
علمت “البالد” أنه من المقرر أن  «
تبدأ المحكمة الصغرى الجنائية 

في األسبوع المقبل بنظر قضية 
مرفوعة ضد إعالمي معروف، نشر 

تغريدات عبر منصة التواصل 
االجتماعي “تويتر”، تضمنت عبارات 

سب وشتم بحق أحد األشخاص.

كشف صاحب شركة برايدل بالس لـ  «
“البالد” عن توزيع نحو 30 ألف وجبة صحية 

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والورود 
الطبيعية، بالتعاون بين شركة )اوول فود( 

وشركة )برايدل بالس( لجميع الكوادر 
العاملة في الخطوط األمامية للتصدي 

النتشار جائحة كورونا حتى يوم أمس.

دارت اشتباكات بين محتجين  «
وشرطة مكافحة الشغب في 
مدينة منيابوليس األميركية، 

حيث أطلقت األخيرة قنابل 
الغاز المسيل للدموع لليلة 

الثانية على التوالي. وصاحبت 
المظاهرات عمليات سلب ونهب.

وصل عدد المتابعين لمسلسل  «
“حكايات ابن الحداد” على 

“اليوتيوب” في شهر رمضان 
المبارك إلى 10 ماليين مشاهدة، 

ما جعل المسلسل يقفز إلى 
المراكز األولى في تصنيف 

متابعة المشاهدين.

ظل المارد اإلسباني ريال  «
مدريد، النادي األعلى 

قيمة في أوروبا بحسب 
التقرير الذي نشرته شركة 

المحاسبة “كيه. بي. إم. 
جي” أمس، بشأن تقييم 

أداء أندية كرة القدم.
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طلبات لتأجير النخيل... والسعر 30 دينارا

المنامة - وزارة الصحةدبي - العربية.نتالمنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس النيابـــة نـــواف العوضـــي 
مـــن  بالغـــا  تلقـــت  العامـــة  النيابـــة  أن 
اإلدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني، بقيام شـــخص 
بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه في مواقع 
التواصل االجتماعي عن جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19(، مفادها أنه ال وجود لها في 

الواقـــع وأنها مجرد كذبـــة، والغرض منها 
االســـتحصال علـــى أموال النـــاس، مقلال 
من اإلجراءات المبذولة من قبل حكومة 
مملكة البحرين في ذلك الشأن. وباشرت 
النيابة العامة تحقيقاتها، إذ اســـتجوبت 
المتهم بحضور محاميه وأمرت بحبســـه 

احتياطيا على ذمة التحقيق.

رصـــدت الخارجيـــة األميركيـــة، أمس 
الخميـــس، مكافـــأة قدرهـــا 3 مالييـــن 
عـــن  بمعلومـــات  يدلـــي  لمـــن  دوالر 
خضـــر  محمـــد  الداعشـــي  القيـــادي 

موسى رمضان.
ورمضـــان مـــن مواليـــد األردن وأحـــد 
أقـــدم مســـؤولي اإلعالم فـــي داعش، 

ويشـــرف علـــى العمليـــات اإلعالميـــة 
اليومية للتنظيم. وفق بيان الخارجية 
األميركية. ووفق بيان واشنطن، فإن 
“وزيـــر إعالم التنظيم المتطرف” لعب 
الدعايـــة  عمليـــات  فـــي  رئيســـا  دورا 
والتجنيد والتحريـــض التي يقوم بها 

“داعش”.

األول  أمـــس  الصحـــة  وزارة  بـــدأت 
بالزيـــارات التفتيشـــية علـــى الصالونات 
ومحالت الحالقـــة والتجميل، التي يبلغ 
عددها 4200 منشأة؛ من أجل التأكد من 

التزامها باالشتراطات الصحية.
وتواصـــل الـــوزارة بالتعـــاون والتنســـيق 
مـــع وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 

فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  جهودهـــا 
تزامًنـــا  اإلجـــراءات  وتأتـــي  كورونـــا. 
مـــع تنفيـــذ قـــرار الســـماح بإعـــادة فتـــح 
الصالونـــات ومحـــالت الحالقة من أمس 
األربعـــاء الموافق 27 مايـــو 2020، الذي 
جـــاء بناًء على توصيات الفريق الوطني 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

البدء بالزيارات التفتيشية على 4200 صالون3 ماليين دوالر مقابل رأس وزير إعالم “داعش”حبس شخص ادعى أن “كورونا” كذبة
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أميركا: تحركات الزوارق اإليرانية بالخليج غير مهنية

إضافة 100 
زورق حربي 

جديد للبحرية 
اإليرانية في 
ميناء بندر 

عباس

دبي - العربية نت

أعلن قائد الحرس الثوري اإليراني، حسين سالمي في كلمة له 
الخميس أثناء حفل لتدشين الزوارق، إضافة 100 زورق حربي 
جديـــد للبحريـــة اإليرانية في مينـــاء بندر عبـــاس، المطل على 
الخليـــج العربي، وقـــال إن “دفاعنا إســـتراتيجي وإن تكتيكاتنا 
هجوميـــة”. ووصـــف األســـطول الخامـــس للبحريـــة األميركية، 
تحـــركات الـــزوارق الســـريعة التابعـــة للحرس الثـــوري اإليراني 
بأنها “غير مهنية” و “غير آمنة”، وقال إن زوارق الحرس الثوري 
اإلســـالمي اقتربـــت من الســـفن األميركيـــة، وفي حالـــة واحدة 

مرت القوارب على بعد 10 أمتار من إحدى السفن.
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ريال مدريد يحتفظ بعرشه األوروبي10 ماليين مشاهدة لـ “حكايات ابن الحداد”سلب ونهب بـ “مأساة فلويد”توزيع 30 ألف وجبة للكوادر الطبيةإعالمي معروف يسب عبر “تويتر”

أشـــاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة بالـــدور المهـــم الـــذي تضطلع بـــه وزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف بالتعاون مـــع المجلس 
األعلى للشـــؤون اإلســـالمية في خدمة الدين اإلســـالمي 

الحنيـــف ونشـــر تعاليمه الســـمحة القائمة علـــى االعتدال 
ـــب. جـــاء ذلـــك لدى  والوســـطية ونبـــذ التطـــرف والتعصُّ
اســـتقبال جاللتـــه بحضـــور ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة ووزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن 

أحمـــد آل خليفـــة فـــي قصـــر الصخير أمس، وزيـــر العدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بن علي 
آل خليفـــة. وأكـــد جاللتـــه أن مملكة البحريـــن بعون هللا 
تعالى وتوفيقه تمضي قدما في نهجها القويم ورســـالتها 
اإلنســـانية الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ الدين اإلسالمي 

التي تقوم على التسامح والمحبة والسالم.

دور مهم لـ “العدل” في خدمة الدين
جالــة الملك: ماضون في ترســيخ التســامح والمحبة والســام

جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد ووزير الديوان الملكي، وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

اســـتناًدا إلى التوجيه الملكي 
الســـامي الصـــادر عـــن عاهـــل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بعـــودة إقامـــة صـــالة الجمعة 
مع وجوب تطبيق التعليمات 
الالزمة  االحترازيـــة  الصحية 
رأت  المـــرض،  انتشـــار  لمنـــع 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
فـــي  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
ضوء مـــا صدر عـــن المجلس 
اإلســـالمية  للشـــئون  األعلـــى 
من آراء شـــرعية بشـــأن أداء 
العبـــادات فـــي زمـــن انتشـــار 
جائحـــة كورونا أن تتم إقامة 
صالة الجمعـــة فقط في هذه 
اتخـــاذ  مـــع  المرحلـــة، وذلـــك 
االشـــتراطات الصحيـــة التـــي 
الوطنـــي  الفريـــق  يجيزهـــا 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 

برئاسة الفريق طبيب الشيخ 
محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 

ابتداًء من الجمعة المقبل.
وبحســـب المعطيـــات ســـيتم 
مراجعـــة  دوري  بشـــكل 
بهـــذا  الصلـــة  ذات  القـــرارات 
الضوابـــط  وفـــق  الشـــأن 
الشـــرعية للحفاظ على صحة 

وسالمة الجميع.
نســـقت  الشـــأن،  هـــذا  وفـــي 
الـــوزارة مـــع األوقافيـــن لعمل 
لتهيئـــة  الالزمـــة  الترتيبـــات 
التـــي  والمســـاجد  الجوامـــع 

ستقام فيها صالة الجمعة.

إقامة صلوات الجمعة بدًءا من 5 يونيو
المنامة - وزارة العدل
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وزير المالية واالقتصاد الوطني يشارك في االجتماع رفيع المستوى التابع لألمم المتحدة

المنامة - بنا

بتوجيـــه مـــن عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
الماليـــة  وزيـــر  شـــارك  خليفـــة  آل 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ممثـــال عن 
رفيـــع  االجتمـــاع  فـــي  جاللتـــه، 
التنميـــة  تمويـــل  حـــول  المســـتوى 
فـــي عصر جائحة فيـــروس كورونا 

إليـــه  دعـــت  والـــذي  بعـــده،  ومـــا 
األمـــم المتحدة بمشـــاركة عدد من 
رؤســـاء الـــدول والحكومات.وأكـــد 
المشاركون أن ما يشهده االقتصاد 
العالمـــي مـــن تراجـــع جراء انتشـــار 
الفيروس من المتوقع له أن تترتب 
عليـــه تداعيـــات ســـلبية أكبـــر فـــي 

المرحلة المقبلة.

تداعيات أكبر لـ “كورونا” بالمرحلة المقبلة

مدينة عيسى - وزارة العمل

أعلن وزير العمل والتنمية االجتماعية 
الشـــركات  أن  حميـــدان  جميـــل 
القطـــاع  فـــي  العاملـــة  والمؤسســـات 
الخـــاص بـــدأت فعليـــا بصـــرف رواتب 
مايـــو،  لشـــهر  البحرينييـــن  موظفيهـــا 
بدفـــع  الحكومـــة  تكفلـــت  والذيـــن 
الهيئـــة  اســـتكملت  أن  بعـــد  أجورهـــم، 
العامـــة للتأمين االجتماعـــي إجراءات 
تحويـــل جميـــع المبالـــغ إلـــى حســـابات 
أصحـــاب العمـــل؛ لســـداد أجـــور العمال 
المواطنين المؤمـــن عليهم لدى الهيئة، 
مؤكـــدا أن الـــوزارة ســـتقوم بالمعالجة 
إن  أو صعوبـــات  تأخيـــر  الفوريـــة ألي 
وجـــدت في عملية الصرف يتم التبليغ 
عنهـــا عبـــر األرقـــام الهاتفيـــة أو البريد 
اإللكترونـــي المخصصـــة لهـــذا الشـــأن، 
داعيا جميع المنشآت إلى دفع الرواتب 

في مواعيدها المقررة.

بدء صرف رواتب 
مايو للبحرينيين 

في “الخاص”
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علوي الموسوي | تصوير رسول الحجيري

اشتراط تطبيق 
التعليمات الصحية 

االحترازية

“الخدمة”: توظيف غير البحرينيين 
“وسيلة لسد العجز”

“العمل”: ال يوجد بقوائم الوزارة 
عاطلون “من ذوي الخبرة”

ناس: وظائف في قطاعات 
معينة يستحيل بحرنتها

السلوم: جامعيون عملوا خارج 
تخصصهم لكسب الرزق

“^” تناقش سؤال “هل تحصر بعض الوظائف على البحرينيين”؟

“الغرفة”: قصر وظائف على المواطنين “تمييز”

FIRED
NEED
A JOB !

العاطلون ووزارة العمل.. 

أرقام وأحالم

FIRED
NEED
A JOB !

يحلم العاطل بوظيفة مناسبة، 
بينما تدأب وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية على االستغراق 
باإلحصاءات واألرقام. 

محمد الستراويسعيد محمد

@albiladpress @albiladnews

105
 آالف بحريني 

يعملون بالقطاع 
الخاص.

 12
ألف بحريني استفاد من 

برنامج دعم األجور لتشجيع 
أصحاب العمل لتوظيف 

المواطنين.

 10
آالف باحث عن العمل 

بالنصف األول من 
العام 2019 و5 آالف 

منهم جامعيون.

 5918
بحرينيا توظف بترشيح من 

وزارة العمل للفترة من 
فبراير وحتى سبتمبر 

.2019

وظائف ال يقبل العاطلون العمل بها:

شيف 
بمطعم

 فندق

موظف استقبال ببعض األماكن مضيف الطيران

سعيد محمد
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المنامة - بنا
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تداعيات سلبية أكبر لـ “كورونا” في المرحلة القادمة
بتوجيـــه مـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
الماليـــة  وزيـــر  شـــارك  خليفـــة  آل 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ممثـــاً عـــن 
رفيـــع  االجتمـــاع  فـــي  جالتـــه، 
التنميـــة  تمويـــل  حـــول  المســـتوى 
في عصـــر جائحة فيـــروس كورونا 
)كوفيد19-( وما بعده، والذي دعت 
إليـــه األمم المتحدة بمشـــاركة عدد 

من رؤساء الدول والحكومات.
وخـــال االجتمـــاع الـــذي عقـــد عن 
بعـــد أمـــس الخميـــس، تم مناقشـــة 
آخر تطورات وانعكاســـات الجائحة 
عليهـــا  المترتبـــة  اآلثـــار  وأهـــم 
وتأثيراتها علـــى االقتصاد العالمي، 
كمـــا تم التركيز علـــى وضع الحلول 

الناجحة لتحقيق سرعة االستجابة 
جميـــع  تعافـــي  بهـــدف  الطارئـــة 
القطاعـــات وتحقيق نتائج إيجابية 
ملموســـة من شـــأنها أن تساهم في 
انتعاش االقتصاد العالمي وتحقيق 
أكـــد  حيـــث  الماليـــة،  االســـتدامة 
المشـــاركون أن ما يشهده االقتصاد 
العالمي مـــن تراجٍع في وتيرة نموه 
جراء انتشار الفيروس من المتوقع 
له أن تترتب عليه تداعيات ســـلبية 

أكبـــر خـــال المرحلـــة القادمة على 
أهم القطاعات الحيوية في العديد 

من الدول حول العالم.
أيضـــًا  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم 
مناقشـــة كافة الجهود واإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية التي 
قامت بها الدول المشاركة لمواجهة 
التحديات التي تســـببت بها جائحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، كما 
تحفيـــز  أهميـــة  إلـــى  التطـــرق  تـــم 

االقتصـــاد العالمـــي بما يتـــاءم مع 
الظـــروف الحاليـــة ويحقـــق التنمية 

المستدامة.
كما ركز االجتماع على عدة محاور 
أساســـية تـــم مناقشـــتها بالمجاالت 

الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــي منها 
الســـيولة العالميـــة بهـــدف تحقيـــق 
االســـتقرار المالـــي وللتخفيـــف مـــن 
اآلثار الســـلبية المتوقع اســـتمرارها 

للجائحة على االقتصاد العالمي.

المنامة - بنا

البحرين تشارك في 
اجتماع رفيع بشأن 

تمويل التنمية في 
عصر الجائحة
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دعم ناصر بن حمد وراء نجاح “السارية”
ــل ــم ــع ــوه لـــفـــريـــق ال ــ ــم ــ ــال س ــبـ ــقـ ــتـ ــاسـ ــود يـــشـــيـــد بـ ــ ــع ــ ــق ــ ال

أعـــرب رئيـــس لجنة المـــوروث الشـــعبي التابعـــة للمجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة خليفـــة القعـــود عـــن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة على دعم ومتابعة سموه لبرنامج “السارية” وعلى 
اســـتقبال ســـموه لفريق عمـــل البرنامج الـــذي أقيم خال 

ليالي شهر رمضان بالشراكة مع هيئة شؤون اإلعام.
وأوضح القعود أن المتابعة الشـــخصية من ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة كان لهـــا األثـــر الكبيـــر بنجـــاح 
البرنامـــج الـــذي حـــرص علـــى عكـــس الصـــورة المشـــرقة 
لرياضـــة المـــوروث الشـــعبي في مملكـــة البحريـــن، والتي 
تتوافق مـــع توجيهات عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة والداعم األكبـــر لهذه الرياضة 
التي تمثل جزءا مهما من تاريخ البحرين. وأشـــار إلى أن 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة كان داعما رئيســـا 
للبرنامـــج وحقق هذا الدعم النجاح الكامل للبرنامج الذي 

شـــهد مشـــاركة واســـعة من داخل وخارج مملكتنا الغالية، 
مبينـــا إلى أن هذا النجاح يعود إلى دعم ومتابعة ســـموه. 
وأشـــاد باالســـتقبال المميـــز الـــذي حظـــى بـــه فريـــق عمل 
برنامـــج الســـارية بحضـــور وزيـــر شـــؤون اإلعـــام ووزير 
شـــؤون الشباب والرياضة، مشـــيرا إلى أن هذا االستقبال 

مســـك ختام لنجاح البرنامج. وقال رئيس لجنة الموروث 
الشـــعبي أن البرنامج ربط بين الماضي والحاضر في هذه 
الرياضـــة العريقة، والتـــي ارتبطت بها ثقافة أهل البحرين 
منـــذ القـــدم، مبينـــا إلـــى أن “الســـارية” كان منبتـــا للهويـــة 

الوطنية وعزز قيم الوالء واالنتماء لمملكتنا الغالية.

عوالي - مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الشـــيخ محمـــد  ســـمو  الـــوزراء 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه 
بقصـــر القضيبية رئيس مجلس 
خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
حميدان، حيث جرى استعراض 
الـــدور المهـــم للمجلس في دعم 
لمملكـــة  الوطنـــي  االقتصـــاد 

برامجـــه  خـــال  مـــن  البحريـــن 
الترويجيـــة لجـــذب االســـتثمار 
كمـــا  المختلفـــة.  مجاالتـــه  فـــي 
تـــم البحث فيمـــا يمكن لمجلس 
التنمية االقتصادية اإلســـهام به 
ضمن مشـــروع تطويـــر التعليم 
أهدافـــه  لتحقيـــق  والتدريـــب 

وإنجاح مبادراته.

 “التنمية االقتصادية” 
ج لمشاريع التعليم يروِّ

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
بحضـــور ممثل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب مستشار 
األمن الوطني رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ووزيـــر الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 
خليفة فـــي قصر الصخير أمس، وزير 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
 وأشـــاد جالتـــه بالـــدور المهـــم الـــذي 
تضطلـــع بـــه وزارة العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف بالتعـــاون مـــع 
المجلـــس األعلى للشـــئون اإلســـامية 
في خدمـــة الدين اإلســـامي الحنيف 
ونشـــر تعاليمـــه الســـمحة القائمة على 
االعتـــدال والوســـطية ونبـــذ التطرف 

ب. والتعصُّ

 وأعـــرب جالتـــه عن تقديـــره للجهود 
الطيبة التـــي يبذلها مجلســـا األوقاف 
العبـــادة،  دور  شـــؤون  رعايـــة  فـــي 
وحرصهـــم المتواصـــل على حث كافة 
المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى االلتزام 

بالنصائـــح الوقائيـــة التي تســـاهم في 
مواجهـــة جائحة كورونـــا حفاظًا على 

أمنهم وسامتهم.
 وأكد جالته أن مملكة البحرين بعون 
هللا تعالى وتوفيقـــه تمضي قدمًا في 

القويـــم ورســـالتها اإلنســـانية  نهجهـــا 
ومبـــادئ  قيـــم  لترســـيخ  الهادفـــة 
الديـــن اإلســـامي التـــي تقـــوم علـــى 
التســـامح والمحبـــة والســـام، متمنيًا 
جالتـــه لجميـــع القائميـــن على خدمة 

المســـاجد دوام التوفيق والسداد في 
تأديـــة مهامهـــم النبيلة تجـــاه وطنهم 

ومجتمعهم.
  من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقاف حـــرص الوزارة 

أشـــكال  كل  توفيـــر  علـــى  المســـتمر 
الدعـــم لرعاية دور العبـــادة وتعميرها 
بما يمكنها مـــن أداء دورها على أكمل 
وجه مع مراعاة االلتزام بتطبيق كافة 

اإلجراءات الصحية والوقائية.

ــا ــة كـــورونـ ــح ــائ ــود “الــــعــــدل” فـــي مـــواجـــهـــة ج ــه ــج ــد ب ــي ــش ــك ي ــل ــم جـــالـــة ال

البحرين تمضي قدًما في نهجها القويم لترسيخ مبادئ الدين السمحة

جاللة الملك مستقبال، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد ووزير الديوان الملكي، وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف



قـــام محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفـــة آل خليفة 
بزيـــارة إلى أخيـــه وكيل وزارة شـــؤون 
مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، وذلك 
بمكتب ســـموه؛ لتهنئة ســـموه بمناســـبة 
صدور الثقة الملكية السامية من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بتعيين ســـموه وكيالً 

في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
ســـمو  أعـــرب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
خليفـــة  آل  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
محافـــظ الجنوبيـــة عن أســـمى التهاني 
ســـمو  تعييـــن  بمناســـبة  والتبريـــكات 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل 
شـــؤون مجلس الوزراء، مشـــيدا سموه 
باإلســـهامات الوطنيـــة التـــي يحظى به 

ســـموه مـــن بصمات وإنجازات ُمشـــرفة 
واالجتماعـــي  الخيـــري  المجـــال  فـــي 

والرياضي.
يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  ســـائال 
ســـموه وأن يوفقـــه فـــي خدمـــة مملكة 

البحريـــن فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة 
لحضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، ودعم صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 

خليفـــة رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا، ومـــؤازرة صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة شـــؤون 
مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن علي آل خليفة عن شـــكره وتقديره 
ألخيه محافظ  الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي آل خليفة علـــى زيارة 

سموه التي تعكس تواصل سموه الدائم 
مع المســـؤولين في الجهات الحكومية، 
مشـــيدا ســـموه بالدور البارز للمحافظة 
الجنوبيـــة في تحقيق التنمية الشـــاملة 

في مختلف المجاالت الرائدة.

سمو محافظ الجنوبية في زيارة لسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة لتهنئة سموه بمناسبة صدور الثقة الملكية السامية

المنامة - بنا

إنجازات سمو الشيخ عيسى بن علي ُمشرفة في المجال الخيري
ــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة ــق ــث ــوبــيــة يــهــنــئ ســمــوه بـــصـــدور ال ــجــن ــظ ال ــاف ــح ــو م ــم س

local@albiladpress.com
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هجمات إيران بواسطة “درون” تهديد للبنى التحتية
عبـــداهلل بـــن راشـــد: البحرين اســـتخدمت المســـيرات للتوعية بإجـــراءات “كورونا”

شـــدد ســـفير البحريـــن لـــدى الواليات 
المتحدة الشـــيخ عبدهللا بن راشد آل 
خليفـــة على أن قـــدرة الحكومات في 
فيـــروس  جائحـــة  النتشـــار  التصـــدي 
مـــدى  المستجدكشـــفت  كورونـــا 
كفاءتهـــا فـــي التعامـــل مـــع األزمـــات 
مواردهـــا  تســـخير  فـــي  وقدرتهـــا 
ومرونة بناهـــا التحتية.جاء ذلك خالل 
الكلمـــة االفتتاحيـــة التـــي ألقاهـــا الســـفير 
أقامهـــا  التـــي  الفعاليـــة االفتراضيـــة  فـــي 
المجلس األطلســـي، المركـــز الفكري البارز 
والمتخصص في دراســـة القضايا الدولية 
فـــي العاصمة األميركية واشـــنطن، بشـــأن 
التهديدات التي تشكلها هجمات الطائرات 
المسيرة ضد البنى التحتية األساسية في 

منطقة الشرق األوسط.
أن  االفتتاحيـــة،  كلمتـــه  خـــالل  وأوضـــح 

التهديـــد الـــذي تمثلـــه هجمـــات الطائرات 
المســـيرة باتت واقعا مؤســـفا، وعلى وجه 
التحديد محاولة النظام اإليراني الفاشـــلة 
بتهديد البنية التحتية العالمية للطاقة من 
خـــالل الهجمـــات علـــى أرامكو الســـعودية 
فـــي بقيق وخريص، وكذلك الهجمات ضد 
أربـــع حامـــالت للنفـــط عنـــد ســـاحل إمارة 

الفجيرة.
وذكر السفير بأنه وبالرغم من الخطر الذي 
يمثله وقوع مثل هـــذه التقنيات الحديثة 
فـــي أيـــدي التنظيمـــات اإلرهابيـــة، إال أن 
الطائرات المسيرة متى ما تم استخدامها 
بصـــورة حميدة من قبل الجهات القانونية 
كانـــت أداة فّعالـــة فـــي الدفـــاع عـــن األمن 
الوطنـــي، مشـــيرا فـــي هـــذا الصـــدد الـــى 
االســـتخدام األمثل والناجـــح الذي قامت 
به اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية 

واإلدارة العامـــة للمـــرور بـــوزارة الداخلية 
المســـيرة”  “الطائـــرة  باســـتخدامها  وذلـــك 
فـــي توعيـــة العمالة الوافدة فـــي البحرين 
بأهميـــة االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية 

لمكافحة كورونا، مشـــددا في ذات الوقت 
علـــى أهمية التدريبات المشـــتركة وتبادل 

المعلومات وأفضل الممارسات.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أعلـــن 
أن  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الشـــركات والمؤسسات العاملة في 
القطاع الخاص بدأت فعليا بصرف 
رواتب موظفيها البحرينيين لشـــهر 
مايو، والذين تكفلت الحكومة بدفع 
أجورهـــم، وذلك بعد أن اســـتكملت 
الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي 
إجراءات تحويل جميع المبالغ إلى 
حســـابات أصحـــاب العمـــل؛ لســـداد 
أجـــور العمـــال المواطنيـــن المؤمـــن 
أن  مؤكـــدا  الهيئـــة،  لـــدى  عليهـــم 
الوزارة ســـتقوم بالمعالجة الفورية 
ألي تأخيـــر أو صعوبات إن وجدت 
فـــي عمليـــة الصـــرف يتـــم التبليـــغ 
عنهـــا عبر األرقام الهاتفية أو البريد 
اإللكتروني المخصصة لهذا الشأن، 
داعيـــا جميـــع المنشـــآت إلـــى دفـــع 

الرواتب في مواعيدها المقررة.

ويأتي تكفـــل الحكومة بدفع أجور 
تنفيـــذا  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات 
بإطـــالق حزمـــة ماليـــة واقتصادية 
دعمـــا للمواطنين والقطاع الخاص، 
وتكفـــل الحكومـــة الموقـــرة بدفعها 
لجميـــع البحرينييـــن العامليـــن في 
القطـــاع الخـــاص والمســـجلين لدى 
الهيئـــة العامة للتأميـــن االجتماعي 
ألشـــهر أبريـــل ومايو ويونيـــو للعام 

2020، خالل هذه المرحلة 2 %.

بدء صرف رواتب مايو للبحرينيين في “الخاص”

بتوجيه من ناصر بن حمد... إطالق “غذاؤك في بيتك”

بنـــاًء علـــى القـــرار الصـــادر عـــن اللجنـــة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتكليف 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة 
المســـتلمة  والمبالـــغ  التبرعـــات  توزيـــع 
ضمـــن حملـــة “فينا خيـــر”، والتي أثبتت 
نجاح موقـــف الشـــراكة المجتمعية في 
مملكـــة البحريـــن، وبتوجيـــه مـــن ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب مستشـــار األمن الوطني رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة، أطلقـــت لجنة لتنســـيق الجهود 
مشـــروع  التبرعـــات  توزيـــع  ومتابعـــة 
“غـــذاؤك في بيتك” بالتعـــاون مع وزارة 
والمواطنيـــن  األســـر  لدعـــم  الداخليـــة؛ 
البحرينييـــن والمحتاجين والمتضررين 
من وباء كورونا. بحضـــور األمين العام 
للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
رئيس لجنة تنســـيق الجهـــود والمتابعة 
المعنية بتقديم المساعدات في الحملة 

الوطنيـــة “فينـــا خيـــر” مصطفى الســـيد 
ومســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام لشـــؤون 
العمليـــات والتدريـــب بـــوزارة الداخلية 
العميد الركن الشـــيخ حمد بن محمد آل 

خليفة.
مصطفـــى  تقـــدم  المناســـبة،  وبهـــذه 
الســـيد بخالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى 
الركـــن  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة 
علـــى التعـــاون الكبير من جانـــب وزارة 
الداخلية مـــع أعمال المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية لجنة تنسيق الجهود 
والمتابعـــة المعنية بتقديم المســـاعدات 
فـــي الحملـــة الوطنية “فينـــا خير” لدعم 
العمل الوطني واإلنســـاني الذي تضطلع 
به خـــالل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية، 
مشـــيدا بجهـــود جميـــع منتســـبي وزارة 
الداخلية في تعزيز االلتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة؛ للحـــد من انتشـــار فيروس 
الشـــراكة  مبـــدأ  وتعزيـــز  كورونـــا 
تعزيـــز  علـــى  وحرصهـــا  المجتمعيـــة، 
التباعـــد االجتماعي ودعـــم المتضررين 
مـــن تداعيات كورونا مـــن خالل تعاون 
المحافظـــات ومديريـــات الشـــرطة فـــي 
توزيع وجبات غذائية بإشـــراف مباشـــر 

من رئاسة األمن العام.

ـــن الســـيد أن مشـــروع “غـــذاؤك في  وبيَّ
بيتـــك” يعتبر المرحلة الثانية من توزيع 
الوجبـــات الغذائيـــة علـــى المحتاجيـــن، 
والتي تم تدشـــينها خالل شـــهر رمضان 
المبـــارك، حيـــث يعمـــل المشـــروع خالل 
علـــى توصيـــل ســـلة  الثانيـــة  المرحلـــة 
غذائيـــة إلـــى بيـــوت المســـتفيدين مـــن 
المشـــروع بحيـــث تحتـــوي هذه الســـلة 
على أهم السلع الغذائية األساسية كالرز 
والملح والسكر والزيت وبعض األطعمة 
المعلبة التـــي يحتاجها الفرد في حياته 
خالل هذه الظروف االستثنائية؛ ليقوم 
المســـتفيدون بإعـــداد الطعام بأنفســـهم 
وحســـب ذوقهـــم وطريقتهـــم. ووضـــح 
مصطفـــى الســـيد بـــأن العمـــل فـــي هذا 
المشـــروع ســـيكون مماثـــال لمـــا تـــم في 
والـــذي  بيتـــك”،  فـــي  “دواؤك  مشـــروع 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أطلقتـــه 
اإلنسانية بالتعاون مع فريق المتطوعين 
في المؤسســـة؛ لتوفير األدويـــة الطبية 
لألســـر المنتســـبة للمؤسســـة ممن تعذر 
عليهم توفيرها فـــي مثل هذه الظروف 
وممـــن ال يمكنهـــم وضعهـــم الصحي من 
الخـــروج لتلبيـــة احتياجاتهـــم وشـــراء 
احتياجاتهـــم الضروريـــة، إذ تـــم رصـــد 
علـــى  والعمـــل  االحتياجـــات  جميـــع 

إلـــى  وإيصالهـــا  للمحتاجيـــن  توفيرهـــا 
منازلهم، حيث ســـيتم العمل وفق نفس 
اآلليـــة بالتعـــاون والعمل المشـــترك بين 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
وأفـــراد األمـــن العـــام بـــوزارة الداخليـــة 
لتوصيـــل الســـالل الغذائيـــة إلـــى منازل 
المحتاجيـــن مـــع مراعـــاة كافـــة األمـــور 
الصحيـــة واالحترازيـــة والوقائيـــة بمـــا 
يضمن صحة وسالمة جميع األطراف. 

مـــن جهتـــه، أكـــد مســـاعد رئيـــس األمن 
والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون  العـــام 
العميـــد الركـــن الشـــيخ حمد بـــن محمد 
آل خليفـــة أن حملـــة “ فينـــا خير” والتي 
أطلقهـــا ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب، مستشـــار 
األمـــن الوطنـــي، رئيـــس مجلـــس أمناء 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
فاعـــل  مجتمعـــا  بتجـــاوب  حظيـــت 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  جانـــب  مـــن 
أهدافهـــا  منطلـــق  مـــن  والمؤسســـات 
اإلنســـانية النبيلـــة ومبادئها االجتماعية 
التي تعزز قيم التكافل والترابط وروح 
الـــذي يســـهم  األســـرة الواحـــدة؛ األمـــر 
في تحقيـــق النتائـــج المرجـــوة للجهود 

الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأشـــاد 
بتوجيهـــات وزير الداخليـــة فيما يتعلق 
بالمشـــاركة الفاعلة للوزارة في عضوية 
لجنة تنسيق الجهود القائمة في الحملة 
الوطنية “فينا خير” من خالل المساهمة 
فـــي تطويـــر آليـــة العمـــل المشـــترك بما 
يحقق األهداف الســـامية التي انطلقت 

الحملة من أجلها. 
يذكـــر بـــأن هـــذا المشـــروع يأتـــي ضمن 
المرحلـــة الثانيـــة لتنفيذ المبـــادرات من 
أعضاء لجنة تنســـيق الجهود والمتابعة 
المعنية بتقديم المساعدات في الحملة 
بعـــد أن قامـــت  “فينـــا خيـــر”  الوطنيـــة 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
بتنفيذ توجيهات جاللة الملك بمساعدة 
األسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة 
ووزارة  االنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
العمل والتنميـــة االجتماعية المتضررة؛ 
للتخفيـــف مـــن األعبـــاء الماديـــة التـــي 
يواجهونها في هذا الوضع االســـتثنائي، 
حيـــث تـــم توزيـــع مكرمة جاللـــة الملك 
علـــى 1000 أســـرة مـــن األســـر المكفولة 
لدى المؤسســـة واألســـر المسجلة وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية.
كمـــا قدمـــت مســـاعدات ألكثـــر من 500 
مـــن أصحاب المشـــاريع متناهية الصغر 

من بنك األسرة ووزارة العمل والشؤون 
أكثـــر  إلـــى دعـــم  االجتماعيـــة، إضافـــة 
مـــن 100 كفيف مـــن المحتاجين الذين 
فقـــدوا وظائفهـــم، إضافـــة إلـــى مبادرة 
)أدويتـــك فـــي بيتـــك(؛ لتوفيـــر األدوية 
الطبية لألسر المنتســـبة للمؤسسة ممن 
تعـــذر عليهـــم توفيرهـــا فـــي مثـــل هذه 
وضعهـــم  يمكنهـــم  ال  وممـــن  الظـــروف 
الصحي من الخروج لتلبية احتياجاتهم 
وشـــراء  المستشـــفى  إلـــى  ومرافقتهـــم 
احتياجاتهـــم الضروريـــة، إذ تـــم رصـــد 
جميـــع االحتياجـــات وتوفيرهـــا لألســـر 
جانـــب  إلـــى  منازلهـــم،  إلـــى  وإيصالهـــا 
مشـــروع صناعـــة الكمامـــات وإهدائهـــا 
لـــوزارة الصحـــة ووزارة الداخليـــة. كما 
تـــم توفيـــر 13 متطوعة مـــن المتدربين 
علـــى التمريض والمهـــن الصحية للعمل 
مـــع وزارة الصحة خالل هـــذه الظروف 
مـــن  عـــدد  إلـــى  إضافـــة  االســـتثنائية، 
البرامـــج التوعيـــة الصحيـــة والنفســـية 
من خالل حملة إعالمية عبر التلفزيون 
ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي ضمـــن 
اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها 
 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس  ضـــد 
ولتوعيـــة المجتمـــع البحرينـــي بمضـــار 

الفيروس.

المنامة - بنا

جميل حميدان



لــن تجــد بحرينًيــا واحــًدا يعتــرض علــى فكــرة إحــال الكــوادر الوطنيــة مــن 
أبناء البلد في الوظائف التي يشــغلها غير البحرينيين، وقطًعا، ســتجد نســبة 
المؤيديــن لفكــرة حصر بعض الوظائف علــى البحرينيين أكبر من المعارضين 

لو قدر لنا أن نخضع السؤال الستبانة.

وحسب بيانات وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية للعام 2019، فقد بلغ عدد 
مـــن  آالف   10 الجامعييـــن  العاطليـــن 
بينهم 5 آالف عاطل عن العمل يحمل 

شهادة جامعية.. كيف الحال؟

ة20 وظيفة

تتصدر كل األفكار المطروحة لتشغيل 
الباحثيـــن عن عمل اهتمـــام الكثيرين، 
والنقابييـــن  المهنييـــن  مـــن  ليـــس 
والسياســـيين  والكتاب  واإلعالمييـــن 
بل حتى عامة الناس، والسؤال األكثر 
إلحاًحا: “لماذا يواجه سوق العمل في 
البحريـــن هـــذه الظاهـــرة.. أي تعطـــل 
الخريجييـــن من مختلف المســـتويات 

الدراسية طوال هذه السنوات؟”.
واإلجابـــات ســـتكون متشـــعبة قطًعـــا، 
إال أن أكثرهـــا قـــوة هـــو عـــدم دراســـة 
احتياجـــات الســـوق بدقـــة مـــن جهة، 
وتزايد اســـتقدام العمالـــة الوافدة من 

جهة أخرى.
بـــأن  الســـلوم  أحمـــد  النائـــب  وقـــال 
اقتـــراح قانون حصر بعـــض الوظائف 
علـــى البحرينييـــن اســـتند إلـــى تعـــذر 
بعـــض الجهـــات الحكومية مـــن توفير 
الشواغر، فإنه يجب العمل على تأهيل 
البحرينيي للوظائف الحكومية بشتى 

الطرق والوسائل.
وأضاف: هنـــاك العديد من المواطنين 
علـــى  للحصـــول  اجتهـــدوا  الذيـــن 
مؤهـــالت دراســـية، ولـــم يتمكنـــوا من 
الحصـــول علـــى وظائلـــف فـــي نفـــس 
يطمحـــون  كانـــوا  الـــذي  التخصـــص 
للعمل فيه، ونظـــًرا لعدم وجود فرص 
الحكومـــي،  القطـــاع  فـــي  وظيفيـــة 
تخصصهـــم  خـــارج  للعمـــل  اتجهـــوا 

لتأهيل مصدر رزقهم.
وواصـــل: المقتـــرح يدفـــع فـــي اتجاه 
بإلزام الجهـــات الحكومية بتوظيفهم 
وحصـــر الوظائـــف علـــى البحرينييـــن 
فقـــط، وتتمثـــل هـــذه الوظائـــف فـــي: 
المهندســـين،  المحاســـبة،  التمريـــض، 
طبيـــب،  مســـاعد  المدرســـين، 
مســـاعد محاســـب، مســـاعد ممـــرض، 
موظفـــي التوظيـــف، مديـــر التوظيف 
إضافـــة  توظيـــف،  واختصاصـــي 
اختصاصـــي  مشـــتريات،  مديـــر  إلـــى 
مشـــتريات،  موظفـــي  مشـــتريات، 
مديري المدارس، مدققي الحســـابات، 
مديـــري الفنادق، رؤســـاء االســـتقبال، 
مضيفـــي  الفنـــادق،  مطاعـــم  شـــيف 
االســـتقبال،  موظفـــي  الطيـــران، 
الوظائـــف  قانونييـــن،  مستشـــارين 
اإلداريـــة، أطبـــاء األســـنان، مســـاعدي 
أطباء األسنان، اختصاصيي الصيانة، 
فنيي الصيانة.. كل تلك القائمة حصًرا 

على البحرينيين.

ال يوجد 

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  تقـــول  مـــاذا 
االجتماعيـــة؟ اســـتناًدا إلـــى أن أعداد 
الباحثين عن عمل حســـب إحصاءات 
النصـــف األول مـــن العـــام 2019 تبلـــغ 
ويبلـــغ  عمـــل،  عـــن  باحـــث  آالف   10
فمـــن  آالف،   5 منهـــم  الجامعيـــون 
الصعوبـــة تصـــور أن يتمكن هذا العدد 
مـــن شـــغل إجمالـــي المهـــن المتوفـــرة 

التي يمكن أن يوفرها هذا المقترح.
إن بعض الدول التي لجأت إلى حصر 
بعـــض المهن علـــى المواطنين، يتوافر 
لديهـــا عـــدد عاطليـــن يمكنهـــم تغطية 
المهـــن  وشـــغل  الســـوق  احتايجـــات 
المتوفـــرة والتنافـــس عليهـــا، وحيـــث 
إن مـــن أهـــم مبـــادئ ســـوق العلـــم أال 
يزيد عدد الباحثين عن عمل عن عدد 
الوظائـــف المعروضـــة، والتـــي ســـيتم 
حصرهـــا على المواطنين؛ بهدف خلق 
التـــوزان فـــي نظـــام العـــرض والطلب 
لليد العاملة وضبط مستويات األجور 

وعدم ارتفاع األسعار.
 أمـــا عـــن المقتـــرح، فقد حصـــر بعض 
المهـــن علـــى المواطنيـــن بالرغـــم مـــن 
عدم رغبة الباحثين عن عمل بشـــغلها 
مثل مضيف الطيران وشـــيف مطاعم 
فـــي  االســـتقبال  وموظفـــي  الفنـــادق 

علـــى  عـــالوة  العمـــل،  أماكـــن  بعـــض 
خلـــو ســـجل العاطليـــن لـــدى الـــوزارة 
مـــن الممرضيـــن الذكـــور، وانخفـــاض 
الممرضات اإلناث العاطالت إلى دون 
15 ممرضة عاطلة في قوائم الوزارة.

الـــوزارة  قوائـــم  فـــي  يوجـــد  ال  كمـــا 
فـــي  الخبـــرة  ذوي  مـــن  عاطليـــن  أي 
المؤهليـــن  أو  الهندســـية  المجـــاالت 
لشـــغل بعض المهن الـــواردة بالمقترح 
مثـــل مديـــري الفنـــادق واختصاصيي 

وفنيي الصيانة.

مقومات أساسية 

وفـــق  البحرينـــي  العامـــل  ويتمتـــع 
وزارة العمـــل بالعديـــد مـــن المقومات 
األساســـية لجعلـــه مفضـــاًل في ســـوق 
إلـــى  أدى  الـــذي  األمـــر  وهـــو  العمـــل، 
عـــدد  فـــي  مطـــردة  زيـــادة  تحقيـــق 
القـــوى العالمـــة الوطنيـــة فـــي القطاع 
الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آالف 
بحريني حتى النصف األول من العام 
2019 بما يمثل 69 بالمئة من إجمالي 
البحرينييـــن العامليـــن فـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص، ومنهـــا فرض نســـب 
البحرنة على منشآت القطاع الخاص، 
حيـــث تطبـــق بشـــكل متفـــاوت بيـــن 
مـــن  واألنشـــطة  القطاعـــات  مختلـــف 
دون اســـتثناء، وذلك بنـــاًء على قدرة 
هذه األنشـــطة على استيعاب وجذب 

البحريني في المهن المتوفرة لديها.
 ويتم تطبيقها بشـــكل آلي “إلكتروني” 
وتخضـــع تلك النســـبة للتقييم بشـــكل 
مســـتمر، وذلـــك وفـــق خطـــة دوريـــة 
للمراجعة، تهـــدف إلى ضمان تحديث 

نسب البحرنة المقررة تبًعا للمتغيرات 
والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في 

المملكة، وااللتزام بنسب البحرنة.
هـــذا باإلضافة إلى جعـــل الكلفة تميل 
لصالـــح البحرينـــي عبر توفيـــر برامج 
دعـــم األجـــور التي تزيد من مســـتوى 
الحوافـــز ألصحـــاب األعمـــال وتوفـــر 
دعًمـــا يصـــل إلـــى 70 بالمئـــة مـــن أجر 
البحريني للســـنة األولـــى، و50 بالمئة 

في الستة أشهر من السنة الثانية.

 ومـــن جانـــب آخـــر، فـــإن رفـــع تكلفـــة 
العامل األجنبـــي تم من خالل تحديد 
رســـوم تصاريـــح العمـــل، فضـــاًل عـــن 
العمـــل  تصاريـــح  رســـوم  مضاعفـــة 
بنســـبة  للبحرنـــة  المـــوازي  بالنظـــام 
150 بالمئـــة، وكذلـــك نظـــام تصريـــح 
العمـــل المـــرن بنســـبة 67 بالمئة ويتم 
تخصيـــص عوائد تلك الرســـوم لدعم 

برامج توظيف وتأهيل البحرينيين.

رد الخدمة

لنذهـــب إلـــى رؤيـــة ديـــوان الخدمـــة 
المدنيـــة التـــي تـــرى أن األصـــل فـــي 
عملية التوظيف هو توظيف المرشح 
البحريني المســـتوفي لشـــروط شـــغل 
الوظيفـــة وفًقـــا للمـــادة رقـــم 11 مـــن 
الصـــادر  المدنيـــة  الخدمـــة  قانـــون 
لســـنة   48 رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
مـــن  فـــي  اشـــترطت  والتـــي   ،2010
يكـــون متمتًعـــا  أن  بالوظائـــف  يعيـــن 

يكـــون  وأن  البحرينيـــة  بالجنســـية 
مستوفًيا لشـــروط الوظيفة المطلوب 
شـــغلها، واســـتناًدا إلـــى المـــادة رقم 6 
من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
التـــي  وتعديالتهـــا،   2010 لســـنة   51
الخاصـــة  األحـــكام  بعـــض  أوضحـــت 
بشأن توظيف غير البحرينيين بعقود، 
فإنـــه في حـــال تعـــذر الحصـــول على 
الـــذي يســـتوفي  المرشـــح البحرينـــي 
شـــروط شـــغل الوظيفة، يتم توظيف 
غيـــر البحرينيين، إضافـــة إلى وجوب 
المطلوبـــة  المؤهـــالت  علـــى  حصولـــه 
للوظيفـــة، ووجود الشـــاغر واالعتماد 

المالي.
غيـــر  توظيـــف  عمليـــة  وجـــاءت 
العجـــز  لســـد  كوســـيلة  البحرينييـــن 
لعـــدم توافـــر المرشـــحين البحرينيين 
المناســـبين لشـــغل الوظائـــف، كمـــا أن 
أســـاس توظيـــف غيـــر البحرينـــي هو 
يملكونهـــا،  التـــي  الطويلـــة  الخبـــرات 
إضافة إلـــى المؤهالت العلمية النادرة 
التـــي ينـــدر حاملهـــا مـــن البحرينيين، 
بغيـــر  الوظيفـــة  شـــغل  يتـــم  حيـــث 
البحريني بطريق التعاقد لمدة أقصاها 
سنتان قابلة للتجديد بسبب استمرار 
عدم توافر المرشح البحريني البديل.

الغرفة: تمييز

غرفة تجارة وصناعة البحرين.. كيف 
تنظـــر إلـــى الفكـــرة؟ تـــرى “الغرفة” أن 
حصر بعض الوظائف على المواطنين 
يتعـــارض مـــع اتفاقية العمـــل الدولية 
رقـــم 111 للعـــام 1958 بشـــأن التمييز 
في االستخدام والمهنة التي صادقت 
بموجـــب  البحريـــن  مملكـــة  عليهـــا 
المرســـوم رقم 11 لســـنة 2000، حيث 
يعـــد تمييًزا في مفهوم هذه االتفاقية 
أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم 
على أساس العرق أو اللون أو الجنس 
أو الدين أو الرأي السياســـي أو األصل 
الوطني أو األصل االجتماعي، ويكون 
شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ 
الفـــرص أو المعاملـــة في االســـتخدام 

والمهنة.
واألكثـــر مـــن ذلـــك، فـــإن الغرفـــة ترى 
أن االقتـــراح فيـــه مســـاس بالســـلطة 
التنظيميـــة التقديرية لصاحب العمل، 
فهو من يحدد ما يراه مناسًبا لمصلحة 
العمل والمنشـــأة وفًقا للقانون، كما أن 
القطـــاع الخـــاص ملتزم قـــدر اإلمكان 
بـــأن يكون البحريني هو الخيار األول 
فـــي التوظيـــف بالقطـــاع الخـــاص من 
خـــالل قيـــام الحكومـــة بحزمـــة مـــن 
المبـــادرات والتســـهيالت ســـواء مـــن 
خالل التأهيل والتدريب أو من خالل 
مشـــاريع دعم األجـــور،  مع الوضع في 
االعتبـــار وجود وظائـــف في قطاعات 
معينة يستحيل بحرنتها، سواء لعدم 
وتوافـــر العمالـــة البحرينيـــة المؤهلـــة 
والمدربة، أو لعـــزوف البحرينيين عن 

العمل في بعض المهن.

أحمد السلوم وزير العمل سمير ناس أحمد الزايد

“الغرفة”: قصر بعض الوظائف على المواطنين “تمييز”
ــن؟” ــي ــي ــن ــري ــح ــب ــف عــلــى ال ــائـ ــوظـ ــر بــعــض الـ ــص ــح ــة ســـــؤال “هــــل ت ــش ــاق ــن م

“الخدمة”: 
توظيف األجانب 

“وسيلة لسد 
العجز”

“العمل”: 10 
آالف عاطل.. 

ونصفهم 
جامعيون

ناس: وظائف 
في قطاعات 

معينة يستحيل 
بحرنتها

السلوم: 
جامعيون عملوا 
خارج تخصصهم 

لكسب الرزق
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سعيد محمد

التمريض، المحاسبة، المهندسون، المدرسون، مساعد طبيب، مساعد محاسب، مساعد ممرض، موظفو التوظيف،  «
مدير التوظيف واختصاصي توظيف، باإلضافة إلى مدير مشتريات، اختصاصي مشتريات، موظفو مشتريات، مديرو 

المدارس، مدققو الحسابات، مديرو الفنادق، رؤساء االستقبال، شيف مطاعم الفنادق، مضيفو الطيران، موظفو االستقبال، 
مستشاريون قانونيون، الوظائف اإلدارية، أطباء األسنان، مساعدو أطباء األسنان، اختصاصيو الصيانة، فنيو الصيانة.

الوظائف المقترحة لتكون بحرينية 100 %

FIRED
NEED
A JOB !

العاطلون ووزارة العمل.. 

أرقام وأحالم

FIRED
NEED
A JOB !

يحلم العاطل بوظيفة مناسبة، 
بينما تدأب وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية على االستغراق 
باإلحصاءات واألرقام. 

محمد الستراويسعيد محمد

@albiladpress @albiladnews

105
 آالف بحريني 

يعملون بالقطاع 
الخاص.

 12
ألف بحريني استفاد من 

برنامج دعم األجور لتشجيع 
أصحاب العمل لتوظيف 

المواطنين.

 10
آالف باحث عن العمل 

بالنصف األول من 
العام 2019 و5 آالف 

منهم جامعيون.

 5918
بحرينيا توظف بترشيح من 

وزارة العمل للفترة من 
فبراير وحتى سبتمبر 

.2019

وظائف ال يقبل العاطلون العمل بها:

شيف 
بمطعم

 فندق

موظف استقبال ببعض األماكن مضيف الطيران



فــي أعمــاق األعمــاق وفــي بحور الذاكــرة االجتماعيــة يعتصــم المحبون بكل 
فئاتهــم بالنخلــة، باعتبارهــا رمًزا للحيــاة واألمل والكبرياء والرفعة والســمو، 
ولذلــك تحظــر النخلــة بمــا لهــا مــن رمزيــة فــي كل قصــص المجتمــع الفرديــة 
واألســرية والوطنيــة واالجتماعية، فهــي األم والحبيبة والصديقة والطبيبة 

وعنوان الكرامة والصمود.

فـــي  وتغزلـــوا  كتبـــوا  مـــن  وكثيـــرون 
النخلـــة، إال أن أشـــرف مـــا جـــاء عـــن 
النخلـــة في القـــرآن الكريم، حيث قال 
تعالـــى “وهـــزي إليـــك بجـــذع النخلـــة 
تســـاقط عليـــك رطًبا جنيـــا”، وجاءت 
فـــي  الســـيما  العربيـــة  األمثـــال  فـــي 
الخليـــج العربي، حيـــث قيل فيها “كن 
كالنخـــل عـــن األحقـــاد مرتفًعـــا، يرمى 
بالحجر فيلقي أطيب الثمر”، وجاءت 
باألمثـــال فـــي كثير من المـــوارد ولعل 
أبرزهـــا ما جاء في المثل العربي الذي 
يضرب في الصمود أن “النخلة تموت 

واقفة”.

األسعار

ســـيد  النخـــاوي  مـــع  اليـــوم  وقفتنـــا 
فاخـــر الســـيد وهـــو مـــزارع ونخاوي 
يهتـــم بالزراعـــة بشـــكل عـــام والنخلة 
بشـــكل خاص، حيث يقـــول أن للنخلة 
ومنتجاتهـــا وضعا خاصا في المجتمع 

البحرينـــي، حيث تثمر النخلة ســـنوًيا 
بفتـــرة واحـــدة وهـــي فتـــرة الصيـــف 
ويسمى ثمرها رطب، ويخزن بطريقة 
ونضـــوج معيـــن وتســـمى تمـــر وعادة 

التمر يؤكل في الشتاء.
لفت إلى أن هنالك كثيرين من شـــعب 
البحريـــن يهتمـــون بالنخلـــة وزراعتها 
ســـنوًيا  يقومـــون  حيـــث  وثمارهـــا، 
بتأجيـــر نخلـــة أو نخـــل علـــى شـــكل 
مجموعات ويهتمون بها لحين يجيء 
وقت محصولها وعادة التأجير يكون 

فترته سنة واحدة.
وبين أن سعر التأجير للنخلة الواحدة 
يبـــدأ مـــن 10 دنانير حتـــى 30 دينارا، 
ويختلـــف الســـعر على حســـب نوعية 
منتج النخلة فسعر اإلخاص يختلف 
عن ســـعر الخنيزي مثا، وسعر تأجير 
عـــن  يختلـــف  مفـــرد  بشـــكل  النخلـــة 

تأجيرها بشكل مجموعة كبيرة.
لـــم  العـــادة  هـــذه  أن  إلـــى  ولفـــت 

تنقـــرض فـــي البحريـــن حيـــث مـــازال 
العديدون يســـتأجرون النخل ســـنوًيا 
مـــن ثمرهـــا، خصوًصـــا  ويســـتفيدون 
اإلخـــاص والخنيـــزي، مشـــيًرا إلى أن 
الخنيزي في العادة يتم تخزين ثمرها 
وفـــرده ويعمـــل تمرا وتمتـــاز البحرين 
بإنتـــاج ثمـــر الخنيـــزي، إذ إن البحرين 
تعـــد الوحيـــدة ممـــن تنتـــج مثـــل هذا 

التمر.

ســـنوًيا  النخلـــة  تجهيـــز  “إن  وقـــال: 
ليـــس بغاٍل، حيث تحتـــاج النخلة إلى 
وطبًعـــا  وترتيـــب  وتلقيـــح  تجذيـــب 
ســـقيها بماء، وكل هذا ال يزيد ســـعره 
عـــن 12 دينارا ســـنوًيا، وتنتـــج النخلة 
إنتـــاج غزيـــر وكبيـــر ووفيـــر ومبـــارك، 
والكثيـــر من المســـتأجرين ال يقومون 
ببيع الثمار، بل باالحتفاظ به وتجهيزه 

ليتمكنوا من أكله طوال العام”.

طلبـات كثيـرة لتـأجيـر النخيـل... والسعـر 30 دينـارا
ــب الــخــنــيــزي ــ ــن الـــوحـــيـــدة الــتــي تــنــتــج رط ــري ــح ــب ال

الشاحنــات تخنــق المعاميــر و“تنغــص” حيــاة األهـالــي
شكوا لـ “^” االزدحامات والضوضاء وقلة النوم

شكا عدد من أهالي قرية المعامير لـ “البالد” التضييق الخانق الذي 
تسببه لهم الشاحنات في أغلب الفترات النهارية، وأوضحوا أنها 
“تنغص عيشتهم” بالضوضاء وباالزدحامات، وأنها تشغل أغلب 

األراضي الفضاء عند ركنها، ومواقف السيارات العامة.

بتعـــرض  األهالـــي  وأوضـــح 
ســـيارات البعض منهم لتلفيات 
بســـبب  األمامـــي؛  بالزجـــاج 
الحجـــارة التـــي تتناثـــر عليهـــم 
من إطارات الشاحنات الداخلة 
للقريـــة والخارجة منها، وذكروا 
أن أغلـــب الســـائقين يقودونهـــا 
وغيـــر  ســـريع وخطيـــر  بشـــكل 

آمن.
وبينوا أنه ونظًرا لغرق ضواحي 
القرية بأعداد كبيرة من المصانع 

والشـــركات الصناعيـــة الكبـــرى، 
فـــإن معـــدل مـــرور الشـــاحنات 
إليها من المدخلين الرئيســـيين 
للقريـــة والعكـــس كثيـــف جـــًدا، 
وأن المتضرر الرئيس هم أهالي 
المنطقـــة، اللذيـــن ضجـــوا مـــن 
هذه المشـــاكل التي تولد غيرها 
من المشاكل، بمحصلة نتيجتها 

“صفر” من الحلول.
تغليـــب  ضـــرورة  وأكـــدوا 
وصحـــة  العامـــة،  المصلحـــة 

المواطن نفســـه علـــى المصالح 
التجاريـــة، وأن الـــدور التكافلي 
لهـــا مطلـــوب، عبـــر مـــد جســـور 
الخدمـــات  وتقديـــم  التعـــاون، 
وللمنطقـــة،  لألهالـــي  المناســـبة 
وصوال لحلول نهائية، خصوًصا 
التلـــوث وأضرارهـــا  لمشـــكات 

الحاصلة.

تكلفة تجهيز 
 النخلة لإلثمار

12 دينارا 

معاميريون: 
المصالح 

التجارية أهم أم 
المواطن؟
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إبراهيم النهام   |   تصوير رسول الحجيري

أم مـريـم لـ “^”: الوزغ والفئـران تحــاصــرنـــا
قالت عفاف عبدهللا )أم مريم( لـ “البالد” إن لزوجها طلب بيت إسكاني منذ 
العــام 2002 وتتأمــل مــن وزير اإلســكان باســم الحمر، النظر في اســتعجال 
طلبهــم، وتخصيــص وحــده ســكنية للعائلة، التي تقطن في عمــاره قديمة بـ 

)منطقة البحير(.

العائلـــة  بـــأن  مريـــم  وأوضحـــت 
والمكونـــة من أربعـــة أفـــراد، يعانون 
صعبـــة  وحياتيـــة  معيشـــية  ظروفـــا 
للغاية، تتمثل أوال بالمدخول البسيط 
لزوجهـــا المتقاعـــد، والذي ال يتخطى 
إليهـــا  يضـــاف  فقـــط،  دينـــارا   )380(
عاوتا السكن والغاء، وبوضع مادي 
- والحديث لها- صعب، خصوصا مع 

الطلبات المتزايدة لألوالد.
وأضافـــت “الغـــاء المعيشـــي خانق، 
مـــن  الشـــقة يجعـــل  إيجـــار  وقســـط 

الحياة أمر ال يطاق”.

وأردفـــت أم مريـــم” )الـــوزغ( محتلـــة 
البيت، وعايشـــه معانا، وهي )تحوم( 
باســـتمرار على أكياس الســـكر والرز، 
وتحاصرنـــا مـــن كل الجهـــات، وقبـــل 
يومين فقـــط اضطرت ابنتي الكبيرة 
لتـــرك البيـــت والذهـــاب لمنـــزل بيـــت 
جدهـــا، بعـــد أن رأت )وزغـــة( كبيـــرة 
جالســـة على ســـريرها، فـــي حين أن 
ابنتي الصغيرة تنام معي في الغرفة 

لخوفها من )الوزغ(”.
وتتابـــع “حيـــن اطلعـــت والـــدي بـــأن 
ابنتي ســـتزورهم وتبقى عندهم )كم 

يوم(، توتر وخاف بســـبب )الكورونا( 
والبعـــد االجتماعي المطلوب، وهو ال 
يـــام بذلك؛ كونه رجـــا كبيرا، وأمي 

أيضا، ولقد استقبلها بـ )الغصب(”.
وتكمـــل “كمـــا أن الفئـــران موجـــودة 
بالشـــقة وفـــي العمـــارة بشـــكل عـــام، 
بصـــورة ال يمكنـــك أن تتخيلها، وهي 
تضايقنـــا بشـــكل ال يقل عـــن )الوزغ(، 
ونحـــن عاجـــزون عـــن تغييـــر مـــكان 
الســـكن؛ بســـبب اإليجـــارات، وكلفـــة 

الراهنـــة  والظـــروف  األثـــاث،  نقـــل 
لفيروس )كورونا(”.

العمـــارة  أن  إلـــى  مريـــم  أم  وتشـــير 
التي تقطنها، يســـكن بها اآلســـيويون 

بالكامـــل، الغالـــب منهـــم تبـــدر منهـــم 
فـــي  وخاطئـــة  مشـــينة  ســـلوكيات 
معظـــم األوقات، المتضرر األول منها 

نحن، كذلك تقول.

نأمل من 
وزير اإلسكان 

االستعجال بتمرير 
طلبنا

علوي الموسوي   |   تصوير رسول الحجيري

إبراهيم النهام

معدل مرور الشاحنات من مدخلي القرية كثيف جداً

الحجارة تتناثر من إطارات الشاحنات

التضييق الخانق للشاحنات في الفترات النهارية

المتضرر الرئيسي هو أهالي المنطقة
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سلمان طربوش

عبـــرت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
عـــن رفضهـــا لطلب أحـــد المواطنين من 
محافظة المحـــرق من هدم منزله اآليل 
للســـقوط باعتبـــار أن العقـــار لـــه قيمـــة 
تراثية. وأشـــارت في ردها على توصية 
بلـــدي المحـــرق بشـــأن طلـــب  لمجلـــس 
المواطـــن إلى أن العقار يقـــع في مدينة 
المحـــرق القديمة، وضمـــن منطقة غنية 
بالبيوت التراثيـــة والبيوت التي تنتمي 

للمرحلة االنتقالية.
ولفتـــت الهيئـــة إلـــى أن المنزل يشـــتمل 
علـــى نوافـــذ حديديـــة تنتمـــي للمرحلة 
االنتقالية، إضافة إلى كون باب المدخل 

باب خشبي قديم.
وبينت أنها توصي بالحفاظ على البيت 
بمجملـــه كونه تراثيا، مع الســـماح بإزالة 
بـــروزات الحمامـــات فـــي حـــال تدهـــور 
وضعهـــا اإلنشـــائي، وإجـــراء تعديـــات 
الشـــكل  علـــى  تؤثـــر  بحيـــث  داخليـــة 

الخارجي للمبنى.
وذكـــرت الهيئـــة أنها تســـمح باســـتكمال 

الـــدور األول بعد التأكد من قدرة تحمل 
المبنى مـــن الناحية اإلنشـــائية، كما أنها 
توصـــي بالحفاظ على جميع الشـــبابيك 

الحديدية والباب الخشبي.
ودعـــت مالـــك العقار إلى التقـــدم بطلب 
معـــززا  البنـــاء  تراخيـــص  قســـم  لـــدى 
بالرســـومات الهندســـية الكاملـــة؛ ليتـــم 
تحويلـــه إلـــى الهيئة حســـب اإلجراءات 
المتبعـــة لمراجعتـــه وإبـــداء الـــرأي قبل 

إصدار الترخيص الازم.

بـــاب الخشــب “يــوزن ذهــــب”

سكان مجمع 1028 في كرزكان: شوارعنا مطبات وحفر
ـــداءات ـــتجيب للن ـــوزارة ال تس ـــوا: ال ـــرق.. وقال ـــف الط ـــغال” برص ـــوا “األش طالب

بمنطقـــة   1028 بمجمـــع  قـــال ســـكان 
كـــرزكان إن وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني أعلنت 
في أغســـطس 2018 بـــدء تأهيل عدد 
مـــن شـــوارع المنطقـــة، ولكن الـــوزارة 
لم تـــف بالوعد بعد مضي عام ونصف 

العام.
وتحديـــدا  بالمجمـــع،  ســـكان  وذكـــر 
بطريـــق 2820، أن القاطنين بالمنطقة 
طالبوا الوزارة ألكثر من مرة بضرورة 
ال  األخيـــرة  ولكـــن  الطريـــق،  رصـــف 

تستجيب لنداءات المواطنين.
تواجـــد  ســـياراتهم  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
متاعب جديدة بســـبب كثرة المطبات 
والحفر، والتي تؤذي السيارات بشكل 

كبير.
 وبينـــوا أنهـــم تواصلـــوا مـــع المجلس 
البلدي، والعضـــو الممثل عن المنطقة، 
ولكـــن معاملتهم لم تتحرك، ألن القرار 
األول واألخير لدى المعنيين بالوزارة.

وأكدوا أنهم يلجؤون اليوم للصحافة 

لنشـــر شـــكاواهم بعد تعذر االستجابة 
لمطالبتهم المتكررة.

وطالبوا المســـؤولين بالوزارة بالنزول 
للميـــدان، وزيـــارة المجمـــع، والوقوف 
علـــى الحاجـــة الماســـة لرصـــف طـــرق 
المجمـــع، وبخاصـــة أن تطويـــر البنيـــة 
فـــي رفـــع معـــدالت  التحتيـــة يســـهم 

السامة المرورية.

المحـــرق  بلديـــة  عـــام  مديـــر  قـــال 
إبراهيـــم الجودر إن عدد المســـاكن 
المشـــتركة التـــي تـــم رصدهـــا فـــي 
المحـــرق عبـــر الزيـــارات الميدانيـــة 
وباغات أعضـــاء المجالس البلدية 
حتـــى  مســـكنا   420 نحـــو  بلغـــت 
تاريخـــه، وأنـــه جـــاري رصـــد بقيـــة 

المساكن في المحافظة.
علـــى  رده  فـــي  الجـــودر  وأفـــاد 
استفسار للمجلس بشأن اشتراطات 
المشـــترك،  للســـكن  الترخيـــص 
فـــي  التزمـــت بدورهـــا  البلديـــة  أن 
 100 اســـتجاب  إخطارهـــم، حيـــث 
البلديـــة  إلخطـــارات  المـــاك  مـــن 
بمراجعتهـــا للتحقق من اســـتيفائها 

الشروط.
وبين أن عدد الماك الذين استوفوا 
الشروط فقط هم 3 ماك، في حين 

التزم 7 مـــاك بإخاء العقارات من 
الســـاكنين، ليصبح مجمـــوع الماك 
الذين صححوا أوضاعهم 10 ماك، 
فيمـــا تـــم رصـــد 20 مســـكنا تبيـــن 
الحقـــا أنهـــا ال تنطبـــق عليهـــا صفـــة 

السكن المشترك.
المـــادة  أن  إلـــى  الجـــودر  وأشـــار 
المختصـــة بهـــذا الشـــأن لـــم تحـــدد 
عقوبات حيال المخالفين لتصحيح 

األوضاع.

420 سكنا مشتركا.. “والحسابة تحسب”

أســـباب  أن  المحـــرق  بلديـــة  أوضحـــت 
خلـــو حدائق المحرق مـــن حراس األمن 
يعود إلى عدم انتهاء إجراءات ترســـية 
مناقصـــة توفير 40 حارس أمن لتغطية 

معظم المواقع المطلوبة.
وأشارت في ردها على استفسار رئيس 
اللجنـــة الفنيـــة لمجلـــس بلـــدي المحرق 
صالـــح بوهـــزاع إلى أنها قامـــت بإدخال 
الطلـــب فـــي النظـــام المالي بعـــد اعتماد 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للعـــام 2019 
و2020، والتـــي حصلت فـــي إثرها على 

الموافقة بتاريخ 16 يونيو 2019.
ولفتـــت إلى أنها في طـــور انتظار إنهاء 
إجـــراءات الترســـية، حيـــث قـــام قســـم 
مجلـــس  بمخاطبـــة  الكميـــات  مســـح 
أبريـــل  فـــي  والمزايـــدات  المناقصـــات 

2020، لترســـية المناقصـــة، وذلـــك بعـــد 
التفـــاوض مـــع إحـــدى الشـــركات التـــي 

قدمت السعر األقل.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا قامت وخـــال هذه 
الفتـــرة بطـــرح مناقصة داخليـــة لتوفير 
10 حراس لحين االنتهاء من المناقصة 

العامة.

قـــال مدير عـــام بلدية المحـــرق إبراهيم 
بأعمـــال  تقـــوم  البلديـــة  إن  الجـــودر 
ســـماهيج  لحديقـــة  الدوريـــة  الصيانـــة 
وحديقة ممشى الدير وسماهيج بشكل 
المتاحـــة  الميزانيـــة  ضمـــن  متواصـــل، 
للصيانة. وأشـــار في رده على استفسار 
لرئيـــس لجنـــة الخدمـــات بمجلس بلدي 
المحـــرق فاضل العود إلى أن العمل جار 
علـــى تركيب أرضيـــة مطاطيـــة ومظلة 

حديقة ممشى الدير وسماهيج.
ولفـــت إلـــى أن البلديـــة تقدمـــت بطلب 

أنـــه  إال  الديـــر،  تأهيـــل حديقـــة  إعـــادة 
لـــم يتـــم توفيـــر االعتماد المالـــي إلعادة 

تأهيلها حتى تاريخه.

حــدائــــق المحــــرق بــال حـــراس

أرضية مطاطية لممشى الدير وسماهيج

الشرطة للصالونات: انتبهوا من “موس” المخالفات
عــدســـــــة “^” تــواكــــب عـــودة محــالت الحــالقـــة لنشــاطــهــا

واكبـــت عدســـة “البـــاد” األيام األولـــى الســـتئناف الصالونات 
الرجالية والنســـائية أعمالها بعد فترة إغاق مؤقت اســـتمرت 

قرابة الشهرين.
وشـــهدت الصالونـــات متابعـــة يقظـــة مـــن عناصـــر الشـــرطة؛ 
للتأكيـــد علـــى ماكهـــا بضرورة االلتـــزام بالتعليمـــات الصحية 
وإال ســـيجري التعامل مع المخالفـــات بما تنص عليه القوانين 

والقرارات الوزارية.

محرر الشؤون المحلية  |  تصوير رسول الحجيري

إبراهيم الجودر 

ال اعتمادات مالية لتأهيل حديقة الدير

صالح بوهزاع
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إبراهيم الجودر 

باب مدخل البيت الخشبي



البدء بالزيارات التفتيشية على 4200 صالون و“حالق”
فـــي إطـــار التأكـــد مـــن تطبيق اإلجـــراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة مـــن أجل 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة المواطنين 
كورونـــا  لفيـــروس  والتصـــدي  والمقيميـــن 
الصحـــة  وزارة  تواصـــل   ،)19  - )كوفيـــد 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة الصناعـــة 
والتجـــارة والســـياحة جهودهـــا للحـــد مـــن 
انتشـــار الفيـــروس، حيث بـــدأت يوم أمس 
األول األربعـــاء بالزيارات التفتيشـــية على 
الصالونـــات ومحات الحاقـــة والتجميل، 
التـــي يبلغ عددهـــا 4200 منشـــأة؛ من أجل 
التأكد من التزامها باالشتراطات الصحية.

وتأتـــي هـــذه اإلجـــراءات تزامًنا مـــع تنفيذ 
الصالونـــات  فتـــح  بإعـــادة  الســـماح  قـــرار 
األربعـــاء  امـــس  مـــن  الحاقـــة  ومحـــات 
الموافـــق 27 مايـــو 2020، الـــذي جـــاء بناًء 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  علـــى توصيـــات 

أصـــدرت  إذ  كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
وزيـــرة الصحـــة قـــرار رقم 32 لســـنة 2020 
بتاريخ 26 مايو 2020، بشأن االشتراطات 
الواجب توافرها فـــي الصالونات ومحات 
التجميل للحد من انتشـــار فيروس كورونا 
)كوفيد - 19(، جاء فيه التأكيد على التزام 
الصالونـــات ومحـــات الحاقـــة والتجميل 
باالشـــتراطات الصحية وعـــدم اإلخال بها 

في المحال التجارية والصناعية. 
وجـــاء فـــي القـــرار أنه مـــن يخالـــف أحكام 
القرار سوف يعاقب بالعقوبة المقررة )121( 
اســـتنادا لقانـــون الصحـــة العامة رقـــم )34( 
لســـنة 2018. وقالـــت مديـــرة إدارة الصحة 
العامـــة بـــوزارة الصحة نجـــاة أبوالفتح “إن 
هناك تنســـيق مشـــترك بين الوزارة ووزارة 
لتكثيـــف  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
الجهـــود من أجل التأكد مـــن التزام الجميع 
باالشـــتراطات التـــي وضعت من أجل الحد 

من انتشار الفيروس والحفاظ على الصحة 
العامة للجميع”.

وبينـــت أن فريقـــا مـــن قســـم صحـــة البيئة 
والمؤسســـات  الميـــاه  صحـــة  بمجموعـــة 
فـــي  للمفتشـــين  محاضـــرة  بتقديـــم  قـــام 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
الصحيـــة  االشـــتراطات  شـــرح  تضمنـــت 
وكيفيـــة التفتيـــش علـــى المنشـــآت، كما تم 
إعداد اســـتمارة للتســـجيل أثنـــاء الزيارات 
التفتيشـــية للصالونات والتأكد من التزامها 

باالشتراطات الصحية.
وتتضمـــن اإلجـــراءات التفتيشـــية عدد من 
االشـــتراطات المتعلقة بشـــهادة التســـجيل 
الصحـــي والتجاري ســـارية المفعـــول التي 
يجـــب أن تكـــون مثبتـــة فـــي مـــكان بـــارز 
والتقيـــد بالنشـــاط المرخـــص، مـــع وجـــود 

سجل يومي لجميع الزبائن يحتوي )االسم 
ورقم التواصل وتاريخ ووقت الزيارة(.

كذلك سيتم التأكد من تقيد العاملين بلبس 
الـــزي الرســـمي والمرايـــل ذات االســـتخدام 
اســـتخدام  مـــع  العمـــل،  أثنـــاء  الواحـــد 
الكمامات والقفازات أثناء العمل والتخلص 
من القفازات بعد كل زبون، وغسل وتعقيم 
األيدي مباشرة قبل وبعد إجراء أية خدمة.

وتنـــص االشـــتراطات كذلـــك علـــى توافـــر 
عـــدد كاٍف مـــن أدوات الحاقـــة والتجميل 
بما يتناســـب مع حجـــم العمل فـــي المحل، 
ومرايـــل  وفـــوط  أدوات  واســـتخدام 
وشراشـــف ذات االســـتخدام الواحـــد أثناء 
عمليـــة الحاقـــة والتجميل وإزالة الشـــعر، 
وتوفـــر أجهـــزة ومعـــدات ومـــواد التعقيـــم 
والتطهير المعتمدة لألدوات بعدد مناسب، 
إضافة إلى نظافة وسامة أدوات الحاقة 
والتجميـــل وغســـلها وتطهيرهـــا وتعقيمهـــا 

حســـب اإلرشـــادات الموصـــي بهـــا، وتوافر 
عـــدد كاٍف مـــن أدوات الوقاية الشـــخصية 
من الكمامـــات وواقيات الوجـــه والقفازات 
والمعقمـــات والمرايل( لجميع العاملين، إلى 
جانب توافر عدد كافٍ من أدوات التنظيف 
والمطهـــرات والمعقمات لألســـطح، وتوفير 
أدوات لقيـــاس درجـــة الحـــرارة ومعقمـــات 
األيدي للزبائن، والتأكد من منع إزالة الشعر 

باستخدام خيوط الحفاف.
وســـيتم التأكد من سامة ونظافة المنشأة 
للتجهيـــزات  العامـــة  والســـامة  عمومـــا 
مـــن األثـــاث واألجهـــزة وكفـــاءة اإلضـــاءة 
والتهويـــة، إلـــى جانـــب الحفـــاظ علـــى ترك 
مســـافة متريـــن علـــى األقـــل بيـــن الزبائـــن 
االنتظـــار  مناطـــق  وإغـــاق  العمـــل،  أثنـــاء 
واالستراحة النتظار الزبائن، والتخلص من 
القمامة بطرق آمنة وعدم تكديســـها داخل 

المحل وعزلها بطريقة صحية.

المنامة - وزارة الصحة
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المنامة - الهيئة العامة للتأمين

أوضحـــت الهيئة العامة للتأمين 
مـــا  علـــى  تعقيبـــا  االجتماعـــي 
نشـــرته “الباد” فـــي عددها رقم 
)4238( الصادر بتاريخ 22 مايو 
2020 بموضوع أحد المواطنين 
األفاضـــل بعنوان “بعـــد اقتطاع 
األقســـاط يتبقـــى في يـــدي 11 

دينارًا فقط” اآلتي:
بالنســـبة لاســـتبدال فإن المبلغ 
الذي استبدله المواطن الفاضل 
من معاشه لم يتعَد ثلث المعاش 
حســـب ما نـــصَّ عليـــه القانون، 
حيـــث إن المبلـــغ المتبقـــي مـــن 
المعـــاش بعـــد االســـتبدال يزيد 
للمعـــاش،  األدنـــى  الحـــد  عـــن 
تحســـين  عـــاوة  إليـــه  ُيضـــاف 
التـــي  للمتقاعديـــن  المعيشـــة 

يســـتلمها والتـــي ال تدخل ضمن 
تؤكـــد  كمـــا  االســـتبدال،  مبلـــغ 
ال  التقاعـــد  قانـــون  أن  الهيئـــة 
يجيـــز إعـــادة جدولـــة أقســـاط 

االستبدال.
 هذا ما لزم بيانه،

الفاضـــل  للمواطـــن  شـــاكرين 
تفهمـــه، مقدرين لصحيفة الباد 

نشرها الرد المرفق.

قانون التقاعد ال يجيز  إعادة 
جدولة أقساط االستبدال

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صّرحـــت الوكيـــل المســـاعد للتعليـــم العـــام 
والفنـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لطيفـــة 
البونوظـــة، بأنـــه وفـــي ضـــوء تمديـــد فترة 
تسجيل طلبة وطالبات المرحلة اإلعدادية 
الفنـــي  الراغبيـــن فـــي االلتحـــاق بالتعليـــم 
والمهني حتى شـــهر يونيو 2020م، فسوف 
يتم تنظيم محاضـــرات توعوية افتراضية 
عبـــر برنامـــج )Teams( يقدمهـــا مجموعـــة 
مـــن المرشـــدين المهنيين بمـــدارس التعليم 
الفني والمهني، وتّوجه إلى طلبة وطالبات 
الشهادة اإلعدادية وأولياء أمورهم، بهدف 
ضمـــان حصولهـــم علـــى كافـــة المعلومـــات 
المطلوبـــة حول الدراســـة في هذا المســـار، 

والرد على استفساراتهم حولها.
وأشـــارت البونوظـــة إلـــى أن المحاضـــرات 
ســـتنطلق بـــدءًا مـــن األول من شـــهر يونيو 
1 ظهـــرًا،  12 حتـــى  2020م، مـــن الســـاعة 

حيـــث ستقســـم المـــدارس اإلعداديـــة إلـــى 
مجموعات وفقًا للترتيب التالي:

المحافظة الجنوبية: ســـتكون المحاضرات 
بتاريخ 1 يونيو 2020م للمدارس التالية:

مدارس البنات: الرفاع الشـــرقي، أم كلثوم، 
سافرة االبتدائية اإلعدادية، مدينة عيسى، 
الرفـــاع الغربـــي، الخليـــج العربـــي، الـــزالق 
االبتدائية اإلعدادية، مدرسة سمو الشيخة 

موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة.
مدارس البنين: سافرة االبتدائية اإلعدادية 
للبنيـــن، عثمـــان بن عفـــان، مدينة عيســـى، 
ابـــن  اإلعداديـــة،  االبتدائيـــة  الســـيل  وادي 
رشـــد، أحمد الفاتـــح االبتدائيـــة اإلعدادية، 
الرفاع، مدينة عيسى االبتدائية اإلعدادية، 
عســـكر  اإلعداديـــة،  االبتدائيـــة  الـــزالق 
االبتدائية اإلعدادية. المحافظة الشـــمالية: 
يونيـــو   3 بتاريـــخ  المحاضـــرات  ســـتكون 
2020م بالنســـبة لمـــدارس البنات، وبتاريخ 

4 يونيو 2020م بالنسبة لمدارس البنين:

مـــدارس البنات: يثرب، زينب، مدينة حمد، 
القيـــروان، المالكيـــة االبتدائيـــة اإلعدادية، 

البديع االبتدائية اإلعدادية، الدراز، عالي.
مدارس البنين: مدرسة سمو الشيخ محمد 
بن خليفة آل خليفـــة االبتدائية اإلعدادية، 
الـــدراز،  حمـــد،  مدينـــة  الوطنـــي،  الميثـــاق 
عالي، الســـهلة االبتدائية اإلعدادية، اإلمام 

الغزالي، جدحفص.
محافظـــة العاصمـــة: ســـتكون المحاضرات 

بتاريخ 3 يونيو 2020م للمدارس التالية:
القـــرى  أم  ســـلمة،  أم  البنـــات:  مـــدارس 
الديـــه  ســـترة،  اإلعداديـــة،  االبتدائيـــة 
الســـعدية،  حليمـــة  اإلعداديـــة،  االبتدائيـــة 

قرطبة، السنابس.
مدارس البنين: عبدالرحمن الداخل، أبوبكر 
الصديـــق االبتدائيـــة اإلعداديـــة، القضيبية 
االبتدائيـــة اإلعداديـــة، أوال، الباد القديم، 
المعهـــد الدينـــي الجعفري، المعهـــد الديني، 

اإلمام علي االبتدائية اإلعدادية.

محافظـــة المحـــرق: ســـتكون المحاضـــرات 
بتاريخ 2 يونيو 2020م للمدارس التالية:

مـــدارس البنات: خديجـــة الكبـــرى، زنوبيا، 
البســـيتين، الحـــد، عـــراد، الديـــر االبتدائيـــة 
اإلعدادية. مـــدارس البنين: طارق بن زياد، 
البسيتين، الحد االبتدائية اإلعدادية، عراد 
االبتدائيـــة اإلعدادية، ســـماهيج االبتدائية 
اإلعداديـــة، عبدالرحمن الناصـــر االبتدائية 

اإلعدادية.

Teams برنامـــج  عبـــر  يونيـــو   1 مـــن  بـــدًءا  تنطلـــق 
محاضرات توعوية للراغبين في االلتحاق بالتعليم الفني

“الجعفريـــــة”: حملـــة واسعــــة لتنظيـــف 200 مسجـــد
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  نظمـــت 
حملـــة   “ “بســـمة  شـــركة  مـــع  بالتعـــاون 
لتنظيف الجوامع والمساجد في مختلف 
مناطـــق البحريـــن، وشـــملت الحملة 200 

مسجد في المحافظات األربع.
وتأتـــي الحملـــة فـــي إطـــار اســـتعدادات 
وضمـــان  المســـاجد  لتهيئـــة  اإلدارة 
جاهزيتهـــا الســـتقبال المصلين في حال 
صدور التوجيهات من الجهات الرســـمية 

المختصة باستئناف نشاط المساجد.
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وأعـــرب 
التقديـــر  عظيـــم  عـــن  الصالـــح  يوســـف 
واالعتـــزاز للتوجيهـــات الدائمـــة لجالـــة 
الملك وســـمو رئيس الوزراء وسمو ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء، وكذلك الجهود 
الحثيثـــة التـــي يبذلهـــا المجلـــس األعلى 

العـــدل  ووزارة  اإلســـامية  للشـــؤون 
فـــي  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
رعاية المســـاجد وتلبيـــة احتياجاتها في 

مختلف الظروف. 
وعبر الصالح عن الشكر والتقدير لشركة 
“بســـمة” علـــى تعاونهـــا الوثيـــق ودعمهـــا 
الكريـــم إلنجاح الحملـــة، وذلك في إطار 
بهـــا  التـــي تتميـــز  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
المملكـــة، وبمـــا يجســـد حـــرص القطـــاع 

الخـــاص علـــى المســـاهمة الفاعلـــة فـــي 
كل الجهـــود الوطنيـــة لتجـــاوز الظـــروف 
الراهنـــة.  وأوضـــح رئيس لجنة شـــؤون 
المســـاجد والمآتم عبدالجليل العويناتي 
أّن اللجنـــة واإلدارة التنفيذيـــة باشـــرت 
الجوامـــع  لتهيئـــة  االســـتعدادات  كافـــة 
والمساجد أمام المصلين وفق الضوابط 
ســـيتم  التـــي  واالحترازيـــة  الصحيـــة 

اإلعان عنها من الجهات المختصة.

 فيمـــا أشـــار القائـــم بأعمـــال مديـــر إدارة 
األوقـــاف الجعفرية ســـعيد المنصور بأنه 
ســـيتم إطـــاق حملـــة توعويـــة واســـعة 
الضوابـــط  مضاميـــن  إليصـــال  النطـــاق 
المجتمـــع  فئـــات  لمختلـــف  االحترازيـــة 
وعمـــوم المصليـــن بعد اإلعـــان عنها من 
الثقـــة  عـــن  المختصـــة، معبـــرا  الجهـــات 
بالتـــزام الجميـــع بالضوابـــط االحترازيـــة 

حرصا على صحة وسامة الجميع.

المنامة - األوقاف الجعفرية

نجاة أبوالفتح

تنسيق بين “الصحة” 
و”التجارة” للتحقق 
من التزام المحالت 

باالشتراطات

لطيفة البونوظة

االحتجـــاز  أماكـــن  زيـــارة  لجنـــة  عقـــدت 
الوطنيـــة  للمؤسســـة  التابعـــة  والمرافـــق 
لحقوق اإلنســـان اجتماعها الرابع عشـــر عن 
بعـــد برئاســـة مـــال هللا الحمـــادي، وعضوية 

خالد الشاعر، وفوزية الصالح.
وافتتـــح رئيس اللجنـــة االجتمـــاع بتوجيه 
الشـــكر والتقديـــر ألعضـــاء اللجنـــة علـــى ما 
بذلـــوه مـــن جهـــود كبيـــرة أثنـــاء زياراتهـــم 
وتواصلهـــم مـــع المحجوريـــن والمعزوليـــن 
تمـــت  التـــي  والعـــزل  الحجـــر  مراكـــز  فـــي 
زيارتهـــا، والـــكادر الطبـــي في هـــذه المراكز، 
حيـــث جـــاءت هـــذه الزيـــارة لتؤكـــد نهـــج 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فيما 

المعلنـــة  بالزيـــارات  باختصاصهـــا  يتعلـــق 
وغيـــر المعلنـــة لمثـــل هـــذه األماكـــن وعلـــى 
األخـــص في ظـــل ظروف جائحـــة الكورونا 
توافـــر  مـــن  للتأكـــد  وذلـــك   )19 كوفيـــد   (
مختلـــف حقوق اإلنســـان الواجـــب توافرها 
فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف وفًقـــا للدســـتور 
وقـــد  الدوليـــة.   والصكـــوك  واالتفاقيـــات 
ناقشـــت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها 
الســـابقة وما اتخـــذ فيها من إجـــراءات، ثم 
اســـتكملت مناقشـــاتها حول اآلليـــة المتبعة 
لمراكـــز  المخصصـــة  الزيـــارات  لمواصلـــة 
اإلصـــاح والتأهيل ودور اإليـــواء والرعاية 
الصحيـــة واالجتماعيـــة خـــال هـــذه الفترة 
االســـتثنائية، بهدف االطاع على األوضاع 

المعيشـــية واإلنســـانية والحقوقيـــة للنزالء 
فـــي تلك المراكز، والتأكـــد من مدى تمتعهم 
بالحقوق األساســـية المكفولـــة لهم بموجب 
الدســـتور والقوانيـــن المحليـــة واالتفاقيات 
والصكـــوك الدوليـــة ذات العاقة على أكمل 

وجه دون أي تمييز. 
اســـتمرار  أهميـــة  اللجنـــة  أكـــدت  وقـــد 
واالســـتماع  المراكـــز،  لتلـــك  زياراتهـــا 
للنـــزالء عبـــر االســـتعانة بوســـائل التواصل 
مراعـــاة  الحديثـــة،  المرئـــي  واالتصـــال 
للظـــروف االســـتثنائية التي تمر بهـــا الباد، 
والتزاًمـــا بالتعليمـــات الصادرة مـــن الجهات 
الرســـمية المعنيـــة بشـــأن التدابيـــر الوقائية 
واإلجـــراءات االحترازية المتخذة للحد من 

انتشـــار فيروس كورونا، حفاًظا على صحة 
وسامة الجميع. وفي ذات الوقت التواصل 
مـــع مســـؤولي تلـــك المراكـــز للوقـــوف على 
للنـــزالء واإلجـــراءات  األوضـــاع المختلفـــة 

المتخـــذة بشـــأن الحلـــول المناســـبة ألي من 
الماحظـــات المرفوعة منهم إن ُوجدت في 
ظـــل األوضـــاع الراهنـــة. كما أكـــدت اللجنة 
أهميـــة العمـــل على إيجاد آلية مناســـبة يتم 

من خالها رصد أوضاع العمالة الوافدة في 
ظل الظروف االســـتثنائية الحالية، والتأكد 
من مدى توافر مختلـــف الخدمات المقدمة 
لهـــم بصفة عامة، ســـواء من قبـــل أصحاب 
األعمـــال أو من قبـــل الجهـــات المعنية ذات 
العاقة وبمـــا يضمن تمتعهـــم بكافة حقوق 
اإلنســـان المنصـــوص عليها فـــي المعاهدات 

والصكوك الدولية على أكمل وجه. 
واختتمت اللجنة اجتماعها بتسليط الضوء 
علـــى موضوع المحكوميـــن األجانب الذين 
شـــملهم العفـــو الملكـــي الصادر مـــن صاحب 
الجالـــة ملـــك البـــاد، وأن المؤسســـة تتابع 
باهتمـــام هـــذا الموضـــوع ومـــن ثـــم إنهـــاء 

إجراءات سفرهم ألوطانهم.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

خالل االجتماع

ــة لـــلـــنـــزالء ــي ــش ــي ــع ــم ــى األوضـــــــــاع ال ــلـ ــوق” تـــطـــلـــع عـ ــقـ ــحـ ــلـ “الـــوطـــنـــيـــة لـ

تسليط الضوء على المحكومين األجانب المشمولين بالعفو

“التأمينات” توضح: 
المبلغ المستبدل 

للمواطن لم يتعدَّ 
ثلث المعاش
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ألجهزة تحديث البنية التحتية لـ “تطوير”
ــاج ــت ــات اإلن ــاج ــي ــت ــام تــلــبــيــة الح ــظ ــن ــدف لــتــوســيــع ال ــه ــة ت ــرك ــش ال

طرحت شركة تطوير للبترول في جلسة 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات أمس 4 
مناقصـــات بإجمالي 33 عطـــاء، في حين 
تم تعليـــق عطاءين تابعيـــن لمناقصتين.

وبلـــغ مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمة 
لشـــركة تطوير للبترول نحـــو 1.3 مليون 

دينار.
وأظهـــرت أحـــدث البيانـــات أمـــس فتـــح 
مناقصـــة لتوريـــد أجهـــزة )أل أج بـــي أي( 
لتحديث نظام البنية التحتية األساسية، 
وتهـــدف الشـــركة لتوســـيع هـــذا النظـــام 
لتلبيـــة االحتياجـــات المتزايـــدة لإلنتـــاج 
ويســـتخدم هذا النظام بنســـبة تصل إلى 
90 % مـــن مختلـــف المواقـــع، وتنافـــس 
علـــى المناقصة شـــركتان، أقلهما لشـــركة 
الزيانـــي ألنظمـــة الكمبيوتـــر بنحو 709.9 

ألف دينار، واآلخر بنحو 757.2 ألف دينار 
لشركة المؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط.

وطرحت “تطوير للبترول” مناقصة ثانية 
لتوريد أجهـــزة “ديل البتوب” والكمبيوتر 
المحمـــول والثابت مع األكسســـوارات أو 
مـــا يعادلهـــم من أجـــل تحديـــث األجهزة 
القديمـــة، التـــي ال تدعـــم نظـــام )الوندوز 

رقـــم 10(، وطلبـــات إضافيـــة للموظفيـــن 
الشـــركة  إلـــى  انضمـــوا  الذيـــن  الجـــدد 
أخيـــًرا، وتنافـــس عليهـــا 4 شـــركات أقلها 
بنحـــو 312.5 ألـــف دينـــار لشـــركة المؤيد 
وأكبرهـــا  األوســـط،  الشـــرق  للكمبيوتـــر 

بقرابة 529.4 ألف دينار.
لتوقيـــع  مناقصـــة  “تطويـــر”  وطرحـــت 

اتفاقيـــة شـــراء طويلـــة األجـــل لمـــدة 5 
ســـنوات لتوريـــد صناديق حشـــو، تنافس 
عليها 8 شركات علق عطاء أحدها وأقلها 
لشـــركة الطاقـــة العالمية لخدمـــات النفط 
بنحو 448.8 ألف دوالر )ما يعادل 168.8 
ألـــف دينـــار(، وأكبرهـــا بنحـــو 1.8 مليون 

دوالر )ما يعادل 690.7 ألف دينار(. 
كمـــا طرحـــت الشـــركة مناقصـــة لتوريـــد 
صمـــام الكـــرة، وتعتبـــر هـــذه الصمامـــات 
ضرورية إليجاد فائض في شبكة خطوط 
نقل الغاز من )قفزة حفيظة( و)شـــاباتش( 
الحاليـــة لضمـــان إمكانية تســـليم الكمية 
الكاملـــة مـــن الغـــاز إلـــى محطتـــي الدر 1 
و2 عبـــر نقطـــة توزيع الـــدر،  تنافس على 
المناقصـــة 19 شـــركة علق عطـــاء أحدها 
وأقلها لمؤسســـة المؤيد لكهرباء وأجهزة 
ألـــف   130.5 بنحـــو  وأنظمتهـــا  القيـــاس 

دينار، وأكبرها بنحو 477.4 ألف دينار.

كشـــف صاحب شركة برايدل 
بالـــس لــــ “البـــاد” عـــن توزيع 
وجبـــة  ألـــف   30 حوالـــي 
صحيـــة مـــن الفواكـــه الغنيـــة 
والـــورود  بالفيتامينـــات 
بيـــن  بالتعـــاون  الطبيعيـــة، 
شـــركة )اوول فـــود( وشـــركة 
لجميـــع  بالـــس(  )برايـــدل 
الكوادر العاملة في الخطوط 
والحـــد  للتصـــدي  األماميـــة 
من انتشـــار جائحة فايروس 

كورونا )Covid-19( حتى يوم أمس.
وأكـــد أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي عرفاًنا وتقديـــًرا لجهـــود “كادرنا 
الطبـــي والعامليـــن فـــي الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فايـــروس 

كورونا”.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل في األسبوع المقبل توزيع 400  «

وجبة صحية من الفواكه الغنية بالفيتامينات والورود الطبيعية 
على مستشفى العوالي وعيادة مصنع التكرير، مؤكًدا استمرار 

الشركتين بهذه المبادرات الوطنية دون توقف.

“برايدل بالس”: توزيع 30 ألف وجبة للكوادر الطبية

طوكيو - رويترز

“نيسان”: أول خسارة 
سنوية في 11 عاًما

نــيــســان مــوتــور أمـــس عــن خطة  كشفت 
ــة تــصــنــيــع  ــركـ جــــديــــدة؛ لـــكـــي تــصــبــح شـ
للنفقات،  ترشيدا  وأكثر  أصغر  ســيــارات 
بعد أن تسببت جائحة كورونا في تفاقم 
أول  لتكبدها  أدى  مــا  الــربــحــيــة،  تــراجــع 
خسارة سنوية في 11 عاما. وستخفض 
الــشــركــة الــيــابــانــيــة طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة 
الُخمس  بنحو  تطرحها  التي  والــطــرازات 
للمساعدة في خفض 300 مليار ين )2.8 

مليار دوالر( من التكاليف الثابتة.

709.9
ألـــــــــف ديــــنــــــار

أمل الحامد

والمؤتمــرات  االجتماعــات  بعقــد  حالًيــا  مرتبطــة  العمــل  ديمومــة  أصبحــت 
االفتراضيــة، خصوًصــا مــع جائحة فيروس كورونا )كوفيــد 19( واإلجراءات 

االحترازية المتخذة ومنها التباعد االجتماعي. 
ويتوقـــع الخبراء التكنولوجيون اســـتمرار 
هذا التحول الرقمي واالســـتمرار في عقد 
االجتماعـــات والمؤتمرات االفتراضية في 
أعقـــاب انتهـــاء الجائحة. ووفًقا لدراســـة، 
فإنـــه مـــن المتوقـــع أن يســـتمر 30 % مـــن 
الموظفيـــن بالعمل “عن بعـــد” وال يعودون 
للعمل بالمكاتب إذا تم تجاوز هذه األزمة.

العمـــل  يســـتمر  أن  المرجـــح  مـــن  كمـــا 
باســـتخدام التكنولوجيا فـــي االجتماعات 
التجاريـــة “عـــن بعـــد” مـــع توفـــر الثقافـــة 
الرقميـــة، خصوًصـــا مـــع وجـــود وعي لدى 
رجال األعمال باستخدام هذه التطبيقات 
وإيمانهـــم بهـــا، مـــا سيســـاهم فـــي زيـــادة 

ربحيتها.
وأكـــد خبـــراء تكنولوجيـــون لـ “البـــاد” أن 
جهوزيـــة البحريـــن تقنًيـــا كانت ســـبًبا في 
نجـــاح العمل والدراســـة عن بعـــد في ظل 
جائحـــة كورونـــا، كما رجحـــوا أن الجائحة 
التحـــول  تســـريع  عمليـــة  فـــي  ســـاهمت 
تنظيـــم  سيســـتمر  ومســـتقبا  الرقمـــي، 
الفعاليات االفتراضية إلى جانب األنشطة 
الفعليـــة، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار زيـــادة 

الفعاليات االفتراضية تدريجًيا. 

المؤتمرات االفتراضية ليست جديدة

إلى ذلك، أوضح خبير الذكاء االصطناعي 
االصطناعـــي  الـــذكاء  مجموعـــة  رئيـــس 
المؤتمـــرات  فكـــرة  أن  حاجـــي،  جاســـم 
لـــم  االفتراضيـــة ليســـت جديـــدة ولكنهـــا 
تأخـــذ اهتماما في الســـابق، فمنذ ســـنوات 
عدة هناك شـــركات كبرى تعقـــد مؤتمرات 
عبر الفيديو مثل شـــركة “أبل” و “قوقل” و 
“فيس بـــوك”، وأضاف “أنا شـــخصًيا، كنت 
أحضـــر مؤتمـــرات يكـــون فيهـــا الحضـــور 
يتـــراوح ما بيـــن 100 و150 شـــخًصا على 
األقـــل، ولكـــن الحظـــت فرًقـــا كبيـــًرا فـــي 
عـــدد الحضـــور عندمـــا حضرت عـــددا من 
المؤتمرات االفتراضية، إذ كان المشاركون 
أكثـــر من 2500 شـــخًصا، ما يفســـر تجاوبا 

أكثر من المشاركين”.
وبّيـــن أن كثيـــرا مـــن المؤتمرات لشـــركات 
كبرى تم تحويلها إلـــى مؤتمرات أوناين، 

عـــدد قليل من المؤتمرات التي تم إلغاؤها 
مثل شـــركة “موبايل” التي ألغـــت المؤتمر 
تماًمـــا، فقد كان من المفترض أن يقام في 
برشـــلونة ولكن بســـبب انســـحاب شركات 
كبيـــرة مثل “ســـوني” و”ال جـــي” تم إلغاء 
هـــذا المؤتمـــر، وهو ليس المؤتمـــر الوحيد 
الـــذي تـــم إلغـــاؤه، ففـــي األشـــهر القليلـــة 
الماضية تم إلغاء أكثر من 200 مؤتمر في 

مجال التكنولوجيا.

كلفة المؤتمرات االفتراضية أقل 

وأشار حاجي إلى أنه فيما يتعلق بجائحة 
فيـــروس كورونـــا، فـــإن الفيـــروس ال يعـــد 
هو الســـبب الوحيـــد والرئيس في تحويل 
المؤتمـــرات إلى مؤتمـــرات أوناين، ولكن 
يشـــاركه فـــي ذلـــك تخفيـــض كلفة الســـفر 
خصوًصـــا في المجـــال األكاديمـــي. فكلفة 
المؤتمـــرات االفتراضيـــة أقـــل بكثيـــر مـــن 
حضورهـــا، فهي توفـــر مصروفات الســـفر 
واإلقامة ومصاريـــف الضيافة إضافة إلى 
توفير الوقت الذي تســـتغرقه مدة الرحلة 

سواء كان سفر دولي أو داخلي.
إيجابيـــات  عـــن  “بالحديـــث  وأوضـــح 
المؤتمـــرات االفتراضيـــة لعـــل مـــن أهمهـــا 
عدم وجود حاجة للذين سيشـــاركون في 
المؤتمـــر لتـــرك أعمالهـــم وتفريـــغ أنفســـهم 
طـــوال اليـــوم حتـــى يتمكنوا مـــن حضور 
المؤتمر، فعلى عكس ذلك هناك تسهيات 
تمكنهم من القيام بالمشـــاركة في المؤتمر 
من خـــال المنزل والمداخلة عبر األســـئلة 
الصوتيـــة أو حتـــى النصيـــة التـــي تبعـــث 
لرئيس الجلســـة، إضافة إلـــى االجتماعات 
“قوقـــل  و  “زوم”  طريـــق  عـــن  الجانبيـــة 
ميـــت” وتقنيـــات أخـــرى توفـــر المؤتمرات 
االفتراضيـــة حتى تســـاعد علـــى التواصل 
تقتصـــر  وال  االجتماعيـــة.  الشـــبكات  مـــع 
اإليجابيـــات علـــى هـــذا فقـــط إنما تشـــمل 
المنظميـــن، إذ ال يحتاج هنا لعدد كبير من 
المنظمين وإيضا ترتيبات تســـبق المؤتمر 
بعدة أشهر ورسائل تأكيد، ولكن نرى كيف 
ســـهلت المؤتمرات االفتراضية الترتيبات 
مـــن خـــال جعلهـــا فـــي بضعـــة أيـــام رغم 

الحضور الكبير”.

شبكة ترويجية افتراضية للمؤتمرات

وواصـــل حاجـــي حديثـــه قائـــا “أقيم في 
ســـتانفورد، حديثا، مؤتمر تناول موضوع 
علم البشرية، كان من المتوقع أن يحضره 
المئـــات، ولكـــن عندمـــا تحول إلـــى مؤتمر 
افتراضي ازداد العدد ليصل لنحو 30 ألًفا. 
ومـــع ذلك البد من وجود بعض الســـلبيات 
التـــي ســـتترتب علـــى تحويـــل المؤتمرات 
إلى مؤتمـــرات افتراضية، ولعل من أهمها 
خســـائر مـــن الشـــركات المنظمـــة، فهنـــاك 
خسارة في بيع مساحات المعرض وبعض 
العاقـــات الثنائيـــة والجانبيـــة ولكـــن في 
المســـتقبل حتـــى هـــذا النـــوع من الشـــبكة 

الترويجية ستتم بشكل افتراضي”.
ســـيواجه  األمـــر  بدايـــة  فـــي  أنـــه  وأكـــد 
األشـــخاص نوع من خيبة األمل خصوًصا 
الذيـــن كانوا يحضـــرون مؤتمرات ضخمة 
فـــي أوروبا وأميـــركا أو مؤتمرات أوناين 
ولكـــن مـــع الزمن سيتعايشـــون مـــع الواقع 
الجديـــد مـــا بعـــد جائحـــة كورونا، الســـيما 
أن التحكـــم واســـتمرار المؤتمـــرات بهـــذه 
الطريقـــة ســـيخلق صعوبـــة فـــي الرجـــوع 
الجائحـــة  بعـــد  التقليديـــة  للمؤتمـــرات 
وسيكون للمؤتمرات االفتراضية دور أكثر 
زخمـــا خصوصـــا المحافل التـــي ال يتطلب 

المؤتمـــر،  خـــال  معـــارض  تنظيـــم  فيهـــا 
ولكـــن حتى ذلك ســـيكون ممكنا أن ينظم 
عـــن طريـــق الواقـــع االفتراضـــي، وســـنرى 
المعروضات بطريقـــة دقيقة وواضحة، إذ 
يتـــم الشـــراء والمعاينة عن طريـــق الواقع 

االفتراضي والواقع المعزز.

خليط من الفعاليات الفعلية واالفتراضية

بـــدوره، رأى الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
وورك ســـمارت الرئيس التنفيذي لمعهد 
ثينـــك ســـمارت أحمـــد الحجيـــري، أنـــه 
فـــي المســـتقبل القريب فـــإن الفعاليات 
علـــى  تســـيطر  ســـوف  االفتراضيـــة 
الفعاليـــات التـــي يتـــم تنظيمهـــا، ولكـــن 
بعد ذلك ســـتكون خليًطا من الفعاليات 
الفعلية والفعاليات االفتراضية، مرجًحا 
أن تكـــون المؤتمـــرات االفتراضية أكثر 
مـــن الفعاليـــات الفعليـــة، أمـــا المعارض 
فســـتعود وســـيكون هنالـــك تغيـــر فـــي 
التـــوازن، مســـتبعًدا اختفـــاء الفعاليات 
الفعليـــة على وجـــه الســـرعة، خصوًصا 
أن زوار المعـــارض يرغبـــون فـــي رؤيـــة 
منتـــج فعلـــي مثـــل طابعـــة على ســـبيل 
المثـــال، لـــذا فإنه مـــن الصعوبـــة بمكان 
التحـــول للمعـــارض االفتراضية بشـــكل 
كامل، مرجًحا تحول نســـبة جيدة تقدر 
بــــ 30 % مـــن المؤتمـــرات والمعـــارض 

إلـــى افتراضيـــة بعـــد انتهـــاء الجائحة، 
المعـــارض  مـــن   %  70 أن  حيـــن  فـــي 
والمؤتمـــرات ســـتقام فعلًيـــا، وتدريجًيا 

ستزداد نسبة الفعاليات االفتراضية.
وأشـــار إلى أن بعض المؤسســـات ليس 
لديهـــا مقدرة ماليـــة أو بعض المعوقات 
إلقامـــة الفعاليـــات الفعلية، لذا ســـتزداد 
كلفتهـــا  كـــون  االفتراضيـــة  الفعاليـــات 
رخيصة جًدا قياًسا بالفعاليات الفعلية، 
علـــى  جديـــدة  فعاليـــات  ســـتظهر  كمـــا 
الســـاحة والتـــي ستســـتغرق وقًتا حتى 

تنجح ويصبح لها سمعة وثقة.
الفعاليـــات  أن  الحجيـــري  وأضـــاف 
يكـــون  أن  يجـــب  مســـتقبا  الفعليـــة 
باســـتطاعة الشـــخص الحضـــور الفعلي 
فيهـــا أو المشـــاركة افتراضًيـــا، وبالتالي 
المشـــاركة  يســـتطيع  الشـــخص  فـــإن 
والحضور دون الحاجة للســـفر، متوقًعا 
أن المشـــاركة االفتراضية ستساهم في 

زيادة أعداد المشاركين.
ولفت إلى أن جهوزية تقنية المعلومات 
المعلومـــات  هيئـــة  البحريـــن،  فـــي 
والقطـــاع  اإللكترونيـــة،  والحكومـــة 
الخاص ومـــن بينها “مايكروســـوفت” و 
“أمازون ويب سيرفيســـيز” كانت ســـبًبا 
فـــي نجـــاح العمل والدراســـة “عـــن بعد” 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا، مؤكـــًدا أن 

هذه الجهوزية كانت ســـبًبا في النجاح، 
ومســـتقبا ســـتكون تقنيـــة المعلومات 
جزءا أساســـا من طريقـــة العمل المهني 

أكثر من أي وقت آخر.

التحول الرقمي في شهر

إلـــى ذلـــك، قـــال الخبيـــر التكنولوجـــي 
عصـــام هـــادي “أعتقـــد أن كورونـــا مـــن 
ناحيـــة تكنولوجيـــة ســـاهم فـــي إقنـــاع 
النـــاس بالتحـــول الرقمـــي، إذ كان يتـــم 
الحديـــث عن هذا األمر منـــذ 10 أعوام، 
وخـــال هـــذه الفتـــرة شـــهدت المملكـــة 
تحـــوال في العمـــل من العمل بالتناســـق 
حتـــى وصـــل إلى الحوســـبة الســـحابية 
التحـــول  أن  إال  الضخمـــة،  والبيانـــات 
الرقمـــي ال يـــزال هـــو مـــا يتـــم الحديث 
عنـــه، الفًتـــا إلـــى أن انتشـــار الفيـــروس 
ســـاهم في التحول الرقمي خال شـــهر 

واحد”.
بـــأن األساســـيات  وعبـــر عـــن اعتقـــاده 
للتحول الرقمـــي موجودة إال أن الناس 
كانـــت متخوفـــة مـــن التحـــول الرقمي، 
وربمـــا كان الفيروس ســـبًبا في التحول 
الرقمـــي، والتغيـــر الجـــذري فـــي كيفية 
العمل وسيكون له دور أفضل مستقبا.
وأشـــار هـــادي إلـــى أن العمل “عـــن بعد” 
ســـاهم في عدم تحمل تكاليف إضافية 
على جهات العمل وعدم مضيعة الوقت 
التـــي تعتبـــر مـــن التكاليـــف اإلضافيـــة، 
موضًحـــا أنه بعـــد انتهـــاء الجائحة فإن 
الشـــركات التي اعتادت علـــى التواصل 
الرقمـــي ستســـتفيد منـــه أكثـــر، فعلـــى 
لديهـــا  التـــي  الشـــركات  المثـــال  ســـبيل 
فـــروع وتريـــد عقـــد اجتماع فـــي المقر 
الرئيس تستطيع عبر عقد االجتماعات 
االفتراضيـــة مـــن توفيـــر المصروفـــات 
أن  كمـــا  للوقـــت،  مضيعـــة  توجـــد  وال 
الموظفين سيبقون في مقر عملهم ولن 
يضطـــروا للتنقل وبالتالي ســـيتم إنجاز 

مصالح الناس بيسر.
وأكد أن االجتماعات االفتراضية سوف 
تســـاهم فـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة وتقليل 
المصروفـــات وتحقيق مزيد من الفائدة 
فـــي المســـتقبل، مشـــيرا إلى أنه ســـتتم 
مواصلة عقـــد االجتماعات االفتراضية 
أو  الحكومـــات  لـــدى  ذلـــك  كان  ســـواء 

الشركات والقطاع الخاص.

“كورونـــا” ليـــس الســـبب الوحيـــد فـــي التحـــوالت ولكـــن خفـــض التكلفـــة والوقـــت

خبراء تكنولوجيا يتوقعون عقد 30 % من الفعاليات افتراضًيا مستقبال

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

حاجي: الشراء 
والمعاينة في 
المحافل ستتم 

افتراضيا مستقبال

هادي: االجتماعات 
االفتراضية 

ستساهم في 
زيادة اإلنتاجية

الحجيري: جهوزية 
البحرين قادت 
لنجاح الدراسة 

والعمل “عن بعد” 

عصام هاديأحمد الحجيريجاسم حاجي

بنـــك طيـــب شـــطب أســـهمه  قـــرر 
مـــن بورصـــة البحرين اعتبـــاًرا من 
الخميـــس المقبـــل )4 يونيو(، وذلك 
بناء على قرار الجمعية العامة غير 
العاديـــة للبنـــك المنعقـــدة فـــي 27 

سبتمبر للعام 2018.
وذكـــر البنك فـــي بيان نشـــره على 
ســـهم  أن  أمـــس  البورصـــة  موقـــع 
بنـــك طيب موقـــوف عـــن التداول 
فـــي البورصـــة منذ 3 مـــارس للعام 
الســـوقية  القيمـــة  وتقـــدر   .2013
مليـــون   116.088 بنحـــو  للبنـــك 
دينـــار، فيمـــا يبلغ إجمالي األســـهم 

الصـــادرة والمدفوعـــة 112 مليوًنا 
و362 ألًفا و496 سهًما.

وكان البنـــك قد تأســـس في 1979 
منـــذ  وعمـــل  البحريـــن،  ومقـــره 

أعـــوام علـــى تقليـــص أعمالـــه إلـــى 
حـــد كبير، وذلـــك بشـــكل تدريجي 
تمهيـــًدا لعمليـــة التصفيـــة؛ لتقليـــل 
الخســـائر الناتجة عـــن بيع األصول 

وعمليـــة التصفية الســـريعة. يذكر 
أن بنك طيب مملوك بنسبة 58.52 
الماليـــة  دبـــي  مجموعـــة  إلـــى   %
اإلماراتية، و12.68 % إلى شـــركة 
راشـــد عبدالرحمن الراشد وأوالده 

السعودية.

شطـب أسهـم “طيـب” مـن البـورصـة الخميـس المقبـل

تقدر القيمة 
السوقية للبنك 

بنحو 116.1 
مليون دينار

المحرر االقتصادي
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العنصري
عندمـــا تتـــذوق المثلجـــات تذوقهـــا بفم مـــن نـــار، فمهما تكلـــم العنصري 
ستفوح منه سريالية تفضح ظله وشمسه وناره الشامتة، فمن يفكر في 
جنة الدنيا عليه أن ال ينسى القصاص فيها، لكن بالتأكيد نحن ندفع ثمن 
تلك العنصرية من خالل معاول أصحابها ألنهم يؤثثون الدنيا بمجموعة 
مـــن العنصرييـــن الذيـــن يعانـــون مشـــكلة وطنيـــة وإنســـانية وأخالقية، 
فتحـــس أن بعضهم يريـــدون تقطيع قمصانهم كي يزرعوا الكره والحقد 

لدى اآلخرين.
وهنـــاك آخـــرون يدخلـــون “تويتـــر” أو غيـــره مـــن أجـــل أن يلفظـــوا مـــا 
بصدورهـــم مـــن ســـم ضد مســـكين أو فقيـــر أو محتاج أو مـــن جار عليه 
الزمـــان مـــن أجل دين أو طائفة أو عرقية، لكـــن ليعلموا ويقرأوا التاريخ 
جيـــدا، علـــى مر العصور لم ينجح ولم ينتصر صـــدام عنصري مهما كان، 
وهـــذه اللوحـــات المقيتة تنتهي عند بداية االصطدام بأي إنســـان مثالي 

يتجاوز بأخالقه وثقافته كل صور الجهل والتخلف.
لـــو أن مـــن يزرعون هذا الســـم بيـــن النـــاس يبذلون كل هـــذا الوقت في 
العنصريـــة ال تســـتحق أن  التفكيـــر وتثقيـــف أنفســـهم، ســـيدركون أن 
تأخـــذ كل هـــذا االهتمـــام... يبذلـــون جهـــدا إليجـــاد مكان ألنفســـهم! فال 
داعـــي للكـــذب الجميـــل! ما أراه في بعـــض الدول من صراعـــات وتبادل 
التهـــم والســـب والقذف والنزعـــة العنصرية بين بعض الشـــعوب العربية 
واإلســـالمية لألســـف توحي بأننـــا في مرحلة الرجوع إلـــى عصر ما قبل 
اإلســـالم والجاهلية عندما كانت أغلب العالقات ليســـت إلنسانيتك، بل 

لعرقك أو طائفتك أو دينك.
هؤالء الذين لم يجدوا ألنفسهم مكانا في اإلنسانية البد أن يدركوا أن األفق  «

مفتوح وإلى األبد، فاإلنسان وحده يحيا بوردة الحديقة وأشجار السالم 
ومصباح أديسون، فال تتكبروا وعيشوا للسالم واإلنسانية، فال ننسى ما قاله 

نيلسون مانديال “هناك صرخة في نهاية طريق الصمت”.

فرات البسام

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

للتواصل: 17111483

“فنغ شوي” دليل الطاقة اإليجابية في المنزل
يقول مثل صيني قديم، إذا كان هناك تناســـق وانســـجام في أرجاء كل 
بيت عندها يسود النظام في الوطن، وإذا ساد النظام في الوطن يسود 
السالم على األرض. تلك كانت مقدمة “كتيب” صغير جدا بعنوان “دليل 
الطاقـــة اإليجابيـــة فـــي البيـــت” وباللغة الصينيـــة “فنغ شـــوي”، والكتاب 
يحتوي على تعليمات وإرشـــادات من شـــأنها أن توفر الطاقة اإليجابية 
في البيت، فكما هو معروف عن الشـــعب الصيني التزامه وبحثه الدائم 
عـــن الطاقـــة اإليجابية، وبعيدا عن أزمة “كورونا” أشـــركك قارئي العزيز 

في بعض التعليمات واإلرشادات.
ضـــع دوما ســـريرك في الزاويـــة المقابلة تماما لمدخـــل الغرفة، وإياك أن 
تنام ورأســـك أو رجـــالك مصوبتان باتجاه الباب، وتفادى وضع ســـريرك 
تحـــت إحـــدى النوافذ، فهـــذا سيتســـبب باضطراب الطاقـــات من حولك 
طـــوال الليل. ابذل مجهودا لتصوير كل فـــرد من أفراد العائلة وتأكد أن 
كل فرد يبدو ســـعيدا وعلق الصور في غرفة الجلوس لترمز إلى العائلة 
الســـعيدة، ويفضل وضعها على الحائط الجنوبي الغربي. إن أردت دعم 

رؤســـائك وزمالئك، أدر دوما ظهرك للحائـــط وأنت جالس، وليكن الباب 
أمامك، فالحائط يشعرك بالحماية، وعلق صورة جبال خلفك، وتذكر أنه 

ال شيء يضاهي قوة الجبل.
تقـــوم المماســـح والمكانس بإزالة الطاقة الســـلبية من المنـــزل، لكنها قد 
تزيـــل أيضا الطاقة اإليجابية، وينصحك “الفنغ شـــوي” بتخبئة المكانس 
بعيـــدا عن األنظـــار بعد االنتهاء مـــن أعمال التنظيف. أبعـــد كل النباتات 
التـــي فيها أشـــواك من أمام مدخلـــك، قد تصدر النباتات الشـــائكة طاقة 
إيجابيـــة، لكـــن يجب أن تبقى دوما خارج المنـــزل وأال تكون قريبة جدا 

من المدخل األمامي.
 على الحمامات أن تبقى نظيفة ومرتبة، لكن يجدر أال تزينها النباتات أو  «

األزهار أو الرسوم أو التحف. إذا كان سريرك يقع بين باب المدخل وباب 
الحمام، يقال ان الطاقات التي تعبر سريرك تتأثر بذلك، غير موضع سريرك 

أو ضع حاجبا بين السرير وأحد األبواب. إذا وبعد كل تلك النصائح... من 
سيجربها في محيط عمله ومنزله لتجميع الطاقة اإليجابية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

منـــذ أن وعيـــت على هذه الدنيا لم أشـــعر بحزن في العيـــد كحزني في عيد 
هـــذا العـــام، فما التفت يمينًا أو شـــماالً إال ووجدت األحـــزان دوني، افتقدت 
تكبيـــرات العيـــد التـــي كانت تصدح بهـــا حناجر المصلين منـــذ خيوط الفجر 
األولـــى، افتقـــدت صوت األطفـــال وهم يجوبـــون األحيـــاء، افتقدت صوت 
طرقـــات البـــاب لزائر جاء للتهنئة، بـــدوت عاجزة عن الخـــروج لزيارة األهل 
وتقبيل رأس أمي، أما أبي ورحيله فهي قصة أخرى وغصة، فهذا أول عيد 

ال أراه فيه أو أسمع صوته.
يا هللا كأني في زمان غير هذا الزمان، في مكان غير هذا المكان، ماذا حصل 
فـــي هذا العالم؟ الخوف يحيط بنـــا من كل مكان، ما أتعس هذه الدنيا التي 
لـــو كانت تســـاوي عند هللا عـــز وجل جناح بعوضة ما ســـقى هللا فيها الكافر 
َن  شـــربة مـــاء. لكنها ســـنة هللا في خلقه، وهـــو القائـــل: )َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشـــْيٍء مِّ

اِبِريَن(. ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثَّ اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ

كـــم هـــو محـــزن ٔان ئاتـــي العيد بينما هنـــاك ٔارواح عزيـــزة غادرتنـــا، أبي لقد 
غابت شمســـك رغم حاجتنا إلى دفئك وحنانك، فعال ال نشـــعر بمرارة فقدان 
األحبة ٕاال بعد غيابهم، ســـنبقى نســـترجع ٔاحلى اللحظـــات ؤاجمل الذكريات 
التـــي جمعتنـــا بـــك، أما العيد الـــذي أعرفه لن يعود، ســـيصبح عيدي له طعم 
ونكهة مختلفة فرحة غير مكتملة تنقصها قبالتك وكلماتك ورائحة عطرك، 

تنقصها أنت بروحك وكل تفاصيلك.
ربي نسألك الصبر على فقدان والدي، كما نسألك أن تزول عنا الغمة، كم كنت  «

أتمنى أن أهنئ أحبتي وأتيمن بيمينهم مصافحة وأسعد بوجوههم المبتهجة، كم 
أتشوق أن أستمد قوتي وسعادتي بهم أقبلهم وأحضنهم بحرارة، ترك أبي رحمه 

هللا فراغًا مؤلمًا كم كنت أتمنى تعويض شيء منه عند لقائي بهم والحديث 
معهم، إنما حال البعاد دون هذا المراد. ختامًا نسأل هللا تعالى أن يولينا لصبرنا 
على هذا البالء أعظم أنواله ويمنحنا من سائر خيراته، ودعنا عيدنا هذا العام 

لنستقبل عيدا أجمل بإذن هللا.

فاتن حمزة

عيد هذا العام بدون مالمح

يعتقد مطبقوا القانون األميركي أنهم يســـتطيعون، وسيتمكنون، من التنبؤ 
بأحـــداث الجريمـــة فـــي المســـتقبل، والحد مـــن المناطـــق الســـاخنة العنيفة 
واإلجراميـــة بشـــكل اســـتباقي قبل وقـــوع جريمـــة جنائية حقيقيـــة. وعلى 
الرغـــم مـــن أنهما في مراحلهمـــا األولى داخـــل تنفيذ القانون إال أن الكشـــف 
عـــن الجريمة والتحليل الجنائي باســـتخدام الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 

يحدثان ثورة سريعة لحماية سلسلة التوريد وربما إنقاذ األرواح.
لســـنوات عديـــدة، تـــم اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي وتعلـــم اآللـــة إلثبات 
هويـــة الجنـــاة ومـــكان وجـــود الجنـــاة في وقـــت ارتـــكاب العمـــل اإلجرامي 
وأفعالهـــم ومكان وجودهم قبل وبعد ارتكاب الفعل اإلجرامي، هذه مهمات 
شـــاقة ولكن تصنيـــف الذكاء االصطناعـــي الذي يتفحص كميـــات هائلة من 
البيانـــات المرئية إلى جانب نصوص ســـلوك تعلم اآللة وخوارزميات الذكاء 
االصطناعـــي وتعلم اآللة يمكنها أن تقضي على األخطاء البشـــرية خصوصا 

في تحديد الشهود وبالتالي تزيد دقة االعتقال.
“الشرطة التنبؤية” هي ممارسة تحديد التاريخ واألوقات والمواقع التي من 
المرجـــح أن تحـــدث فيها جرائم محددة، ثم تحديد موعد لضباط الشـــرطة 
للقيـــام بدوريـــات في تلك المناطق علـــى أمل منع وقوع الجرائـــم، وبالتالي 

الحفاظ على أمن األحياء. بعد إجراء الكثير من األبحاث والمشـــاركات من 
إدارات الشـــرطة الرئيســـية بالتعـــاون مع مـــوردي البرمجيات، يتم تحســـين 
النماذج التحليلية التنبؤية باســـتمرار. أعطت استنتاجات إضافية األولوية 
لمجموعـــات نقـــاط البيانات الثـــالث األكثر أهميـــة: تاريخ ووقـــت الجريمة، 
موقع الجريمة ونوع الجريمة - وبالتالي، تبسيط عملية جمع البيانات وربما 

الحد منها.
يمكن إنشاء مصفوفة ملف تعريف من قاعدة بيانات تحتوي على شركاء  «

معروفين، حمض نووي محتمل موجود في مكان الحادث، الكشف عن أعيرة 
نارية... إلخ، إلى جانب فحص مقاطع الفيديو من الكاميرات األمنية وإشارات 

المرور وكاميرات السالمة، يمكن للمحققين المكلفين بتنفيذ القانون إجراء 
اعتقال دقيق، ما يقلل من االعتقاالت غير المشروعة. بشكل خاطئ، تقوم 

العديد من المجتمعات بإزالة كاميرات إشارات المرور وبالتالي تستثني البيانات 
الشاملة المحتملة التي يتم توفيرها لمنفذي القانون. إذا استمر جمع بيانات 

الكاميرا جنًبا إلى جنب مع االستشهادات، يمكن تخصيص إيرادات الكاميرا 
المحتملة للترقيات التكنولوجية المستمرة، ما يوفر استثمارًا في منع 

الجريمة، االستشهادات أو عدم االستشهادات: يعد توفر نقاط تجميع البيانات 
المتسقة المفتاح إلعاقة الجريمة.

 

د. جاسم حاجي

التحليل الجنائي باستخدام الذكاء االصطناعي

التنوع الثقافي حاجة إنسانية
إن مـــا ُيحقـــق التماســـك االجتماعـــي والتفاهـــم بين الشـــعوب هـــو التبادل 
الثقافي والحوار المنصف بينها، والقائم على االحترام اإلنساني والتساوي 
في الكرامة، وهذا ما يعمل على تشجيع التعددية الثقافية وإزالة التطرف 
والتعصـــب وغـــرس مبادئ العدالـــة، وللثقافة دور كبير فـــي إنهاء النزاعات 
والصراعات، والثقافة لغة واحدة حتى لو تعددت الثقافات، كما أنها تشجع 
علـــى حريـــة الرأي والتعبيـــر لجميع اللغـــات في الوطن الواحـــد حيث يجد 

جميع الناس إنسانيتهم المشتركة في هذا التنوع.
والتنـــوع الثقافي يرتبط بالحوار، والحوار يـــؤدي إلى االنفتاح على اآلخر، 
سواء الحوار بين الدول أو بين األفراد وفي مختلف المجتمعات، فالحوار 
يرفـــع الوعي اإلنســـاني ويبني قاعدة صلبة للتبـــادل والتفاهم بين الجميع، 
لـــذا البـــد من االعتماد علـــى الثقافة كمؤشـــر للتنمية وبناء مســـتقبل ناجح 
لتهيئـــة حيـــاة فكريـــة وعاطفيـــة ومعنويـــة أكثر شـــموال واســـتدامًة، وهذا 
يتطلـــب دمـــج مبادئ التنوع الثقافـــي وقيم التعدديـــة الثقافية في ُمجمل 
السياســـات االجتماعيـــة عبر الشـــراكة العامة والخاصة وبمـــا ُيحافظ على 

الهوية الوطنية.
وذكـــرت “منظمـــة األمـــم المتحـــدة” أن “كوفيـــد 19” والعـــزل االجتماعـــي 
فـــي البيـــت أو في الدولة ســـاهم كثيًرا فـــي تحول باليين األشـــخاص إلى 
الثقافـــة كمصـــدر للرفاه والتواصل وذلك عبر اإلنترنـــت من خالل الزيارات 
االفتراضية إلى المتاحف وصاالت العرض الســـينمائية وغير ذلك، وهذا ما 
يؤكد أن التنوع الثقافي لمختلف الفعاليات واألنشطة قوة محركة للتنمية 

اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية المستدامة.
إن وحـــدة المجتمـــع قائمـــة على الهويـــة الوطنية، لكن ذلـــك ال يعني إغفال 
الثقافـــات األخرى، ومع اختالف اللغات ومفرداتها إال أن هناك ما هو جامع 
بينهـــا، مع الحفاظ على الخصوصيـــة القومية والدينية لكل هوية، وهذا ما 
سيعمل على اجتثاث ممارسات الكراهية والتعصب وسيسهم في التعامل 
مـــع كل الثقافـــات والتيـــارات من غير تهميش بما ُيحقـــق األمن االجتماعي 

واالستقرار بين أفراد المجتمع.

إن دول العالم توحد صفها اليوم في جبهة واحدة لمكافحة الكوفيد  «
بالتكاتف مادًيا وِعلمًيا إليجاد عالج له، ليس لدولة معينة بل لجميع الدول 

والشعوب، وهذا التعاضد والتكاتف الدولي هو نتيجة للحوار بين هذه 
الثقافات واحترام آراء جميع الدول الكبيرة والصغيرة والفقيرة والغنية، 

فالكوفيد أعلن الحرب على جميع هذه الدول وشعوبها.

عبدعلي الغسرة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة بوابة المرج للمقاوالت تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم ١٢١٠٠١

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة بوابــة المــرج للمقــاوالت تضامــن بحرينية 
المسجلة بموجب القيد رقـم ١٢١٠٠١، بتصـفية الشـركة اختيـاريا و تعيـين

السيدة / عهود علي حسن يوسف يتيم مصفية للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

+ 973 ٣٤٠٧٩٥٧٠ 
AMERHEGAB8@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة
 إدارة التسجیل

إعالن رقم )58746( لسنة 2020 
بشأن إشھار انتھاء أعمال تصفیة

شركة سیكستین فورتین القابضة ش.ش.و
 لمالكھا احمد عبدالعزیز بوحاجیھ

تعلــن إدارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســیاحة بأنھ قــد تقدم إلیھا 
الســید / احمــد عبــد العزیــز احمــد بوحاجیــھ باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
بوحاجیــھ،  عبدالعزیــز  احمــد  لمالكھــا  ش.ش.و  القابضــة  فورتیــن  سیكســتین 
المســجلة كشــركة الشــخص بموجــب القیــد رقــم 113002، طالبــا إشــھار إنتھــاء 
أعمال تصفیة الشــركة تصفیة اختیاریة و شــطبھا من الســجل التجاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشــركات التجاریة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية 

شركة جهاد وعائلته للمقاوالت تضامن ألصحابها 
جهاد علي حسن يوسف يتيم وشريكه

سجل تجاري رقم ١٢١٠٠١

بنــاء على قرار الشــركاء في شــركة جهــاد وعائلته للمقــاوالت تضامن ألصحابها 
جهاد علي حســن يوســف يتيم وشــريكه المسجلة بموجب القيد رقـــم ١١٤٨٨٩، 

بتصـفية الشـركة اختيـاريا و تعيـين السيدة / عهود علي حسن يوسف يتيم 
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم )21( لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

+ 973 ٣٤٠٧٩٥٧٠ 
AMERHEGAB8@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري

 لشركة علي حسين ابراهيم القصاب ذ.م.م

قــد  بأنــه  الســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
تقــدم إليهــا الســادة اصحــاب شــركة علــي حســين ابراهيــم القصــاب ذ.م.م 
االســم  تعديــل  طالبيــن   ،--8689-11-- رقــم  القيــد  بموجــب  -المســجلة 
الــى   ALI HUSSAIN EBRAHIM W.l.l مــن  االنجليزيــة  باللغــه  التجــاري 

ALIHUSSAINEBRAHIMALQASSABW.l.l
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن
 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020 
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى 

شركة تضامن

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليها الســادة شــركة ســيدني لالستشــارات والتطوير ذ.م.م)مكاتــب محترفه( 
نيابــه عــن شــركة بلو ســتار لالستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
1-131171طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة 

تضامن برأسمال وقدره 5000 خمسه االف دينار بحريني، بين كل من:
JANET ANGELA KELLAGHER .1 

DAVID ALEXANDER BELL .2 

القيد: ١١٤٨٨٩

 التاريخ: ١٩-2020-05

القيد : 8689-11

التاريخ : 27-5-2020

القيد : 131171-1 

التاريخ : 21-05-2020
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يعتــرف بحــرق ســيارة صــديقــه القديــم دون ســبب
ــواه الــعــقــلــيــة ــ ــن قـ ــي لــلــتــحــقــق مـ ــس ــف ــن ــر مــســتــشــفــى الـــطـــب ال ــري ــق ــمــحــكــمــة تــنــتــظــر ت ال

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة فــي واقعــة حــرق ثالثينــي ســيارة 
صديقه القديم، مدعيا أن المجني عليه يختلق إليه المشاكل، وعند التحقيق 
معه قال إنه ال يدري ســبب تفكيره هذا، لذا فقد قررت المحكمة منذ ديســمبر 
الماضي إحالته لمستشــفى الطب النفســي إلعداد تقرير بشأن مسؤوليته عن 
تصرفاته من عدمه، والذي ما تزال بانتظار استكماله حتى جلسة يوم أمس، 
إذ قــررت تأجيــل القضية للقرار الســابق ذكره حتى الجلســة المقــرر انعقادها 

في يوم الثالث من يونيو المقبل.

وتتمثـــل التفاصيل فـــي أن بالغا كان 
قـــد ورد، مفـــاده إشـــعال حريـــق عمدا 
فـــي ســـيارة المجنـــي عليـــه بمنطقـــة 
الســـقية في الســـلمانية، وقد توصلت 
التحريات عن طريق المصادر السرية 
إلى أن المتهم هو من ارتكب الواقعة، 
وأنـــه خطط قبل مـــدة لجريمته، وأنه 
فـــي يـــوم الواقعـــة توجـــه إلـــى مكان 
تواجـــد الســـيارة بالقـــرب من مســـكن 
صاحبهـــا، وأضـــرم النيـــران فيهـــا، بأن 

ســـكب عليهـــا مـــادة قابلة لالشـــتعال؛ 
بقصـــد إحـــداث أكبر ضـــرر فيهـــا، مما 

أخل بسالمة المواطنين والمقيمين.
وعلى إثر ذلك تم إنشـــاء فريق بحث 
، وتـــم االشـــتباه فـــي شـــخص  وتحـــرٍّ
يحمـــل نفس المواصفـــات تبين الحقا 
اســـتدعاؤه  تـــم  والـــذي  المتهـــم،  أنـــه 
إلدارة المباحـــث الجنائيـــة، واعتـــرف 

بما ارتكب من جرم.
وقـــرر فـــي أقوالـــه أنـــه علـــى معرفـــة 

وأنـــه  الســـيارة  صاحـــب  بالشـــخص 
صديق ســـابق له، وبتاريخ 17 سبتمبر 
2019، خـــرج فـــي الســـاعة 2:00 مـــن 
منزله بمنطقة توبلـــي وتوجه لمنطقة 
ســـيارة  لحـــرق  ليخطـــط  الســـقية؛ 
صديقـــه الســـابق ألنـــه كان يحس أنه 
يختلـــق إليـــه المشـــاكل خصوصا وأن 
صداقتهما انقطعـــت وال توجد بينهما 

خالفـــات، وبذات الوقـــت أكد على أن 
المجنـــي عليـــه ال يخلـــق له المشـــاكل 
ولكنـــه ال يعلـــم لمـــاذا توّلـــد لديـــه هذا 

اإلحساس.
وأضـــاف أنـــه شـــاهد ســـيارة صديقـــه 
متوقفـــة بالقـــرب مـــن أحـــد المبانـــي، 
بتلـــك  يشـــاهدها  دائمـــا  إنـــه  حيـــث 
المنطقـــة، وبعد 3 أيـــام توجه لمحطة 

وعبـــأ  مســـكنه  مـــن  القريبـــة  الوقـــود 
قنينة مياه بالبنزين بقيمة 500 فلس، 
وتوجه لمنطقة السقية وركن سيارته 
فـــي براحة تبعـــد عن ســـيارة صديقه 
السابق حوالي 30 مترا، وسكب عبوة 
البتـــرول عليهـــا بالكامل وأشـــعل النار 
بالوالعـــة وابتعـــد عنهـــا مســـرعا والذ 
بالفـــرار مـــن الموقع، وبعـــد 3 أيام من 
الواقعـــة تـــم القبض عليه اســـتدعاؤه 

وتوقيفه.
أما صاحب الســـيارة فقـــد تعّرف على 
كاميـــرا  تصويـــر  خـــالل  مـــن  المتهـــم 
الفيديـــو، وقـــال إنه صديـــق قديم له، 
وال توجـــد بينهمـــا خالفـــات، لكنه كان 
يشـــاهده وهـــو يراقبـــه منـــذ حوالـــي 
شـــهر، وأن قيمة ســـيارته تبلـــغ 4000 

دينار تقريبا.
وطلبـــت المحكمة في أواخر ديســـمبر 
الماضـــي مـــن النيابة العامـــة مخاطبة 
مستشـــفى الطب النفسي لبيان حالته 

النفســـية ومدى مسؤوليته عن أفعاله 
وقـــت ارتـــكاب الجريمة، ومـــا إذا كان 
يعانـــي من أمـــراض نفســـية وعصبية 
وعقلية تفقده المسؤولية عن أفعاله.

مـــن  مبدئـــي  تقريـــر  ورد  حيـــث 
المستشـــفى ورد فيه أن المتهم يعاني 
من أمراض ذهانية منذ أكثر من سنة، 
وأنـــه فاقـــد للبصيـــرة، وعليـــه قـــررت 
اللجنة ضرورة إيداعه في مستشـــفى 
الطب النفسي الستكمال التقييم لكي 
يتسنى للجنة التوصل إلى قرار نهائي 

بشأنه.
وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة 
علـــى اعتبـــار أنـــه بتاريخ 20 ســـبتمبر 
2019، أشعل عمدا حريقا في السيارة 
بـــاألوراق  والنـــوع  الوصـــف  المبينـــة 
والمملوكـــة إلحـــدى الشـــركات المالية 
وكان مـــن شـــأن ذلـــك تعريـــض حيـــاة 

الناس وأموالهم للخطر.
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عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

علمـــت “البـــالد” أنه مـــن المقرر 
الصغـــرى  المحكمـــة  تبـــدأ  أن 
األســـبوع  فـــي  الجنائيـــة 

المقبـــل بنظـــر قضيـــة مرفوعـــة 
ضد إعالمي معروف، والذي نشـــر 
التواصـــل  منصـــة  عبـــر  تغريـــدات 

االجتماعي “تويتر”، تضمنت عبارات 
سب وشتم بحق أحد األشخاص.

ويعتقـــد أنـــه يواجـــه تهمـــا تتمثـــل فـــي 
الســـب والشـــتم بحق المجني عليه، وإساءة 

استعماله لوسائل االتصال )الهاتف(.

إعالمي معروف يسب ويشتم عبر “تويتر”

حبس شخص ادعى أن “كورونا” كذبة
ــاس ــن ال أمـــــوال  ــى  ــل ــال ع ــص ــح ــت ــغـــرض مــنــهــا االس الـ ــال إن  ــ ق

النيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
نواف العوضـــي أن النيابة 
مـــن  بالغـــا  تلقـــت  العامـــة 
لمكافحـــة  العامـــة  اإلدارة 
الفســـاد واألمن االقتصادي 
بقيـــام  واإللكترونـــي، 
شخص بنشـــر أخبار كاذبة 
عبـــر حســـابه فـــي مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي عن 
جائحة كورونا )كوفيد 19(، 

مفادها أنه ال وجود لها في 
الواقـــع وأنها مجـــرد كذبة، 
والغرض منها االستحصال 
على أمـــوال النـــاس، مقلال 
مـــن اإلجـــراءات المبذولـــة 
مـــن قبـــل حكومـــة مملكـــة 
البحريـــن في ذلك الشـــأن، 
مـــا يترتب عنه عدم التزام 
والمقيميـــن  المواطنيـــن 
اإلجـــراءات  بتلـــك 

األخـــذ  عـــن  وامتناعهـــم 
المقـــررة،  الوقايـــة  بســـبل 
ويجهـــض مـــن ثـــم الجهود 
مواجهـــة  فـــي  الوطنيـــة 

الجائحة.
العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت 
تحقيقاتهـــا، إذ اســـتجوبت 
المتهـــم بحضـــور محاميـــه 
وأمرت بحبســـه احتياطيا 

نواف العوضيعلى ذمة التحقيق.

المنامة - النيابة العامة

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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86 مليــون طفل إضافــي معرضون للفقر بســبب تداعيات “كورونا”

غوتيريش: معاناة اقتصادية ال توصف تنتظر العالم

حــث األميــن العام لألمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش المجتمع الدولي 
علــى تحــرك جماعي في ســبيل مواجهة التبعــات االقتصادية لفيروس 
كورونا المستجد، محذرا من العواقب الكارثية في حال عدم فعل ذلك. 

وشدد غوتيريش، في كلمة ألقاها 
ــال فــعــالــيــة  ــ ــخــمــيــس خـ ــــس ال أمـ
خـــاصـــة بــتــمــويــل الــتــنــمــيــة خــال 
على  بــعــدهــا،  ومــا  الجائحة  فــتــرة 
الــمــعــروف  الـــفـــيـــروس  تــفــشــي  أن 
بـــ”دمــار  سيتسبب  بـــ”كــوفــيــد19-” 
فـــي جميع  تـــوصـــف”  ال  ومـــعـــانـــاة 
أنحاء العالم، بما في ذلك “مجاعة 
فشل  حال  في  النطاق”،  تاريخية 
اإلجــراءات  اتخاذ  العالم في  دول 

الازمة اآلن. 
مليون   60 أن  غــوتــيــريــش  وذكــــر 
في  سيواجهون  إضــافــي  شخص 
ــمــدقــع، فيما  ــذا الــحــال الــفــقــر ال هـ
من   % 50 إلــى  يصل  ما  سيخسر 
)نحو  العالم  مستوى  على  العمالة 
1.6 مليار شخص( موارد التمويل.

المتحدة،  األمم  تقييمات  وحسب 
في  العالمي،  االقتصاد  يشهد  قــد 
الازمة،  التدابير  اتخاذ  عدم  حال 
تراجعا  المقبلين  العامين  خــال 
تقريبا،  دوالر  مليار   8.5 بــمــقــدار 

شخص  مليون   34.3 يدفع  قد  ما 
إلى الفقر المدقع حتى نهاية العام 
ــاري، وقـــد يــرتــفــع هـــذا الــعــدد  الـــجـ
بمقدار 130 مليونا خال السنوات 

العشرة القادمة.
ضــرورة  على  العام  األمين  وشــدد 
تـــفـــادي هـــذا الــســيــنــاريــو واتــخــاذ 
ــة فـــــي ســتــة  ــيـ ــاعـ ــمـ خـــــطـــــوات جـ
بغية  قصوى،  أهمية  ذات  محاور 
لمحاربة  المطلوب  التمويل  تفعيل 

الجائحة وعواقبها فيها.
ومـــن بــيــن تــلــك الـــمـــحـــاور، زيـــادة 
العالمي  االقــتــصــاد  فــي  الــســيــولــة 
وتــخــفــيــف الـــمـــخـــاطـــر الــمــتــعــلــقــة 
ــات  ــقــ ــدفــ ــتــ ــ بـــــالـــــديـــــون وصــــــــد ال
وتكثيف  المشروعة  غير  المالية 
النمو  لتحقيق  الخارجي  التمويل 
ووضــع  الــوظــائــف،  وخلق  الشامل 
في  الــدول  لمساعدة  استراتيجية 
وتحقيق  الجائحة  تبعات  تــجــاوز 
ــمــيــة الــمــســتــدامــة،  ــتــن أهـــــــداف ال
إلـــى مــواجــهــة تحطي  ــاإلضــافــة  ب

التوازن  واستعادة  المناخ  تغيرات 
بين الطبيعة واالقتصاد.

ماليين األطفال على حافة الفقر 

منظمتا  أعــدتــهــا  ــة  ــ دراسـ ــذرت  حــ
“الــــيــــونــــيــــســــف” و”ســــــايــــــف ذي 
تشيلدرن” ونشرت أمس الخميس 
ــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة  مــن أن ال
لجائحة كورونا قد تدفع ما يصل 
إلى  إضافي  طفل  مليون   86 إلــى 
الــعــام.  نهاية  بحلول  الفقر  حــافــة 
ووفقًا للدراسة التي استندت إلى 
وصندوق  الدولي  البنك  تقديرات 

ــي وإلـــــى مــعــطــيــات  ــ ــدول ــ الــنــقــد ال
ديـــمـــوغـــرافـــيـــة فـــي حـــوالـــي مئة 
الزيادة األكبر في عدد  دولــة، فإن 
األطفال الذين سيعانون من الفقر 
ــجــائــحــة ســتــحــدث في  بــســبــب ال

أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشارت “اليونيسف” و”سايف ذي 
إلى  مشترك  بيان  فــي  تشيلدرن” 
إجمالي  أن  أظــهــرت  الــدراســة  أن 
عدد أطفال الكوكب الذين يعانون 
من الفقر سيبلغ بحلول نهاية هذا 
العام 672 مليون طفل، بزيادة 15 

% عن العام الماضي.

عواصم ـ وكاالت

طرابلس ـ وكاالت

تصاعد القتال بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق، أمس الخميس، في 
عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من 
إسقاط طائرة تركية مسّيرة انتحارية. واندلعت مواجهات باألسلحة الثقيلة 
الربيع والخاطات  زارة ووادي  الرملة وعين  النزاع في محاور  بين طرفي 
جنوب طرابلس، بعد يوم من سيطرة الجيش على محور الكاريزما وتقدمه 
عّدة  تحّرك  عن  عسكرية  مصادر  تحّدثت  حين  في  المطار،  محور  باتجاه 
ذلك،  إلى  مدينة مصراتة.  نحو  الجّوي  للدفاع  كتائب عسكرية ومنظومات 
استخدمت طائرات مسّيرة  الوفاق  قوات  إن  المنصوري،  فوزي  اللواء  قال 
)الكاميكاز(،  باسم  المعروفة  الثابت  الجناح  ذات  )ألباغو(  طراز  من  جديدة 
موضحا أنها طائرات انتحارية بدون طيار، سبق وأن تم استخدامها من قبل 
ميليشيات الحوثي في اليمن. وأضاف في مقطع فيديو عرضت فيه بقايا 
إحدى الطائرات التي تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية للجيش، أن هذه 
الطائرة تعمل على تفجير نفسها حال اقترابها من الهدف، ومصنعة من قبل 
شركة )إس تي إم( التركية للصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن قوات الوفاق 
شاركت بحوالي 10 طائرات انتحارية في الهجم على محوري كاريزما وعين 

زارة، ورغم ذلك تمكن الجيش من صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة.

قتال محتدم جنوب طرابلس.. مع دخول درون تركيا االنتحارية

بروكسل ـ وكاالت

ــي أمس  ــ قــرر مجلس االتــحــاد األوروب
المفروضة  عقوباته  تمديد  الخميس 
منذ عام 2011 على الحكومة السورية 
لمدة عام، حتى 1 يونيو 2021، بغض 
ــا  الــنــظــر عـــن جــائــحــة فـــيـــروس كــورون
له  المجلس في بيان  المستجد.  وأكد 
التقييدية  ــراءات  اإلجــ إبــقــاء  قــرار  أن 
جاء  وداعميه”  السوري  “النظام  بحق 
بالتوافق مع استراتيجية االتحاد تجاه 
سوريا، على خلفية “استمرار العمليات 
الممثل  المدنيين”. وشدد  القمعية ضد 
الخارجية  والــســيــاســة  لــأمــن  األعــلــى 
في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، 
ضد  موجهة  الــعــقــوبــات  هــذه  أن  على 

مــعــانــاة الشعب  الــمــســؤولــيــن عــن 
ــوات  ــنـ ــال سـ ــ الـــــســـــوري خــ

الــــــنــــــزاع، بـــمـــن فــيــهــم 
الحكومة  فــي  أفـــراد 
وداعموها  السورية 

دعما  يقدمون  الذين  األعمال  ورجــال 
إلى الحكومة ويستفيدون من “اقتصاد 
الحرب”. وأبدى بوريل تصميم االتحاد 
الــدعــم إلى  األوروبــــي على “مــواصــلــة 
الثابت  و”الــتــزامــه  الـــســـوري”  الــشــعــب 
بــاســتــخــدام كــل وســيــلــة مــتــاحــة بغية 
الــمــضــي قــدمــا نــحــو تــســويــة سياسية 
ــنــزاع ســتــصــب فـــي مــصــلــحــة جميع  ــل ل
السوريين وستضع حدا لعمليات القمع 
أسماء  رفــع  االتحاد  وقــرر  المستمرة”. 
شخصين وشركة من قائمته السوداء، 
المستوجب  “السلوك  عن  كفهم  بسبب 
شخصين  ــى  ــ إل بـــاإلضـــافـــة  ــزاء”،  ــجـ ــلـ لـ

آخرين بسبب وفاتهما.
األوروبــيــة  العقوبات  قائمة  وتضم 
تجميد  تـــم  فـــــردا   272 حــالــيــا 
أصــــولــــهــــم والــــحــــظــــر عــلــى 
 70 إلى  باإلضافة  سفرهم، 
كيانا تم تجميد أصولها.

االتحاد األوروبي يمدد العقوبات ضد الحكومة السورية

واشنطن ـ وكاالت

اعــتــبــر الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
إلـــى  بــــــاده وصـــلـــت  أن  تــــرامــــب، 
تــجــاوز  ــدا” مــع  “مــحــزن جـ منعطف 
كورونا  بفيروس  الوفيات  حصيلة 

في باده 100 ألف حالة. 
نشرها  تغريدة  فــي  تــرامــب،  وقـــال 
ــه فــــي مــوقــع  ــابـ ــسـ ــلـــى حـ ــس عـ ــ أمــ
ــنــا مــنــذ قــلــيــل إلــى  “تـــويـــتـــر”: “وصــل

ــع تــجــاوز  ــدا مـ مــنــعــطــف مـــحـــزن جــ
الجائحة  ــراء  جـ الــوفــيــات  حصيلة 
لكل  أعــرب  أن  أود  ألــف حالة.   100
أسر وأصدقاء المتوفين عن خالص 
ــا واجــهــه  ــكــل مـ تــعــاطــفــي وحـــبـــي ل
العظماء!  األشخاص  هؤالء  ويمثله 

هللا معكم!”.
وجدد الرئيس األميركي في تغريدة 

في  بالتسبب  الصين  اتهامه  أمــس، 
الفيروس  إن  قائا  كورونا،  جائحة 

“هدية سيئة” من بكين. 
أنــحــاء  تـــرامـــب: “فـــي جميع  وقـــال 
ــصــيــن فــيــروس  الـــعـــالـــم، قـــدمـــت ال
للغاية  )هــديــة( سيئة  كــورونــا وهــي 

من الصين.. هذا ليس جيدا!”
بــحــيــاة  ــا  ــ كــــورون ــروس  ــيـ فـ وأودى 

102241 شخص بالواليات المتحدة 
مليون  قرابة  وأصــاب  ظهوره،  منذ 

و750 ألف شخص.
ويخشى أن يكون وباء “كوفيد19-” 
في طريقه ألن يصبح أكثر الكوارث 
الصحية فتكا في الواليات المتحدة، 
منذ جائحة إنفلونزا عام 1918 التي 

أودت بحياة 675 ألف شخص.

منيابوليس ـ وكاالت

مدينــة  فــي  الشــغب  مكافحــة  وشــرطة  محتجيــن  بيــن  اشــتباكات  دارت 
منيابوليــس األميركيــة، حيــث أطلقــت األخيــرة قنابــل الغاز المســيل للدموع 

لليلة الثانية على التوالي.

موجة  خلفية  على  المواجهات  وجــاءت 
غــضــب لــمــقــتــل رجــــل أســــود شــوهــد في 
واسع،  نطاق  على  انتشر  مصور  تسجيل 
وهو قابع على األرض يتألم بينما يضغط 

ضابط أبيض بركبته على عنقه.
وأظـــهـــر الــتــســجــيــل الــــذي صــــوره شــاهــد 
االثنين  مساء  دارت  التي  المواجهة  رأى 
على  ملقى  وهو  عاما(   46( فلويد  جــورج 
يحاول  اليدين،  موثق  األرض  على  بطنه 
مكررا:  المساعدة  ويطلب  أنفاسه  التقاط 

“ال أستطيع التنفس”.
الــتــي  ــرة،  ــ ــيـ ــ األخـ ــرات  ــاهـ ــظـ ــمـ الـ ودارت 
ــهـــب، بعد  صــاحــبــتــهــا عــمــلــيــات ســلــب ونـ
ــيـــس الــبــلــديــة  ــبــة رئـ ســـاعـــات مـــن مــطــال

اتهامات  بتوجيه  االدعــاء  فــراي  جيكوب 
جنائية لضابط الشرطة األبيض الذي ظهر 

بالفيديو.
وتــم فصل الــضــابــط و3 آخــريــن شــاركــوا 
مكتب  فتح  حين  في  فلويد  اعتقال  في 
التحقيقات االتحادي الثاثاء تحقيقا في 

الواقعة.
الشرطة  إن  قــيــل  الـــذي  فــلــويــد،  وتــوفــي 
اســتــخــدام  مــحــاولــتــه  فــي  تشتبه  كــانــت 
أوراق بنكنوت مزيفة بأحد المطاعم، في 

المستشفى في تلك الليلة.
ــأ مــئــات مـــن الــمــحــتــجــيــن الـــشـــوارع  ومــ
الــمــحــيــطــة بــمــركــز شــرطــة الــحــي الــثــالــث 
بالمدينة في ساعة متأخرة األربعاء، في 

ميل  نصف  حوالي  بعد  على  تقع  منطقة 
من المكان الذي اعتقل فيه فلويد.

طائرة  مــن  تلفزيونية  تغطية  وأظــهــرت 
ينهبون  عشرات  المنطقة  فوق  هليكوبتر 
ويخرجون  “تــارغــت”،  متاجر  من  متجرا 
تسوق  بعربات  أو  بمابس  محملين  منه 

مليئة بالسلع.

وقال الرئيس دونالد ترامب على “تويتر”، 
إنه طلب من مكتب التحقيقات االتحادي 
“اإلسراع بهذا التحقيق. أنا ممتن جدا لكل 
المحلية  القانون  إنفاذ  سلطات  بذلته  ما 

من جهد”.
وأضاف: “عزائي ألسرة جورج وأصدقائه. 

العدالة ستتحقق”.

ــز الــشــرطــة ــرك ــة عــنــيــفــة أمــــام م ــه ــواج ــرات تــتــحــول إلـــى م ــاه ــظ ــت ال

سلب ونهب خالل احتجاجات على “مأساة فلويد”

دبي - العربية.نت

أمس  األميركية،  الخارجية  رصــدت 
مايين   3 قــدرهــا  مــكــافــأة  الخميس، 
عن  ــومــات  ــمــعــل ب ــدلـــي  يـ لــمــن  دوالر 
الـــقـــيـــادي الـــداعـــشـــي مــحــمــد خــضــر 
موسى رمضان. ورمضان من مواليد 
أقــدم مسؤولي اإلعام  األردن وأحــد 
العمليات  ويــشــرف على  داعـــش،  فــي 
وفــق  للتنظيم.  الــيــومــيــة  اإلعــامــيــة 
بــيــان الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة. ووفــق 
ــان واشــنــطــن، فـــإن “وزيـــــر إعـــام  ــي ب
رئيسا  دورا  لعب  المتطرف”  التنظيم 
ــة والــتــجــنــيــد  ــايـ ــدعـ ــيــات الـ فـــي عــمــل

والتحريض التي يقوم بها داعش.
كما أشرف على إعداد وإنتاج العديد 

ــفــيــديــو الــدعــائــيــة  مـــن مــقــاطــع ال
والمنشورات والمنصات عبر 

اإلنترنت التي تضمنت 
مـــشـــاهـــد وحــشــيــة 
للتعذيب  وقــاســيــة 

واإلعدام الجماعي للمدنيين األبرياء. 
الدعاية  مسؤول  قتل  عامين،  وقبل 
اإلرهابي،  داعش  تنظيم  لدى  األشهر 
ــاء الــعــمــلــيــات  ــنـ ــد، أثـ ــ كــريــســتــيــان أمـ
الشعب  حماية  لــوحــدات  العسكرية 
يعمل  كريستيان  وكان  سوريا.  شرق 
كــمــســؤول عن  التنظيم  فــي صــفــوف 
فيديوهات  نشر  تم  ولطالما  الدعاية 
أهالي  بتهديد  فيها  يقوم  لــه  وصــور 
شرق سوريا بالقيام بعمليات إرهابية. 
الــدواعــش  مــن  أمــد  كريستيان  ويعد 
ــر شـــهـــرة فـــي ألــمــانــيــا، اعــتــنــق  ــثـ األكـ
اتجه من والية   ،2003 اإلســام سنة 
شمال الراين – وستيفاليا نحو العراق 
وســوريــا؛ لــانــخــراط فــي صفوف 
تــنــظــيــم داعــــــش، وفــــي سنة 
في  كريستيان  ُعرف   2014
منخرط  كإرهابي  ألمانيا 

في صفوف التنظيم.

واشنطن.. 3 ماليين دوالر مقابل رأس وزير إعالم “داعش”
طهران ـ أ ف ب

بيروت ـ وكاالت

ــي  ــرانـ ــــشــــورى اإليـ ــتــخــب مــجــلــس ال ان
بلدية  رئيس  الخميس  أمــس  الجديد 
باقر  محمد  المحافظ  السابق  طــهــران 
بذلك سلطة  ليرسخ  له  رئيسا  قاليباف 
الرئاسية  االنتخابات  قبل  المحافظين 
المرتقبة السنة المقبلة. وأفاد التلفزيون 
نــال  )58 عــامــا(  قــالــيــبــاف  الــرســمــي أن 
لــتــولــي   267 أصــــل  مـــن  ــا  ــوتـ صـ  230
واحد من أهم المناصب في جمهورية 
الكفة  التصويت  هــذا  ويــرجــح  ايـــران. 
الذين  المحافظين  لمصلحة  السياسية 
المعتدل  الــرئــيــس  سياسة  يــعــارضــون 
التوتر  فترة  أوج  فــي  روحــانــي  حسن 
التي  المتحدة  والــواليــات  ــران  إيـ بين 

ــرض عــقــوبــات مــشــددة  أعـــــادت فــ
على طهران. وقاليباف سبق 

أن تــرشــح ثـــاث مــرات 
الرئاسية  لانتخابات 
قائد  منصب  وشــغــل 

الشرطة سابقا وكان عضوا في الحرس 
رئيس  منصب  وتولى  اإليراني  الثوري 
 .2017 حتى   2005 من  طهران  بلدية 
ــوات في  ــ ــال عــــددا كــبــيــرا مــن األصـ ــ ون
العاصمة في االنتخابات البرلمانية التي 
نسبة  أدنــى  وشهدت  فبراير  في  جرت 

مشاركة في االقتراع منذ عقود.
ونسبة االمتناع عن التصويت القياسية 
ترشيحات  رفـــض  عــمــومــا  سببها  كـــان 
واالصاحيين  المعتدلين  مــن  العديد 
الذي  الدستور  قبل مجلس صيانة  من 

يهيمن عليه المحافظون المتشددون.
ــــف مـــــن الـــمـــحـــافـــظـــيـــن  ــال ــحــ ــ وفـــــــــاز ت
ظل  في  االنتخابات  في  والمتشددين 
غــيــاب أي مــنــافــســة مـــن الــجــانــب 
اإلصاحي. ويخلف قاليباف في 
الريجاني  علي  المنصب  هذا 
رئاسة مجلس  تولى  الذي 

الشورى منذ 2008.

أمس  اللبناني،  النواب  مجلس  أقر 
الــخــمــيــس، قـــانـــون رفــــع الــســريــة 
الــمــصــرفــيــة عـــن الــمــســؤولــيــن في 
تشكيكا  تلقى  خطوة  فــي  الــدولــة، 
يعيشها  عــمــيــقــة  أزمـــــة  ظـــل  فـــي 
منها  كبير  جــزء  فــي  ناتجة  لبنان 
الدولة  في  المستشري  الفساد  عن 

والمؤسسات.
للمرة  بــرلــمــانــيــة  جــلــســة  ــدت  ــقـ وُعـ
الــثــانــيــة خـــارج مــقــر الــبــرلــمــان في 
مؤتمرات  قاعة  في  بيروت  وســط 
التباعد  تطبيق  فيها  يمكن  كبيرة 
فيروس  مــن  للوقاية  االجتماعي؛ 

كورونا المستجد.
وكـــان عــلــى جـــدول أعــمــالــهــا أيضا 
عدة  قوانين  واقتراحات  مشاريع 
أبــرزهــا قــانــون عــفــو عـــام وقــانــون 
“كــابــيــتــل كــونــتــرول” أو  “ضــوابــط 
انهيارا  يشهد  بلد  في  المال”  رأس 

اقتصاديا.
الذي  كنعان  إبراهيم  النائب  وقــال 
يــرأس لجنة الــمــال والــمــوازنــة في 
مجلس النواب لوكالة فرانس برس 
المصرفية  السرية  رفــع  قــانــون  إن 
يــشــمــل “كـــل مـــن يــتــعــاطــى الــشــأن 
من  معينا،  أو  كــان  منتخبا  الــعــام، 
ــيــس الــبــلــديــة إلــى  ــائــب إلـــى رئ ــن ال

القاضي والضابط  والمستشار”.
عن  ينتج  ما  “كــل  القانون  ويشمل 
فساد، وأضيف إليه تمويل اإلرهاب 
وتبييض األموال وتمويل الحمات 

االنتخابية”.
الوطنية  “الهيئة  الــقــانــون  ويمنح 
التحقيق  وهيئة  الفساد”  لمكافحة 
الخاصة في مصرف لبنان صاحية 
سابقة  نسخة  تعديل  بعد  تنفيذه 
أيضا  الصاحية  هــذه  تعطي  كــان 

للقضاء.

انتخاب محمد باقر قاليباف رئيًسا للشورى اإليراني

البرلمان اللبناني يقر قانون رفع 
السرية المصرفية عن المسؤولين

60 قتيال بهجمات في 
شمال غرب نيجيريا

كانو ـ أ ف ب

قتل 60 شخصا خالل هجمات منسقة على 
الواقعة في  عدة قرى في والية سوكوتو 
مجموعات  نفذتها  نيجيريا،  غــرب  شمال 
بـ”العصابات”،  محليا  إليها  يشار  مسلحة 

كما أفادت مصادر طبية ومحلية.
مقاطعة  مستشفى  فــي  مــمــرضــة  وقــالــت 
سابون بيرني العام إن “60 جثة أحضرت 
الــمــجــاورة  الــواليــة  فــي  المستشفى”،  إلــى 
للنيجر، التي تشهد غالبًا هجمات إجرامية 
ــنـــي في  ــع األمـ تــثــيــر قــلــق مــراقــبــي الـــوضـ

المنطقة.

قياس درجة حرارة طفل من الالجئين السوريين قبل أن يتم اختباره عن فيروس كورونا في صيدا )أ ف ب(

وفيات “كورونا” تتعدى 100 ألف في الواليات المتحدة

الواقعة كانت وراء موجة احتجاجات في منيابوليس



ظل المارد اإلسباني ريال مدريد، النادي األعلى قيمة في أوروبا بحسب التقرير 
الذي نشــرته شــركة المحاســبة “كيه. بي. إم. جي” أمس، بشــأن تقييم أداء أندية 
كــرة القــدم. وبقــي مانشســتر يونايتد في المركــز الثاني رغم تعثره في الموســم 

المعلق من الدوري اإلنجليزي الممتاز.

وتقدم العمالق اإلســـباني برشـــلونة إلى 
المركز الثالث على حساب زعيم األندية 

األلمانية بايرن ميونخ.
الخامـــس  الســـنوي  التقريـــر  واســـتند 
لتقييـــم األنديـــة علـــى قيمة المؤسســـة، 
عبر قياس الربحية، الشهرة، اإلمكانيات 
الرياضيـــة، حقـــوق البـــث التليفزيونـــي 
وامتـــالك ســـتاد، وذلك حتـــى األول من 
كانـــون الثاني/ ينايـــر 2020، ممـــا يعنـــي 
أن آثـــار جائحـــة كورونـــا لـــم تؤخـــذ في 

الحسبان خالل إعداد هذا التقرير.
وكتـــب أندريا ســـارتوري رئيـــس قطاع 

الرياضـــة العالميـــة فـــي “كيـــه. بـــي. إم. 
جـــي”، “قيـــم األندية تأثرت بـــكل تأكيد، 

لكن األثر الفوري ال يمكن تحديده”.
 ومّثل ناديا بوروسيا دورتموند وشالكه 
أيضا الدوري األلماني في قائمة األندية 
الــــ15 األعلـــى قيمة، بينمـــا ضمت قائمة 
أول 32 ناديـــا تســـعة أندية مـــن الدوري 
الـــدوري  مـــن  و7  الممتـــاز  اإلنجليـــزي 

اإلسباني و6 من الدوري اإليطالي.
وبلغـــت قيمـــة ريـــال مدريـــد 3 مليارات 
و478 مليـــون يـــورو، مقابـــل 3 مليارات 
و342 مليـــون يورو لمانشســـتر يونايتد 

يـــورو  مليـــون  و193  مليـــارات  و3 
لبرشـــلونة ومليارين و878 مليون يورو 

لبايرن ميونخ.

خامســـا  اإلنجليـــزي  ليفربـــول  وجـــاء 
مليـــون  و658  ملياريـــن  بلغـــت  بقيمـــة 
يـــورو، يليـــه مواطنه مانشســـتر ســـيتي 

بملياريـــن و606 مليـــون يـــورو، مقابـــل 
ملياريـــن و216 مليون يورو لتشيلســـي 
اإلنجليـــزي، يليـــه مواطنـــه توتنهام في 
المركـــز الثامـــن بملياريـــن و67 مليـــون 

يورو.
وجـــاء باريس ســـان جيرمان الفرنســـي 
في المركز التاســـع بمليـــار و911 مليون 
يـــورو، ثـــم آرســـنال اإلنجليـــزي بمليـــار 
و852 مليـــون يـــورو، يليـــه يوفنتـــوس 

اإليطالي بمليار و735 مليون يورو.
وحـــل بوروســـيا دورتمونـــد فـــي المركز 
الــــ12 بمليـــار و281 مليـــون يـــورو، ثـــم 
أتلتيكـــو مدريد اإلســـباني بمليار و197 
مليـــون يـــورو، ثم رومـــا اإليطالي بـ983 
مليـــون يـــورو، يليه شـــالكه فـــي المركز 

الـ15، بـ814 مليون يورو.

وكاالت

ريال مدريد يحتفظ بعرشه األوروبي

Sports@albiladpress.com13

وكاالت

بارانـــا  لجامعـــة  دراســـة  كشـــفت 
الفيدرالية، بالوالية الواقعة جنوب 
البرازيـــل، عن معارضـــة %90 من 
البرازيلييـــن لعودة منافســـات كرة 

القدم، حتى لو دون جمهور.
معهـــد  دراســـة  وبحســـب 
االســـتخبارات الرياضي بالجامعة، 
والتـــي أجريـــت عبـــر الهاتـــف مـــع 
ثالثة آالف مشـــجع، فإنه في حالة 
بضمانـــات   36% طالـــب  العـــودة، 
مثـــل تبنـــي بروتوكـــوالت صحيـــة 

جديدة.
اعتقادهـــم  عـــن   26% وأعـــرب 
بإمكانية عودة النشـــاط فقط، في 
حال إيجاد مصل لفيروس كورونا 

المستجد.
بعـــض  اســـتأنفت  ذلـــك،  ورغـــم 
الفـــرق البرازيليـــة التدريبات على 

استحياء.
للرئيـــس  الضمنـــي  الدعـــم  ورغـــم 
بولســـونارو،  جايـــر  البرازيلـــي، 
الستئناف البطوالت، لكن ال توجد 

أي إشارة واضحة على ذلك.

 وقـــال بولســـونارو إنـــه مـــن دون 
بـــث  حقـــوق  أو  رعـــاة،  وجـــود 
تلفزيوني، فإن فرق القســـم الثاني 
األول  القســـم  وفـــرق  “ســـتفلس”، 

“ستعاني”.
وأكـــد الرئيـــس أمـــس الخميس أن 
وزارة الصحـــة، تدعـــم عـــودة كرة 
القـــدم دون جمهـــور، ألن الالعبين 

“يؤيدون” استئناف البطوالت.
وأعطـــى االتحـــاد البرازيلـــي لكـــرة 
القدم مؤشـــرات على بدء الدوري، 
في أواخـــر يونيو/حزيران، والذي 
كان مـــن المقرر انطالقه في مايو/

آيار.
خطـــة  أي  توجـــد  ال  ذلـــك،  ومـــع 
تفصيليـــة عـــن كيفية حـــدوث هذا 
األمـــر، أو مـــا إذا كان ســـيتم دون 

جمهور.
وعرضت مـــدن مثل برازيليا، التي 
ال يوجـــد لها فـــرق بالقســـم األول، 
كأرض  مواجهـــات  اســـتضافة 
محايـــدة، لمبـــاراة واحـــدة بين كل 
فريقين من أجل اختصار الموسم.

البرازيليون يعارضون عودة كرة القدم

الصخير - االتحاد البحريني للسيارات

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر مايو الجاري أولى جوالت بطولة بطولة البحرين غراند تورزمو للرياضة االلكترونية 
التي ينظمها االتحاد البحريني للســيارات برعاية حلبة البحرين الدولية موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط وشــركة 
االتصاالت الســلكية والالســلكية بتلكو، حيث شــهدت منافسات جولة التأهيل التي أقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 22 من 

الشهر الجاري تسجيل 58 متسابقا من مختلف األعمار من البحرينيين والمقيمين ومحبي وعشاق رياضة السيارات.

 15 تأهـــل  عـــن  النتائـــج  وأســـفرت 
عبـــاس  إبراهيـــم   : وهـــم  متســـابقا، 
المبـــارك، أنـــدري دو بليســـيس، حمد 
الفردان، لويس سميث، رائد رفيعي، 
علي خليفة المنصوري، أحمد يوسف 
أحمـــد، محمـــد أميـــن، طالل بشـــارة، 
عبدالعزيز ســـامي قمبر، حسين علي 
السكران، يوســـف يعقوب العسكري، 
حســـين حســـن، نواف أحمد وجاسم 

أحمد عبدهللا.

وتضـــم البطولـــة 6 جـــوالت تنطلـــق 
جولتهـــا األولى اليوم، الجولة الثانية 
5 يونيـــو المقبـــل، الجولـــة الثالثة 19 
يوليـــو،   3 الرابعـــة  الجولـــة  يونيـــو، 
الجولة الخامســـة 17 يوليو والجولة 

السادسة في 24 يوليو.
وضمـــت قائمـــة المشـــاركين أســـماء 
المتســـابقين  خيـــرة  مـــن  المعـــة 
وأصحـــاب الخبرات الواســـعة وممن 
شـــاركوا فـــي العديـــد مـــن البطوالت 

ممـــا  والعالميـــة  والدوليـــة  المحليـــة 
يؤكـــد اهتمـــام الكثيرين بالمشـــاركة 

في هذه المنافسات،
وتم تخصيص جوائز نقدية للفائزين 
بالمراكـــز الثـــالث األولـــى وصاحـــب 
فـــي كل جولـــة، حيـــث  لفـــة  أســـرع 
يحصـــل صاحـــب المركـــز األول على 
50 دينـــارا، المركز الثانـــي 30 دينارا، 
المركـــز الثالـــث 20 دينـــارا وصاحـــب 
أسرع لفة 10 دنانير. أما على مستوى 

البطولة، فيحصل الفائز باللقب على 
500 دينار، المركز الثاني 300 دينار، 

والمركز الثالث 200 دينار.
وتســـاهم هـــذه البطولـــة التـــي تنظم 
للمـــرة األولـــى على مســـتوى الشـــرق 
األوســـط وتحظى باعتـــراف االتحاد 
الدولي للســـيارات فـــي التواصل مع 
محبـــي وعشـــاق رياضـــة الســـيارات 
وخلق أجـــواء التنافـــس االفتراضي 

كمـــا  بينهـــم،  فيمـــا  المضمـــار  علـــى 
فـــي  البقـــاء  تعزيـــز  فـــي  وتســـاهم 
المنـــزل فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة 
ومحاربـــة  العالـــم  يعيشـــها  التـــي 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا كوفيد 19 
اللجنـــة  لتوجيهـــات  يتماشـــى  وبمـــا 
التنســـيقية برئاســـة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وتماشـــيًا مـــع اإلجـــراءات الوقائيـــة 
الراغبـــون  ويتمكـــن  واالحترازيـــة. 
ومنافســـاتها  البطولـــة  بمتابعـــة 
أكثـــر  معلومـــات  علـــى  ولالطـــالع 
ومتابعة المنافســـات مباشـــرة بزيارة 
https://www.youtube. الموقـــع 
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اإللكترونيــة للرياضــة  تورزمــو  غرانــد  البحريــن  بطولــة  جــوالت  أولــى  انطــاق  اليــوم 

15 متسابقًا يتنافسون في الجولة االفتتاحية
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أكــد أنه وضع لــدى اإلدارة برنامًجا متكامًا مســتقبلًيا للفئــات العمرية

الذوادي يشــارك باجتماع اللجنة اآلسيوية األوروبية المشتركة للمدربين

المراغي: “القادسية السعودي” في تحسن تدريجي

وضع منظومة تدريب متطورة للكرة الطائرة

القادســـية  لفريـــق  الوطنـــي  مدربنـــا  أشـــار 
الســـعودي لكرة اليد محمـــد المراغي إلى أن 
مستوى ونتائج فريقه في تحسن تدريجي 

عبر الموسم الرياضي الجاري.
وقـــال المراغـــي الـــذي يقـــود القادســـية في 
موسمه األول في تصريح لـ “البالد سبورت”: 
إن المســـتوى العـــام للفريق بعـــد إرجاع لعبة 
كـــرة اليد بالنـــادي للواجهة مـــن جديد تعتبر 
جيدة؛ كونه يحتل المركز الثاني في مرحلة 

تفادي الهبوط لدوري الدرجة األولى.
بعـــض  لـــه  تبقـــت  الفريـــق  “أن  وأضـــاف 
تـــم  مـــا  وإذا  المرحلـــة،  إلنهـــاء  المباريـــات 
اســـتئناف المنافســـات بعـــد جائحـــة كورونا 
فإن عليه الفوز في بعضها؛ لكي يضمن بقاء 
نفســـه في هذه الدرجة”. وبيـــن المراغي أن 
العمـــل مع القادســـية لـــم يكـــن طبيعًيا؛ كون 
النـــادي عاد من نقطة الصفر بعد إيقاف لعبة 
كرة اليد ســـابًقا، وهذا حتم عليه إعطاء كل 
مـــا يملك من فكر وخطـــط وبرامج تدريبية 
ليـــس على صعيد فئـــة الكبار فقط، بل حتى 
للمراحـــل الســـنية أيًضـــا ولســـنوات مقبلـــة. 

وأوضـــح أنـــه اســـتغرق وقًتـــا طويـــاًل لكـــي 
يتعـــرف علـــى الالعبيـــن ويصـــل للمجموعة 
التـــي يعتمـــد عليهـــا، خصوًصـــا أن الفريـــق 
ممـــزوج بمختلـــف العبي المناطـــق واألندية 
األخـــرى. وحـــول نظـــرة اإلدارة لمـــا قدمـــه، 
أكـــد المراغـــي أن مـــا ســـهل عليـــه هـــو دعم 
ومســـاندة اإلدارة الذيـــن كان يعملون بدافع 
حبهـــم وإخالصهـــم وتوفيـــر كل المتطلبات 
مـــع إعطائه الصالحيـــات كافة، وهذا ما عزز 
سير العمل ونتج عن انضباط والتزام وخلق 
ارتياح لـــدى اإلدارة التي أبـــدت ترحيبها به 

وبما يقوم به.
أنـــه  إلـــى  المراغـــي  أشـــار  وعـــن مســـتقبله، 
يترقـــب مســـتجدات المرحلـــة الراهنـــة فـــي 
عـــودة الحيـــاة للرياضة، وتكملـــة ما بدأه مع 
فريق القادســـية ومع نهاية الموسم سيكون 

لكل حادث حديث.
المدربيـــن  خيـــرة  مـــن  المراغـــي  ويعتبـــر 
المحلييـــن، ويمتلـــك حنكـــة تدريبيـــة عالية 
مكنتـــه من تولـــي تدريـــب الفريـــق المحلية 
الفتـــة  ونتائـــج  مســـتويات  معهـــا  وحقـــق 
كفريقي االتفـــاق والدير، وأيًضا مع منتخبنا 

الوطني للناشئين.

شارك عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة 
الطائرة، سكرتير لجنة التدريب اآلسيوية ورئيس 
لجنة التدريب العربية محمد الذوادي في اجتماع 
اللجنة المشتركة اآلسيوية واألوروبية للمدربين، 
والـــذي عقد يوم الثالثـــاء الماضي 26 مايو 2020 

.)zoom( عبر تقنية االتصال المرئي ببرنامج
اســـتكمال  مناقشـــة  تمـــت  االجتمـــاع  وخـــالل 
التدريـــب  منظومـــة  لوضـــع  العمليـــة؛  الخطـــوات 
المتطورة ذات التقنية الفنية والمفاهيم الجديدة 

األســـماء  اختيـــار  الخطـــوات  تلـــك  ضمـــن  ومـــن 
المرشـــحة من المدربين والخبـــراء لوضع التصور 
العام، حيث بلغ عددهم 16 مدربا من بينهم 8 من 
قارة آســـيا، و8 من قارة أوروبا، كما سيتم تشكيل 
لجنة مصغرة منبثقة من اللجنة من خالل اختيار 
8 مدربيـــن بواقع 4 من الجانب اآلســـيوي، و4 من 

الجانب األوروبي.
وســـتعقد في الفترة المقبلة ورشـــة عمل للتوصل 
لى األســـس العملية والنظريـــة لمنظومة التدريب 
المســـتقبلية لمدربـــي آســـيا أوروبـــا، فيمـــا ســـيتم 
خـــالل االجتماع القـــادم إقرار األســـماء المعتمدة 

للبرامـــج  بالنســـبة  العمـــل  وتكاليـــف  والميزانيـــة 
تمهيـــدا  والتدريـــب  التعليـــم  ووســـائل  التقنيـــة 

العتماد منظومة تدريب متطورة.

جانب من توقيع القادسية مع المراغي

جانب من االجتماع

ريال مدريد

علي مجيد

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة
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نفت النجمة 
الحسناء 

كاميرون 
دياز 

شائعات 
عودتها 

إلى التمثيل 
وتصرح أنها 

ستكرس 
الوقت 
لرعاية ابنتها 

حديثة الوالدة 
راديكس األولى 

بعد خمس سنوات 
من زواجها!

الرؤيــة اإلخراجيــة صنعــت مــن المسلســل أحد أشــهر وأنجــح األعمــال لهــذا العام

سعاد علي: “أم هارون” نجح رغم كل الصعوبات

ســـعاد  البحرينيـــة  الفنانـــة  أعربـــت 
علـــي عن بالـــغ ســـعادتها بـــردود الفعل 
نظيـــر  حصدتهـــا  التـــي  اإليجابيـــة 
مشـــاركتها فـــي أحـــدث أعمالهـــا الفنية 
والمتمثل بالمسلســـل التراثي الدرامي 
“أم هـــارون” الـــذي يعـــود بهـــا ألعمـــال 
الفنانـــة  الخليجيـــة  الشاشـــة  ســـيدة 
القديـــرة حياة الفهد ويشـــهد مشـــاركة 
كوكبـــة مـــن نجـــوم الدرامـــا الكويتيـــة 
لألنبـــاء  وأفـــادت ســـعاد  والخليجيـــة. 
فـــي  وبقيـــة زمالئهـــا  بأنهـــا  الكويتيـــة 
مسلســـل “أم هارون” فرحـــون بالنجاح 
الـــذي حققـــه العمـــل وظهـــوره “ترنـــد” 
في مواقع التواصـــل االجتماعي األمر 
الـــذي يؤكد مدى نجاح العمل وحصده 
لنســـبة مشـــاهدة كبيـــرة، موضحـــة أن 
نـــص العمـــل كان يحمـــل جـــرأة كبيـــرة 
خـــالف اإلنتاج الجيد الذي قدم لتنفيذ 
هذا العمـــل وكذلك الرؤيـــة اإلخراجية 
وغيرهـــا مـــن األمـــور التـــي صنعت من 
المسلســـل أحد أشـــهر وأنجـــح األعمال 
لهذا العـــام. وعن ردود الفعل والهجوم 

اإلعالمي الذي اســـتهدف العمل ذكرت 
ســـعاد أنهـــا كممثلـــة فـــي هـــذا العمـــل 
ســـعيدة بهـــذا الظهـــور الرائـــع، فالعمل 
متكامـــل ومـــا يثـــار مـــن لغـــط وهجوم 
إعالمي كان يستهدف قصة وسيناريو 
المسلســـل، وهو من اختصـــاص كاتبي 
محمـــد  الشـــقيقان  وهمـــا  المسلســـل، 
وعلـــي شـــمس الديـــن، وهمـــا جديران 
بالـــرد علـــى كل مـــا يثـــار عـــن العمـــل، 
موضحة أن نجوم “أم هارون” تملؤهم 
الســـعادة بمـــا يحققـــه المسلســـل مـــن 

نجـــاح. وفيما يتعلق عن ابتعادها ومن 
ثم عودتها ألعمال القديرة حياة الفهد، 
أفادت النجمـــة البحرينية بأنها وحياة 
بمنزلـــة شـــقيقتين ال زميلتيـــن  الفهـــد 
وفـــي أي عمـــل تجـــد حيـــاة الفهـــد أن 
هناك مكانا أو شـــخصية تناســـب سعاد 

علي لن تتردد في طلبها للمشاركة في 
العمـــل، وأنا في حال طلبـــت ألي عمل 
خـــاص بالقديـــرة حياة الفهـــد لن أتردد 
في القبول، لكن في بعض المسلسالت 
ال يوجـــد دور يناســـبني عندها أتحول 

لمشاهدة أعمال هذه الفنانة الرائعة.

حاول أن توازن بين العقل والعاطفة وال تنجرف. 

لديك اليوم الكثير من النشاط والحيوية وااللتزام. 

حاول أن تستغل وقتك وتمارس التمارين الرياضية.

سترتفع حالتك النفسية وتصل إلى قمة هدوئك واتزانك.

مشكلة بسيطة في العمل قد تؤدي إلى حوار حاد. 

حاول أن تكون هادئا وال داعي للعصبية المفرطة. 

تشعرك بالسعادة دائما وحب اآلخرين، وهذه ميزتك.

هناك من يعرف جيًدا مدى صدقك وشفافيتك. 

أعِط نفسك فرصة وستجد األمور في أحسن حالتها.

آالم عصب الضرس مؤلم للغاية، حاول أن تذهب للطبيب. 

البعض يحتاج وجودك بجانبه، ال تبخل عليهم بذلك. 

حاول أن تمنح نفسك بعض االهتمام والثقة والقوة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

وجه الممثل أحمد العوضى، رسالة إلى الداعية مصطفى 
حســني، عبر حســابه على “فيس بــوك”، الفًتــا إلى أنه 
من أحلــى األحــداث التي حدثت له؛ بســبب مسلســل 

“االختيار”، هو التعرف عليه.
وكتب العوضــى، قائاًل “من أحلى الحاجات اللي حصلتلي 

بســبب االختيــار إني اتعرف علــى الداعية مصطفي حســني، 
أتشرفت بيك أخ وصديق وصاحب، وربنا يجازيك خير دايما على روحك الحلوة”.

وتفاعل الكثير مع الصورة.

يستعد النجم فضل شــاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة 
المصرية تحمل اسم “غيب”، من كلمات محمد رفاعي، 

وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. 
وكان فضل شاكر قد طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة 

بعنوان “بتوحشــيني” من كلمات محمد رفاعي، وألحان 
وليد ســعد، وتوزيع الموســيقى علي أباظة.  مــن جهة أخرى، 

يعمل الفريق الفني لملك اإلحســاس الفنان فضل شــاكر علــى إنجاز األلبوم 
الذي سيتضمن 6 أعمال غنائية، سيتم طرحها على طريقة السينجل.

بدأت شركة سينرجي المنتجة التحضيرات واالستعدادات 
لدراما رمضان 2021 مبكرا، حيث أعلنت مؤخرا عن عدة 
أعمال تشــارك في الموســم الرمضاني المقبل، وعلى 
رأسهم مسلسل “القاهرة كابول” بطولة النجوم طارق 

لطفــي وفتحي عبــد الوهاب وخالد الصــاوي، تأليف عبد 
الرحيم كمال، وإخراج حســام علي، كما أعلنت عن مسلســل 

“هجمة مرتدة” بطولة النجم أحمد عز، وتشاركه البطولة النجمة هند صبري، 
من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد عالء، كما أعلنت عن مسلسل االختيار 2.

رمضان 2021غيب فضلرسالة للداعية

الجسمي يعايد الجمهور وينثر الفرح في بث حي من أبوظبي
ضمـــن منهجه ورســـالته اإلنســـانية في نثر 
الســـعادة والفـــرح واألمـــل بيـــن الجمهـــور، 
وتحـــت شـــعار “خلك في بيتك ووناســـتك 
الجســـمي  حســـين  النجـــم  عايـــد  علينـــا”، 
الجمهور حول العالم بمناســـبة عيد الفطر، 
ا برفقة  ا اســـتثنائيًّ عبـــر إحيائه حفـــالً غنائيًّ
فرقتـــه الموســـيقية، قدم خاللـــه مجموعة 
كبيـــرة مـــن أهـــم أغنياتـــه التـــي اســـتمتع 
بهـــا الجمهـــور وســـط تفاعلهم عـــن ُبعد من 
أماكنهـــم وبيوتهـــم معبريـــن عـــن فرحتهم 

وسعادتهم بالحفل 
أثنـــاء  تواصلهـــم  خـــالل  مـــن  واألغنيـــات 

الحفل عبر صفحات موقع
 YouTube Live 

ـ  الثقافـــي  المجمـــع  قنـــاة  خـــالل  مـــن 
أبوظبـــي، حيث مـــكان إحياء الحفل الحي 
االســـتثنائي والمختلف في عالم الحفالت 

الغنائية.
وســـعادته  حماســـه  الجســـمي  وأبـــدى 

بمشاركة الجمهور هذه الفرحة بقدوم عيد 
الفطر المبـــارك المختلف في هذه الظروف 
عن ســـابقه، مؤكًدا أنه سعى جاهًدا لتكون 
الفرحـــة مشـــتركة بين الصغـــار والكبار من 
أفـــراد المجتمـــع اإلماراتي والعالـــم العربي 

والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.
وقـــال: “اليـــوم ســـعادتي كبيـــرة وأنـــا فـــي 
بيـــت  كل  فـــي  الجمهـــور  ومـــع  أبوظبـــي 
يشـــاهدنا ألننا أســـرة واحدة كبيـــرة نصنع 
األمـــل والتفـــاؤل والفرحـــة، فرحـــة العيـــد 
اليوم فرحة مشـــتركة رغـــم التباعد إالّ أننا 
مع بعض،، شكرًا لوجودكم ومتابعتكم في 
هذا البـــث الحي”، مؤكدًا شـــكره لحكومته 
في دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة على 
الجهـــود المبذولـــة والمســـتخدمة من أجل 
التصـــدي لهـــذه الجائحـــة الحتوائها وعدم 
اســـتمرار انتشـــارها بيـــن أفـــراد المجتمـــع 

اإلماراتي والعربي والعالمي أيضًا.
الثقافـــة  أن  الجســـمي  حســـين  وأوضـــح 

والفن والموســـيقى لها دور بارز في عملية 
المســـاهمة في التصـــدي لهـــذا األمر ودعم 
الجهـــود الحكومية واإلنســـانية، من خالل 
نشـــر مشـــاعر وأحاســـيس األمـــل واألمان، 
والتخفيـــف عـــن المجتمـــع فـــي مثـــل هذه 
الظروف، معتبرها رســـالة إنسانية لها األثر 
الواضـــح والبارز فـــي المجتمـــع، مثنًيا في 
الوقت ذاته على دائرة الثقافة والســـياحة 
علـــى  أبوظبـــي  والعاصمـــة  أبوظبـــي  فـــي 
إقامـــة هذا الحفل الـــذي أدخل البهجة بين 

الجمهور.
وتمنـــى أن تكون األيـــام المقبلة أفضل في 
جميع أنحاء العالم، ويعود كل شـــيء فيها 
إلى أفضل من الســـابق وبغد مشـــرق دومًا، 
مؤكدًا أننـــا قادرون علـــى تخطي الصعاب 
ألننـــا بالفعل تخطينا األصعب، وأننا نســـير 
بالطريق الصحيح لتخطي كل ما هو عائق 

في هذه األزمة.

29 مايو
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بيـــد  القســـطنطينية  ســـقوط   
الســـلطان  بقيـــادة  العثمانييـــن 
وانتهـــاء  الفاتـــح  محمـــد 
األمبراطوريـــة البيزنطيـــة التي 
دامـــت ألف عـــام وبدايـــة نهاية 
العصـــور الوســـطى فـــي القـــارة 

األوروبية.

1856
عقد االجتماع التأسيسي األول للحزب الجمهوري األمريكي.

1912
بلغاريا واليونان تعقدان تحالفا ضد الدولة العثمانية.

 1918
القوات األلمانية تحتل مدينة سواسون الفرنسية المهمة.

 
 1923

بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها.

 1945
 قصف البرلمان السوري من قبل الجيش الفرنسي ومقتل أكثر حماته.

أصبح الفيلم البحريني القصير الحائز على العديد من الجوائز والمشاركات  «
السينمائية “الساعة الثانية والنصف صباحًا” متاحا حاليا في منصة 

يوتيوب مجانا للمشاهدة.
بسبب فارق التوقيت؛ يستيقظ إبراهيم 
الســـاعة ٢:٣٠ صباحا من أجـــل االتصال 
بوالده المصاب بالسرطان ويتلقى العالج 
في بلد آخر. بعد وفاة األب، يتحول هذا 
االســـتيقاظ إلى عادة يومية، وتتكشـــف 
أســـرار العالقة بيـــن االبن واألب، هذا هو 
ملخص فيلم المخرج البحريني حســـين 
عبدعلي الساعة الثانية والنصف صباحا 
مـــن  بتصـــرف  المقتبـــس   AM  2:30 أو 
مسرحية “القاضي” لـ عبدهللا السعداوي، 

وهـــو إلى جانب االخراج إعداد وســـيناريو وتمثيل الفنان حســـين عبدعلي، 
وبمشاركة نسرين شريف. أما طاقم الفيلم الفني، فهو كالتالي:

تصوير: حسن عبدعلي وسيد محمد العلوي
الصوت: محمود الصفار

ترجمة: غريب عوض
متابعة اإلنتاج: علي محفوظ وعبدالقادر خلف وأسامة مرهون

شكر خاص:
شركة الوراقون للنشر

مركز فريم بوكس
محسن المتغوي

عائلة محمود الصفار
محمود الشيخ

حسين الرفاعي

“الساعة الثانية والنصف صباحا” على يوتيوب

 وصل عدد المتابعين لمسلسل  «
“حكايات ابن الحداد” من تأليف أحمد 

الكوهجي، وإخراج يوسف الكوهجي 
على قناة اليوتيوب خالل شهر رمضان 

المبارك إلى 10 ماليين مشاهدة، 
ما جعل المسلسل يقفز إلى المراكز األولى في تصنيف متابعة المشاهدين، وبهذا 

المناسبة قال المخرج يوسف الكوهجي..نشكر الجمهور العزيز على المتابعة، فأنتم خير 
سند وداعمين لنا، ونعدكم بتقديم كل ما يليق بكم. انتظرونا السنة القادمة مع الجزء 

الثاني من “حكايات ابن الحداد”. 

يجـــدر بالذكـــر أن الجـــزء األول مـــن مسلســـل “حكايات ابـــن الحداد” جمـــع مجموعة 
كبيـــرة مـــن نجوم البحرين وهم، الفنان الراحل علـــي الغرير رحمه هللا،الفنانة فاطمة 
عبدالرحيم، الفنانة أبرار ســـبت، الفنان جمعان الرويعي، الفنان نجم مســـاعد، الفنان 
خليـــل الرميثي، الفنان حســـن محمد، الفنان محمد ياســـين، الفنانة ابتســـام عبدهللا، 
الفنـــان ابراهيـــم البنكـــي، الفنانـــة نـــورة البلوشـــي، الفنان أميـــر دســـمال،الفنان احمد 
عيســـى، الفنان يحي عبد الرســـول، الفنانة ماجدة سلطان،الفنان احمد مجلي، الفنان 

مبارك خميس، الفنان الراحل إبراهيم بحر.

طرحت فرقة  «
مواويل الشوق 

البحرينية أغنية 
جديدة بعنوان “انا 
مالي سواج انتي” 

من كلمات وألحان 
عبدالله القصاب، 

تنفيذ وتوزيع عيسى 
السطيحي، ومكياج 

وميسترينغ الفنان محمد القاسمي عضو فرقة دريم، وتصوير 
الفوتوغرافي المبدع محمد ناصر،وتصميم شركة رحال لإلنتاج 
الفني بالتعاون مع المدير العام للشركة أحمد المسافر، وقد 

نالت االغنية إعجاب جمهور الفرقة.

وعـــن هذه األغنيـــة الجديـــدة أوضحت الفرقـــة لـ”البالد” 
أن رأي الجمهـــور هـــو الشـــيء األهم عند الفرقـــة، ودائما 
نتريث قبل إصدار وإنتاج أي أغنية لتكون في المستوى 
المطلـــوب وتليق بســـمعة الفرقـــة، وكذلك تليـــق بالذوق 
الفنـــي للمســـتمع البحرينـــي المعروف عنه بحســـه الفني 

الراقي.

محرر مسافات 

 “أنا مالي سواج انتي”..جديد فرقة مواويل الشوق10 ماليين مشاهدة على يوتيوب لـ “حكايات ابن الحداد”
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شيماء سبت: “أنا كوميدية بس في رمضان يحبون النكد”!
كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن سبب عدم تواجدها في األعمال الكوميدية في 
رمضــان 2020، موضحــة أنــه لــم يتم عــرض أدوار عليها؛ ألن أغلب المنتجيــن والمخرجين 

يجدونها في األدوار التراجيدية أكثر.

وقالـــت ســـبت، فـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة: 
“وهللا بالعكـــس أنا بشـــوف نفســـي كوميدية، 
لكـــن كلهـــم ينكـــدون علـــيَّ هللا ينكـــد عليهم.. 
أشـــتغل  وأحـــب  الضحـــك  أحـــب  أنـــا  وهللا 
أعمـــال كوميدية، لكن أنا ما أدري شـــو فيهم.. 
يمكـــن عشـــان ٧٠ ٪ مـــن األعمـــال التي تقدم 
فـــي رمضـــان تكـــون تراجيديـــة.. واألعمـــال 
الكوميديـــة تكون قليلـــة لذلك ما يكون عندنا 
فرصـــة”. وأضافـــت: “الكوميديـــا ال تقلـــل من 
قيمة الفنـــان طالما أنا عندي حس للكوميديا؛ 
ألن هذا الشي الواحد ما يتصنعه وال يتعلمه.. 
إذا ما كان اإلنســـان في داخله حس كوميدي 
لـــو يذبـــح نفســـه مـــا راح يضحـــك.. يعنـــي أنا 
أشـــفق علـــى بعـــض الفنانين يظنون أنفســـهم 
كوميدييـــن لما يســـتهزئون عشـــان يضحكون 
ألن  كوميديـــا..  أعتبـــره  مـــا  هـــذا  النـــاس.. 
الكوميديـــا موقف وحـــس”. وأوضحت أنها ال 
تهتم بترتيب اسمها على تتر أي عمل تقدمه، 
قائلـــة: “أنـــا تقديرًيـــا لنفســـي أعـــرف مكانتي 

جيًدا.. لو يقطون اسمي آخر اسم في التتر ما 
يهمني؛ ألنه ما في أحد يتابع المقدمة للنهاية 
بســـبل مواعيـــد الصـــالة أو أغلـــب اإلعالنـــات 

تقص التتر”.
أعمـــال  اشـــتغلت  مـــا  يـــا  “وهللا  واختتمـــت: 
وحطـــوا أســـماء كتيـــر قدامـــي وال زعلتَ كان 
آخـــر همي؛ ألنـــي أعرف أنه لو شـــاركت في ٥ 
حلقات فقـــط من ضمن ٣٠ حلقـــة راح أعلم.. 
أعـــرف كيـــف ألعب دوري بشـــكل يرســـخ في 
ذهـــن النـــاس.. شـــو كتـــر فنانين جـــم وراحوا 
وانحط أســـاميهم أول شـــيء.. مكان اســـمي 
فـــي التتـــر لن يغير مـــن تاريخـــي أو يقلل من 

خبرتي وسنوات عملي”.
وســـبق أن كشفت شيماء ســـبت، عن تحريف 
تاريخ بداية مشـــوارها الفني، مشـــيرة إلى أّن 
بدايتهـــا الحقيقّيـــة لـــم تكن في العـــام 1995، 
ولكنهـــا كانـــت فـــي العـــام 1989 بتقديـــم أول 
مسلســـل لها فـــي الّتلفزيـــون البحريني، وكان 

أول عمل يخرجه المخرج أحمد المقلة.

وأشارت إلى أّنها خاضت مجموعة 
فـــي  الفنّيـــة  األعمـــال  مـــن  كبيـــرة 
مختلـــف البالد العربيـــة، قبل العام 

البعـــض،  تناســـاها  التـــي   ،1995
فـــي  مغلوطـــة  نشـــرها  وتـــّم 
وصحفيـــة،  إعالميـــة  تقاريـــر 
لتصحيحهـــا  محاولتهـــا  رغـــم 
أكثـــر مـــن مـــّرة، خصوصـــا علـــى 

أنهـــا  إال  “ويكيبيديـــا”،  موقـــع 
مـــرة  للّتحريـــف  تتعـــّرض 

أخـــرى. وأكدت ســـبت أن 
عـــرض  الـــذي  مسلســـلها 
كان   ،89 العـــام  فـــي 
الحقيقيـــة؛  انطالقتهـــا 
ألنهـــا بدأت مشـــوارها 
الفني على يد أســـتاذ 
كبيـــر، وهـــي طفلـــة، 
مّما ســـاهم بســـطوع 

نجمهما في عالم الفن 
مًعا.

في ظل افتتاح السينماءات في المنطقة مجددا 
وإنشاء أفكار جديدة كسينما السيارات وغيرها 
رواد  وعــودة  األفــالم  لمشاهدة  التسهيالت  من 
السينما إليها، يبقى سؤال واحد عند المشاهدين 
هذه  فــي  لنا  سيعرض  مـــاذا  وهــو  والمتابعين، 
ــالم الــيــوم  الــشــاشــات الــكــبــيــرة وســـط شــح األفــ

عالميا؟
نعيشها  التي  الظروف  في  جــدا  منطقي  ســؤال 
ــالم من  الــيــوم، وابــتــعــاد الــعــديــد مــن صــنــاع األفـ
الجديد،  تقديم  مــن  ومــوزعــيــن  إنــتــاج  شــركــات 
وتــأجــيــل الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع فــي هــولــيــوود 
وبوليوود وحتى العربية والخليجية التي كانت 
جديدها،  لتقديم  الفطر  كعيد  المناسبات  تتخذ 
الفطر  عيدا  هما  عندنا  للسينما  موسمين  فأهم 
باللجوء  الكبيرة  المخاطرة  وســط  واألضــحــى، 
المنتشرة  الــبــث  ــعــرض عــلــى مــنــصــات  ال لــبــديــل 
اس  او  و  بــالس  وديــزنــي  نتفليكس  مثل  اليوم 
ان، وغيرها التي تجني اليوم بسبب توقف دور 

لتفشي  نتيجة  العالم  حول  السينمائي  العرض 
جائحة كورونا الماليين والعديد من االشتراكات 
هذه  في  جددية  أسماء  ظهور  وأيضا  الجددية 

اللعبة والتنافس!
تــشــهــد الــيــوم صــنــاعــة الــســيــنــمــا انــتــكــاســة غير 

دور  تعليق  تــم  فــقــد  مسبقة، 
إعادة  السينمائي مع  العرض 
بــعــضــهــا بــتــحــفــظ، وتــوقــفــت 
السينمائي،  ــتــاج  اإلن عجلة 
األفالم  تصوير  تعليق  وتم 
التي تم البدأ في تصويرها 

ــفــشــي مـــرض  ــدأ ت ــ قـــبـــل بـ
ــا بــــهــــذا الـــكـــم،  ــ ــ ــورون ــ ــ ك
ــد مــن  ــديـ ــعـ ويــــواجــــه الـ
ــمــخــرجــيــن مــشــكــالت  ال

فــــــــــــي عــــــــرض 
أفـــالمـــهـــم مــثــل 
فـــيـــلـــم جــيــمــس 
ــد وفـــيـــلـــم  ــ ــونـ ــ بـ
كــــريــــســــتــــوفــــر 
”تينيت“  نـــوالن 

 ،٢٠٢٠ يوليو  فــي  يطرح  المفترض  كــان  الــذي 
يعرض  لــن  بالطبع  لكن  لــلــعــرض،  جــاهــز  الفيلم 
في  مغلقة  السينماءات  ألن  مسمى؛  غير  ألجل 
في  للعرض  غير صالح  وهو  العالم،  أرجــاء  كل 
كمية  بــســبــب  وغــيــرهــا  كنتفليكس  الــمــنــصــات 
ومتطلبات  الــجــرافــيــك 
البث في شاشاة خاصة 
كــبــيــرة، وفـــي الــوقــت 
نفسه ال تستطيع دور 
ــعــرض عـــرض أفــالم  ال
المعروفة  الــبــث  مــنــصــات 
ــا  ــرهـ ــيـ كــنــتــفــلــيــكــس وغـ
كمية  بــســبــب 
ــور  ــمـــحـــضـ الـ
ــا كـــمـــا  ــ ــه ــ ــي ــ ف
ــعـــرف جــمــيــعــا  نـ
مـــــــــن لــــقــــطــــات 
وكــــــلــــــمــــــات 
صالحة  غير 
ــا  ــ ــه ــ ــم ــظــ ــعــ مــ
للسينما! ومن 

األفالم العربية التي كانت منتظر عرضها خالل 
“العنكبوت”، بطولة النجم  فيلم  الموسم،  هــذا 
أحــمــد الــســقــا، ومـــن األفــــالم أيــضــا الــتــي تعطل 
يذهب  ال  “البعض  فيلم  كورونا،  بسبب  عرضها 
للمأذون مرتين”، للنجم كريم عبد العزيز وغيرها.

الـــيـــوم شـــركـــات الــســيــنــمــا فـــي مــشــكــلــة كــبــيــرة، 
وقام  االقتصادي  بالجانب  فقط  اهتم  وبعضها 
قديمة،  أفــالم  بعرض  للناس  افتتاحها  بــإعــادة 

جديدة  خــيــارات  افتتاح  فــي  تسريع  حتى  أو 
ــقــا كسينما  ــهــا ســاب ب ــب  ــالـ اطـ كــنــت شــخــصــيــا 
السيارات التي يجب أن تقدم كخيار ثاني وال 
القوانين  جميع  مراعاة  مع  مؤقت  أو  أساسي 
علينا  يجب  وأيــضــا  طبعا،  بالتباعد  الرسمية 
تذكر بأن الصيف على األبــواب، فيجب توفير 
عند  المتنقل  كالتكييف  الخاصة  االحتياطات 

كل سيارة مثال، والشراء أونالين وغيرها.
أوال  لسبب  جــدا  كبير  أمــر  السينما  افتتاح  إن 
عدم وجود أفالم أسبوعية كما السابق للعرض 
جاهزة، وأيضا على المسؤولين تجهيز وإعادة 
الـــــدور؛ لتحقيق  تــرتــيــب الــجــلــوس فـــي هـــذه 
ــن مــثــل مــا شــهــدنــا ذلـــك فــي دور  الــتــبــاعــد اآلمـ
لتفشي  ”بــؤرة“  ستكون  وإال  األلمانية،  العرض 

الفايروس مجددا!

طارق البحار

دافعت النا ديل ري عن نفسها ضد اآلراء التي تقول بأن كلمات أغانيها  «
ضد النسوية: “أعتقد أنه من المثير للشفقة القول بأن كلماتي في 
األغاني تعيد النساء مئات السنين إلى الوراء بسبب أنني أجسد دور 

المرأة الخاضعة السلبية، لقد كنت صادقة بشأن عالقات صعبة مررت 
بها ومر بها العديد من النساء”.

١٥

tariq_albahhar

جديد مسلسالت “نتفليكس” في يونيو الُمقبل

كشـــفت منصـــة الترفيـــه الناجحـــة “نتفليكـــس“ عن 
خريطتها البرامجية من المسلســـالت التي ستصبح 
متاحة أمام مشتركيها في شهر يونيو الُمقبل، على 

أن تكون على النحو التالي:

Hospital Playlist

 يبدأ عرضه 4 يونيو، تصبح جميع األيام استثنائية 
هـــذه  فـــي  ومرضاهـــم  أطبـــاء  لخمســـة  بالنســـبة 
المستشـــفى التي تعّج بحاالت الوالدة والوفاة وكّل 

ما يجري.

Reasons Why 13: موسم 4

 يبدأ عرضه في 5 يونيو مع اقتراب التخّرج، يكافح 

“كالي” وأصدقاؤه لتفادي مواجهة المشكالت حين 
يتهّدد مستقبلهم بسبب ظهور األسرار من ماضيهم.

The woods 
 يعـــرض فـــي 12 يونيو، تتجّدد آمال ُمـــّدٍع عام من 
“وارســـو” بعـــد العثـــور على جثـــة وربطهـــا باختفاء 

شقيقته قبل خمسة وعشرين عاًما

 مسلسل مقتبس من رواية لـ ”هارالن كوبن”.

الملك الخالد

 يعرض في 13 يونيو، يعبر أمبراطور كوري ُمعاصر 
مـــن خـــالل بوابـــة غامضة وينتقـــل إلى عالـــم مواٍز، 
حيث يقابل محّققة شـــرطة مّتقدة الحماســـة، فمن 

شّرع األبواب بين العالمين؟

Marcella: الموسم 3

 يعـــرض 13 يونيـــو، بعـــد مرور ثمانية عشـــر شـــهًرا، 
تعيـــش “مارتشـــيال” بهوّيـــة جديدة في “بلفاســـت”، 
حيـــث تســـّللت داخل عائلة إجرامية كعميلة ســـّرية 

متخفية. إنه التشويق بال حدود!

Mr. Iglesias: جزء 2

 يبـــدأ عرضـــه 17 يونيـــو، فـــي الجـــزء الثانـــي مـــن 
هذا المسلســـل، يحـــاول معّلم ثانوّية مـــرح إحداث 
فارق فـــي حياة بعض الطلبة األذكيـــاء رغم أدائهم 

المترّدي، فهل يستطيع ذلك؟

انتخبوني! موسم 2

 يبـــدأ عرضـــه 19 يونيـــو، تحـــّول مظاهـــر النفـــاق 
الوحيـــدة  القضيـــة  ومرشـــح  الثالثيـــة  والعالقـــة 
انتخابـــات مجلس الشـــيوخ إلى حملة تشـــويه، لكن 

“بايتون” سيفعل أي شيء للفوز بالمقعد.

لكي ال تكون صاالت السينما.. بؤرة للكورونا!

كيف سيصمد سينما السيارات في فصل الصيف؟

دور العرض في ألمانيا
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فيديو يوثق.. وعقاب قاس لـ “المرأة العنصرية”
المتحدة  الــواليــات  فــي  بالعنصرية  اتهمت  امـــرأة  تعرضت 
التواصل  شبكات  على  انتشر  أن  بعد  عملها،  مــن  للفصل 
“سنترال  حديقة  فــي  أســود  رجــا  فيه  تهدد  فيديو  مقطع 
بارك” الشهيرة في نيويورك. وأفادت “سكاي نيوز” أن شركة 
المرأة  فيها  تعمل  التي  االستثمارية  تمبلتون”  “فرانكلين 

أعلنت أنها لن تتسامح مع أي نوع من العنصرية.
وأضافت الشركة أنه “بعد إجراء مراجعة داخلية لما حدث 
في الحديقة، اتخذ قرار بإنهاء عمل الموظفة المعنية فورا”.

 30 من  أكثر  اإلنترنت حصد  على  نشر  فيديو  مقطع  وكــان 
تسير  وهــي  كوبر  إيمي  األميركية  أظهر  مشاهدة،  مليون 
أسود  موظف  منها  يطلب  أن  قبل  الحديقة،  في  كلبها  مع 
“سأخبرهم  قائلة  بعنف  ردت  المرأة  لكن  كلبها.  تقييد  هناك 

)الشرطة( أن رجا أميركيا إفريقيا يهددني”.
حيواناتهم  ربــط  مرتاديها  على  الحديقة  قــواعــد  وتــفــرض 

األليفة في حال أرداوا اصطحابها إلى هناك.
بين  قــرابــة  صــلــة  وال  كــوبــر،  كريستيان  الــمــوظــف  ويــدعــى 
بارك”  “سنترال  حديقة  في  للطيور  مراقبا  ويعمل  االثنين، 
بمدينة نيويورك. وبعد لحظات من المشادة بينهما، اتصلت 
رجل،  هناك   “ الفيديو  وفق شريط  وقالت  بالشرطة،  المرأة 

أميركي من أصل إفريقي. إنه يصورني ويهددني وكلبي”.

“أرجوكم  الهستيريا على حديثها وصارت تصرخ  ثم طغت 
أرسلوا رجال الشرطة فورا”.

تصرفها،  عن  األميركية  المرأة  اعتذرت  الحــق،  وقــت  وفــي 
ونفت أن تكون عنصرية، قائلة “إنها كانت خائفة فقط”.

التواصل  المواقع  لــرواد  لم يكن مقنعا  تبريرها هذا  أن  غير 
فضا  بحت،  عنصري  تصرفها  أن  اعتبروا  إذ  االجتماعي، 
أزمة  التي تشهد حالة طــوارئ بسبب  السلطات  إزعــاج  عن 

كورونا.

لـ  المملوك  “إنستغرام”،  تطبيق  أعلن 
تمكن  أدوات جديدة  عن  “فيسبوك”، 
الــنــاس مــن كــســب الــمــال عــن طريق 
مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وذلك 
المواهب  على  المنافسة  ــار  إطـ فــي 
الفيديو  محتوى  ســوق  في  الخاقة 

الذي يزداد ازدحاًما.
ــــذي يسهل  وســيــبــدأ “إنــســتــغــرام”، ال
بــالــفــعــل الـــتـــعـــاون بـــيـــن الـــشـــركـــات 
الذين  الصيت  ذائعي  والمستخدمين 
الترويج  نظير  المال  على  يحصلون 
ــهــم، في  ــات ــى حــســاب لــلــمــنــتــجــات عــل
المستخدمين  هــؤالء  لبعض  السماح 
ــاء  ــن بــبــيــع “شــــــــارات” لــمــتــابــعــيــهــم أث

عروض البث الحي.
اإلعانات  كذلك  التطبيق  وسيتيح 
عـــبـــر خـــاصـــيـــة )آي.جـــــي.تـــــي.فـــــي( 
للفيديو، إذ ستذهب نسبة 55 % من 

إيراداتها لصناع محتوى الفيديو.

“إنستغرام” 
يستعين بـ “نجوم 

تيك توك”
كــشــفــت الـــدكـــتـــورة يــكــتــيــريــنــا يــانــغ 
تناول  أن  الصماء،  الغدد  أخصائية 
منظومة  ــعــزز  ي مــعــيــنــة  مــشــروبــات 
مــنــاعــة الــجــســم خـــال فــتــرة العزلة 
مغلي  يعتبر  يانغ،  وتقول  الذاتية.  
للوقاية؛  مــمــتــازا  مــشــروبــا  الــبــابــونــج 
هامزولين  مركب  على  يحتوي  ألنه 
العضوي، المضاد لالتهابات ويخفف 
التورم واالحمرار في حال االلتهابات 
البكتيرية للجلد والحنجرة والمسالك 
من  يعاني  من  كل  لذلك  التنفسية.  
 1-4 يــجــب عليه شـــرب  االلــتــهــابــات 
أكواب من مغلي البابونج في اليوم، 
أو استخدام مصل البابونج خارجيا.

وتـــضـــيـــف، كـــمـــا يــعــتــبــر الــزنــجــبــيــل 
ــاع مـــن الـــمـــضـــادات الــقــويــة  ــعــن ــن وال
ــراز  ــتــهــابــات وتــســاعــد عــلــى إفــ ــال ل
الزنجبيل  “يتحكم  وتقول  الصفراء، 
بــمــســتــوى الــكــولــيــســتــرول والــســكــر 
من  فيخفف  النعناع،  أمــا  الــدم.  في 
ــراض مــتــازمــة تــهــيــج األمـــعـــاء،  ــ أعـ
للتشنجات  مــضــادة  خــصــائــص  ولـــه 

يعتبر  كما  وتضيف،  والميكروبات”. 
الـــشـــاي األخـــضـــر، أفــضــل مــشــروب 
معا.  واألكــســدة  للشيخوخة  مــضــاد 
ــى الــشــاي  وعــنــد إضـــافـــة الــكــركــم إلـ
األخضر، “فإن مضادات األكسدة في 
المناعة  منظومة  تــدعــم  الــمــشــروب 

وتمنع اإلجهاد التأكسدي”.
للخبيرة،  وفــقــا  األخــيــر  والــمــشــروب 
الذي يعتبر رمزا  المتة،  هو مشروب 
المشروب  هــذا  الجنوبية.  ألمــريــكــا 
والفيتامينات  المغذية  بالمواد  غني 
ــمــعــدنــيــة ومـــضـــادات  والـــعـــنـــاصـــر ال
ــاغــيــة  ــواد دب ــ ــ ــــك م ــذل األكــــســــدة وكــ

وأحماض أمينية وكلوروفيل.

مشروبات تعزز مناعة الجسم في فترة العزلة

رقص بالكمامات في حديقة بجوار نهر اليانغتسي 
في ووهان ـ بؤرة انتشار فيروس كورونا ـ بمقاطعة 

هوبي بوسط الصين )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أغلقت حديقة حيوانات في سيبيريا 
الــزوار ألكثر من شهرين  أبوابها أمام 
ــا، لــكــن كــان  ــورونـ بــســبــب فــيــروس كـ
سبب  فقد  الــفــوائــد...  بعض  لإلغاق 

طفرة في المواليد بين حيواناتها.
ومن بين المواليد الجدد في الحديقة 
أوز مصري نادر، وعجول الرنة، وقرد 

بني صغير من قردة الكبوشي.
وقــال أنــدريــه جــوربــان مدير حديقة 
ــات رويــــيــــف روتــــشــــي فــي  ــ ــوان ــيــ حــ
لألمر  نــظــرنــا  “إذا  كــراســنــويــارســك: 
ــة طــفــرة الـــمـــوالـــيـــد... كــان  ــ مـــن زاويـ
لدينا  أصبح  فقد  أمــرا طيبا  اإلغــاق 
الصغيرة  الحيوانات  من  الكثير  اآلن 
رغم  أنه  وأضاف  والرائعة”.  الجميلة 
بين  الــتــزاوج  الـــزوار شجع  أن غياب 
بعض الحيوانات، فقد أربك حيوانات 
أخرى وأحدث تغييرات في سلوكها، 

وفقا لـ “رويترز”.

اتخذت محكمة بوينس آيرس قرارا 
آخر  إلى  استمع  ببغاء  “باستجواب” 

كلمات صاحبته القتيلة وحفظها. 
إن  مــيــل”  ديــلــي   “ وقــالــت صحيفة 
األرجــنــتــيــنــيــة، إلــيــزابــيــث تــولــيــدو، 
أّجــرت  عــامــا   46 العمر  مــن  البالغة 
ــال  ــ ـــ 3 رجـ ــ لـ ــي شـــقـــتـــهـــا  ــ ــة فـ ــ ــرف غــ
 .2018 الــعــام  وقتلوها  اغتصبوها 
بـــــأن، ميغل  الـــشـــرطـــة  ــهــت  ــب واشــت
ساتورينيو، البالغ من العمر 51 عاما 
الــبــالــغ من  الــفــارز،  وهــورخــي راول 
العمر 62 عاما هما اللذان ارتكبا تلك 
الشرطة  رجـــال  ويعتبر  الــجــريــمــة.  
نطقتها  كلمات  آخــر  كــرر  الببغاء  أن 

الضحية. 
ــان يــكــرر  ــ ــه كـ ــ ــا أنـ ــهـ ــارتـ وأكـــــــدت جـ
ـــدة “لـــمـــاذا  ــ ــارة واحـ ــبـ بــاســتــمــرار عـ
أحد  أن ضرب  بعد  وذلك  ضربتني” 

الرجال المرأة.

طفرة بمواليد 
حديقة حيوان 

بسبب “كورونا”

ببغاء “يدلي 
بإفادته” في قضية 

قتل أمام المحكمة
تــخــيــل أنــــك تـــخـــوض االمــتــحــانــات 
طــاولــة  عــلــى  جــالــس  وأنـــت  النهائية 
ــطــيــور  ــتـــون وال ــزيـ وســــط أشـــجـــار الـ
ــواء الــعــلــيــل فـــي يــوم  ــهـ ــمــغــردة والـ ال

ربيعي وفي ريف إيطالي.
هو  الحلم  يشبه  الذي  السيناريو  هذا 
مــعــهــد سيوفيلي  طـــاب  يــنــتــظــر  مـــا 
بعدما  أومــبــريــا،  إقليم  فــي  ــزراعــي  ال
أدت جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا إلــى 

جعل إجراء االمتحانات في األماكن 
المغلقة أمرا غير آمن وال عملي.

ــالـــب واحـــد  وأجـــــرى 7 أســـاتـــذة وطـ
تــجــربــة لــامــتــحــان الــشــفــوي الــمــقــرر 
الممتد  المعهد  بــحــرم  المقبل  الشهر 
عــلــى مــســاحــة 185 فـــدانـــا، والــواقــع 
ــوار مدينة تــودي  مــبــاشــرة خـــارج أسـ
التي تعود للعصور الوسطى والواقعة 

أعلى تل.

طالب يخوضون االمتحانات وسط أشجار الزيتون

قال الممثل الكوميدي األميركي ذو األصول المصرية رامي يوسف، إنه 
كان من المفترض أن تظهر الممثلة األميركية ليندسي لوهان، في مسلسله 
الكوميدي. جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، 
أمس الخميس، أشار فيها إلى أن الممثلة ليندسي لوهان، كانت على وشك 

الظهور معه، قبل أن تختفي ويفشل في الوصول إليها. ونقلت مجلة 
“إنترتينمنت” األميركية تصريحات يوسف، خال مقابلة معها، والذي 

قال إنه كان يريد أن تظهر ليندسي لوهان، وتتحدث ألن الناس يريدون 
السماع منها عن اعتناقها اإلسام. تجرى االمتحانات عادة داخل المباني لكن االمتحانات التحريرية أُلغيت هذا العام لتجنب ازدحام 

الفصول. وقرر مسؤولو المعهد نقل االمتحانات الشفوية الشديدة األهمية إلى الهواء الطلق.

ــام في  ــواج قــبــل أيـ ــب أمــ خـــرج راكـ
شواطئ  أحــد  إلــى  اعتيادية  جولة 
أجل ممارسة هوايته  أستراليا؛ من 

المثيرة والمحفوفة بالمخاطر.
عقب  على  رأســـا  انقلب  األمـــر  لكن 
هائج،  بحر  في  نفسه  وجــد  عندما 
بــحــســب مــقــاطــع فــيــديــو وتــقــاريــر 
لوسائل إعام محلية في أستراليا، 
مروحية  تدخل  تطلب  الــذي  األمــر 

إنقاذ.
ووقـــــعـــــت الــــحــــادثــــة فـــــي واليـــــة 
ــــوب شـــرق  ــن ــز جــ ــ ــل ــ ــاوث وي ــوســ ــيــ ــ ن
“السبت  ـــ  ب يــعــرف  فيما  أســتــرالــيــا، 
العماقة  الموجات  بسبب  الكبير” 

فيه.
ويؤدي نظام الضغط المنخفض في 
عالية  مــوجــات  إحـــداث  إلــى  البحر 
أمر  أمتار، وهو   5 إلى  يصل طولها 
المياه، غير أن  للتزلج على  مناسب 
اشتدت  عندما  خطيرا  أصبح  األمر 

قوة األمواج.
نصف  مــدتــه  فيديو  مقطع  ويظهر 
دقيقة أحد رجال اإلنقاذ الذي هبط 
المياه،  إلــى  حبل  عبر  مروحية  من 
وهو يحمل راكب األمواج معه إلى 

الطائرة.
وفي الوقت ذاته كانت أمواج البحر 
بــقــوة فــي صــخــور اليابسة  تــضــرب 

األسترالية.
ونـــشـــر الـــفـــيـــديـــو خـــدمـــة اإلنـــقـــاذ 
بالمروحيات في الوالية، وقالت إن 
راكب األمواج تعرض لخطر شديد.

وأضافت أنه جرى نقل المصاب إلى 
المستشفى؛ لتلقي العاج.

إنقاذ راكب أمواج بطائرة مروحية

عــلــقــت عــارضــة األزيـــــاء األمــيــركــيــة من 
على  حــديــد،  جيجي  فلسطيني،  أصـــل 
مــوت مواطن  وثــق مشهد  الــذي  الفيديو 
أميركي تحت ركبة شرطي في الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة. وشــــــددت حـــديـــد بــتــغــريــدة 
ــرورة محاسبة  لــهــا فــي”تــويــتــر” عــلــى ضــ
الفاعلين، منوهة إلى أنه ال يعاقب هؤالء 
إال إذا رصدت الكاميرا أفعالهم. وأضافت 

حديد: “الطريقة الوحيدة التي سيتغير فيها هؤالء، هي عندما تواجه كل هذه الوحوش 
الجاهلة والعنصرية العواقب خلف القضبان”. وفي تغريدة أخرى الحقة، أشارت حديد 
إلى التناقض الكبير في التعامل لدى السلطات األميركية حيث قالت: “تطلق الشرطة 
الغاز المسيل للدموع على احتجاج سلمي على مقتل جورج فلويد لكنها وقفت مثل 
الكونغرس  مبنى  بالبنادق  البيض  المتظاهرون  اقتحم  عندما  )اللعين(،  الملكة  حارس 

احتجاجا على ارتداء القناع في الجائحة.. تحن نعيش في أميركا ثانية”.

جيجي حديد تهاجم السلطات األميركية
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