جمعية 
حمايــة العمــال الوافديــن من خال التبــرع بمواد غذائية ومســتلزمات 
النظافة الشخصية، بما في ذلك أقنعة الوجه القابلة إلعادة االستخدام 

والتي تكفي لمدة شهر واحد وتوفر أكثر من 21000 وجبة.

مباشر  بشكل  الــجــائــحــة  ــرت  أثـ لــقــد 
ــة الــعــمــالــة  ــيـ ــاهـ عــلــى مــعــيــشــة ورفـ
الشريحة  يمثلون  الــذيــن  الـــوافـــدة، 
ــبــحــريــن. ويــعــد  األقــــل دخـــا فـــي ال
ــثــانــي بــيــن سيتي  هـــذا الــتــعــاون ال
العمالة  حــمــايــة  وجمعية  الــبــحــريــن 
قبل  البنك  موظفوا  قام  إذ  الوافدة 
التنمية  هدف  شعار  وتحت  عامين، 
“الصحة  المتحدة  لألمم  المستدامة 
غذائية  مــواد  بجمع  قاموا  الجيدة”، 
الجمعية  لــتــوزعــهــا  وحــزمــهــا  جــافــة 
الحًقا في أحد معسكرات العمال في 

المملكة.

بنك  لــدى  التنفيذي  الرئيس  وعلق 
ــدى سيتي في  ول اإلســامــي  سيتي 
الــبــحــريــن والــكــويــت وقــطــر عثمان 
أحــمــد “لــقــد أبــــرز تــفــشــي فــيــروس 
كورونا أهمية دعم مجتمعاتنا وخلق 
المساعدة  لتقديم  إضــافــيــة  قـــدرة 
تقدم  الــحــاجــة.  ــات  أوقـ فــي  المهمة 
للعماء  الممكن  الــدعــم  كــل  سيتي 
والــمــجــتــمــعــات الــتــي نــخــدمــهــا في 
العالم وذلك من خال  جميع أنحاء 
المحلية  ــادرات  ــمــب ال مــن  مجموعة 

والعالمية”.
 وأعلنت مجموعة سيتي المصرفية 

بأكثر  التزمت  أنها  سابق  وقــت  في 
65 مليون دوالر لجهود اإلغاثة  من 
الــعــالــم مــن خـــال مساهمات  حـــول 
من المجموعة ومن مؤسسة سيتي 
االجــتــمــاعــيــة، الـــــذراع االجــتــمــاعــي 
التزام  المبلغ  للمجموعة. يشمل هذا 
بمبلغ  االجتماعية  سيتي  مؤسسة 
جــهــود  لـــدعـــم  دوالر  مــلــيــون   2.5
اإلغــاثــة الــطــارئــة فــي 24 دولـــة في 

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا. 
أعمال  ذلـــك، خصصت  ــى  إل إضــافــة 
في  أخـــرى  دوالر  مايين   4 سيتي 

ــا والشرق  أوروبـ فــي  دولــة   30 نحو 
األوسط وإفريقيا حتى اآلن. 

يساعد في  تمويًا  توفر سيتي  كما 
الخطوط األمامية لهذه المعركة من 
إيطاليا إلى لبنان إلى األرجنتين إلى 
الصين والعديد من األماكن األخرى.

كما أعلنت سيتي عن حملة مطابقة 
يــتــبــرع به  حــيــث مــقــابــل كــل دوالر 
مـــوظـــف ســيــتــي إلــــى مــنــظــمــة من 
CO� اإلغاثة جهود  تدعم   اختياره 

بـــدوالر  ســيــتــي  ســتــتــبــرع   ،VID�19
أميركي إلى لجنة اإلنقاذ الدولية. 

تــحــت رعـــايـــة مــــن  وزيــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة والسياحة الوزير المسؤول 
الزياني،  زايــد  البحرين  بــورصــة  عــن 
ــريــــن عــن  ــــحــ ــب ــ ــنــــت بـــــورصـــــة ال ــ ــل أعــ
التداول  تحدي  برنامج  في  الفائزين 
االســتــثــمــاري “تــريــدكــويــســت«  للعام 
ختامي  حــفــل  عــبــر   2020  �  2019
افتراضي عقد يوم الثاثاء 2 يونيو 
بعد  عــن  الحفل  حضر  حيث   ،2020
جميع المشاركين من طلبة المدارس 
الـــثـــانـــويـــة والـــجـــامـــعـــات ومـــرشـــدي 
الراعية  الشركات  االستثمار وممثلي 

للبرنامج.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي 

بن  خليفة  الشيخ  البحرين  لبورصة 
إبراهيم آل خليفة “إننا نؤمن بأهمية 
االستثمار في نشر المعرفة والثقافة  
المالية من أجل وضع حجر األساس 
يساهم  الــذي  األمــر  المستقبل،  لقادة 
البحرين  اقــتــصــاد  فــي دعـــم  ــدوره  ــ ب

ويــعــزز مــركــزهــا الــقــيــادي فــي قطاع 
المال”.

وأضاف الشيخ خليفة أن “المتطلبات 
العمل  بيئة  فــي  الحالية  التنافسية 
الجانب  على  التركيز  زيـــادة  تحتم 
الــعــمــلــي وربـــطـــه بــالــجــانــب الــنــظــري 

وهو  الواقعية،  التجارب  عبر  للتعلم 
ــم األســــس لتكوين  ــد أهـ مــا يــعــد أحـ
ــكــفــاءة  ال ذوي  الــمــؤهــلــيــن  األفــــــراد 
والذين يحظون بفرص أفضل لتلبية 
التنافسية  الــعــمــل  بــيــئــة  مــتــطــلــبــات 

اليوم”.
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“الصحة العالمية” تغير موقفها وتنصح بارتداء الكمامة
غّيــرت منظمــة الصحــة العالمية 
موقفهــا بشــأن الكمامــة، وقالــت 
إنــه يجب ارتداؤها فــي األماكن 
وقــف  فــي  للمســاعدة  العامــة 

انتشار فيروس كورونا.
إّن  العالميــة  المنظمــة  وقالــت 
المعلومــات الجديــدة أظهرت أّن 
الكمامــة يمكــن أن توفــر “حاجزا 
أن  يحتمــل  الــذي  الــرذاذ  أمــام 

يكون معديا”.
حــول  البلــدان  بعــض  وتوصــي 
العالــم أو تلــزم بارتــداء الكمامــة 

في األماكن العامة.
وكانــت منظمة الصحــة العالمية 
قــد جادلت مــن قبل بعدم وجود 
أدلــة كافية تشــير إلــى أنه يجب 
علــى األشــخاص غيــر المصابين 

ارتداء الكمامات.
وقالــت الخبيــرة الفنيــة بمنظمــة 
الصحــة العالمية، المعنية بمرض 
“كوفيد 19”، الدكتورة ماريا فان 
كيرخوف، لوكالة رويترز لألنباء 
يرتــدي  أن  هــي  التوصيــة  إن 
النــاس “أقنعــة مــن القمــاش - أي 

أقنعة غير طبية”.
المنظمــة  نصحــت  ولطالمــا 

الكمامــات  ارتــداء  يقتصــر  بــأن 
الطبية على األشــخاص المرضى 

واألشخاص الذين يرعونهم.
توجيهاتهــا  إّن  المنظمــة  قالــت 
الجديــدة تســتند إلى الدراســات 
األســابيع  فــي  أجريــت  التــي 
األخيــرة. وقالت فــان كيرخوف: 
بتشــجيع  الحكومــات  “ننصــح 

ارتداء عامة الناس الكمامات”.
الكمامــات  أّن  علــى  وشــددت 
مــن  واحــدة  ســوى  ليســت 

التــي  األدوات  مــن  مجموعــة 
يمكن استخدامها للحد من خطر 
انتقــال العــدوى - وأنــه ال ينبغــي 
أن تمنــح النــاس إحساســا زائفــا 

بالحماية.
وقالــت منظمــة الصحــة العالمية 
يبلغــون  الذيــن  األشــخاص  إّن 
أكثر من 60 ســنة ويعانون أصال 
مــن مشــكالت صحيــة، يجب أن 
يرتدون الكمامات لتوفير حماية 

أفضل ألنفسهم.

قــال مــارك زوكربــرج الرئيــس 
فيســبوك،  لشــركة  التنفيــذي 
الجمعــة، إنــه ســيدرس إجــراء 
السياســة  فــي  تغييــرات 
الشــركة  تــرك  إلــى  أدت  التــي 
للجــدل  مثيــرة  منشــورات 
دونالــد  األميركــي  للرئيــس 
المظاهــرات  خــالل  ترامــب 
التــي جرت في اآلونة األخيرة 
رجــل  مــوت  علــى  احتجاجــا 
احتجــاز  أثنــاء  أعــزل  أســود 
الشــرطة لــه فــي تنــازل جزئــي 

للمنتقدين.
سياســاتنا  ”ســنراجع  وأضــاف 
بالمناقشــات  تســمح  التــي 
والتهديدات باستخدام الدولة 
القــوة لمعرفة مــا إذا كان هناك 

أي تعديالت علينا اتخاذها.
خــالل  موظفــون  وشــكك 
اجتماع للعاملين في األســبوع 
الماضــي فــي موقــف زوكربرج 

بشأن منشور ترامب.
وتقضــى سياســة فيســبوك إما 
تــرك المنشــور أو حذفــه. وقال 
ســتجري  اآلن  إنــه  زكربــرج 

دراسة خيارات أخرى.

زوكربرج يتعهد 
بمراجعة سياسات 
محتوى “فيسبوك”

خسوف القمر في سماء البحرين أمس األول. ويعتبر 
هذا الخسوف غير المرئي أو شبه الظلي، كما يطلق 

عليه، األول في سماء البحرين والخليج العربي 
وباقي القارات لسنة 2020 )تصوير خليل إبراهيم(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تنقــل  أن  مــن  مخــاوف  بعــد 
الحيوانات المصابة فيروس كورونا 
بــدأت مــزارع  البشــر،  إلــى  المــرض 
لتربيــة المنك فــي هولندا تنفيذ أمر 

حكومي بقتل اآلالف منها.
والســلع  األغذيــة  هيئــة  وقالــت 
الهولنديــة إنــه تــم اكتشــاف حاالت 
 10 فــي  بفيــروس كورونــا،  إصابــة 
المنــك  حيوانــات  تربــي  مــزارع 

للحصول على فرائها الثمين.
فريدريــك  المتحدثــة  وقالــت 
وتطهيــر  إخــالء  “ســيتم  هيرمــي: 
جميــع مــزارع تربيــة المينــك التــي 
توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك 
في المزارع الخالية من اإلصابات”.

األربعــاء  يــوم  الحكومــة  وأمــرت 
بالتخلص من 10 آالف من حيوانات 
المنــك، بعــد التأكــد مــن أن المــزارع 
المصابة يمكن أن تصبح مســتودعا 

للمرض على المدى الطويل.

دمــر حريق هائل مســتودعات شــركة 
أمــازون جنــوب كاليفورنيــا في وقت 
مبكــر مــن صبــاح الجمعــة، ولــم تــِرد 
تقاريــر عــن وقــوع إصابــات. واندلــع 
الحريق في ريدالندز على بعد حوالي 

96 كيلومترا شرق لوس أنجلوس.
لمــكان  اإلطفــاء  ســيارات  وهرعــت 
الحريــق، الــذي أدى إلــى انهيار ســقف 
المنشــأة وحــرِق الشــاحنات المتوقفة 

في أرصفة التحميل.
وقال مدير المدينة إن المنشــأة كانت 
مــوردا لشــركة أمــازون وإن نحو 100 
دون  الخــروج،  مــن  تمكنــوا  عامــل 
تعرضهــم ألي إصابــات، مؤكــدا أن ال 
عالقــة لالحتجاجــات الحاصلــة علــى 

خلفية مقتل جورج فلويد بالحادث.
والتحقيقــات جاريــة لمعرفــة أســباب 
الضخــم،  المبنــى  هــذا  فــي  الحريــق 
والمجهــز بأحدث أنظمــة الحماية من 

الحرائق.

“كورونا” يتسبب 
بمذبحة للِمنك

حريق هائل يلتهم 
مستودعات “أمازون”

بعــد إغــالق حدودهــا لقرابــة 3 أشــهر 
المســتجّد،  كورونــا  فيــروس  بســبب 
ســياحا  مجــددا  قبــرص  ستســتقبل 
تكفلهــا  معلنــة  الثالثــاء،  مــن  اعتبــارا 
بتغطيــة النفقــات الصحيــة فــي حــال 
ُأصيــب أحدهم بالمرض على الجزيرة 

المتوسطية.
ويعتمــد هــذا البلد العضــو في االتحاد 
األوروبي إلى حّد كبير على الســياحة 
)15 % مــن ناتجــه المحلي اإلجمالي(، 

مع 3.97 ماليين سائح سنويا.
وبافــوس  الرنــاكا  مطــارا  وســيعيد 
أمــام  مدرجاتهمــا  فتــح  الثالثــاء 
الطائــرات القادمــة مــن 19 دولــة مــن 
وإســرائيل  وألمانيــا  اليونــان  بينهــا 

ومالطا والسويد وبولندا.
وأكــد نائــب وزير الســياحية ســافاس 
بيرديوس “ما نقّدمه ونبيعه، هو ليس 
فقــط الشــمس والبحــر، إنمــا الضيافــة 

وهذا تمدد لضيافتنا”.

قبرص تبذل قصارى جهودها الستقطاب السياح

كشفت الممثلة األسترالية كيت بالنشيت عن تعرضها لحادثة بمنشار آلي في منزلها، 
أدت إلى إصابتها بـ ”ندوب طفيفة”. وتحدثت الممثلة الحائزة على جائزتي أوسكار 

العامين 2005 و2014 عن دوريها في “ذي أفيايتر” و ”بلو جازمن”، عن هذه الحادثة 
بمحادثة األسبوع الماضي عبر مدونتها الصوتية مع رئيسة الحكومة األسترالية 

السابقة جوليا غيالرد. وقالت كيت “لم أتعرض ألي سوء باستثناء ندوب طفيفة 
في الرأس”. 

صورة من الجو ُتظهر شبه جزيرة أكاماس على الساحل الغربي لجزيرة قبرص في 31 مايو 2020 )أ ف ب(

“الصحة العالمية” قالت سابقا إنه ال توجد أدلة كافية لوجوب ارتداء األصحاء الكمامة
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فاْهنأ خليفة بالمليك
ـــلـــيـــالـــي  واَلّ ــَة  ــف ــي ــل خ ــْغ  ــ ــِلـ ــ َأْبـ َأال 

ــِر ُيــْهــِنــيــَك الــِوَصــاُل ــْط ــِع َســـالَم ال

ــي  ــَواقـ ـ ــَسّ والـ خــلــيــفــَة  ــْغ  ــ ــِل ــ َأْب َأال 

ــاّلُل ــَش ــا ال ــوُده ــُق ــاُل ي ــِرّجـ ــِذي الـ ــ َه

ٍم  ــا بــَتــَكــُرّ ــم ــْد َس ــ ــٌك َق ــِي ــل ــذا َم هـ

ــاُل ــَطّ ــَه ــُه ال ــُم ــْي ُيــهــْنــِيــَك َدْوًمــــا َغ

ًفــا  َتــَشــُرّ بالَملِيِك  َخليفة  ــْأ  َفــاْهــَن

ــو ِبـــه الـــهـــامـــاُت واألْبـــطـــاُل ــُل ــع َت

ــًرا  ــاِط ــا َهــِطــيــال م ــًم ــْي َأْنـــِعـــم ْبـــه َغ

ــيــِك َنــَفــاِئــٌس وِظـــالُل ــِل ــَم ــوُد ال ــ ُج

َبــِصــيــرٌة ــمــاُء  ــَسّ فــال َخليفة  اْهــَنــْأ 

اآلُل اْلــــِكــــراُم  ُتــْدنــِيــهــا  فـــــاآلُل 

ــاًل  ــْهــج الــِكــراِم َتــَجــُمّ ــاُروا َعــلــى َن ــ س

ــاُر واإلْجــــــالُل ــ ــْبـ ــ ــدا اإِلكـ ــ حـــّتـــى َبـ

ــوٌر أْنـــــَت فـــي األْنـــــــواِء ُذْخــــٌر  ــ ــ وُق

ــاُل ــَعـ ــُه ِفـ ــ ــَوُل ــ ــْق ــ ــَت ِم ــ ــ ِذَمـــــــاٌر أْن

ــرًّا  ــ ــن َُط ــِيـ ــلـ اَر واأَلْهـ ــَت الــــــَدّ ــْي ــم َح

ــاُل ــي ــا ِع ــه ــَاَء ل ــطـ ــَعـ وأْجــــَزَلــــت ِالـ

ــَدَك ُأْغــنــيــات  ــْنـ ــِن ِعـ ــْح ــَلّ ــال َفــُهــْم ك

ــِرّجـــال ــواِرُس والـ ــ ــَف ــ ــا ال ــَده ــِش ــْن ــُي ِل

ــوٌر  َوُهـــْم كــالــَعــْيــِن فــي الــهــامــاِت ُن

وُهـــم ْكـــاْلـــَبـــْدِر ُيــْظــِهــُرُه الــَكــمــاُل

ــاٍد  ــ َأي َفـــُهـــْم  الــَعــَطــاء  ــَت  ــ ُرْمـ ِإَذا 

ــاِزُل والــجــبــاُل ــ ــَن ــ ــم ــ ــا ال ــه َتـــخـــُرّ ل

واقي  الَسّ كما  الَعالَميَن  في  َوُهــْم 

ُزالُل ــُه  ــ ــَرُب ــ ــْش ــ َم ــاِء  ــ ــم ــ ال َنـــمـــيـــُر 

ــا  ــبًّ ــاِد ُح ــفـ ْحـ ــْأَ ــَت الـــــــُرّوَح لـ ــ ــْب ــ َوَه

ــاُل ــُم ِوَصـــ ــَدُهـ ــْعـ ــــروِح َبـ ــا ِلــــُلّ ــم ف

ــاَرْت ــ ــُلّ َمـــْكـــُرَمـــٍة وَصـ ــ َوَبـــاَنـــْت ُك

ــَصــاُل ــِنّ ال تَحميها  ــِد  ــ اأُلْس َعــطــايــا 

ْجـــِلـــُهـــُم الــَعــَطــايــا  ــْد هــاَنــْت أِلَ ــ وَق

ــاُل ــي ــِع ــمــيــِه ال ــْن ــُب ُت ــ ْك ــَرّ ــ ــاد َال ــ وع

ــٍم ــِي ــظ َع َمـــلـــٍك  ِمــــْن  اهلُل  َرعــــــاَك 

ُأَواُل ــَرْت  ــ ــَخ ــ ــَت ــ واْف اهلِل  َوَأْيـــــــُم 

قصيدة مهداة لسيدي 

حضرة صاحب السمو الملكي

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