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كــشــفــت مــديــرة الــعــاقــات الــعــامــة 
مجوهرات  شركة  في  واالتصاالت 
ــازي لــــ “الـــبـــاد”  ــهــانــت مــريــم غــ اري
مع  اتفاقية  وقعت  الشركة  أن  عن 
“صادرات البحرين” لتصدير أجهزة 
ــرى،  أخـ دول  ــى  إلـ  ”Gold mine“
والسعودية،  دبي وسنغافورة  مثل 
برمجة  تمت  الجهاز  أن  خصوًصا 

تقنياته في البحرين.

توجه لتصدير جهاز “Gold mine” للخارج
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

مملكة  خــارجــيــة  وزارة  اســتــنــكــرت 
لوزير  العدائية  التصريحات  البحرين 
تجاه  أكـــار  الــتــركــي خلوصي  الــدفــاع 
ــعــربــيــة الــمــتــحــدة  ــة اإلمـــــــارات ال ــ دولـ
الشقيقة، واعتبرتها استفزازا مرفوضا 
الدبلوماسية،  ــراف  األعـ مــع  يتناقض 
ــة عــربــيــة  ــدولـ وتـــهـــديـــدا مــســتــهــجــنــا لـ
شــقــيــقــة تــمــيــزت بــمــواقــفــهــا الــقــومــيــة 

ــا الــفــاعــل الــبــنــاء في  األصــيــلــة ودورهــ
المجتمع الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
اإلمــارات  دولــة  شقيقتها  مع  البحرين 
العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا 
الثابت  مع دولة اإلمارات في موقفها 
بشأن التدخات التركية في الشؤون 

الداخلية للدول العربية.

ــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ تــــشــــهــــد األســــــــــــــــواق الـ
ــنــمــوذجــيــة والــمــتــخــصــصــة في  وال
الفواكه  أنــواع  من  حشًدا  البحرين 
والـــخـــضـــروات الــبــحــريــنــيــة، الــتــي 
تعاقب على زراعتها وجني ثمارها 
ــنــاء.  ــًيــا األب األجــــداد واآلبــــاء وحــال
وبالذات  والمقيم  المواطن  ويقبل 

هذه  على  العرب  غير  من  األجانب 
الفواكه والخضروات في مثل هذا 
اإلنتاجية من  الطاقة  لكن  الموسم، 
المزارع لمثل هذه الثمار بدأت تقل؛ 
وظروفها.  المرحلة  لضغوط  نظًرا 
ــمــصــور  ــاد” فــــي تـــقـــريـــرهـــا ال ــ ــبـ ــ “الـ
الشعبية  األســــــواق  بــعــض  جــابــت 
والنموذجية ورصدت ووقفت على 

واقع الحال.

ــبــورصــة  ــام ل ــعــ ــ ــر ال ــمـــؤشـ ــع الـ ــفــ ــ ارت
يوليو  تــداوالت  نهاية  البحرين في 
2020 بنسبة 1 %، ُمقارنة بمستوى 
ــك  ــي شــهــر يـــونـــيـــو، وذلـ ــوق فـ ــسـ الـ
تزامًنا مع صعود سهم البنك األهلي 
وارتفعت   .%  5.42 بنسبة  الُمتحد 
مليار   70 بمقدار  السوقية  القيمة 

مقابل  دينار،  مليارات   8 إلى  دينار 
7.93 مليار دينار.

الفواكه المحلية عالية الجودة وشحيحة البحرين تستنكر التصريحات العدائية  8 مليارات دينار القيمة السوقية للبورصة
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سمو رئيس أمناء “المبرة الخليفية”: 
مبادرات لتعزيز دور الشباب التنموي

المبرة  لمؤسسة  األمــنــاء  مجلس  رئــيــس  عــبــرت 
الخليفية سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة، 
عــن جــل شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــكــل الــجــهــود التي 
الخليفية  المبرة  أمــنــاء  مجلس  عــضــوات  تبذلها 
اإلنساني  بالدور  الكريمات، مشيدة  الشيخات  من 
آل خليفة في  بنت حمد  مــوزة  الشيخة  لصندوق 

دعم العمل الخيري.
الذي  المتميز  بالدور  زين  الشيخة  سمو  ونوهت   
قامت وتقوم به المبرة الخليفية من خال إطاق 
دعم  مجال  في  المجتمعية  المبادرات  من  العديد 
الشاملة،  الــوطــنــيــة  بالتنمية  للمشاركة  الــشــبــاب 
وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة التي تعيشها 
االقتصادية  المجاالت  كافة  في  البحرين  مملكة 
والتجارية والعلمية واالجتماعية من خال تقديم 

المبرة الخليفية وعبر برامجها المختلفة منظومة 
متكاملة من الدعم العلمي والمعرفي واالجتماعي 
عام  وتأسيسها  عملها  انطاق  ومنذ  واالقتصادي، 
ــى دعــم الشباب  ال تــهــدف  بــرؤيــة واضــحــة   2011
وفعال  مبادر  بحريني  شباب  بإعداد  والمساهمة 
المجتمع،  فــي  إيجابي  فــرق  إحـــداث  على  وقـــادر 
وتنمية  الــشــبــاب  تمكين  هــي  واضــحــة  ورســـالـــة 

)٠٣(مهاراتهم الِعلمية والعملية.
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االمرأة البحرينية والتعليم دليل استرشادي لعودة الرياضة “يوميات أخصائية اجتماعية”إضراب مصافي النفط في إيرانالدول األفضل أداًء اقتصاديًّ
أفرد كتاب “المرأة البحرينية  «

والتعليم.. إشراقات مبكرة وريادة 
وطنية”، الذي أصدره المجلس 

األعلى للمرأة مؤخراً فصال كامال 
للحديث عن البدايات المبكرة 

لتنمية القدرات والمهارات 
األساسية للمرأة البحرينية.

أظهرت بيانات صادرة، أمس  «
األحد، أن االقتصاد الكوري 

الجنوبي انكمش بنسبة 3.3 
% في الربع الثاني مقارنة مع 
الربع السابق، لكنه كان جيًدا 

مقارنة باالقتصادات الرئيسية 
األخرى.

ال تزال اإلضرابات العمالية مستمرة  «
في إيران في العديد من القطاعات، 

من النفط إلى السكر. فلليوم الثاني 
على التوالي، استمرت أمس األحد 

إضرابات عمال مصافي النفط، 
احتجاجًا على عدم دفع الرواتب 

لعدة أشهر.

“يوميات أخصائية اجتماعية” تحت  «
هذا الشعار أطلقت األخصائية 

االجتماعية فاطمة النهام وليدها 
األول كما تحب أن تعبر عنه وهو 

عبارة عن مجموعة قصصية كتبت في 
مقدمتها: “ترقبت طوياًل وباشتياق 

قدوم مولودي األول.

متابعة لقرارات اللجنة التنسيقية  «
برئاسة سمو ولي العهد ،أصدرت 

وزارة شؤون الشباب والرياضة الدليل 
اإلرشادي والالئحة االحترازية والصحية 

واإلجراءات التنظيمية واإلدارية 
لعودة النشاط الرياضي في الصاالت 

الرياضية والمالعب الخارجية.

مكثفة،  احــتــرازيــة  وتــدابــيــر  إجــــراءات صحية  ضمن 
أدى حجاج بيت هللا الحرام “ضيوف الرحمن”، أمس 
األحد، آخر مناسكهم في الحج، بأداء طواف الوداع، 
وذلك بعد إنهائهم رمي الجمرات الثاث في ثاني أيام 
التشريق، ليطبقوا بعدها العزل المؤسسي والعودة إلى 

مدنهم.
ــن الــمــســجــد الــحــرام  ــد قــائــد الــقــوة الــخــاصــة ألمـ وأكــ
جميع  اكتمال  العقيل  عبدالرحمن  بن  يحيى  الــلــواء 
االستعدادات والترتيبات الازمة في المسجد الحرام 
الستقبال حجاج بيت هللا الحرام ألداء طواف الوداع 
يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة. يذكر أن خطة 
العام تقوم  الحرام في موسم حج هذا  المسجد  أمن 
التنظيمي،  المحور  فــي  تتمثل  مــحــاور،  أربــعــة  على 
والمحور األمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسامة 
قاصدي بيت هللا الحرام، والمحور اإلنساني، والمحور 
آلية تحدد طريقة  الصحي، حيث وضعت من خاله 

الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

الحجاج يرمون الجمرات.. ويؤدون طواف الوداع
مكثفة احــتــرازيــة  ــر  ــي ــداب وت صــحــيــة  ــراءات  ــ ــ إج ضــمــن 

الحجاج ينهون رمي الجمرات الثالث 

ــلـــى لــلــبــيــئــة إنــه منى ـ وكاالت ــال الــمــجــلــس األعـ قــ
ــداد خـــارطـــة طــريــق  ــ يــعــمــل عــلــى إعـ
بحلول  الباستيكية  األكــيــاس  لمنع 
ــبــحــريــن، وذلـــك  ال فـــي   2026 الـــعـــام 
الرئيس  الــهــدف  تحقيق  نحو  سعيا 
لــلــمــشــروع فـــي خــفــض الــمــخــلــفــات 
الباستيكية، وتنفيذ إحدى توصيات 
إلدارة  الـــوطـــنـــيـــة  اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

المخلفات.
ــار تطبيقه  وأشـــار إلــى أنــه وفــي إطـ
ــلــمــنــتــجــات  لـــائـــحـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ل
الباستيكية قام بإصدار 36 ترخيصا 
ــمــنــتــجــات الــبــاســتــيــكــيــة  لـــتـــوريـــد ال
تــرخــيــصــا  و93  ــيــة،  ــمــحــل ال لــلــســوق 
لاستخدام  الباستيكية  للمنتجات 

في السوق المحلية.
ــار إلـــى أن تــراخــيــص الــتــوريــد  ــ وأشـ
للمصانع  ترخيصا   13 على  تــوزعــت 

للمصانع  تــراخــيــص  و4  الــمــحــلــيــة، 
لموردين  ترخيصا  و19  الخارجية، 

االستخدام الذاتي.
الــتــراخــيــص  ــدد  ــ عـ ــى أن  ــ إلـ ــت  ــفـ ولـ
المخصصة  الباستيكية  للمنتجات 
بلغ  المحلية  السوق  في  لاستخدام 
عدد المصنع منها محليا 54 ترخيصا، 
إلى جانب 39 منتجا مصنعا خارجيا.

ــذه الــخــطــوة  وبـــيـــن الــمــجــلــس أن هــ
ــتــوجــهــات  ــع ال ــي بــالــتــمــاشــي مــ ــأتـ تـ
الباستيكي  التلوث  بشأن  األممية 
ومواجهة  الباستيكية،  والمخلفات 

آثارها السلبية على البيئة.
وذكر أن ذلك دفع نحو إصدار القرار 
بحظر   2019 لسنة   2 رقــم  ــوزاري  ــ ال
الباستيكية،  الــمــخــلــفــات  اســتــيــراد 
التنفيذية  الائحة  إلى جانب إصدار 

للمنتجات الباستيكية.

خارطة طريق لمنع األكياس 
البالستيكية بحلول 2026
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فــلــس”!  800 ـــ  ب الكيلو  عبالهم  الــصــبــح  ــن  م بــالــســوق  ــم  ــعــال “ال

في أول أيام فسح الروبيان.. الكيلو بـ 3 دنانير 

“العالــم فــي الســوق مــن الصبح عبالهم كيلــو الروبيان بـ 800 فلس!”.. هــذه الجملة الغاضبة من بائع بالســوق المركزية 
لمصور “البالد” تلخص المشهد.

منصات  نشر  إعــادة  القصة  وملخص 
قديم،  فيديو  االجتماعي  الــتــواصــل 
أنتجته صحيفة زميلة، عن أول أيام 
فسح بيع الروبيان بالسوق المركزية، 
وأن سعر الكيلو يصل إلى 800 فلس.
ــيــن  ــــس مــواطــن ــّم ــيـــديـــو حــ ــفـ هـــــذا الـ
منذ  الــســوق  على  للتوافد  ومقيمين 
الصباح الباكر، لشراء الروبيان بسعره 
سعر  بــأن  فوجئوا  ولكنهم  الرخيص، 
الــكــيــلــو يـــتـــراوح مــا بــيــن 2.5 إلـــى 3 

دنانير وفقا لحجم الروبيان.
عـــدســـة “الـــــبـــــاد” تـــفـــقـــدت الـــســـوق 
وقــال  األحـــد.  أمــس  صباح  المركزية 
بالفيديو  األســعــار  إن  “الــبــاد”  لـــ  بائع 

تهافت على شراء الروبيان في أول يوم فسح البيعالمنتشر ال تطابق أسعار اليوم.

من أمام التنور ولهيبه، يتحدث بصوت مثقل بالتعب، قائا: “أنا أحترق” 
حــارا.  لزبائني  وأقــدمــه  وأخــبــزه  أعجنه  ــذي  ال الخبز  يحترق  كما  يوميا، 
لنا من  مفر  عملنا أصعب، فا  الصيف يصبح  اشتداد حر  “ومع  ويضيف: 
التنور، فالتنور أمامنا، وقيظ الصيف وراءنــا، وقد  حرارة الجو أو حرارة 
“تفسد”  الحرارة، ولكنها تؤخر عملنا، وقد  المروحة في تخفيف  تساعدنا 
مكانا وال عما  أعــرف  ال  وأنــا  مردفا، هذا عملي  التي سنخبزها،  العجينة 

غيره، وأنا سعيد براتبي الذي يصل لـ 100 دينار”.

الخباز الشعبي بين لهيب 
التنور وحر الصيف

تواصل المديريات واإلدارات األمنية 
أيــام  فــي  جهودها  الداخلية  بـــوزارة 
الــمــبــارك فـــي تنفيذ  عــيــد األضـــحـــى 
الــقــانــون وحــفــظ األمـــن والــنــظــام في 
في  والمتمثلة  المملكة  محافظات 
ســرعــة االســتــجــابــة والــفــاعــلــيــة في 
والمساعدة  األمنية  الخدمات  تقديم 
للسادة المواطنين والمقيمين؛ حفاظا 

على األرواح والممتلكات.
محافظة  شرطة  مديريات  ووزعــت 
المملكة دوريات الشرطة في مختلف 
ــالـــشـــوارع  مـــنـــاطـــق الـــمـــحـــافـــظـــات كـ
التجارية في  والمجمعات واألســواق 
إطار مشاركتها للمواطنين والمقيمين 
الــمــبــارك،  بــاالحــتــفــال بعيد األضــحــى 
مــع اتــخــاذهــا اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة 
التي  التجمعات  ضــد  واالحــتــرازيــة 

تزيد عن العدد المسموح .

تقديم الخدمات 
األمنية للمواطنين 

والمقيمين

)04(
)07(

أمل الحامد

بدور المالكي

سيد علي المحافظة

بدور المالكي

راشد الغائب | تصوير رسول الحجيري

علوي الموسوي المحرر االقتصادي



الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أفرد كتـــاب “المرأة البحرينية والتعليم.. إشـــراقات 
مبكـــرة وريـــادة وطنيـــة”، الـــذي أصـــدره المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة مؤخـــرًا فصـــا كامـــا للحديـــث عن 
والمهـــارات  القـــدرات  لتنميـــة  المبكـــرة  البدايـــات 
األساســـية للمـــرأة البحرينيـــة، حيـــث كان اهتمـــام 
المرأة البحرينية بدخول سوق العمل، لرفع مستوى 
معيشـــتها ومعيشـــة أســـرتها، أحـــد أهـــم دوافعهـــا 

للتعليم.
ولمـــا كان ســـوق العمل في مســـتهل نهضة البحرين 
االقتصاديـــة قد اتســـم بزيـــادة الطلب علـــى العمالة 
الفنيـــة، فقـــد وجـــدت المـــرأة أن الفرصة قـــد غدت 
مهيـــأة لهـــا، خاصة مـــع تقبـــل المجتمع لهـــا، فكانت 
البداية لدخـــول الفتيات التعليم الصحي منذ نهاية 
خمســـينيات القـــرن الماضي، تاه التعليـــم التجاري 
الفندقـــي،  التعليـــم  ثـــم  الســـبعينيات،  بدايـــة  مـــع 
والمابـــس.  األنســـجة  مجـــال  فـــي  الصناعـــي  ثـــم 
وعندمـــا أخذ التعليـــم الحكومي النظامـــي للفتيات 
فـــي االنطـــاق، تواكبـــت معـــه النهضـــة الرياضيـــة. 
ومنـــذ أربعينيـــات القـــرن الماضي كانـــت التمرينات 
الرياضيـــة تمـــارس يوميـــًا فـــي مدارس البنـــات، بل 
شاركت البنات في تمرينات رياضية أمام الجمهور، 
وغـــدت التربية الرياضية منهج ونشـــاطًا متنوع لها 
إدارتها التي تتابعها، إيمان بمبدأ العقل الســـليم في 
الجســـم الســـليم. ومـــع نمـــو الحركة الكشـــفية نمت 
الحركـــة اإلرشـــادية من مرحلة البراعـــم إلى مرحلة 
وكان  الجـــواالت.  إلـــى  المرشـــدات  إلـــى  الزهـــرات 
للمـــرأة البحرينيـــة الريـــادة خليجيـــًا حين تأسســـت 
هـــذه الحركـــة في يناير )1970(، وهـــي الريادة التي 
أهلت البحرين الحتضان حركة المرشـــدات العربية 
ومنـــذ   .)1996( العـــام  وحتـــى   )1988( العـــام  مـــن 
البداية، كانت مدارس البنات بيئة مناســـبة للثقافة 

واألنشـــطة الفنيـــة واألعمال اليدوية التـــي تقام لها 
المعـــارض. وفي االحتفاالت التي كانت تقيمها هذه 
المـــدارس ســـنويًا تقـــدم أعمـــال البنات المســـرحية 
واألشـــعار، وكانت تحظـــى بحضور نخبـــة المجتمع 

البحريني، وعلى رأسها قرينة حاكم الباد.
وإدراكًا مـــن المـــرأة البحرينيـــة أن األميـــة هي أكبر 
عوائـــق التنمية، وأن القضاء عليها يســـاعد في نمو 
وعيهـــا، ويعـــزز مشـــاركتها اإليجابية تجاه أســـرتها 
والمجتمـــع؛ فقـــد كانـــت حريصـــة علـــى التفاعل مع 
جهـــود الجمعيات النســـائية للقضاء على هذه اآلفة 
االجتماعيـــة حيـــن بـــدأت هـــذه الجهـــود فـــي أوائل 
التربيـــة  وزارة  قامـــت  جانبهـــا  ومـــن  الســـتينيات. 
والتعليم بتقديم الدعم الفني والمادي لهذه الجهود 
إلـــى أن تولـــت مســـؤولية تعليـــم الكبـــار مســـتعينة 
بخبرات اليونيسكو.. وسنة بعد األخرى أخذ معدل 
األميـــة فـــي التضـــاؤل.. وكانـــت هـــذه هـــي البداية 
لمجتمـــع بحرينـــي خـــاٍل مـــن األميـــة األبجديـــة، بل 

والحاسوبية.

التعليم المهني والفني

التنميـــة  وتيـــرة  بتصاعـــد  اتســـمت  فتـــرة  وفـــي 
االقتصاديـــة وزيـــادة الطلـــب علـــى العمالـــة الفنيـــة 
التعليـــم  نظـــام  علـــى  القائمـــون  اهتـــم  والمهنيـــة، 
بضـــرورة تطبيـــق نظـــام التعليـــم الفني الـــذي يوفر 
للمجتمـــع األيـــدي الماهرة والفنية، فتم اســـتحداث 
المـــدارس الفنيـــة. وكانـــت البدايـــة في عـــام 1936 
حينمـــا تـــم إدخـــال التعليـــم المهنـــي إلـــى مدرســـة 
المنامـــة والمحـــرق، وكان ذلـــك في مجـــال النجارة 
واألعمال الميكانيكية البسيطة، وتم توظيف اثنين 
من المدرســـين العرب لهذا الغـــرض، ولم يكن آنذاك 
للفتيـــات حّظ من هذا النوع مـــن التعليم في بداية 

األمر.

ويمكـــن تقســـم هـــذا النـــوع مـــن التعليم إلـــى أربعة 
فروع أساســـية هي “التعليم التجـــاري” الذي ارتبط 
ببدايات تحول البحرين إلى مركز مالي إقليمي منذ 
خمسينات القرن الماضي، عندما أصبحت البحرين 
وجهًة لكثير من المصارف والمؤسسات المالية في 
المنطقة والعالم، وحاجة تلك المؤسسات لتوظيف 
كـــوادر محلية تنهـــض بمتطلبات مختلـــف عملياتها 
التشـــغيلية، حيـــث بدأ التعليم التجـــاري اعتبارًا من 
العام الدراسي )52/ 1953( حين افتتح فصل واحد 
بمدرســـة المنامـــة الثانويـــة للبنيـــن، التحـــق به عدد 
مـــن الطلبة ال يتجاوز ثاثة عشـــر طالبًا، وبقي على 
هـــذه الحال حتـــى أوائل الســـتينيات؛ حيـــث زادت 
الفصـــول، وأصبح هناك قســـمًا تجاريـــًا قائمًا بذاته، 
وكانـــت مدة الدراســـة ســـنتين فقـــط بعـــد المرحلة 
اإلعداديـــة، ثـــم أصبحت ثاث ســـنوات ابتـــداًء من 
العام الدراســـي )66/ )1967(، ُيعطـــى الطالب بعدها 

شهادة دبلوم الثانوية التجارية.
إضافـــة إلـــى التعليـــم التجـــاري كان هنـــاك التعليـــم 
الفندقي، فبالنظر لكون قطاع السياحة يعد من أهم 

األنشـــطة االقتصاديـــة في البحريـــن، وأحد مصادر 
الدخـــل الوطني توجهـــت الحكومـــة البحرينية إلى 
هذا النوع من التعليم؛ وكانت البداية، إنشـــاء معهد 
البحريـــن للفندقـــة عـــام )1975(، وكان المعهد تابًعا 
لـــوزارة اإلعـــام قبل أن تتـــم خصخصتـــه، وقد بلغ 
عدد الطالبات بحسب اإلحصائيات الرسمية لوزارة 
التربية والتعليم حوالي )93( طالبة مســـجلة بمسار 
الفندقة )مـــا قبل الجامعي( خال الفترة من )1983 

 .)1987 -
كمـــا جـــرى التركيـــز علـــى تعليـــم الفتيـــات صناعـــة 
األنســـجة والمابـــس، فقد بـــدأت صناعـــة المابس 
فـــي البحريـــن العـــام )1975( علـــى نطـــاق ضيق، ثم 
توســـعت تدريجيـــًا لتتحـــول إلـــى صناعـــة منظمـــة 
فـــي المملكـــة، وفي ضـــوء ذلـــك، تم إدخـــال مجال 
وأضيـــف  البنـــات  بمـــدارس  والمابـــس  األنســـجة 
للمرحلـــة الثانوية بهدف تخريـــج الفتيات الراغبات 
فـــي العمـــل في مجـــال خياطة المابـــس وذلك في 

العام الدراسي )82/ )1983(.
يضاف إلـــى ذلك كله “التعليـــم الصحي”، حيث يعد 

التعليم الصحي مـــن التخصصات التي القت إقباالً 
مـــن البنات في مســـتوى التعليم ما قبـــل الجامعي، 
والماحـــظ أنـــه لـــم يقتصـــر علـــى التمريـــض، وإنما 
تضمن عدة مجاالت وصلت إلى مســـتوى المشاركة 
فـــي العمليات المختلفة المســـاندة للطـــب، وقد بدأ 
عمـــل المرأة البحرينية ودورها في القطاع الصحي 
فـــي العـــام )1941( عندمـــا تـــم تعييـــن أول ممرضة 
بحرينيـــة مؤهلـــة. وقد افتتحت مدرســـة التمريض 
عام )1959( عندما اتجهت وزارة الصحة إلى إعداد 

فئة الممرضين والممرضات.

الحركة الرياضية والكشفية

كمـــا وشـــكَّلت الرياضـــة والحركة الكشـــفية والفنية 
ركيزة أساســـية من ركائز تنمية القدرات والمهارات 
األساســـية للمرأة البحرينية، حيث صاحب النهضة 
التعليميـــة فـــي البحريـــن نهضـــة رياضيـــة، فعندمـــا 
أخـــذ التعليم فـــي الباد طابعـــه الحكومي النظامي 
شـــقت التربية الرياضية طريقها جنبًا إلى جنب مع 
التعليـــم، وكان ذلـــك فـــي عـــام )1919(؛ أمـــا الحركة 
الكشـــفية في البحريـــن فيرجع تأسيســـها إلى العام 

.)1927(

محو األمية وتعليم الكبار

وال يمكـــن تنميـــة القـــدرات والمهـــارات األساســـية 
للمرأة إال بالقضاء على األمية وتعليم الكبار، ويرجع 
تاريـــخ البدء في تعليم كبار النســـاء ومحو أميتهن 
فـــي البحريـــن إلـــى أوائل الســـتينيات؛ حيـــث تبنت 
الجمعيـــات النســـائية العديـــد مـــن المبـــادرات، وفي 
العـــام )1971( تشـــكلت “اللجنـــة األهلية المشـــتركة 
لتعليـــم الكبـــار”، وكان من أبرز أعمالهـــا فتح ثمانية 
فصول للنســـاء بلغ عدد المســـتفيدات منها في هذه 

السنة )280( دارسة .

ــم” ــي ــل ــع ــت ــن كـــتـــاب “الـــــمـــــرأة الــبــحــريــنــيــة وال ــ ــي م ــانـ ــثـ ــي الـــفـــصـــل الـ ــ ف

عرض المسيرة التعليمية للبنات وحراكهن الرياضي والكشفي

القسيس هاني: “تباعدنا” اختبار رباني للتأمل بحكمة الخالق

انتهاء فترة التسجيل في برنامج النائب األول لتنمية الكوادر

رفع خادم الكنيســـة اإلنجيلية الوطنية، 
البيضـــاء”،  “البيـــارق  جمعيـــة  رئيـــس 
القســـيس هاني عزيز، إلـــى عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
ال خليفـــة، وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، والشـــعب 
البحريني أحـــر التهانـــي القلبية بحلول 

عيد األضحى المبارك.
وقـــال القســـيس هاني في بيـــان أمس، 
يحـــل عيد األضحى المبـــارك على األمة 
العربية واإلســـامية هذه الســـنة وسط 
ظـــروف مختلفـــة عـــن التـــي اعتدناهـــا 
ســـابقا، وذلـــك بســـبب انتشـــار جائحـــة 

األحبـــاء  أجبـــرت  التـــي   ”19 “كوفيـــد 
فـــي  الصـــاة  عـــدم  علـــى  واألصدقـــاء 
دور العبـــادة، ومنعتهـــم مـــن احتضـــان 
أحبائهـــم، وقضـــاء أوقات عطلـــة العيد 

في تجمعات عائلية.
وأضـــاف أن احتـــرام التدابيـــر وااللتزام 
لتفشـــي  درًءا  الحكومـــة  بإرشـــادات 
الواحـــد،  الوطـــن  أبنـــاء  بيـــن  المـــرض 
والصبـــر  القـــوة  الجميـــع  مـــن  يحتـــاج 
واالتـــكال علـــى الخالـــق، واعتبـــار أن ما 
يحصـــل هـــو اختبـــار رباني للعـــودة إلى 
اعمـــاق النفس والتأمـــل العميق بحكمة 
الخالق، وان اجتيازنـــا ألصعب امتحان 
بنجـــاح ســـيكون بمثابة رياضـــة روحية 
لتقوية روح العزيمة والمسؤولية لدينا.
“البيـــارق  جمعيـــة  رئيـــس  واســـتدرك 
البيضاء”، أن التنظيم الرائع الذي وفرته 

الســـعودية ألداء مناســـك الحـــج ورغم 
محدوديـــة األعداء بســـبب كورونا هذا 
العـــام، قد أبهر العالـــم وحبس األنفاس، 
وهـــو درس لـــكل الشـــعوب فـــي كيفيـــة 
التعامل مـــع الجائحة، واحترام القواعد 
علـــى  حفاظـــا  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
العالـــم  دول  داعيـــا  واألرواح،  الصحـــة 
الستنســـاخ الـــدروس والعبـــر. وأحيانـــا 

أنفسنا. 
بمضاميـــن  هانـــي  القســـيس  وأشـــاد 

طمـــأن  الـــذي  الملـــك  جالـــة  خطـــاب 
جالته بـــه البحرينييـــن والمقيمين بأن 
مملكـــة البحريـــن بخيـــر وان الوباء آخذ 
باالنحســـار، مبينا أن تقـــرب القيادة من 
الشـــعب والتعامل األبـــوي لجالة الملك 
بهـــذه الطريقـــة المتواضعـــة يســـتنهض 

الســـواعد البحرينيـــة بكافـــة شـــرائحهم 
فـــي  االســـتعداد  أهبـــة  علـــى  ليكونـــوا 
سبيل تقديم أغلى التضحيات من أجل 

الحفاظ على أرض وشعب المملكة.
وشـــكر القســـيس هاني أيضـــا الحكومة 
متمثلـــة برئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال 
خليفة، وولـــي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، التخاذهـــا قرارات 
مـــع  التعامـــل  فـــي  اســـتباقية وصائبـــة 
الجائحـــة، ممـــا جعلهـــا نموذجـــا دوليـــا 
يحتـــذى، شـــاكرا ومقـــدرا مبادرة ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء العتمـــاد ســـموه يومـــا 
أربعـــاء  أول  فـــي  البحرينـــي  للطبيـــب 
من شـــهر نوفمبـــر كل عـــام، وتخصيص 

جائـــزة باســـم ســـموه لتكريـــم األطبـــاء 
البحـــث  فـــي  المتميزيـــن  البحرينييـــن 

العاجي والطبي.
وأشـــاد القســـيس هاني في ختام بيانه، 
بالجيـــوش البيض الذيـــن يرابطون في 
الصفـــوف األولى لمحاربـــة العدو األكثر 
خبثـــا وشراســـة، متضرعا للـــه عز وجل 
بـــأن يحمي كل اعضـــاء الفريق الوطني 
البحرينـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
بقيـــادة ســـمو ولـــي العهـــد، وأن يـــذود 
عـــن الكـــوادر الطبيـــة والتمريضية وكل 
مـــن يعمـــل فـــي مراكـــز الحجـــر والعزل 
والعاج، راجيا من هللا سبحانه وتعالى 
وأن  لقلوبنـــا  ســـاما  العيـــد  يحمـــل  أن 
البحريـــن  الوبـــاء، وان يحفـــظ  يوقـــف 

قيادة وشعبا.

لرئيـــس  األول  النائـــب  مكتـــب  أعلـــن 
مجلس الـــوزراء انتهاء فترة التســـجيل 
لالتحاق بالدفعة السادســـة من برنامج 
النائـــب األول لتنميـــة الكـــوادر الوطنية، 
والـــذي يأتـــي تنفيـــذًا لرؤية ولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء  صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
وتماشـــيا مع رؤية البحرين االقتصادية 

2030، بهـــدف االســـتثمار فـــي الكـــوادر 
قدراتهـــا  وبنـــاء  الحكوميـــة  الوطنيـــة 
واســـتيعاب طاقاتها في تطوير مختلف 

مسارات العمل الحكومي.
وكان باب التســـجيل لالتحـــاق بالدفعة 
األول  النائـــب  برنامـــج  مـــن  السادســـة 
لتنميـــة الكـــوادر الوطنيـــة قـــد فتح يوم 
األحـــد الموافـــق 19 يوليـــو 2020 حتـــى 
أغســـطس   02 الموافـــق  األحـــد  أمـــس 

موقعـــه  عبـــر  للبرنامـــج  وتقـــدم   ،2020
اإللكترونـــي أعداٌد كبيـــرة، حيث تخضع 
طلبات المســـجلين في البرنامج للتقييم 
تمهيـــدًا إلجـــراءات التقييـــم والتـــي تمر 
الشـــخصية  المقابـــات  منهـــا  بمراحـــل 
واختبـــارات القـــدرات تمهيـــدًا لاختيار 
النهائي لمنتســـبي الدفعة السادســـة من 

البرنامج.
لتنميـــة  األول  النائـــب  برنامـــج  ويعـــد 

الكوادر الوطنية مـــن البرامج الطموحة 
التي تثري خبرات هذه الكوادر وتصقل 
مهـــارات التدريـــب لديهـــم، مـــن خـــال 
البحـــث  طـــرق  حـــول  مكثفـــة  برامـــج 
والتحليـــل والمهـــارات القياديـــة وإعداد 
التقاريـــر، والتعـــرف عن قـــرب على آلية 
صنـــع السياســـات فـــي المكتـــب وتنفيذ 
البرامـــج الحكوميـــة المرتبطـــة ببرنامج 

عمل الحكومة.

المنامة - مكتب القسيس هاني عزيز

هاني عزيز

إشادة بجهود 
“الجيش األبيض” 

في محاربتهم 
العدو الشرس

المنامة- بنا

جاللة الملك 
يهنئ شمال 

مقدونيا والنيجر 
باألعياد الوطنية

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
تهنئة  برقية  حمد بن عيسى آل خليفة، 
مقدونيـا  شــمــال  جمهورية  رئــيــس  إلــى 
بمناسبة  وذلــك  بينداروفسكي،  ستيفو 

ذكرى العيد الوطني لبالده.
وبــعــث صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك برقية 
النيجـر  رئــيــس جــمــهــوريــة  إلـــى  مــمــاثــلــة 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  محمـدو،  إيسوفـو 

استقالل بالده.
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أحد صفوف تعليم الخياطة في السبعينات

طابور المرشدات في إحدى المدارس عام 1977



عبــرت رئيــس مجلــس األمناء لمؤسســة المبرة الخليفية ســمو الشــيخة زين بنت خالد آل خليفة، عن جل شــكرها وتقديرهــا لكل الجهود التي 
تبذلها عضوات مجلس أمناء المبرة الخليفية من الشيخات الكريمات، مثمنة الدور اإلنساني لصندوق الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة في 

دعم العمل الخيري.

 ونوهت ســـمو الشـــيخة زيـــن بالـــدور المتميز الذي 
قامـــت وتقوم به المبـــرة الخليفية من خالل إطالق 
العديـــد من المبـــادرات المجتمعية فـــي مجال دعم 
الشـــاملة،  الوطنيـــة  بالتنميـــة  للمشـــاركة  الشـــباب 
وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة التي تعيشها 
مملكـــة البحرين فـــي كافـــة المجـــاالت االقتصادية 
خـــالل  مـــن  واالجتماعيـــة  والعلميـــة  والتجاريـــة 
تقديـــم المبـــرة الخليفيـــة وعبـــر برامجهـــا المختلفة 
منظومـــة متكاملـــة مـــن الدعـــم العلمـــي والمعرفـــي 
واالجتماعـــي واالقتصـــادي، ومنـــذ انطـــالق عملهـــا 
وتأسيســـها عـــام 2011 برؤيـــة واضحـــة تهدف الى 
دعم الشـــباب والمســـاهمة بإعـــداد شـــباب بحريني 
مبـــادر وفعـــال وقـــادر علـــى إحـــداث فـــرق إيجابي 
في المجتمع، ورســـالة واضحة هي تمكين الشـــباب 
وتنميـــة مهاراتهـــم الِعلميـــة والعمليـــة، ومـــن خالل 
5 مرتكـــزات أساســـية وهي محـــو االميـــة الرقمية، 
والمهارات الشخصية واألعداد الوظيفي، ومهارات 
ريـــادة االعمال والعمـــل التطوعي، من خالل برامج 
المؤسســـة المتنوعة ومنها برنامج رايات، وبرنامج 
إثراء الشـــباب، وصندوق سمو الشـــيخة موزة بنت 
حمـــد آل خليفة، والذي يقع تحت إدارة المؤسســـة، 
مؤكـــدة ســـموها أن مؤسســـة المبـــّرة الخليفية هي 
مؤسســـة غيـــر ربحيـــة تســـعى لتلبيـــة االحتياجات 

والتطلعات التعليمية لمختلف المواطنين وإرســـاء 
قواعـــد مجتمـــع متميـــز قائـــم علـــى أســـاس صلب، 
يســـعى أفـــراده إلـــى تعزيـــز االســـتفادة مـــن كافـــة 

إمكانياته، مع حسن استغالل طاقاته وقدراته .

آفاق جديدة للتعاون

فـــي  خالـــد  بنـــت  زيـــن  الشـــيخة  ســـمو  وأشـــارت 
تصريحـــات صحفيـــة لــــ “البـــالد”، إلى ســـعي المبرة 
الخليفيـــة لفتـــح مزيـــد مـــن اآلفـــاق الجديـــدة مـــن 
التعـــاون المشـــترك بينهـــا وبيـــن كافـــة المؤسســـات 
والفعاليـــات المجتمعية من أجل مســـاعدة الشـــباب 
ودعمهـــم فـــي تحقيـــق أهدافهـــم والتـــي تصب في 
تمكينهـــم من المشـــاركة الجـــادة والفعالـــة في بناء 
وتمكيـــن  البحرينـــي،  مجتمعهـــم  وازدهـــار  نهضـــة 
المبـــرة الخليفيـــة في المســـاهمة بإعـــداد جيل رائد 
يمتلك القـــدرات والمهارات الالزمة لقيادة وصناعة 
المســـتقبل فـــي ظـــل المتغيـــرات والتحديـــات التي 
تمـــر بها البحرين والعالم أجمـــع ومن خالل البرامج 
والمبـــادرات والنشـــاطات التي تنفذهـــا المبرة على 
مـــدار العام، والتي أصبحت تشـــكل إحدى بصماتها 
وإنجازاتهـــا في البحرين والمنطقـــة ومنذ انطالقها 
ولحـــد اآلن، حتى أصبحت تشـــكل إحدى التجارب 
دعـــم  فـــي  بهـــا  نفخـــر  التـــي  الوطنيـــة  البحرينيـــة 

الشـــباب والشـــابات البحرينيين، حتى إنها أصبحت 
تجربـــة ريادية بحرينية ناجحة استنســـختها بعض 
دول المنطقـــة وطبقتهـــا في برامـــج مماثلة وحذت 
حذوهـــا، وبرؤيـــة تســـاهم بإعـــداد شـــباب بحريني 
مبـــادر وفعـــال وقـــادر علـــى إحـــداث فـــرق إيجابي 
في المجتمع، وبرســـالة هي تمكين الشـــباب وتنمية 

مهاراتهم الِعلمية والعملية .

عدد من مبادرات المؤسسة

احتضـــن ملتقى المبـــرة األول بحضور 805 ضيوف 
االســـتعداد  100 جهـــاز محمـــول.  مبـــادرة  إطـــالق 
إلطـــالق منصـــة “جســـر” للعمـــل عـــن بعـــد. تدشـــين 
ا. مشـــاركة  برنامـــج “إثراء الشـــباب 2020” إلكترونيًّ
طلبـــة المؤسســـة فـــي تنظيـــم مهرجـــان المحافظة 
الجنوبيـــة العائلـــي، مشـــاركة فريـــق المؤسســـة في 

بطولة الشرق األوسط للرجل الحديدي 2019.

نبذة عن إنجازات صندوق سمو الشيخة 
موزة بنت حمد آل خليفة

التبرع بمبلغ 100 ألف دينار للمستشـــفى العســـكري 
لشـــراء 36 مضخـــة انســـولين لألطفـــال المصابيـــن 
المرافـــق  كامـــل  لبنـــاء مســـجد  التبـــرع  بالســـكري. 
فـــي الرفـــاع بــــ 300.000 ألف دينـــار. دعـــم برنامج 

“رايـــات” للمنح الدراســـية لعدة تخصصـــات وألكثر 
مـــن مســـتوى أكاديمـــي. توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مع 
مستشـــفى الملك حمد الجامعي وتقديم دعم مالي 
بمبلغ 32 ألف دينار لعالج مرضى الصمم عبر زراعة 
قوقعة أذن صناعية. التبرع بشاحنة تبريد لجمعية 

حفظ النعمة.
وفي هذا اإلطار، أوضحت سموها أن صندوق سمو 
الشـــيخة مـــوزة بنت حمد آل خليفـــة وكل مبادراته 
االنســـانية الطيبـــة والتـــي تأتـــي مـــن قبـــل كريمات 
المغفور لها بإذن هللا ســـمو الشيخة موزة، هي دليل 
على قيم البر والوفاء الالتي يتحلين بها وســـعيهن 
الصـــادق فـــي تخليـــد ذكـــرى الوالـــدة الغالية ســـمو 
الشـــيخة موزة، لمـــا كانت تعرف به مـــن حبها لعمل 

الخيـــر ومســـاعدة الناس ولتكون هـــذه األعمال في 
ثوابها وموازين أعمالها.

الحكوميـــة  المجتمـــع  وحثـــت ســـموها مؤسســـات 
والخاصة واألفراد علـــى تبني مثل هذه المبادرات، 
مؤكدة أن توحيـــد الجهود بإمكانها أن تحدث فرقا 
واضحـــا وملموســـا فـــي معالجـــة قضايـــا المجتمـــع 
أن  إلـــى  الصحيـــة واالجتماعيـــة، منوهـــة ســـموها 
خططـــه  وضمـــن  عينيـــه  نصـــب  يضـــع  الصنـــدوق 
وبرامجه المســـتقبلية تبنـــي المشـــاريع والمبادرات 
الرائـــدة والتـــي تحـــدث تغييـــرا إيجابيـــا وملموســـا 

سواء على مستوى األفراد أو المجتمع.

إنجازات المبرة الخليفية

مـــن  عـــدًدا  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة  حققـــت 
اإلنجـــازات وقد تم تكريمها من قبل جهات مختلفة 
ومنذ انطالق عملها المجتمعي، وتتوالى التكريمات 
للعديـــد مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا 
المبـــرة، وتكـــون غيـــر مســـبوقة ومنها برامـــج دعم 
علـــوم المســـتقبل والجيـــل الخامـــس، ومنهـــا وزارة 
االعلـــى  والمجلـــس  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
للمـــرأة، وجائزة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي آل 
خليفة وجمعية البحريـــن لرعاية الوالدين، وتكريم 
سمو الشـــيخة زين في مجال العمل الشبابي خالل 
اجتمـــاع وزراء الشـــباب والرياضـــة لـــدول مجلـــس 
التعـــاون، وتكريم المحافظة الجنوبية، والعديد من 
التكريمـــات المحليـــة والخليجيـــة والعربيـــة والتي 
تؤكـــد أن مؤسســـة المبـــرة أصبحـــت شـــريكا فاعال 

وأساسيا في تمكين الشباب والمجتمع.

سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة

رئيس أمناء “المبرة الخليفية”: بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم النهضوي
الـــطـــاب ــة  ــئـ ــفـ لـ الـــمـــنـــح  ومـــــئـــــات  ديـــــنـــــار  ألــــــف   500 مـــــن  أكــــثــــر 
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بدور المالكي

القضيبية  مجلس الشورى

علـــي  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الوحـــدة  تشـــغيل  نجـــاح  أن  الصالـــح، 
األولـــى مـــن محطـــة “براكـــة” للطاقـــة 
النوويـــة الســـلمية فـــي دولـــة اإلمارات 
يعتبـــر  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
إنجاًزا جديًدا يضاف لســـجل منجزات 
عـــن  معرًبـــا  اإلمـــارات،  ونجاحـــات 
خالـــص التهاني والتبريـــكات إلى صقر 
بـــن غبـــاش بـــن ســـعيد المـــري، رئيـــس 
بهـــذا  االتحـــادي،  الوطنـــي  المجلـــس 
اإلمـــارات  لدولـــة  المشـــّرف  اإلنجـــاز 

العربية المتحدة.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــار 
الجديـــد،  اإلماراتـــي  اإلنجـــاز  أن  إلـــى 
الـــذي يأتـــي بعـــد نحـــو 10 أيـــام مـــن 
مهمـــة  كأول  األمـــل”  “مســـبار  إطـــالق 
فضائيـــة عربيـــة الستكشـــاف كوكـــب 
المريـــخ، يعتبـــر فخًرا واعتـــزاًزا للدول 

الخليجيـــة والعربيـــة، ويعكـــس حرص 
الحكيمـــة  بقيادتهـــا  اإلمـــارات  دولـــة 
علـــى مواصلـــة تنفيذ اإلســـتراتيجيات 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  المتقدمـــة 
المســـتقبل.  المســـتدامة، واستشـــراف 
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالكوادر 
اإلماراتية المخلصة، التي تعتبر جزًءا 
الخليجيـــة،  والخبـــرات  الكـــوادر  مـــن 
ومـــا تقـــوم بـــه مـــن جهـــود متواصلـــة 

ودؤوبة في مجـــال الطاقة المتجددة، 
والحـــرص على إعـــالء اســـم اإلمارات 
ورفعتهـــا، وجعلهـــا رائدة وســـّباقة في 
العديد من القطاعات الحيوية والهامة 
لبناء مســـتقبل آمن وقائم على الطاقة 
النووية السلمية والمستدامة. كما نّوه 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى بالـــدور الذي 
اضطلعـــت بـــه مؤسســـة نـــواة للطاقـــة 
للطاقـــة  اإلمـــارات  لمؤسســـة  التابعـــة 
النوويـــة، من خـــالل توليها مســـؤولية 
تشغيل وصيانة محطة “براكة” للطاقة 
النووية الســـلمية، وإســـهامها الرئيسي 
فـــي نجـــاح تشـــغيل المحطـــة، متمنًيـــا 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة 
الشـــقيقة المزيد من التقدم واالزدهار، 
ودوام التوفيـــق فـــي تنفيذ مشـــاريعها 
وخططهـــا التنمويـــة واســـتراتيجياتها 
البّناءة والطموحة في شتى المجاالت.

علي الصالح

جهــود مقدرة للكــوادر اإلماراتية بمجــال الطاقة المتجددة
الصالح: تشغيل محطة “براكة” مدعاة للفخر

إجمالي عدد المستفيدين من برامج المؤسسة: 2639 «
عدد المدرِّبين في برامج المؤسسة: 83 «
إجمالي عدد المستفيدين من صندوق سمو الشيخة موزة  «

بنت حمد آل خليفة: 45
إجمالي عدد المستفيدين من ِمنح برنامج رايات: 278 «
عدد التخصصات الجامعية المشمولة ضمن برنامج رايات:  «

40 تخصًصا
عدد خريجي برنامج رايات: 111 «
عدد المستفيدين الحاليين من برنامج رايات: 97 «
عدد منح التعليم العالي: 5 «
عدد منح الطب: 8 «
عدد المنح المكفولة من األفراد والمؤسسات: 10 «
إجمالي عدد المشاركين في برنامج إثراء: 1270 «
عدد خريجي برنامج إثراء: 159 «
عدد المدرِّبين المتطوعين في برنامج إثراء: 99 «
عدد المستفيدين من مبادرة 100 جهاز محمول: 158 «

المؤسسة في أرقام
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المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  اســـتنكرت 
البحريـــن التصريحـــات العدائية لوزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، 
واعتبرتها اســـتفزازا مرفوضا يتناقض 

مـــع األعـــراف الدبلوماســـية، وتهديـــدا 
مســـتهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت 
بمواقفهـــا القوميـــة األصيلـــة ودورهـــا 

الفاعل البناء في المجتمع الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة 
البحريـــن مع شـــقيقتها دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا 

مـــع دولة اإلمارات فـــي موقفها الثابت 
بشـــأن التدخالت التركية في الشؤون 
الداخلية للدول العربية، التي تتعارض 
المتحـــدة،  األمـــم  ميثـــاق  مبـــادئ  مـــع 
وميثـــاق منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، 
وتمثـــل تهديـــدا لألمن القومـــي العربي 

واألمن والسلم اإلقليمي.

البحرين تستنكر التصريحات العدائية للوزير التركي تجاه اإلمارات

المنامة - بنا

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة، عبداللطيف 
الزياني،أمس اتصااًل هاتفًيا من وزير 
بدولـــة  الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

أنور محمد قرقاش.
وتـــم فـــي االتصـــال بحـــث العالقات 
األخوية الوطيدة القائمة بين مملكة 

البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
بـــه مـــن نمـــو  المتحـــدة ومـــا تتميـــز 
وتطور في مختلف المجاالت، وسبل 

تعزيزهـــا خدمة للمصالح المشـــتركة 
بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم في االتصال بحث سبل تعزيز 
التعاون والتنســـيق الثنائي المشترك 
تجـــاه تطـــورات األوضاع السياســـية 
الدائـــرة  والصراعـــات  المنطقـــة  فـــي 
فيهـــا، حماية لألمن القومـــي العربي، 
لألمـــن  شـــعوبها  تطلعـــات  وتحقيـــق 

والسلم واالزدهار.

بحث التنسيق البحريني اإلماراتي تجاه تطورات المنطقة



مــن أمــام التنور ولهيبه، يتحدث بصوت مثقل بالتعب، قائال: “أنا أحترق” يوميا، كما 
يحترق الخبز الذي أعجنه وأخبزه وأقدمه لزبائني حارا. 

ويســرد بالقــول: ومــع اشــتداد حــر الصيــف يصبــح عملنــا أصعــب، فــال مفــر لنــا مــن 
حــرارة الجــو أو حرارة التنــور، فالتنور أمامنا، وقيظ الصيف وراءنا، وقد تســاعدنا 
“المروحــة” فــي تخفيــف الحــرارة، ولكنهــا تؤخــر عملنــا، وقــد “تفســد” العجينــة التــي 
ســنخبزها، مردفــا، هــذا عملــي وأنا ال أعــرف مكانا وال عمال غيره، وأنا ســعيد براتبي 
الــذي يصــل لـــ 100 دينــار، والتــي أســد بها حاجتــي وحاجة عائلتــي وللــه الحمد، إنه 
“الخباز” الشــعبي، محمد شــهاب، الذي يعمل في أحد المخابز الشــعبية في شارع جد 

علي بمدينة عيسى. 
بدأ محمد هذه المهنة منذ أكثر من عشــر ســنوات في البحرين، مبينا أنه فتح عينيه 

على هذا العالم ليجد نفسه يعمل خبازا، وليس له أي حرفة أخرى غيرها.
بالقول: على  التنور  إلــى جــوار  ويــردف وهــو 
الــرغــم مــن كــل شــيء، فأنا أحــب مهنتي، ثم 
يوميا  ويكمل،  بيضاء،  بفوطة  عرقه  يمسح 
في أيام الصيف الحارة خصوصا خالل أشهر 
وسبتمبر،  وأغسطس  يوليو  الــحــارة  الصيف 
نذوب بين “قيظ “ الصيف ونار التنور الالهبة، 
الــشــاق  عملنا  مــن  نجمع  ال  الــيــوم  آخـــر  وفـــي 
والمتعب إال نزرا قليال ال يغني وال يسمن من 
جوع، فعملنا ال نجني من ورائه أي ربح كباقي 
سنة  خالل  نجمعه  ما  يكفي  ال  وقد  األعمال، 

لشراء “مكيف” يقينا حرارة الصيف.
علمته  مهنته  بــأن  ــبــالد”  “ال لـــ  محمد  ويحكي 
ويضيف  خــبــاز”،  “معلم  أصــبــح  حتى  الــصــبــر، 
المعلم،  مهنة  إلــى  يصلون  ال  كثيرون  بفخر، 
المهنة؛ بسبب  بل كثير من الخبازين يتركون 
التنور  أمام  لساعات طويلة  والوقوف  التعب 
متجهين نحو أي مهنة أخرى؛ ألن مهنة الخباز 
صعبة، فهي المواجهة المباشرة مع النار طول 
نحن  الصيف  فصل  وفي  العمل،  خالل  اليوم 
نعايش ناَرين، ال يتحملهما بعض الناس وهما 
نار التنور ونار ارتفاع حرارة الجو، مما يؤدي 
إلى أصابتنا بأمراض تظهر بعد أن نكبر بالعمر 

كالضغط وغيرها..
ويقول شهاب إنه اآلن وبعد أن أصبح “معلم 
البحريني،  والشعبي  البلدي  الخبز  في  خبز” 
االفرنجي،  الخبز  بصناعة  معلم  كــذلــك  فهو 
الروتي والكماج والرول، كما أنه شاطر بصنع 

المعجنات والخبز بالجبن. 
وفي رده على سؤال لـ “البالد” عن تغيير وضع 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  ظــل  فــي  “الخبابيز” 
دائما  يضع  أنــه  إلــى  يشير  كــورونــا،  المستجد 
نظافة  على  ويحرص  يديه  ويغسل  الكمامة، 
كل شيء باستمرار، وكذلك باقي “الخبازين”، 

فهم ملتزمون جدا بتعليمات وزارة الصحة.
ــوزارة كــل يـــوم تــقــوم بتفتيش  ــ الـ ويــذكــر أن 
المخبز  وتغلق  غــرامــة  وتــفــرض  “الــخــبــازيــن”، 

قبل  من  إغالقها  تم  مخابز  وهناك  المخالف، 
الصحة لعدم االلتزام، ويضيف “ الزم التزام “.

الخبز من  ــراء  الــنــاس على شـ إقــبــال  وحـــول 
منذ  شــهــاب،  محمد  يقول  الشعبية،  المخابز 
بدأت “ كورونا “ ولحد اآلن أصبح اإلقبال على 
شراء الخبز الشعبي قليال وليس مثل السابق، 
وقــت،  كــل  فــي  تحضر  كانت  العوائل  أن  كما 
ليأخذ  صــبــاحــا،  يحضر  اآلن  أكــثــرهــم  ولــكــن 
مــردفــا، ال تحضر  فقط،،  واحــدة  مــرة  كفايته 

العائلة “ كلها “ كالسابق “ نفر “ واحد أو اثنان، 
ولم يعد هناك تجمع أمام الخباز كما كان أيام 
غذائية  منتجات  نعرض  نعد  لم  كذلك  زمــان، 

كالسابق للزبائن.

أصلي  شــهــاب،  محمد  يــقــول  أمنيته  وحـــول 
وأدعو ألله أن تنتهي “ كورونا “ وترجع الحياة 
أن  يريد  أنه  مضيفا،  كانت،  كما  البحرين  في 

يسافر لبلده بعد انتهاء األزمة.

المخالفين وتــغــلــق  ــمــخــابــز  ال عــلــى  تــفــتــش  ــة”  ــح ــص “ال ـــار..  ــن ديـ  100 ــراتـــب  الـ

“الهالل األحمر” يكرم أبطال الصفوف األمامية

الـــهـــالل  جــمــعــيــة  مــــن  ــد  ــ وفـ زار 
ــبــحــريــنــي مــقــر حجر  ــر ال ــمـ األحـ
الــحــد الــصــحــي، بــهــدف تــكــريــم 

أبــطــال الــصــفــوف األمــامــيــة خط 
المتطوعين  مــن  األول  الــدفــاع 
والعاملين في مركز الحجر بالحد 
لمساندتهم  وذلك  الجفير،  وعزل 
وتهنئتهم بعيد األضحى المبارك.

تــخــلــل الـــلـــقـــاء تـــوزيـــع الـــــدروع 
ــتــذكــاريــة عــلــى فــريــقــي حجر  ال

الحد وعزل الجفير.
ووّجه الطاقم الكلمات التحفيزية 
لبقية  والتعبيرية  والتشجيعية 

ــرّي اتسم  إخــوتــهــم، فــي جــو أســ
باالبتسامة والروح الواحدة.

بــإدارة  اإلعــالمــي  الفريق  وعمل 
بالحجر جالل  اإلعالمي  المنسق 
مجموعة  تنظيم  على  المحفوظ 

للقاء  المصاحبة  الفعاليات  مــن 
على  التذكارية  الهدايا  وتــوزيــع 

الحضور في جوٍّ من األلفة.
أعضاء  شكر  اللقاء  ختام  وفــي 
حجر  وطـــاقـــم  إدارة  الــجــمــعــيــة 

التنظيم  لحسن  الــصــحــي  الــحــد 
واإلعـــــــــــــداد، وكـــــــرم الـــضـــيـــافـــة 
واالســـتـــقـــبـــال، ثـــم تــجــولــوا في 
أقــســام الــمــحــجــر لــالطــالع على 

أقسامه.

بدور المالكي
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محرر الشؤون المحلية

الخباز الشعبي
التنور من أمامه.. والقيظ من خلفه



قــال المجلــس األعلــى للبيئــة إنــه يعمل على إعداد خارطــة طريق لمنع األكياس البالســتيكية بحلول العام 2026 في البحرين، وذلك ســعيا 
نحو تحقيق الهدف الرئيس للمشروع في خفض المخلفات البالستيكية، وتنفيذ إحدى توصيات اإلستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات.

وأشار إلى أنه وفي إطار تطبيقه لالئحة 
التنفيذيـــة للمنتجات البالســـتيكية قام 
بإصـــدار 36 ترخيصـــا لتوريد المنتجات 
و93  المحليـــة،  للســـوق  البالســـتيكية 
البالســـتيكية  للمنتجـــات  ترخيصـــا 

لالستخدام في السوق المحلية.
وأشار إلى أن تراخيص التوريد توزعت 
علـــى 13 ترخيصـــا للمصانـــع المحليـــة، 
و4 تراخيـــص للمصانـــع الخارجية، و19 

ترخيصا لموردين االستخدام الذاتي.
ولفت إلى أن عدد التراخيص للمنتجات 
لالســـتخدام  المخصصـــة  البالســـتيكية 
فـــي الســـوق المحليـــة بلغ عـــدد المصنع 
منها محليـــا 54 ترخيصا، إلى جانب 39 

منتجا مصنعا خارجيا.
وبيـــن المجلـــس أن هذه الخطـــوة تأتي 
األمميـــة  التوجهـــات  مـــع  بالتماشـــي 
بشـــأن التلوث البالســـتيكي والمخلفات 
البالســـتيكية، ومواجهة آثارها الســـلبية 

على البيئة.
وذكـــر أن ذلـــك دفـــع نحو إصـــدار القرار 
بحظـــر   2019 لســـنة   2 رقـــم  الـــوزاري 
البالســـتيكية،  المخلفـــات  اســـتيراد 
إلـــى جانـــب إصـــدار الالئحـــة التنفيذية 

للمنتجات البالستيكية.
وقـــال إن هـــذا القـــرار أكد منع اســـتيراد 
القابلـــة  غيـــر  البالســـتيكية  المنتجـــات 
وتوريدهـــا  تصنيعهـــا  ومنـــع  للتحلـــل، 
اتخـــاذ  جانـــب  إلـــى  المحليـــة،  للســـوق 
الخطوات الالزمة لتوفير حاويات جمع 
وفـــرز المخلفـــات البالســـتيكية وغيرها 

من المخلفات القابلة إلعادة التدوير في 
المباني والمنشآت الحكومية والخاصة.

المخابـــز  ألزمـــت  الالئحـــة  أن  وأضـــاف 
بمنـــع اســـتخدام األكياس البالســـتيكية 
واالســـتعاضة عنها بالـــورق أو األكياس 
الورقيـــة، أو أي منتجات أخرى صديقة 
للبيئـــة أو قابلة إلعادة االســـتخدام، إلى 
جانـــب وضع معايير خاصـــة بالمنتجات 

البالستيكية المالمسة للغذاء.
أحجـــام  الالئحـــة  تقنيـــن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي  المعدنيـــة  الشـــرب  ميـــاه  عبـــوات 
الســـوق المحلـــي لتكـــون )500 مـــل / 1 
لتـــر / 1.5 لتر(، فأكثـــر وذلك للتقليل من 
معـــدل المخلفـــات البالســـتيكية، ودعم 
فـــرص اســـتثمار القطـــاع الخـــاص فـــي 

إعادة تدويرها.

مركـــز  إنشـــاء  نحـــو  الســـعي  وأكـــد 
البحريـــن  فـــي مطـــار  المخلفـــات  لفـــرز 
فـــرص  لتعزيـــز  الجديـــد؛  الدولـــي 
المخلفـــات  تدويـــر  فـــي  االســـتثمار 
وخصوصـــا البالســـتيكية الناتجـــة عـــن 
رحـــالت الطيـــران، ومنـــع بيـــع األكياس 
البالستيكية في مرافق المطار الجديد 

ووضع حاويات الفرز فيه.
وذكـــر أن المجلـــس يعمـــل مـــع المملكـــة 
العربية السعودية في هيئة المواصفات 
والمقاييس والجودة على توقيع مذكرة 
للمنتجـــات  الترخيـــص  بشـــأن  تفاهـــم 
البالستيكية للسوق المحلية باالستفادة 
مـــن التجربـــة المتقدمة هنـــاك، بما يرفع 
وتســـهيل  التراخيـــص  إصـــدار  جـــودة 

الحركة التجارية في هذا المجال.

خارطة طريق لمنع األكياس البالستيكية بحلول 2026
36 ترخيصا للتـوريد و93 لالستهالك المحلي

بلغ عـــدد الحيوانات النافقة التـــي رصدها المجلس 
األعلـــى للبيئة في العـــام 2019 بالميـــاه اإلقليمية 

لمملكة البحرين 21 حيوانا نافقا.

حيوانات نافقة
بميـاه البحريـن اإلقليميـة
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ذكـــر المجلـــس األعلـــى للبيئة 
أنـــه قام بالتعـــاون مع جمعية 
بالجيـــوان  للرفـــق  البحريـــن 
ســـحالف   7 وتأهيـــل  بإنقـــاذ 

خضراء ومنقارية الصقر.
وأشار إلى أنه وضمن برنامج 
تأهيل الســـحالف قام بإطالق 
5 منها في محمية جزر حوار، 
منطقـــة  فـــي  منهـــا  واثنيـــن 
الجارم، وذلك بعد مدة رعاية 

استغرقت 3 أشهر.

قـــال المجلس األعلى للبيئـــة إن مجلس 
محافطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أقـــر دعم تنفيـــذ المجلس األعلـــى للبيئة 
ثالثة مشـــاريع وطنيـــة للتعـــاون التقني 
بقيمـــة 280 ألـــف يـــورو )نحـــو 123 ألف 
دينـــار بحرينـــي(، والتـــي ســـتنفذ خـــالل 

الفترة من 2020 وحتى 2021.
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك يأتـــي إلـــى جانـــب 
االســـتمرار فـــي تنفيـــذ مشـــروع وطنـــي 
البنيـــة  تعزيـــز  حـــول  التقنـــي  للتعـــاون 
علـــى  للرقابـــة  الوطنيـــة  التحتيـــة 
والنوويـــة  المشـــعة  والمـــواد  اإلشـــعاع 

واستخداماتها.

إنقاذ 7 سالحف 
وإطالقها في 
حوار والجارم

مشاريع تقنية بقيمة 
123 ألف دينار مع وكالة 

الطاقة الذرية
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سيد علي المحافظة

أفاد المجلس األعلى للبيئة  «
بمصادرته 36 طيرا من نوع 

البلبل البحريني خالل العام 
الماضي، إلى جانب تحرير 

إخطارات مخالفة لكل عملية 
مصادرة، وتسليم الطيور 

 لمحمية العرين.
وأشار المجلس إلى أن هذه 
اإلجراءات تأتي ضمن برنامج 

مراقبة أسواق الطيور، تنفيذا 
لقرار منع الصيد والمتاجرة 

في جميع أنواع طائر الحبارى 
والبلبل البحريني، إضافة إلى 

المادة 6 من قانون حماية الحياة 
الفطرية.

مصادرة 36 “بلبوال” وتسليمها لمحمية العرين

طائر البلبل

توجه أممي للحد من آثار البالستيك على البيئة

زيارة سابقة لألمير تشارلز لمحمية رأس سند

إحدى حمالت إنقاذ السحالف

مشروع لدراسة الغراب السوقطري جينًيا
ــة مــــن الـــمـــخـــالـــفـــات ــيـ ــالـ الـــمـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة خـ

أكـــد المجلـــس األعلـــى للبيئـــة خلـــو المحميات 
الطبيعيـــة الخمســـة مـــن المخالفات واألنشـــطة 
غيـــر المســـتحبة، وذلك ضمـــن أعمـــال المراقبة 
والرصـــد التي يتوالها المجلس على المحميات 

الطبيعية.
ولفت المجلس إلى شـــروعه في تنفيذ مشروع 
يهدف إلى دراســـة غراب البحر السوقطري من 
الناحيـــة الجينيـــة، بالتعـــاون مع هيئـــة الثقافة 

واآلثار وجامعة اإلمارات.
وذكر أنه وضمن المرحلة األولى من المشـــروع 
تـــم ســـحب عينـــات دم لعـــدد مـــن الطيـــور إلى 
جانـــب تركيب جهـــاز تتبع لعـــدد 7 طيور، وفي 
حـــال توفـــر المـــوارد الماليـــة والبشـــرية ســـيتم 

الشروع في المرحلة الثانية منه.
وتضمنت أعمال الرصـــد والمراقبة تنظيم عدد 
من الزيـــارات الميدانية لمحميات خليج توبلي 
وجزيرة مشتان وجزر حوار، إضافة إلى دوحة 

عراد والهيرات الشمالية.
ونوه المجلس باألهمية البيئية التي تحظى بها 
جزيرة مشـــتان؛ كونها مـــن المناطق التي تمثل 
أحـــد مواقع تعشـــيش الطيـــور النـــادرة، وموقع 
الـــذي تحيط بمياهه الشـــعاب المرجانية ومهاد 

الحشـــائش البحريـــة، إلـــى جانـــب دوحـــة عراد 
التـــي هـــي عبـــارة عن مســـطحات طينيـــة تنمو 
عليهـــا بعض أشـــجار القرم، وتســـتقطب أعدادا 
المهاجـــرة  والبحريـــة  الســـاحلية  الطيـــور  مـــن 

والمقيمة.
وتحقـــق المجلس خالل هذه الزيارات من عدم 

تجـــاوز خط الدفان في خليج توبلي، وســـالمة 
الكائنـــات الفطريـــة واألنـــواع النـــادرة المهـــددة 
باالنقـــراض في جزر حـــوار، إضافة إلى تركيب 
22 لوحة إرشادية في 11 مرفأ صيد لرفع وعي 
الصياديـــن ومرتـــادي البحر بأهميـــة المحافظة 

على الهيرات الشمالية ونجوة بولثامة.

غراب البحر السوقطري

قال المجلس األعلى للبيئة إنه وبدعم مالي من شركة نفط  «
البحرين )بابكو( تمكن من تجهيز ما يربو على 4800 أصيصة 

قرم في مشتلي رأس سند وتوبلي، في إطار المشروع الوطني 
 الستزراع نبات القرم؛ للحفاظ على التنوع الحيوي.

وأشار المجلس إلى أنه وبالتعاون مع وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عمل على إعادة تأهيل عدد من 

 المواقع في منطقة رأس سند.

ولفت إلى أن عملية التأهيل اشتملت على إزالة أكوام عديدة 
من المخلفات وعدد من األشجار الميتة، ورفع مستوى 

األطراف وفتح بعض القنوات المائية لتيسير وصول المياه، 
 وتسهيل حركة التيارات المائية.

وأفاد بزراعته ما يربو على 600 شتلة قرم في الجانب الساحلي 
لشركة بابكو، إضافة إلى تنظيمه العديد من الزيارات الميدانية 

التثقيفية لطالب المدارس للتعرف على المشروع الوطني.

تجهيز 4800 أصيصة قرم في مشتلي رأس سند وتوبلي



والنموذجيـــة  الشـــعبية  األســـواق  تشـــهد 
والمتخصصـــة في البحرين حشـــًدا من أنواع 
الفواكه والخضروات البحرينية، التي تعاقب 
علـــى زراعتها وجني ثمارهـــا األجداد واآلباء 

وحالًيا األبناء.
ويقبـــل المواطـــن والمقيم وبالـــذات األجانب 
من غير العرب على هذه الفواكه والخضروات 
في مثل هذا الموســـم، لكن الطاقة اإلنتاجية 
من المزارع لمثل هذه الثمار بدأت تقل؛ نظًرا 
لضغوط المرحلة وظروف ومالبسات أقل ما 
يقـــال عنها عـــدم االهتمـــام بالزراعة والزحف 

العمراني على األراضي الزراعية.
“البـــالد” فـــي تقريرهـــا المصور جابـــت بعض 
ورصـــدت  والنموذجيـــة  الشـــعبية  األســـواق 
ووقفـــت علـــى واقـــع الحـــال وهـــي تعكـــس 
الصورة لما هو عليه الواقع، وكان البدء بعدد 

من الفواكه البحرينية الموجودة.
من الواضح أن الثمار المحلية للفواكه تقتصر 
اليـــوم على البطيخ، الجيكو، الباباي، الرطب، 
واألســـعار  الوزيـــري  والتيـــن  اللـــوز  البمبـــر، 
تتراوح ما بين دينار للكيلو إلى حد 5 دنانير.

حبيـــب البقالـــي الـــذي يـــزاول مهنـــة تـــداول 
وبيع الفواكه البحرينية في ســـوق جدحفص 
وســـوق المنامـــة أكـــد فـــي حديثـــه لــــ “البالد” 
أن الفواكـــه البحرينيـــة موجـــودة حاليـــا فـــي 
األســـواق لكـــن ليـــس بغـــزارة، إذ يفوق حجم 
الطلـــب عليهـــا المعـــروض، وهي ثمـــار تتميز 
بجودتهـــا ومذاقهـــا الطيب مقارنـــة بنظائرها 

في الدول األخرى التي تزرع ذات المنتج.
وذكر أن الرطب هو ســـيد الفاكهة البحرينية، 
ويقبـــل عليـــه المواطنـــون واألجانب بشـــكل 
كبير، مشـــيًرا إلـــى أن كل الفاكهة عليها طلب 
كبيـــر لكـــن الرطـــب بشـــتى أنواعـــه يظل هو 

األفضل في السوق صيًفا.
وبين وهو ابن هذه المهنة ألكثر من 35 سنة، 
أن البحريـــن قـــادرة علـــى إنتاج كميـــة كبيرة 
مـــن الفواكـــه وتصديرهـــا لكـــن ال توجد رؤية 
محكمـــة التطبيـــق مـــن أجـــل االرتقـــاء بهـــذه 
المهنـــة والمنتج، منوًها إلى أن المزارع اليوم 
يعاني بشكل كبير، ومن جملة معاناته المياه، 
إذ إن الميـــاه االرتوازيـــة عليهـــا فواتير اليوم 
فيما كانت في السابق مجانا، وال تكلف سوى 
حفـــر عيـــن وجهاز ســـحب مياه، بينمـــا اليوم 
تصل فواتيرها إلى 600 دينار شـــهرًيا، وهذه 

العيون يمنع حفرها إال بتصريح خاص.
وعلـــى ذات الصعيـــد، أكد يونـــس عبدهللا أن 
الفواكـــه البحرينيـــة ال يضاهيهـــا مثيل، وهي 
حلوة المذاق ومتميزة جًدا في الطعم، مشيًرا 
إلـــى أن الجهـــات المعنيـــة فـــي المملكة ليس 
لديها منهج واضح مـــن أجل دعم المزارعين 
وتنمية هـــذه المهنة وهذا المنتج وصوال إلى 

سد حاجة السوق وتصدير البقية.
وقال “فاكهتنا فـــي البحرين متميزة ويمكنها 
أن تغـــزو أي ســـوق وتتميـــز فيـــه، إال أن قلـــة 
الرقعة الزراعية وارتفاع كلفة اإلنتاج يحول 
الحصـــول علـــى محصـــول واف يســـد  دون 

االحتياجات”.
وأردف “تتميز البحرين باللوز وهناك أنواع  «

عديدة منه في األسواق، لكن اإلمارات صدرت 
لنا لوزا بحجم جامبو يفوق نظيره من 

البحريني، ولذلك يعد اللوز اإلماراتي متفوقا 
على البحريني في األسواق المحلية، وكذلك 

في البحرين لدينا فواكه يمكنها أن تتفوق 
على أي فاكهة لمثيلتها في الخارج كالرطب 
والتين الوزيري والباباي والجيكو والطماطم 

الصيقل.

الــعــرض ــي  ف وشحيحة  ــب..  ــل ــط ال ومــرتــفــعــة  ــودة..  ــجـ الـ عــالــيــة  المحلية  ــه  ــواك ــف ال
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حفر العيون من 
دون تصريح مجّرم

اإلنتاج البحريني 
يمكنه أن يغزو 

األسواق... ولكن!

المياه االرتوازية 
بفواتير حالًيا

المزارع البحريني... “أبجي على البمبرة وأبجي على التينة”

علوي الموسوي



“العالم في الســـوق من الصبح عبالهم 
كيلـــو الروبيـــان بــــ 800 فلـــس!”.. هذه 
الجملـــة الغاضبـــة مـــن بائـــع بالســـوق 
تلخـــص  “البـــاد”  لمصـــور  المركزيـــة 

المشهد.
وملخـــص القصة إعادة نشـــر منصات 
التواصـــل االجتماعـــي فيديـــو قديم، 
أنتجته صحيفـــة زميلة، عن أول أيام 
فســـح بيع الروبيان بالسوق المركزية، 
وأن سعر الكيلو يصل إلى 800 فلس.

مواطنيـــن  حّمـــس  الفيديـــو  هـــذا 
ومقيميـــن للتوافـــد علـــى الســـوق منذ 
الصباح الباكر، لشراء الروبيان بسعره 
الرخيـــص، ولكنهـــم فوجئوا بأن ســـعر 
الكيلـــو يتـــراوح مـــا بيـــن 2.5 إلـــى 3 

دنانير وفقا لحجم الروبيان.
أغلبهـــم يســـتند إلى الفيديو المنتشـــر 
فـــي محاججتـــه للبائعيـــن، ولكن دون 

جدوى لإلقناع أو االقتناع.
الســـوق  تفقـــدت  “البـــاد”  عدســـة 
المركزيـــة صبـــاح أمس األحـــد. وقال 
بائـــع لــــ “البـــاد” إن األســـعار بالفيديو 

المنتشر ال تطابق أسعار اليوم.

بيـــع  ســـعر  انخفـــاض  أن  وأوضـــح 
الروبيـــان قبـــل ســـنوات يعـــود لوجود 
“بوانيش” للصيد، ولكن اليوم الروبيان 

يصطاد حاليا عبر “الطراريد”.
الروبيـــان  ثاجـــات  عـــدد  أن  وذكـــر 
باألعـــوام  مقارنـــة  قليلـــة  بالســـوق 

الماضية.
وبيـــن أن قيمـــة بيـــع ثاجـــة الروبيان 
تتـــراوح مـــا بين 120 إلـــى 140 دينارا 

وذلك وفقا لحجم الروبيان.
وعبـــر باعـــة بســـوق دمســـتان وعالـــي 
وبوري عن غضبهم من إعادة انتشـــار 
الفيديـــو، وذكـــروا أنهـــم لـــم يشـــتروا 
ارتفـــاع  بســـبب  الروبيـــان  ثاجـــات 
ســـعره، واســـتنكاف المســـتهلكين من 
الشـــراء بســـبب وجـــود تفـــاوت بيـــن 

سعره بالفيديو وسعر البيع الفعلي.
وقالـــوا أن فـــي موســـم حظـــر صيـــد 
الروبيان يباع الكيلو بســـعر يصل إلى 
4 دنانيـــر، ولكـــن فـــي موســـم الفســـح 
حاليـــا فـــا يقبـــل المســـتهلك الشـــراء 

بسعر السوق حاليا.

ر الباعة في أول أيام فسح الروبيان.. الكيلو بـ 3 دنانير.. وفيديو قديم يوتِّ
فـــلـــس”!  800 ـــ  ــ ب الــكــيــلــو  عــبــالــهــم  الـــصـــبـــح  ــن  ــ م ــوق  ــسـ ــالـ بـ “الـــعـــالـــم 

“العطاء التطوعي” يشارك “أطفال السرطان” فرحتهم بالعيد
ــا فــــــــي الـــــخـــــيـــــر والـــــعـــــطـــــاء ــ ــن ــ ــم ــ ــل ــ ــع ــ ســـــمـــــو رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء م

رفعـــت رئيســـة فريـــق العطـــاء التطوعي 
ســـميرة بوجيـــري وأعضاء الفريـــق كافة، 
إلى القيـــادة الحكيمة والحكومة، أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات بمناســـبة عيد 
األضحى المبـــارك، داعية المولى أن يرفع 
الوبـــاء  هـــذا  البحريـــن والعالـــم  عـــن  هللا 
والداء، وان يعود المجتمع البحريني إلى 

حياته الطبيعية بخير وسام.
وأكدت أن البحرين قدمت مثاال ونموذجا 
إنســـانيا رائعـــا فـــي التعاضـــد والتكاتـــف 
المجتمعـــي خـــال الجائحة، التـــي نتمنى 

أن تزول غمتها قريبا.
الخيـــري  العمـــل  أن  بوجيـــري  وأكـــدت 
والتطوعي يســـتمد نجاحه فـــي البحرين 
من نموذج رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
ألن ســـموه رائدنـــا ومعلمنـــا فـــي إرســـاء 
مســـيرة العمـــل التطوعـــي، وتعلمنـــا مـــن 

سموه الدروس والعبر في هذا المجال.
وأشـــارت إلـــى أن الفريـــق وبـــكل أعضائه 
تقديـــم خدماتـــه  فـــي  مســـتمًرا  يـــزال  ال 
شـــرائح  لـــكل  والتطوعيـــة  الخيريـــة 
المجتمـــع مـــن األيتـــام واألســـر المتعففـــة 
والنســـاء المطلقات، وانه سيبقى مواصا 
مســـيرته وعملـــه وهدفـــه الخيـــري الـــذي 

البرامـــج  خـــال  مـــن  أجلـــه  مـــن  انطلـــق 
والفعاليـــات المتنوعـــة التـــي تصـــب فـــي 
خدمـــة المحتاجيـــن بجميـــع المحافظات 

بالبحرين.
وقالـــت بوجيري في تصريحات لـ “الباد”، 
إن جائحة كورونا والظروف التي ترافقت 
معهـــا، منها الظروف الوقائية واالحترازية 
لم تقـــف عائقا في مســـيرة فريـــق العطاء 
التطوعـــي، بـــل إن أعضـــاء الفريـــق مثـــل 
خلية نحل ال تهدأ، مع تطبيقهم والتزامهم 

بكل هذه االحترازات والتعليمات. 
وأردفـــت، وبمناســـبة عيـــد الفطـــر وفرحة 
وعلـــى  األطفـــال،  ينتظرهـــا  التـــي  العيـــد 
الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا 
الفريـــق  أعضـــاء  نظـــم  فقـــد   ،19 كوفيـــد 

برنامجا متميزا ألطفال مدرســـة دينا كانو 
“أطفال مستشفى الســـلمانية” من مرضى 
والبهجـــة  الفرحـــة  أدخـــل  مـــا  الســـرطان، 
لنفوســـهم كما تســـلموا العيدية ليلة العيد 

مـــن قبـــل الفريـــق وبالتعـــاون مـــع مبادرة 
إبداع من البيت بإشراف سمير نور الدين، 
مبينة أن البرنامج اشتمل على العديد من 
الفقـــرات المســـلية، منهـــا مســـابقات تحت 

عنـــوان “غطـــاوي مامـــا ســـميرة”، وشـــارك 
فيه األطفال والكبار والقت تفاعا جميا 
من خال تطبيق برامج “زووم” ووســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، كمـــا نظـــم الفريق 
عضوَتـــي  بإشـــراف  بّيـــة”  “الحيـــة  فقـــرة 
الفريـــق خلود فرحـــان وشـــيخة الزايد، إذ 
قمنـــا بتوفير )الحيـــة بيـــة( وتوزيعها على 
إلـــى  األطفـــال  اصطحـــاب  ثـــم  األطفـــال 
ساحل البحر ورمي النبتة مع ترديد بعض 

األهازيج الشعبية.
وأشـــادت بوجيـــري بـــكل الجهـــود الخيرة 
واأليـــادي الكريمـــة فـــي مملكتنـــا الحبيبة، 
التي ترفد الفريق بدعم وعطاء ال يتوقف، 
المعطـــاءة  الســـواعد  هـــذه  أن  مؤكـــدة 
ســـاعدت الفريـــق فـــي تنفيـــذ العديـــد من 

المشاريع الخيرية، وإعانة األسر المتعففة 
كشـــراء المكيفات واالحتياجـــات اليومية 
وتوفيـــر األدويـــة لمن هـــم بحاجة ماســـة 
إليه وتوفير احتياجات كبار السن وغيرها 
مـــن المشـــاريع الخيرية التي تجســـد مبدأ 
التكافل االجتماعي بـــكل معانيه وأبعاده، 
مشـــيرة، إلـــى أن الفريـــق وزع خال العيد 
مســـاعدات مالية لألســـر المتعففة لشـــراء 
لبعـــض  والعيديـــات  العيـــد،  احتياجـــات 
األيتـــام خـــال العيـــد، كمـــا قـــام أعضـــاء 
الفريـــق إبراهيـــم الغانـــم ويعقـــوب القمـــر 
بتوزيـــع لحـــوم األضاحـــي علـــى عـــدد من 

األسر.
وبينـــت أن الفريـــق يعد العـــدة للعديد من 

البرامج للمرحلة المقبلة.

سميرة بو جيري
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البالد - بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية

راشد الغائب )تصوير: رسول الحجيري(

بهجة العيد بساحل كرانة.. جوالت بحرية وتحميم خيول وحمير!
في ساحل كرانة ما زالت 
مســـتمرة.  العيـــد  بهجـــة 
بقـــارب  صعـــد  البعـــض 
بســـيطة،  بحريـــة  لجولـــة 
بــــ  يســـتعرضون  وشـــبان 
وآخـــرون  “الجيتســـكي”، 
خيولهـــم  يحممـــون 

وحميرهم.
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سيؤول - واس

أظهرت بيانات صادرة، أمس األحد، أن االقتصاد الكوري الجنوبي 
انكمش بنسبة 3.3 % في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق، لكنه 
كان جيًدا مقارنة باالقتصادات الرئيسية األخرى. وكان معدل نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي لكوريا الجنوبية ثاني أعلى نســبة من بين 
14 دولــة تضــم الواليــات المتحــدة والصين وألمانيا وفرنســا، وفًقا 
لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، وهــي مجموعــة 

مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.

التعـــاون  منظمـــة  وأصـــدرت 
معـــدالت  والتنميـــة  االقتصـــادي 
نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي لـ 
13 مـــن أصل 36 دولة، باإلضافة 
إلـــى ســـتة اقتصـــادات رئيســـية 
أخـــرى - الصين وروســـيا والهند 
وإندونيســـيا والبرازيـــل وجنوب 

إفريقيا.
ومن بين الـــدول الـ 14، تصدرت 
ارتفـــع  حيـــث  القائمـــة  الصيـــن 
اقتصادهـــا بنســـبة 11.5 % فـــي 
إلـــى يونيـــو  الفتـــرة مـــن أبريـــل 

مقارنة بالربع السابق.
بينما على الجانب اآلخر، انكمش 
االقتصـــاد األميركي بنســـبة 9.5 

مقارنـــة  الثانـــي  الربـــع  فـــي   %
باألشهر الثالثة السابقة.

وعانت ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا 
انخفـــاض  مـــن  أيًضـــا  وإســـبانيا 
نموهـــا  فـــي  الرقـــم  مـــزدوج 
تداعيـــات  بســـبب  االقتصـــادي 

جائحة كوفيد19-.
كمـــا انكمـــش االقتصـــاد األلماني 
وانخفـــض   ،%  10.1 بنســـبة 
االقتصاد الفرنســـي بنسبة 13.8 
%، وانكمش االقتصاد اإلسباني 

بنسبة 18.5 %.
انخفضـــت   ، المتوســـط   فـــي 
اقتصـــادات الـــدول الـ 14 بنســـبة 

9.5 % على أساس ربع سنوي.

ا رغم “كورونا” الدول األفضل أداًء اقتصاديًّ

غازي لـ “^”: قرب تركيب ثاني صراف آلي لبيع السبائك

اتفاقية لتصدير جهاز “Gold mine” خارج البحرين

أعلنــت مديــرة العالقــات العامــة واالتصــاالت فــي شــركة مجوهــرات 
اريهانــت، مريــم غازي لـ “البالد” عن قــرب تركيب ثاني جهاز صراف آلي 
لبيــع الســبائك الذهبيــة “Gold mine” متوافق مع الشــريعة اإلســالمية 
محلًيا وعالمًيا، في محل مجوهرات “وصال” في ســوق الرفاع للذهب، 

وذلك بعد عيد األضحى.

وأوضحت غازي أن الشركة تمتلك 
8 أجهـــزة صـــراف آلـــي حالًيـــا، إلى 
جانـــب جهاز الصـــراف اآللي األول 
الـــذي تـــم تركيبـــه فـــي مجوهرات 
اريهانت في مدينة الذهب بســـوق 

المنامة القديمة.
وأشـــارت إلـــى أن أجهـــزة الصراف 
اآللـــي الثمانية ســـيتم توزيعها في 
عـــدة مجمعـــات ومحـــالت ومطـــار 
البحرين الدولـــي وبنوك، خصوًصا 
لتركيـــب  اتفاقـــات  “لدينـــا  أن 
األجهـــزة، والتـــي يتـــم االنتهاء من 
إعدادهـــا”، مضيفة أن األجهزة يتم 
برمجتها ومراجعة عملها في قسم 
تقنيـــة المعلومات فـــي مجوهرات 

اريهانت.
وذكرت أن الشـــركة وقعت اتفاقية 
مع مجوهرات الزين لتركيب جهاز 
صـــراف آلـــي فـــي أحـــد متاجرهـــا 
قبـــل نهاية العام الجـــاري. أما بقية 
العقـــود لتركيـــب أجهـــزة الصـــراف 

اآللي، فهي في طور استكمالها.
وأضافت أن الشركة بصدد استالم 
12 جهاز صراف آليا جديدا ســـوف 
تصل قبل نهاية العام الجاري ليبلغ 

عدد األجهزة 20 جهاًزا.
اريهانـــت  مجوهـــرات  وكانـــت 
اتجهت إلى التكنولوجيا الحديثة، 
 ”Gold mine“ ومنهـــا ابتكرت جهاز
هـــو عبـــارة جهـــاز صـــراف آلـــي أو 
كشك، يســـتطيع من خالله العميل 
شـــراء ســـبائك الذهب، ويســـتطيع 
الفـــرد شـــراء ســـبيكة ذهـــب من 8 
أوزان مختلفة من ســـبائك الذهب، 

الســـبائك  هـــذه  ســـعر  وســـيكون 
مرتبـــط بالمعـــدل الدولـــي ألســـعار 
الذهـــب، ويتمتـــع الجهـــاز بأقصـــى 
ســـبل الحماية للعميـــل من عمليات 
غسيل األموال، حيث تم استخدام 
كل الطـــرق الحديثـــة وتكنولوجيـــا 
الدفع اإللكتروني. ودشنت الشركة 
جهازهـــا اآللـــي األول فـــي متجـــر 
الشـــركة بمدينة الذهب في تاريخ 

2 يوليو 2020.
تمثيـــل  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
المراتـــب،  أعلـــى  فـــي  البحريـــن 
وتطمـــح لتصبـــح بالمركـــز الرئيس 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
لسبائك الذهب، كما أنها حالًيا تحل  

بالمرتبة الرابعة في قائمة التصدير 
مـــع  تعامـــالت  والتصديـــر ولديهـــا 

مركز صادرات البحرين.
شـــركة  أن  إلـــى  غـــازي  ولفتـــت 
مجوهرات اريهانت وقعت اتفاقية 
مـــع “صـــادرات البحريـــن” لتصديـــر 
األجهزة إلـــى دول أخرى مثل دبي 
وسنغافورة والســـعودية؛ من أجل 
نشـــر هذه الثقافة فـــي دول العالم، 
خصوًصـــا أن الجهاز تمـــت برمجة 
وســـيتم  البحريـــن،  فـــي  تقنياتـــه 
البحريـــن  مـــن  األجهـــزة  تصديـــر 

لتمثيلها في هذه الدول.
وتابعـــت “إن إجمالي عدد األجهزة 
اإلجمالـــي للصرافـــات اآلليـــة يبلـــغ 
 80 تصديـــر  وســـيتم  جهـــاز،   100

جهـــازا منهـــا، وقـــد وقعت الشـــركة 
اتفاقات لتصديـــر الجهاز إلى دبي، 
كمـــا أنهـــا قيـــد التفـــاوض لتصديـــر 

أجهزة إلى السعودية”.
وبدأت الشـــركة عملها في البحرين 
منذ العام 1991 بمجموعة متاجر، 
تصديـــر  علـــى  تجارتهـــا  وتتركـــز 
واستيراد ســـبائك الذهب، وتمتلك 
متاجـــر   3 “اريهانـــت”  مجوهـــرات 
مجوهـــرات هي )وصـــال، اريهانت، 
لديهـــا  كمـــا  اننانـــد(،  ومجوهـــرات 
تعامالت عدة مع متاجر مجوهرات 
فـــي البحريـــن مـــن بينهـــا  ديفجي، 
الزين، ورفيع. وكذلك لديها تجارة 
في كل من ســـنغافورة وشركة في 

دبي وأخرى في السعودية.

مريم غازي متحدثة لـ “البالد”

لندن -رويترز

ثلثا الشركات البريطانية 
“تعمل بالكامل”

ــد أن ثلثي  ــاد مــســح أمـــس األحــ أفــ
ــشــركــات الــبــريــطــانــيــة تــقــول إنها  ال
أصبحت ”تعمل بالكامل“ بعد اإلغالق 
فيروس  بسبب  ُفرض  الذي  الشامل 
كورونا، وشهدت ارتفاعا من النصف 
ــالـــت نــســبــة 21 %  ــي يــونــيــو. وقـ فـ
استطلع  التي  الشركات،  من  أخــرى 
آراءهــا في النصف األول من يوليو 
إنها  البريطانية،  الصناعات  اتحاد 
تعمل بشكل جزئي في ظل استمرار 

إغالق بعض المقار.
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أمل الحامد

هل يصبح اليورو المالذ اآلمن الجديد؟
مع تمرير حزمة تحفيز تاريخية في أوروبا، انطلق اليورو بسرعة ملحوظة 

ليصل إلى أعلى مستوياته في غضون عامين.

األوروبيـــة  العملـــة  تقتـــرب  هـــل  لكـــن 
الموحـــدة من التحول إلـــى مالذ آمن في 
ســـياق التحـــركات التي تخالـــف المألوف 

بشكل كبير في اآلونة األخيرة؟
لقـــد وافـــق الـــدول األعضاء فـــي االتحاد 
“صنـــدوق  تدشـــين  علـــى  األوروبـــي 
التعافي”، والذي يهدف إلى تخفيف األلم 
الـــذي أحدثـــه وبـــاء كورونـــا، األمـــر الذي 
يقلـــل من خطـــر مغادرة دولة مـــا لمنطقة 

اليورو.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم تمويـــل صنـــدوق 
التعافـــي مـــن خـــالل ســـندات مدعومـــة 
بشـــكل مشـــترك، مـــا يعنـــي أنها ســـتكون 
مجموعـــة واســـعة من الديـــون منخفضة 

المخاطر.
وبحســـب المتفـــق عليه، فـــإن 390 مليار 
يورو من إجمالـــي مبلغ صندوق التعافي 
البالغة 750 مليار يورو ستكون في هيئة 
منـــح، بينمـــا مـــن المفتـــرض إنفـــاق بقية 
األموال في شـــكل قروض، وهو ما يأتي 
بهدف مســـاعدة الـــدول األوروبية األكثر 

تضررًا من الوباء.
مـــاذا عـــن تحـــركات العملة؟ قبيـــل إقرار 
حزمـــة التحفيـــز، كان الـــرأي الســـائد بين 
المحللين بأن اليورو سيصل إلى مستوى 
1.15 دوالر بحلول نهاية هذا العام، طبقًا 

لوكالة بلومبرج.
االتجـــاه  تســـارع  ذلـــك،  مـــن  بـــدالً  لكـــن 

الصعـــودي فـــي العملـــة الموحدة لتكســـر 
حاجـــز 1.16 دوالر فـــي غضون ســـاعات 
البالـــغ  التاريخيـــة  الصفقـــة  إتمـــام  بعـــد 
قيمتهـــا 750 مليـــار يـــورو وتكـــون عنـــد 

أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.
الـــدوالر  مقابـــل  بذلـــك  اليـــورو  وارتفـــع 
مايـــو  أوائـــل  منـــذ  تقريبـــًا   %  7 بنحـــو 
الماضـــي وحتى اآلن، في حين أن العملة 
األوروبية الموحدة صعدت بنســـبة 3 % 

في شهر يوليو الماضي.

هل كل شـــيء يتعلق بصندوق التعافي؟ 
أخـــرى  قـــوى  توجـــد  حيـــث  ال،  بالطبـــع 
ســـاهمت في قـــوة اليورو مؤخـــرًا، وعلى 
رأســـها ضعـــف العملـــة األميركية بســـبب 
تضييق فروقات عوائد السندات ومعاناة 
الواليات المتحدة في التعامل مع الوباء. 
ويوجد سبب آخر يدفع العملة األوروبية 

ألعلى، وهو أن صناديق التحوط ال تزال 
تتزاحـــم لتغطيـــة المراكـــز البيعيـــة فـــي 
ســـوق الخيارات والتعامالت الفورية، مع 
حقيقة أن المؤسسات االستثمارية بدأت 
للتـــو فـــي إضافـــة مراكـــز شـــرائية، وفقـــًا 
لتقريـــر نشـــرته وكالـــة بلومبـــرج نقالً عن 

متداولين في أوروبا.

لقـــد دفع االتحاد األوروبي اليورو خطوة 
أقـــرب إلـــى كونـــه مـــالذًا آمنـــًا، حيـــث إن 
صنـــدوق التعافـــي ســـيجعل الكتلـــة أكثر 
الســـندات  إصـــدارًا  أن  كمـــا  اســـتقرارًا، 
المدعومة بشـــكل مشترك سيعزز جاذبية 

العملة الموحدة في أوقات التوترات.
ومـــن الناحيـــة النظريـــة، يعتبـــر اليـــورو 
بمثابة مالذ آمن، حيث بلغ إجمالي ديون 
الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد األوروبي 
البالغ عددهم 27 دولة نحو 78 % نســـبة 
للناتج المحلي اإلجمالي قبل الوباء، وهو 

أقل من الواليات المتحدة أو اليابان.
كمـــا أن منطقـــة اليـــورو تديـــر فائضًا في 
أقـــل  يجعلهـــا  ممـــا  الجـــاري،  الحســـاب 
اعتمادًا على المقرضيـــن األجانب، فضالً 
عن أن ثلث المدفوعـــات العالمية مقومة 

باليورو.

دبي - مباشر

االتحاد األوروبي 
يدشن “صندوق 

التعافي” لتقليل 
المخاطر

ارتفع المؤشـــر العام لبورصة البحرين 
في نهاية تداوالت شـــهر يوليو 2020، 
ُمقارنـــة بمســـتوى الســـوق في الشـــهر 
الماضي، وذلك تزامنًا مع صعود سهم 
البنك األهلي الُمتحد-البحرين بنســـبة 
5.42 %. وصعد المؤشـــر بنسبة 1.01 
%، بمـــا ُيعـــادل 12.96 نقطـــة لتغلـــق 
عند 1290.57 نقطة، ُمقابل 1277.61 
الماضي)يونيـــو(،  الشـــهر  فـــي  نقطـــة 
وذلك وفقًا لحســـابات موقع )مباشـــر(، 

استنادًا إلى بيانات البورصة.
بمقـــدار  الســـوقية  القيمـــة  وارتفعـــت 
70 مليـــار دينار إلـــى 8 مليارات دينار، 

ُمقابل 7.93 مليار دينار.
بنســـبة  الخدمـــات  قطاعـــات  وزادت 

التجاريـــة بنســـبة  2.61 %، والبنـــوك 
1.42 %، ثـــم االســـتثمار بنســـبة 0.10 
%، بينمـــا انخفـــض قطـــاع الصناعـــة 

بنسبة 3.22 %.
بتلكـــو،  شـــركة  أســـهم  وســـجلت 
ومجموعة جـــي إف إتش، ومجموعة 
البركـــة المصرفية زيادة بنســـبة 4.45 
%، وبنســـبة 4.05 %، وبنســـبة 1.16 
الجانـــب  وعلـــى  الترتيـــب.  علـــى   %
اآلخر، هبطت أســـهم شركة ألبا بنسبة 
الوطنـــي  البحريـــن  وبنـــك   ،%  3.33

بنسبة 0.47 %.

  الوضع الخليجي والعالمي

بورصـــات  أنهـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
جلســـات  آخـــر  تعامـــالت  الخليـــج 

التـــداول بأســـواق المنطقـــة مـــا قبـــل 
عطلـــة عيـــد األضحـــى علـــى تراجـــع 
ليتأكـــد االتجاه المتباين الذي ســـيطر 
على أســـهمها في شـــهر يوليو وســـط 
لمتابعـــة  المســـتثمرين  أنظـــار  اتجـــاه 
موسم نتائج األعمال وأسعار المعادن 
الثمينة التي سجلت أسعارًا تاريخية 
فـــي تلـــك الفتـــرة تزامنـــًا مـــع تصاعد 
بفيـــروس  عالميـــًا  اإلصابـــة  حـــاالت 
كورونا على الرغم من صعود األسهم 

العالمية وأسعار النفط.
وخـــالل تداوالت شـــهر يوليو لم تكن 
وتيـــرة  علـــى  الخليجيـــة  األســـواق 
األســـهم  ارتفعـــت  حيـــث  واحـــدة، 
السعودية بنسبة 3.2 % فيما تراجعت 

بورصات الكويت واإلمارات.

 وعلـــى المســـتوى العالمـــي، ارتفعـــت 
تتـــراوح  بنســـب  األميركيـــة  األســـهم 
بين 2 و3 %، وســـجلت أســـعار النفط 
مكاســـب للشـــهر الثالث علـــى التوالي 
مع اعتـــزام منظمة “أوبـــك والحلفاء” 
االنتقـــال إلـــى المرحلـــة التاليـــة مـــن 
اتفاق خفض إنتاج النفط مع تقليص 
اإلمـــدادات بنحـــو 7.7 مليـــون برميل 
يوميـــًا بدايـــة مـــن أمـــس األول مـــن 
9.7 مليـــون برميل في الثالثة أشـــهر 

األخيرة.
وقال محللون إن هناك بعض العوامل 
ســـتكون المحدد الرئيســـي لتوجهات 
األســـهم  بأســـواق  المســـتثمرين 
الخليجيـــة خـــالل جلســـات التـــداول 
األولـــى بعـــد عطلـــة العيـــد ومســـتهل 

تزامنـــًا  أغســـطس  شـــهر  تعامـــالت 
مـــع توالـــي عودة النشـــاط الســـياحي 
ككل  االقتصاديـــة  األنشـــطة  وفتـــح 
رغـــم ارتفـــاع تفشـــي الوبـــاء والـــذي 
لـــم يســـتطع التأثير بشـــكل قوي على 
التـــي هبطـــت الشـــهر  النفـــط  أســـعار 
قبـــل الماضـــي إلـــى قيعـــان تاريخيـــة 
ثـــم عادت لالرتفـــاع يوليـــو والبترول 
ما زال المصدر الرئيســـي للدخل لدى 

معظم دول المنطقة.

تعـــود  رســـمية،  بيانـــات  وبحســـب 
بورصتا دبي وأبوظبي إلى اســـتئناف 
الـــدوام بعد انتهـــاء عطلة العيد اليوم 
االثنيـــن الموافق 3 أغســـطس 2020. 
وتعـــود بورصـــة الكويـــت للعمـــل غدا 
الثالثـــاء الموافـــق 4 أغســـطس، فيما 
تعـــود بورصـــات البحرين، الســـعودية 
وقطر للعمل يوم األربعاء المقبل، وأما 
بورصـــة مســـقط فستســـتأنف الدوام 

يوم األحد الموافق 9 أغسطس.

القيمة السوقية لبورصة البحرين خالل يوليو
المؤشر يرتفع 1 % وصعود سهم “األهلي المتحد” 5.42 %

المحرر االقتصادي

8
دينار مليارات 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“القلق”... جرثومة قاتلة تقضي على اإلنسان
فـــي بعض األحيان تتحرك بداخلنا كبشـــر بقيـــة من الماضي الذي 
يؤلمنـــا، وتنفصل عن شـــراييننا دماء محروقـــة كان علينا أن نعي 
جريانها من قبل، وكل ذلك بسبب استسالمنا للمرض الذي يطلق 
عليـــه “القاعـــة الفارغـــة المتســـخة” وهـــو “القلـــق”، فالقلق بشـــتى 
صـــوره مـــن الجراثيـــم القاتلة التي تزحف شـــيئا فشـــيئا وتقضي 
على اإلنســـان وتجعله يسقط في حفرة الضياع إلى األبد، كما أن 
القلق يركل صاحبه على رأســـه بقســـوة ليطيح به خلف القضبان 
الحديديـــة للحياة، مع أنه كابوس ســـخيف مـــن الممكن التخلص 
منه بسهولة متى ما كانت عند اإلنسان نسبة معقولة من التفاؤل 
والتفكير اإليجابي، فنحن وحســـب مئات الدراسات التي أجريت 
نصبح قلقين حين نستســـلم للقلق ونمارسه، ويمكننا أن نتخلص 
منـــه بأن نمارس اإلقالع عنـــه، وعدم التفكير به، ومن المهم أيضا 
أن ال نتحـــدث عـــن القلـــق ونذكـــره، ونجعـــل حديثنـــا دائمـــا تيمنا 

بالخير واستبشارا به باالبتعاد عن الخرافات واألباطيل. 
إن اإلنســـان منـــا يصبـــح قلقـــا إذا علقـــت بتفكيره إحـــدى األفكار 

التـــي تولد هذا القلـــق، كالتفكير في الخـــوف، أو الهزيمة، التأخر، 
أو عـــدم الحصـــول على مـــا نريد، ومن أهم وجبـــات التفاؤل التي 
تقـــدم مجانا ومـــن أول زيارة لنا، مصادقة األشـــخاص المتفائلين 
الذين يســـتطيعون بحديثهم أن يغيـــروا نظرتنا للحياة ولو بعض 
الشـــيء، ومن النصائح أيضا عدم مصادقة األشـــخاص البائســـين 
التعيســـين الذيـــن يقلبون حياتنا جحيما ال يطـــاق بأحاديثهم عن 
القلق والهموم، ألن هؤالء األشـــخاص سيحيطوننا نهائيا بالموت 
البطـــيء والرعـــب أياما وشـــهورا، بل لســـنين وكأننا نســـتلم منهم 

بطاقة مجانية إلى الجحيم.

لقد أهدى الكاتب الروسي الكبير ديستوفيسكي العالم الرواية  «
الخالدة “األبله” بعدما تخلص من قلقه وتابوت السأم الذي كان 

يغطي رأسه كالقبعة، وحينما سئل رائد التكعيبية جورج براك عن 
الهم المتسلط على الفنان أجاب... إنه القلق. وأذكر أنني قرأت 

عبارة لـ “هيرمان هيسه” وهي أن القلق مثل الفجوات المملوءة 
بالسرطان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االثنين 3 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 - العدد 4311

كان االعتقـــاد الســـائد أّن العمل التطوعي آخذ في االنحســـار، وأّن األغلبية 
مـــن شـــبابنا لم تعد لديهـــا القابلية وال الرغبة في االنخراط في ممارســـة أي 
عمل تطوعي على الصعيد الخيري أو اإلنساني بشكل عام، لكن قبيل أشهر 
وبالتحديـــد عندمـــا داهمتنا بـــل داهمت العالم بأســـره جائحـــة كورونا، فإّن 
النظرة اختلفت تماما، وإذا شئنا الدقة قلبت كل التصورات بشكل جذري.

فمـــا إن أعلن عن تشـــكيل فريق البحرين الوطني للتصـــدي للوباء وإطالق 
الدعوة لشـــباب البحرين إلى التطوع حتى أدهشتنا أعداد الراغبين من كل 

أبناء البحرين للعمل ودون مقابل في كل اللجان التطوعية.
واليـــوم وبعـــد مـــرور بضعة أشـــهر على انتشـــار الوبـــاء ونحن نشـــهد العمل 
الدؤوب طوال ساعات الليل والنهار، رغم ما قد يتعرضون له بسبب الوباء، 
ولعـــل الـــذي يبعـــث على الفـــرح أّن هذه الطاقات الشـــبابية تجـــد كل الدعم 
والتشـــجيع من قبل أهاليهم، وفي األيام الفائتة غمرني شـــعور طاغ بالفرح 
وأنـــا أســـتمع إلى كلمات للشـــباب المتطوعيـــن عبر قناة البحريـــن الفضائية 
وهم يؤكدون أّن ممارســـتهم العمل التطوعي ضمن فريق البحرين الوطني 
وتلبيـــة النـــداء منـــذ الســـاعات األولـــى بأنه واجـــب وطني ونحـــن على أتم 

االســـتعداد لبـــذل كل مـــا يطلـــب منـــا فـــي كل وقـــت... وما نقدمـــه ليس إال 
مساهمة واجبة لشعب البحرين.

كم كان البعض منا مخطئا عندما وصم شـــبابنا بالبالدة والكســـل، واألدهى 
مـــا أطلقه بعضهم بأنهـــم لم تعد لديهم القدرة على تحمل المســـؤولية، وأّن 
حملة الشهادات منهم بات طموحهم محصورا في الفوز بالوظيفة والخلود 
إلـــى الراحة. نقـــول آن لهؤالء أن يعيدوا النظر فـــي قناعاتهم، والذي يجب 
التنبيـــه إليـــه هنا أّن األمـــر ليس مقتصرا علـــى هذا الظرف االســـتثنائي أي 
جائحـــة كورونـــا، لكن هناك شـــواهد عـــدة أثبتت أن شـــبابنا على اســـتعداد 
للبـــذل والعطاء. أتذكر أّنه قبيل ســـنوات أعلنت إحـــدى الجمعيات الخيرية 
عـــن برنامج توعوي يهدف إلى دعم منظمات المجتمع األهلي بالتعاون مع 
القطاع الحكومي والخاص، وكانت االســـتجابة منقطعة النظير، ثم جاءت 
التفاتـــة ذكيـــة مـــن الجمعية بتكريمهـــا رواد العمـــل التطوعي بصفـــة دائمة 
وسنوية، وغير خاف ما تنطوي عليه هذه الخطوة الذكية والمبدعة من أثر 

في تطوير العمل التطوعي وتعزيز القناعة بأهمية هذا النشاط اإلنساني.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

“أعطوهم الفرصة وال تظلموهم”

تبـــدو حالـــة الّتعطـــش الثقافي، مـــن الظواهر البّينة فـــي المجتمعـــات الخليجية بعد 
أْن تجّلـــت مظاهرها في الّتعداد المتعاظم للمنتديـــات والصالونات الثقافية بموازاة 
المنـــازل والمقاهـــي األدبية التي انتشـــرت منابرها في اآلونة األخيرة كمرآة عاكســـة 
لنبـــض الشـــارع الخليجي اجتماعيًا عبـــَر ثّلة من المهتمين بالثقافـــة الذين يجتمعون 
بصورة أسبوعية أو شهرية أو فصلية في منزل أحد المثقفين أو الوجهاء، فيتداولون 
فيما بينهم شـــّتى الموضوعات الحاضرة بثقلها أدبًا وشـــعرًا، وبتأثيرها ثقافة وعلمًا، 
ِبكّم األســـئلة وتنوع النقاشـــات التي تتالون وفق ألوان مراحلها المتناوعة، أو تتألق 

وتخبو حسب الُمتاح في مساحاتها الممتدة.
بـــرزت أهمية هذه المنتديات كواحدة من أدوات التعبير عن غايات الوجود الثقافي 
الذي أســـهم في إثراء الحركة الفكرية وخّرج العشـــرات من العظماء باعتبارها “ُقَبٌل” 
ثقافيـــة ومراكـــز إشـــعاع يفوح شـــذى نكهاتها الفكرية ُجـــّل بســـطاء المجتمع وُنخبه 
المثقفة، بأسلوبه الفاعل وعمقه المؤثر في إدارة أمسيات النقاش والتداخل الثقافي 
الـــذي حّقـــق التواصل بين رموز الفكـــر والثقافة في تبادل وجهـــات نظرهم وتوجيه 
رؤاهـــم الخالقة التي أبدعت التناســـق الفكري وُأحيت الضميـــر الجمعي فيما بينهم؛ 
حتى بدت مناشـــط ثقافية قوية التأثير شـــديدة الفاعلية بينهم، في أفنية المعارف 
المتعاظمة وُســـوح الرؤى المتدفقة التي ُتعلي من شـــأن الثقافة وأقطابها في أروقة 

مناشطها وثنايا تعبيراتها، العاكسة لضروراتها التاريخية ومتطلباتها الحضارية بعد 
توسيع أرضية التالقي بينها على منصات اإلبداع الفكري الرّصين.

نافلة:  «

“منتـــدى الثالثاء الثقافي” Thulatha Cultural Forum الذي تأســـس قبل عقدين من 
الزمن على ضفاف الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية الشقيقة برعاية رئيس 
المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس جعفر الشايب، يأتي واحدا من الحواضن 
الثقافية، والذي ترك – رغم فتاوة عمره – إرثًا مؤثرًا وحفر عمقًا بالغًا وأبقى شـــواهد 
بـــارزة علـــى “إرواء” حالة التعطـــش الثقافي والفكـــري بين مختِلف طبقات وشـــرائح 
المجتمـــع الســـعودي، بعد أْن أطلـــق العنان لألفكار “الحبيســـة” فـــي المؤلفات والكتب 
والدراسات واألبحاث القابعة على أرفف المكتبات وفي أروقة الجامعات كي تفرض 
ذاتها على المشهد االجتماعي وُتسهم في تجسير الهوة الثقافية بين األجيال وُتبلور 
خياراتهـــم التـــي عّززت قّيم الثقافـــة المتعمقة والفكر النّير عْبَر الحـــوار البّناء واآلراء 
الناقـــدة بيـــن النخب المثقفـــة التي غّذت الفضـــاء االجتماعي - في داخل الســـعودية 

والخليج - بزخمها الثقافي المتواصل وعطائها الفكري المستديم.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“الثالثاُء الثقافي”... إرواٌء سعودي

طبيب الغالبة... اإلنسان
قيـــل فـــي مهنـــة الطبيـــب )إن أردت الشـــفاء فاقصـــد طبيًبـــا حاذقـــا ذا 
لطافـــة وذكاء واحترس أن يكون فًظـــا غليظا، وإن لطف الطبيب نصف 
الـــدواء(، ُعرفـــت مهنة الطب منذ القدم، حيث كان اإلنســـان في البداية 
يـــداوي نفســـه بشـــتى األدوات التي كانت تعينه حينها، ثـــّم أصبح هناك 
أناس متخصصون بهذه المهنة يســـعون لمحاولة شـــفاء كل مريض، مع 
اســـتخدام األجهـــزة الحديثة التـــي تعينهم على ذلـــك، وإعطاء المرضى 
الدواء المناســـب لحاالتهم، فمن دون هـــذه المهنة لكانت الحياة جحيمًا 
ولمـــا اســـتطاع النـــاس أن يتابعـــوا حياتهم بشـــكل طبيعي، والنتشـــرت 
األمراض واألوبئة في المجتمعات، فالطّب يكون في تطّور دائم لحماية 

اإلنسان من كّل ما يمكن أن يضّر صحته.
يبـــرز دور األطبـــاء والممرضيـــن في أشـــّد األزمات اإلنســـانية كالحروب 
وحـــاالت األوبئـــة العالمية وغيرهـــا، فتراهم يهبون لنجـــدة إخوانهم من 
البشـــر رغـــم مـــا قـــد يتعرضون لـــه من أخطـــار، لكـــّن ذلـــك ال يثنيهم عن 
واجبهم اإلنســـاني، فالطب مهنة نبيلة تســـتحق من أصحابها ما يبذلونه 

في سبيل نجاة اإلنسانّية وحمايتها. 
وأود أن أخصـــص مقالـــي اليـــوم للدكتور محمد مشـــالي الذي انتقل إلى 
البـــاري عـــز وجـــل بتاريـــخ ٢٨ يوليو، هـــذا الطبيب المصري كان يســـمى 
“طبيـــب الغالبـــة” باللهجـــة العاميـــة المصريـــة أي الفقـــراء، حيـــث كان 
يتقاضى خمســـة جنيهات وزاد أخيرا إلى عشـــرة جنيهات )٢٢٠ فلًســـا(، 
هـــذا الطبيـــب )اإلنســـان( ضـــرب أروع األمثلة فـــي مهنة الطـــب، أال وهو 
الجانب اإلنســـاني الذي مع األســـف الشـــديد يفتقده الكثير من األطباء. 
هذا اإلنسان العظيم الذي رسخ حياته في خدمة الفقراء ورفض الكثير 
من العروض والمســـاعدات مـــن منظمات خيرية وإنســـانية، وحين قبل 
بعض تلك المســـاعدات في مناســـبات نادرة، بادر وخصص المبلغ لشراء 

بعض األجهزة الطبية إلجراء التحاليل لمرضاه.
وبصراحة شديدة وأنا أكتب عن هذا اإلنسان ال أكاد أصدق أنني أعيش 
فـــي هـــذا الكوكـــب وفي هذا الزمـــن الذي تحكمـــه المـــادة وال غير، وكما 
ذكـــرت فـــي بداية المقال إن الطبيب الناجح هو ذلـــك الذي يكون لطيًفا 
وذكًيـــا وبأخـــالق عالية، حيث إن الجانب اإلنســـاني والخلق العظيم هو 
نصف العالج. يقول هللا ســـبحانه وتعالى في كتابه “لقد خلقنا اإلنســـان 
فـــي أحســـن تقويـــم”، البد أن نجعـــل من طبيـــب الغالبة أيقونـــة يقتدي 
بهـــا الجيـــل الجديد من األطباء، وأن يكون رمـــًزا خالًدا من رموز الدولة 

المصرية وأن تدرس تجربته في جامعات الطب هناك.
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”. «

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

رب كلمة قالت لصاحبها دعني
اإلصالحـــات علـــى مـــدى التاريخ وفـــي كل أنحاء العالم عمليـــة دائمة ال 
تتوقـــف، هكذا يؤكد تاريخ الـــدول العريقة في الديمقراطية، ومن يريد 
أن يتأكـــد مـــن ذلك عليه أن يقـــرأ التاريخ البريطاني وكيف تم تشـــكيل 
مجلـــس النواب ومجلـــس اللوردات، وكيف تطورت الحياة الدســـتورية 
كلهـــا حتـــى وصلت إلـــى صورتهـــا المثلـــى، وننظـــر أيضًا كم اســـتغرقت 

الواليات المتحدة من وقت لكي تتخلص من العنصرية والتمييز.
إنها النشـــأة الدســـتورية الواقعية للمؤسســـات الدســـتورية كما يســـميها 
المتخصصـــون فـــي هـــذا المجـــال والتي تجعل هـــذه المؤسســـات قابلة 

للنجاح والبقاء.
أقـــول هذا الكالم لمن يحاولون دائمًا أن يســـيئوا لتجربتنا الديمقراطية 
اإلصالحيـــة، ويحملـــون فـــي عقولهـــم ترســـانة جاهـــزة من التفســـيرات 
المريضـــة لكل ما يتـــم اتخاذه من خطوات على طريـــق تقدم هذا البلد، 
ويدفعـــون النـــاس إلى الغضب ضد الشـــيء ونقيضه، إذا ســـجن مخرب 
أو خارج على القانون يجيشـــون الناس ضد النظام، وإذا أطلق ســـراحه 

يقولون إن في األمر شيئًا.
تجربتنـــا اإلصالحية تتطلب من الجميع أن ينفضوا غبار الشـــك والريبة 

عن أذهانهم.
لـــو نظرنـــا إلـــى حجـــم اإلنجاز الـــذي تحقـــق في العهـــد الميمـــون لجاللة 
الملـــك المفـــدى وقيمناه بنفوس عادلة وقلوب عامـــرة بالوالء لهذا البلد، 

الكتشفنا أنه إنجاز ال يتحقق في مئة عام.

وعلينا أن نتذكر أن تجربتنا اإلصالحية نبعت من الداخل البحريني بقناعة  «
من جاللة الملك من قبل أن تدعونا القوى الدولية إلى ذلك، بما يعني أننا 
لم نتلق ضغوطًا خارجية لكي نسير في تجربتنا ولم يكن إنجازنا نابعًا من 

الرغبة في التجمل أمام اآلخرين كما حدث في أماكن أخرى من العالم.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

 بأسعار تبدأ من

350.000
BD

المبنـى جديـد

39696598
مهدي حبيل باراث

17555593
المكتب الرئيسي

36184000Call.

www.grnata.com

New building
مكاتب لإليجار

Office for RentالسيفSeef

m
2 المساحة

81تبدأ من 

تكـيـيـف

أو  غـرفــتين (BD 470)غرفة

صالة

مـطـبـخ

حمامين

تشطيبات راقية، عوازل حرارية

 or  2 Rooms Room 

Hall

Kitchen

2 Bathrooms

Air Condition24 hour security
وحراسة 24 ساعة

High quality of finishing
Thermal insulation

Broker's license N
o. 3 

Property M
anager's license N

o. 23

38344464

38344464

 Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain
 requires candidates for the following positions due

 to continued Expansion of their operations:H

HSE Officer – With Oil & Gas Experience

Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

 Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

Labour 

Mason 

Carpenter

Steel Fixer

Foreman – Oil & Gas Experience

Pipe Fitter

Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

Welders – Oil & Gas approved Personnel only

Surveyors

 Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

االثنين 3 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 - العدد 104311



international@albiladpress.com 11

الجيش الوطني يؤكُد جاهزيته لصد أي هجوم على سرت من المرتزقة

حفتر: الشعب الليبي سيلقن الغازي التركي درسا قاسيا

أكـــد قائد الجيش الليبي، المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، أمـــس األحـــد، أن 
الشـــعب الليبـــي قادر علـــى تلقين 
الغازي التركي درسا كبيرا، مشيرا 
إلـــى أن قـــوات الرئيـــس التركـــي 
رجب طيـــب أردوغان جاءت إلى 
ليبيا للبحث عن موروث أجدادها 

والتي ستواجه بالرصاص.
وفـــي كلمـــة أمـــام إحـــدى كتائـــب 
الجيـــش الليبـــي، قـــال حفتـــر “إن 
جـــاء  )أردوغـــان(   المعتـــوه  هـــذا 
للمـــرة الثانيـــة ليقـــول أنـــه يبحث 
عن موروث أجداده، ونحن نقول 
له موروث أجداِدك ســـنترجمه لك 

بالرصاص”.
الوطنـــي  الجيـــش  قائـــد  وتوعـــد 
التركـــي”  “المســـتعمر  الليبـــي 
مرتزقتـــه  وطـــرد  لـــه  بالتصـــدي 
مـــن األراضـــي الليبيـــة، مؤكدا أن 
الشـــعب الليبـــي لـــم ير منه ســـوى 
القتل والشر والجباية خالل 300 

عام من االحتالل التركي.
وأكـــد حفتر أن الشـــعب الليبي لن 
يقبل باالســـتعمار مـــرة ثانية الذي 
ذاق منـــه النهـــب والســـلب مؤكدا 
أن الجيش ســـيواصل الدفاع عن 

الوطن من المعتدين.
خـــالل  قـــال  قـــد  حفتـــر  وكان 
زيارتـــه لكتيبـــة طـــارق بـــن زيـــاد 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي الســـبت 
لـــكل  “ســـيتصدون  الليبييـــن  أن 
بطـــرده”،  وســـيقومون  مســـتعمر 
ترضـــى  لـــن  بـــالده  إن  قائـــال 
باالستعمار التركي. وأضاف:  “لن 
نرضى أبـــدا باالســـتعمار.. األتراك 
بقوا فـــي ليبيا لمدة 300 عام ولم 
ير منهم الليبيون إال الشر”. مشيرا 
إلى أن “الليبيين ســـيتصدون لكل 
بطـــرده..  وســـيقومون  مســـتعمر 
وطردهـــم  بالمرصـــاد  لهـــم  نحـــن 

سيكون الهدف األساسي”.
من جهتـــه، قال الجيـــش الوطني 

الليبـــي، أمـــس األحـــد، إنـــه جاهز 
قبـــل  مـــن  هجـــوم  ألي  للتصـــدي 
مرتزقـــة تركيـــا على ســـرت، فيما 
دعمهـــا  تقديـــم  أنقـــرة  تواصـــل 
انتقـــادات  وســـط  للميليشـــيات، 

دولية.
الليبـــي  الجيـــش  تأكيـــد  ويأتـــي 
مصـــدر  أفـــاد  فيمـــا  لجاهزيتـــه، 
خالفـــات  بوقـــوع  عســـكري 
الميليشـــيات  بيـــن  واشـــتباكات 
المواليـــة لوزيـــر داخليـــة الوفـــاق، 
جهـــة،  مـــن  باشـــاغا،  فتحـــي 
لقائـــد  المواليـــة  والميليشـــيات 
المنطقة العسكرية الغربية التابعة 
للوفاق أســـامة الجويلي، من جهة 

أخرى.
ووقعـــت هـــذه الخالفـــات بعدمـــا 
قامت عناصر تابعة لوزير داخلية 
الســـراج، بالقبـــض علـــى مرتزقـــة 
يتبعون لميليشيات الجويلي، في 

منطقة ورشفانة.
التوجيـــه  إدارة  مديـــر  وقـــال 
الوطنـــي  الجيـــش  فـــي  المعنـــوي 
الليبـــي، العميد خالـــد المحجوب، 

ألجـــل  تنشـــط  الميليشـــيات  إن 
بيـــن  تتـــراوح  مختلفـــة،  غايـــات 
األيدولوجيات المتطرفة وتهريب 

الوقود واالتجار في البشر.
وأضـــاف المحجـــوب، أنـــه حينمـــا 
يكون هناك من يريد تأمين البالد، 
في ظل مساعي الجيش الوطني 
لدحر اإلرهاب، تبادر الميليشيات 
إلـــى االجتمـــاع فيمـــا بينهـــا حتى 

تضمن استمرار الفوضى.
وأشـــار إلـــى أن األتـــراك يقومـــون 
الســـوريين  المرتزقـــة  بتدريـــب 
فـــي طرابلس، عوضـــا عن تدريب 
قـــوات ليبيـــة، وســـط تقاريـــر عن 
اســـتمرار قـــدوم المســـلحين مـــن 

سوريا عن طريق تركيا.
خرجـــت  ذلـــك،  غضـــون  فـــي 
مظاهرات في طرابلس، احتجاجا 
األتـــراك  المرتزقـــة  وجـــود  علـــى 
وتواصـــل االنفالت فـــي العاصمة 
من جراء نفوذ الميليشـــيات التي 

تحظى بدعم بأنقرة.
الصـــورة  أن  المحجـــوب،  وأورد 
بـــدأت تتضح فـــي طرابلـــس، كما 

أضحـــى النـــاس يدركـــون الخطـــر 
الذي يشكله المرتزقة السوريون، 

“وهذه األمور يراها المواطن”.
وتعانـــي العاصمـــة طرابلس ترديا 
يوصـــف بالمهـــول فـــي الخدمـــات 
العامة، وتواصل انقطاع الكهرباء 
لمـــدة تزيـــد عـــن 16 ســـاعة فـــي 
بعـــض األحيان، وســـط تســـاؤالت 
حـــول ســـبب هـــذا “التعثـــر” رغـــم 

وجود موارد مالية مهمة.
وبحسب المرصد السوري لحقوق 
المرتزقـــة  عـــدد  فـــإن  اإلنســـان، 
الســـوريين الذيـــن ترســـلهم تركيا 
للقتـــال فـــي ليبيـــا، ارتفـــع إلى 17 

ألفا، من بينهم 350 طفال.
وتواصل تركيا اســـتقطاب المزيد 
معســـكراتها  إلـــى  المرتزقـــة  مـــن 
لتدريبهـــم مـــن أجل إرســـالهم إلى 
ليبيـــا، فيما بلغ عـــدد المرتزقة من 
جنســـيات أخـــرى نحـــو 10 آالف، 
مـــن بينهـــم 2500 مـــن الجنســـية 
ســـوريا  مـــن  التونســـية، خرجـــوا 
إلـــى ليبيـــا عبـــر تركيـــا، بدعم من 

المخابرات التركية.

قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر

منى ـ وكاالت

وتدابيـــر  إجـــراءات صحيـــة  ضمـــن 
احترازيـــة مكثفـــة، أدى حجاج بيت 
الرحمـــن”،  “ضيـــوف  الحـــرام  هللا 
أمـــس األحـــد، آخـــر مناســـكهم فـــي 
الحـــج، بـــأداء طواف الـــوداع، وذلك 
بعـــد إنهائهـــم رمي الجمـــرات الثالث 
فـــي ثانـــي أيـــام التشـــريق، ليطبقوا 
بعدها العزل المؤسسي والعودة إلى 
مدنهـــم. وأكـــد قائـــد القـــوة الخاصة 
ألمن المســـجد الحـــرام اللواء يحيى 
بن عبدالرحمن العقيل اكتمال جميع 
االســـتعدادات والترتيبـــات الالزمـــة 
الســـتقبال  الحـــرام  المســـجد  فـــي 
ألداء  الحـــرام  هللا  بيـــت  حجـــاج 

طـــواف الوداع يوم الثاني عشـــر من 
شهر ذي الحجة.

وقـــال فـــي تصريـــح لوكالـــة األنبـــاء 
الســـعودية “واس”: نعمل على تنفيذ 
حـــج  إلنجـــاح  المعتمـــدة  الخطـــط 
هـــذا العـــام، وفـــق التدابيـــر الوقائية 
واإلجـــراءات االحترازية، منذ قدوم 
حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام إلـــى مكة 
المكرمـــة وصـــوالً إلـــى أداء طـــواف 
الـــوداع، حيـــث ُرتـــب دخولهـــم مـــن 
أبواب معينة، وفق مسارات محددة 
من وقت الدخـــول حتى النزول إلى 
علـــى  وتوزيعهـــم  المطـــاف،  صحـــن 
المســـارات التي روعـــي فيها التباعد 
المكانـــي، والبـــدء بالطـــواف بشـــكل 

جماعي.

بعد رمي الجمرات.. الحجاج يؤدون طواف الوداع

القدس المحتلة - أ ف ب

تظاهــر آالف اإلســرائيليين، ضــد رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو فــي 
أماكــن متفرقــة من البــاد مطالبين باســتقالته في ظل اتهامات الفســاد 

التي وجهت إليه وارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا.

وتجمـــع المتظاهـــرون عند عشـــرات 
والجســـور،  والطـــرق  التقاطعـــات 
حيث حملـــوا الفتات تتهـــم نتنياهو 
اســـتقالته،  إلـــى  وتدعـــو  بـ”الفشـــل” 
كمـــا جرت تظاهرة أمـــام مقر إقامته 
قيســـارية  مدينـــة  فـــي  الخـــاص 

الساحلية الشمالية.
كمـــا كان التجمع الرئيســـي أمام مقر 
إقامـــة نتنياهو الرســـمي في القدس 
حيث طالبه اآلالف باالســـتقالة وفق 

المنظمين.
فـــي تـــل أبيـــب أيضـــًا، تظاهـــر 

ارتفـــاع  ضـــد  المئـــات 
البطالة وفشل  معدل 
فـــي دعم  الحكومـــة 

األشـــخاص الذين يعملون لحسابهم 
الخـــاص بعد فقدانهم مصادر رزقهم 
بســـبب الوبـــاء، كمـــا أوردت وســـائل 

إعالم إسرائيلية.
كما حمل المتظاهرون الذين وضعوا 
كمامات واقية الفتات تتهم نتنياهو 
بالفشل في مكافحة وباء كوفيد19- 

والحد من تداعياته االقتصادية.
وعلى الرغم من اإلشادات التي نالتها 
األوليـــة  اســـتجابتها  بعـــد  إســـرائيل 
الحكومـــة  أن  إال  لكوفيـــد19-، 
شـــديدة  النتقـــادات  تعرضـــت 
مع عودة تفشـــي اإلصابات بعد 
رفـــع إجراءات الحجر في 

أواخر أبريل.

غضب ضد بنيامين نتنياهو في إسرائيل

دبي ـ العربية.نت

ال تـــزال اإلضرابـــات العمالية مســـتمرة 
فـــي إيران فـــي العديد مـــن القطاعات، 
مـــن النفـــط إلى الســـكر. فلليـــوم الثاني 
علـــى التوالـــي، اســـتمرت أمـــس األحـــد 
النفـــط،  مصافـــي  عمـــال  إضرابـــات 
احتجاجـــًا على عدم دفع الرواتب لعدة 
أشـــهر وإنهـــاء عقود الكثير مـــن العمال 
وعـــدم تجديدهـــا، فضـــالً عـــن مطالـــب 

نقابية أخرى.
ووفقا للفيديوهات التي انتشـــرت عبر 
مواقـــع التواصل، واصـــل عمال مصفاة 
جزيـــرة قشـــم، إضرابهم اليـــوم الثاني، 
الخاصـــة  األمـــن  قـــوات  أن  مؤكديـــن 
انتشـــرت عند مدخـــل المصفـــاة، لكنهم 
مصرون على مواصلـــة اإلضراب حتى 
دفـــع رواتبهم المتأخـــرة. كما نفذ عمال 
حقـــل بـــارس الجنوبـــي للنفـــط والغـــاز 
وقفـــات احتجاجيـــة فـــي عـــدة مناطق 
بمحافظـــة فـــارس، لليـــوم الثانـــي على 

التوالي.
إلـــى ذلـــك، انضم عمال مصفـــاة الجفير 
في األهـــواز لإلضرابات وأوقفوا العمل 
بأكبـــر حقول نفطية فـــي اإلقليم الغني 
اإلضرابـــات  وشـــملت  والغـــاز.  بالنفـــط 
وقشـــم،  وبارســـيان  عبـــادان  مصافـــي 
للبتروكيماويـــات،  “المـــرد”  ومجمـــع 
وحقـــل نفط بارس الجنوبـــي. ويطالب 
التعيينـــات  قانـــون  بتنفيـــذ  العمـــال 

األجـــور  وزيـــادة  الوظائـــف  وتصنيـــف 
ودفع مســـتحقاتهم المتأخـــرة وتجديد 

بوليصات التأمين.
إلى ذلك، يؤكد العمال في مصفاة قشم 
النفطيـــة التـــي يعمـــل فيهـــا العديد من 
المقاولين إن أصحاب عملهم لم يدفعوا 
المعيشـــة  غـــالء  بانتظـــام وســـط  لهـــم 
وانهيار العملة الوطنية وارتفاع أســـعار 

المواد الغذائية باضطراد.

إضراب عمال حقل بارس الجنوبي

رواتــب وال   .. الوطنيــة  العملــة  وانهيــار  غــاء معيشــة 
إضراب مصافي النفط في إيران مستمر

القدس المحتلة ـ وكاالت

حـــذر وزيـــر الدفـــاع اإلســـرائيلي، بينـــي غانتـــس، أمـــس 
األحـــد، األميـــن العـــام لـ”حـــزب هللا” اللبناني حســـن نصر 
هللا من خطـــورة “تجاوز الخطوط الحمراء” بالنســـبة له 

شخصيا ولدولة لبنان. 
وقـــال غانتـــس، رئيـــس الحكومـــة اإلســـرائيلية بالنيابة، 
في تصريح مســـجل نشره مكتبه: “إذا فكر نصر هللا في 
الخروج عن الخطوط الحمراء فســـوف يتلقى ردا مؤلما 
ســـيذكره بالجهوزية العالية لدولة إســـرائيل وســـيعرض 

دولة لبنان للخطر”.
وشـــدد غانتس على أن نصر هللا ســـيتحمل المســـؤولية 

عن أي خطوة ستأتي من جانبه بحق إسرائيل.
جاء ذلك على خلفية تقارير عن إصدار غانتس أمرا إلى 
الجيش اإلســـرائيلي بتدمير منشـــآت لبنانية حيوية في 
حـــال تنفيذ “حزب هللا” أي هجوم انتقامي ضد جنود أو 
مواطنين، ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشـــق بغارة 

إسرائيلية مؤخرا.
الـــى ذلك، أفـــادت الوكالـــة الوطنية لألنبـــاء “إن إن إيه”، 
مســـاء الســـبت، بأن إســـرائيل أطلقت منطادا تجسســـيا 
فـــوق بلدة حـــوال الحدودية عنـــد نقطة العبـــاد، لمدة 15 

دقيقة، وإن ســـاد الهدوء الحذر بعدها على طول الخط 
الحدودي.

وفي الســـياق نفســـه، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون 
إّن إســـرائيل تختـــرق قرار مجلس األمـــن الدولي 1701، 

وتنتهك سيادة البالد، بينما حّذر من تفّشي الفساد.
وأضـــاف: “نحن ملزمون كذلك بالدفاع عن أنفســـنا وعن 

أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولن نتهاون في ذلك”.
وخـــالل الكلمـــة، قـــال عـــون “إســـرائيل تخـــرق بوتيـــرة 
متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان”.

غانتس يوجه تحذيرا إلى نصر الله ولبنان من تجاوز الخطوط الحمراء

إســرائيل تطلق منطادا تجسســيا على الحــدود مع لبنان
غانتس يحذر نصر اهلل من تجاوز الخطوط الحمراء

الكويت ـ وكاالت

أكدت الخارجية الكويتية، أمس األحد، أن قرار وقف رحات الطيران من 
مصر إلى العاصمة الكويت، سيكون محل مراجعة خال الفترة القادمة.

للخارجيـــة  بيـــان  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
المصريـــة عقـــب اتصال بيـــن وزير 
الخارجية المصري ســـامح شـــكري 
ونظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر 
الصبـــاح. واتفق الوزيـــران على أن 
يتواصل وزيرا الصحة في البلدين 
لتحديد اإلجـــراءات الكفيلة بعودة 
األمور إلى طبيعتها تســـهيال لعملية 
التنقـــل والتواصل بين البلدين. كما 
بحث الطرفـــان الترتيبات الخاصة 
المصريـــة  الجاليتيـــن  بأوضـــاع 

والكويتيـــة، في إطـــار الحرص 
علـــى التواصـــل بيـــن البلدين 
القائمـــة  العالقـــات  ضمـــن 

رعايـــة  وعلـــى  بينهمـــا 
البلديـــن  مواطنـــي 

يذكـــر  منهمـــا.  كل  فـــي  المقيميـــن 
أن مصـــر للطيـــران ألغـــت، الســـبت، 
القاهـــرة  بيـــن  المباشـــرة  رحالتهـــا 
والكويـــت، بعـــد إعالنهـــا اســـتئناف 
الرحالت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، 
عقـــب فتـــرة توقـــف اســـتمر أكثـــر 
من 3 أشـــهر، بســـبب أزمة فيروس 
كورونا المســـتجد. كما أعلنت هيئة 
الطيـــران المدني فـــي الكويت بمنع 
دخول الـــركاب األجانـــب القادمين 
مـــن 31 دولـــة الـــى مطـــار الكويـــت 
الدولي، ويشمل المنع من كان 
متواجـــدا فـــي هـــذه الـــدول 
خـــالل 14 يومـــا قبل موعد 
إشـــعار  حتـــى  الســـفر 

آخر.

الكويت لمصر: نراجع قرار وقف الطيران
واشنطن ـ أ ف ب

ســتيفن  األميركــي،  الخزانــة  وزيــر  أكــد  جديــد،  أميركــي  تحذيــر  فــي 
منوتشــين، أمــس األحــد، وجــوب إمــا بيــع أو حظــر تطبيــق “تيــك تــوك” 
الصينــي فــي الواليات المتحــدة على خلفية المخــاوف المرتبطة باألمن 

القومي.

يمكـــن”  “ال  إنـــه  منوتشـــين  وقـــال 
“بشـــكله  يســـتمر  أن  تـــوك”  لـ”تيـــك 

الحالي”.
كمـــا لم يعّلق مباشـــرة علـــى تهديد 
الرئيـــس األميركـــي، دونالد ترمب، 
بحظـــر التطبيـــق الواســـع االنتشـــار 

لمشاركة التسجيالت المصورة.
وأشـــار إلى أن “لجنة االســـتثمارات 
األجنبيـــة فـــي الواليـــات المتحدة” 

التـــي يترأســـها تنظـــر فـــي ملف 
“تيك تـــوك”، الذي يلقى رواجًا 
خصوصًا في أوســـاط الشباب 

إذ يمّكنهم من نشر ومشاهدة 
مصـــورة  تســـجيالت 

قصيـــرة، ويبلـــغ عـــدد مســـتخدميه 
حول العالم نحو مليار.

األميركييـــن  المســـؤولين  أن  غيـــر 
أداة  يكـــون  قـــد  إنـــه  قالـــوا 
لالســـتخبارات الصينيـــة، وهـــو مـــا 

ينفيه التطبيق.
“أيـــه  لشـــبكة  منوتشـــين  وصـــرح 
بي ســـي” األحـــد: “ســـأقول علنًا إن 
اللجنـــة بأكملهـــا متفقـــة علـــى أنه ال 
يمكـــن لتيـــك تـــوك أن يحافـــظ 
إنـــه  إذ  الحالـــي،  علـــى شـــكله 
يحمل خطر إرســـال معلومات 
عن مئـــة مليـــون أميركي” إلى 

جهات خارجية.

الخزانة األميركية: يجب بيع أو حظر تيك توك

اقتحم مسّلحون سجنا في شرق أفغانستان 
أمس األحد، في هجوم يشكل ضربة للهدوء 
ــبــاد مــع إعــــان وقــف  ــاد ال ــــذي سـ الــنــســبــي ال

إطاق النار تزامنا مع عطلة عيد األضحى.
ننغرهار  واليــة  حاكم  باسم  المتحدث  وأفــاد 
ــــرس أن  ــاء هللا خـــوجـــيـــانـــي فــــرانــــس بـ عـــطـ
ــروا ســـيـــارة مــفــخــخــة قــرب  ــّجـ الــمــســلــحــيــن فـ
الحراس  على  النار  يطلقوا  أن  قبل  السجن 
أبــاد.  جــال  مدينة  في  الواقعة  المنشأة  في 
ونفت طالبان أي صلة لها بالهجوم الذي وقع 
والحكومة  الحركة  بين  الهدنة  أيام  آخر  في 

األفغانية.

االثنين 3 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 - العدد 4311

هجوم مسلح يستهدف 
سجنًا بأفغانستان

جالل اباد ـ أف ب
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عينـــت إدارة نـــادي النجمـــة، أرحمـــة 
محمـــد مشـــرًفا للفريـــق األول لكـــرة 
القـــدم، إضافـــة إلـــى عبدهللا الســـعد 

إدارًيا.
يأتـــي ذلـــك ضمن حزمـــة التعديالت 
القـــدم  كـــرة  جهـــاز  أجراهـــا  التـــي 
بنادي النجمة برئاســـة رائـــد بابا بعد 

فـــك االرتبـــاط بيـــن النـــادي 
التونســـي  والمـــدرب 

فتحـــي  للفريـــق 
العبيـــدي، الـــذي لن 
الموســـم  يواصـــل 
 -  2019 الجـــاري 

النـــادي  مـــع   2020
إلى  العاصمـــي، إضافة 

واإلداري  الفنـــي  الطاقـــم 
اســـتبدالهم  تـــم  الذيـــن  المعـــاون 

بالكامل.
وأرحمـــة محمـــد ليـــس غريًبـــا علـــى 
البيـــت النجماوي؛ كونـــه تولى مهمة 
إداري الفريـــق فـــي مواســـم ســـابقة، 
مـــن  يعـــد  الســـعد  عبـــدهللا  أن  كمـــا 
الذيـــن  النجماوييـــن  المشـــجعين 

لمباريـــات  دائـــم  بشـــكل  يحضـــرون 
الفريـــق ويتابع التفاصيـــل المختلفة 
للفريق بوجوده الدائم في المالعب 

كما عرف عنه.
يشـــار إلـــى أن الجهـــاز الفنـــي لنـــادي 
النجمـــة يضـــم حالًيـــا طاقًمـــا وطنًيا 
مكـــون مـــن المـــدرب خالـــد الحربان 
الذي تمت إعارته من اتحاد 
الكـــرة لإلشـــراف علـــى 
الفريـــق حتـــى نهاية 
اســـتئناف الموسم؛ 
مدرًبـــا  كونـــه 
الفتيات،  لمنتخـــب 
الحربان  وسيســـاعد 
طـــارق  المهمـــة  فـــي 
الســـابق  إبراهيـــم، الالعـــب 
طالل مشـــعان مدرًبـــا للياقة، وجهاد 

العشار مدرًبا للحراس.
وســـتكون المهمـــة األولـــى للجهازين 
الفنـــي واإلداري يوم الســـبت المقبل 
الموافق 8 أغســـطس الجـــاري بلقاء 
الشـــباب ضمن الجولة 12 من دوري 

ناصر بن حمد الممتاز.

ارحمة مشرًفا والسعد إدارًيا لكرة النجمة

سبورت

أحمد مهدي

“الشباب والرياضة” تصدر دلياًل إرشادًيا
يتضمن اإلجراءات الصحية واالحترازية لعودة نشاط الصاالت والمالعب الخارجية

متابعًة لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة بتاريخ 23 يوليو 2020، وبناًء على 
توصيـــات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيد - 19( بالســـماح 
بإعادة فتح الصاالت الرياضية والمالعب 
الخارجية اعتباًرا من 6 أغسطس الجاري، 
أصدرت وزارة شـــؤون الشباب والرياضة 
الدليـــل اإلرشـــادي والالئحـــة االحترازيـــة 
التنظيميـــة  واإلجـــراءات  والصحيـــة 
واإلداريـــة لعـــودة النشـــاط الرياضـــي في 
الصـــاالت الرياضية والمالعـــب الخارجية 

واألكاديميات الرياضية.
وتـــم التأكيـــد فـــي الدليل اإلرشـــادي على 
أهميـــة تعقيم المنشـــأة ومرافقهـــا بصورة 
دوريـــة مجدولـــة )مرتيـــن في اليـــوم على 
الصحيـــة  المرافـــق  إلـــى  إضافـــة  األقـــل(، 
وتوفيـــر المعقمات عنـــد المداخل وأنحاء 
المـــادة  تركيـــز  يقـــل  أال  علـــى  الصـــاالت، 
وإحضـــار   ،%  70 عـــن  فيهـــا  الكحوليـــة 
علـــى  والحـــرص  الشـــخصية،  األدوات 
األماكـــن،  جميـــع  فـــي  الجيـــدة  التهويـــة 
كل  بعـــد  التحكيـــم  أدوات  وتطهيـــر 

استخدام ومنع مشاركتها بقدر اإلمكان. 
تـــم  الرياضيـــة  المنشـــأة  بنـــد مقـــر  وفـــي 
التأكيـــد علـــى فحص درجة الحـــرارة قبل 
دخـــول المنشـــأة وتحديـــد نقطـــة لقيـــاس 
درجـــة الحرارة، وإلـــزام المدربين والجهاز 
الفني واإلداري والعاملين بارتداء األقنعة 
والقفازات أثناء العمل في المنشأة، وعدم 
الســـماح ألي موظـــف يعانـــي مـــن أعراض 
مرتبطة بالفيروس بالعمل داخل المنشأة، 
والحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي 
بمـــا ال تقـــل عن مترين، إضافـــة إلى إعداد 
وإلـــزام  المســـبقة  للحجـــوزات  قائمـــة 
الشـــخص الـــذي قـــام بالحجـــز باالحتفاظ 
بمعلومـــات اآلخرين في نفس المجموعة، 
وفـــي حـــال قدوم الشـــخص قبـــل الموعد 
المحـــدد للتدريـــب يجـــب عليـــه االنتظـــار 

خارج المنشأة أو في سيارته الخاصة.
المرافـــق  غلـــق  علـــى  التأكيـــد  تـــم  كمـــا 

والجاكـــوزي  الســـونا  مثـــل  المشـــتركة 
وغرف البخار، وتعقيم األجهزة الرياضية 
المشتركة بانتظام، والحفاظ على مسافة 
ال تقـــل عـــن متريـــن بيـــن جميـــع األجهزة، 
ومنع التزاحم في منطقة حوض السباحة 
للمســـبح  االســـتيعابية  الطاقـــة  بتقليـــل 
عالوة علـــى غلق وعدم اســـتخدام أماكن 

االنتظار. 
وشـــدد الدليل اإلرشادي في بنده المتعلق 
البدنيـــة  واللياقـــة  الصحيـــة  باألنديـــة 
الخاصة والعامة على ضرورة إعداد قائمة 
للحجوزات المســـبقة، والسماح باستقبال 
الزبائن من دون موعد مع تشـــجيع الحجز 
المســـبق خصوصـــا للحصـــص التدريبيـــة، 
وترك فتـــرة بين الصفـــوف التدريبية )30 
لموظفـــي  للســـماح  األقـــل(  علـــى  دقيقـــة 
ويلتـــزم  وتطهيرهـــا،  بتنظيفهـــا  المنشـــأة 
والقفـــازات  األقنعـــة  بلبـــس  المدربـــون 
ويمكـــن خفضها أو خلعها أثناء التدريبات 
الشـــديدة، مـــع ضـــرورة تغييرهـــا بعـــد كل 
حصـــة تدريبيـــة، ويلتـــزم الجميـــع بلبـــس 
األقنعة ويستثنى وقت ممارسة التدريب 
الشـــديد من ذلك، وااللتزام بتعقيم أماكن 
دوريـــة  بصـــورة  والتبديـــل  االســـتحمام 

مجدولة.
تقليـــل  أهميـــة  اإلرشـــادي  الدليـــل  وبيـــن 
احتكاكهـــم  الخاصيـــن  المدربيـــن 
التعديـــالت  بالرياضييـــن، ويمنـــع إجـــراء 
الضبطية باليد، ويتم تشـــجيع اإلشـــارات 
اللفظيـــة لضمان أداء الحـــركات الرياضية 
لـــكل  أشـــخاص   5 وتحديـــد  الصحيحـــة، 
مـــدرب في الحصـــص التدريبيـــة، ويجب 
تطهير وتعقيم األدوات المســـتخدمة في 
التدريـــب قبـــل بـــدء الحصـــة التدريبيـــة، 
المســـموح  األعـــداد  تقليـــل  إلـــى  إضافـــة 
بهـــا علـــى أال يتجـــاوز عدد الحضـــور عدد 

األجهزة الموجودة في الصالة.
كمـــا تم التطرق في الدليل اإلرشـــادي إلى 
“األلعـــاب الرياضية” والتأكيـــد على اتخاذ 
كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي جميع 
األلعـــاب الرياضيـــة وكل لعبة علـــى حدة، 
واألنشـــطة المســـموح بها وغير المسموح 
واإلجـــراءات  الحاليـــة  الفتـــرة  فـــي  بهـــا 

أثنـــاء  اتخاذهـــا  يجـــب  التـــي  الوقائيـــة 
التدريبـــات لـــكل لعبـــة رياضيـــة، بمـــا فيها 
لعبة الســـباحة حيث تـــم التأكيد أن تكون 
المســـارات المخصصـــة للتدريـــب محققة 
للتباعـــد االجتماعـــي، ويســـمح بالتدريب 
الجماعـــي بحد أقصى شـــخص واحد في 
كل حارة، ويجب على الســـباحين إحضار 
معداتهـــم الخاصة باإلضافة الـــى االلتزام 
بقـــرار وزارة الصحة بشـــأن االشـــتراطات 
الصحيـــة في المنشـــآت التي تحتوي على 

برك وحمامات سباحة. 
الرياضيـــة  األكاديميـــات  وبخصـــوص 
ومـــدارس التدريـــب فقد تـــم التأكيد على 
إعـــداد قائمة للحجوزات المســـبقة وإلزام 
الشـــخص الـــذي قـــام بالحجـــز باالحتفاظ 
بمعلومـــات اآلخرين في نفس المجموعة، 
والمعـــدات  األدوات  إحضـــار  ويجـــب 
الشخصية وعدم مشاركتها، ويمنع توفير 
الخاصـــة  واألحذيـــة  المالبـــس  وتوزيـــع 
بالتدريـــب، وتـــرك فتـــرات بيـــن الصفوف 
المنشـــأة  لموظفـــي  للســـماح  التدريبيـــة 
بتنظيـــف وتطهيـــر األدوات المســـتخدمة، 
ويجـــب علـــى المدربين تقليـــل احتكاكهم 
التعديـــالت  بالرياضييـــن، ويمنـــع إجـــراء 
الضبطية باليد، ويتم تشـــجيع اإلشـــارات 
التدريبـــات  بإقامـــة  ويســـمح  اللفظيـــة، 
والمفتوحـــة  الخارجيـــة  المســـاحات  فـــي 
التباعـــد  بمســـافة  االلتـــزام  ضـــرورة  مـــع 
االجتماعي وتطهير وتنظيف األدوات بعد 
الحصـــة التدريبية، ويمنع دخول الجمهور 
العمريـــة  الفئـــة  وتحديـــد  والمتفرجيـــن، 
المســـموح لها بدخول واستخدام المنشأة 

وهي 15 ســـنة وما فوق، ويسمح بدخول 
واستخدام المنشأة لمن تقل أعمارهم عن 
15 سنة شـــريطة توافر الموافقة الخطية 

من ولي األمر.
وفيمـــا يتعلق بتأجيـــر المالعب الرياضية، 
أوضح الدليل أنه يسمح بتأجير المالعب 
طريـــق  عـــن  الخارجيـــة  أو  الداخليـــة 
الحجوزات المسبقة فقط، مع إعداد قائمة 
الشـــخص  وإلـــزام  المســـبقة  للحجـــوزات 
الـــذي قـــام بالحجز باالحتفـــاظ بمعلومات 
اآلخريـــن في نفـــس المجموعـــة، وتطهير 
الكـــرات واألدوات بعـــد كل حجز ويفضل 
اســـتخدام كرات مختلفة لـــكل مجموعة، 
وترك فترة بين الحجوزات، ويمنع دخول 

الجمهور والمتفرجين.
كمـــا تـــم التأكيـــد علـــى أهميـــة اســـتخدام 
مقياس الحرارة للتحقق من درجة حرارة 
الموظفيـــن والرياضييـــن والـــزوار قبل أي 
استخدام للمرافق، ويجب على أي زائر أو 
موظـــف بدرجة حرارة 37.5 درجة مئوية 
أو أعلى المغـــادرة واالتصال فورًا ب 444 
واإلبـــالغ عـــن أي حالـــة يشـــتبه بإصابتهـــا 
الملصقـــات  ونشـــر  يلـــزم،  مـــا  واتخـــاذ 
التوعوية في المنشـــأة بعـــدة لغات لتبيان 
طـــرق انتقـــال الفيـــروس والوقايـــة منـــه، 
ووضـــع ملصقات التباعـــد على األرضيات 

في مختلف مرافق المنشأة. 
بتخصيـــص  اإلرشـــادي  الدليـــل  وطالـــب 
مشـــرف ليكون نقطة التواصـــل مع وزارة 
وتكـــون  والرياضـــة،  الشـــباب  شـــؤون 
البروتوكـــول  تنفيـــذ  مـــن  التأكـــد  مهمتـــه 
الخـــاص بالدليـــل اإلرشـــادي وتوفر جميع 
الرياضيـــة،  المنشـــأة  فـــي  االشـــتراطات 
واالحتفـــاظ بجميـــع الســـجالت اليوميـــة 
الفحوصـــات،  ونتائـــج  واالســـتمارات 
وتدريب المســـؤولين عند نقـــاط الفحص 
على الطريقة الصحيحة الســـتخدام جهاز 

قياس درجة الحرارة.
ويمكـــن للراغبين في االطالع على المزيد 
مـــن المعلومـــات حـــول الدليل االرشـــادي 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  حســـاب  متابعـــة 
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أكـــد مديـــر إدارة التربيـــة الرياضيـــة 
والكشفية والمرشدات بوزارة التربية 
والتعليـــم عصـــام عبـــدهللا أن الوزارة 
دأبـــت علـــى تنظيم األنشـــطة الهادفة 
الطالبيـــة  المواهـــب  اكتشـــاف  إلـــى 
فـــي مختلـــف األلعـــاب، لرفـــد األندية 
واالتحـــادات الرياضيـــة بهـــا، إذ تقوم 
هـــذه األنديـــة واالتحـــادات بترشـــيح 
لزيـــارة  لديهـــا  مختصيـــن  مدربيـــن 
المدارس وانتقـــاء الطلبة الموهوبين 
لأللعـــاب الفرديـــة والجماعيـــة، وبلـــغ 
عـــدد الطلبـــة الذين تـــم انتقاؤهم في 
العـــام الدراســـي الواحـــد فقـــط )912( 

طالبا وطالبة. 
التربيـــة  وزارة  أن  عصـــام  وأضـــاف 
والتعليـــم تحـــرص ســـنوًيا بدايـــة كل 
عام دراســـي علـــى متابعـــة المدارس 
في تشـــكيل فـــرق رياضيـــة لمختلف 
األلعـــاب وذلـــك مـــن خـــالل انتقائهـــم 
مـــن الحصـــص الرياضيـــة واألنشـــطة 
الفـــرق  تشـــكيل  حيـــث  الداخليـــة، 
معلمـــي  علـــى  وتوزيعهـــا  الرياضيـــة 
ومعلمات التربية الرياضية في ألعاب 
عدة، منها: كرة القدم وكرة اليد وكرة 
الســـلة وكـــرة الطائـــرة وكـــرة الطاولة 
واأللعـــاب الجماعيـــة، وعلـــى ضوئهـــا 
يقوم المعلم أو المعلمة بإعداد برنامج 
تدريبـــي لـــكل فريـــق مدرســـي ومـــن 
ثم يتمكـــن الفريق من المشـــاركة في 
البطـــوالت المدرســـية وهي مشـــاركة 
إجباريـــة لجميـــع المـــدارس، وأضاف 
أن البطوالت تقام بنظام المهرجانات 
واإلعداديـــة  االبتدائيـــة  للمرحلـــة 
للبنـــات، وبنظـــام دوري المجموعـــات 
للمرحلـــة اإلعداديـــة والثانوية للبنين 
والثانوية للبنات، حيث تتم المشاركة 
وفـــق برنامج زمنـــي لمختلف األلعاب 
بمـــا يتناســـب مـــع  الرياضيـــة وذلـــك 
الخطـــة الدراســـية لمختلـــف المراحل 

والمالعب والمنشآت المتوافرة.
أيًضـــا  الـــوزارة  أن  عصـــام  وأوضـــح 
تقـــوم بإعـــداد برنامج النتقـــاء الطلبة 
االبتدائيـــة،  للمرحلـــة  الموهوبيـــن 
تدريـــب  مركـــز   )32( تشـــكيل  تـــم  إذ 
للمرحلة االبتدائية لأللعاب الجماعية، 
بمشـــاركة )680( طالـــب وطالبـــة منها 
)24( مركز تدريـــب للبنين بعدد )560( 

للبنـــات  تدريـــب  و)8( مراكـــز  طالـــب، 
بعـــدد )120( طالبة، مؤكـــًدا أن الوزارة 
تقيـــم ســـنوًيا مســـابقات رياضيـــة في 
مختلـــف األلعـــاب تبلـــغ )60( مســـابقة 
ويشـــارك فيها )15( ألف طالب وطالبة 
إجباريـــة  فيهـــا  المشـــاركة  وتكـــون 
للمـــدارس الحكوميـــة وتشـــارك بعض 
المـــدارس الخاصـــة فيها، حيـــث تبرز 
ويتـــم  الموهوبيـــن  المســـابقات  هـــذه 
اختيارهـــم منهـــا.  وبّيـــن عصـــام أنـــه 
تـــم تطوير منهـــج كرة القـــدم المعتمد 
فـــي دروس التعليـــم األساســـي، إذ تم 
التركيز على إدخال المهارات الجديدة 
للطالـــب، كما تم تعديل الفترة الزمنية 
علـــى  واالعتمـــاد  المهـــارات  لتعليـــم 
الـــدروس اإللكترونية لشـــرح وعرض 
المهارات الخاصـــة باأللعاب الرياضية 
عموما وكـــرة القدم خصوصا، وأشـــار 
إلـــى أنه تم تنفيذ بطولة دوري فتيات 
مدرســـة   )30( بمشـــاركة  القـــدم  كـــرة 
إعدادية و)19( مدرســـة ثانوية، إذ تم 
تنظيـــم األدوار التنفيذيـــة بالتنســـيق 
مـــع االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
وتبقـــت  النتائـــج كمســـابقة  واعتمـــاد 
المباريـــات النهائيـــة التي تـــم تأجيلها 
مؤقًتـــا؛ بســـبب الظـــروف الراهنة، كما 
تـــم تنظيـــم بطولـــة النخبة كمشـــروع 
مبـــادرات  أحـــدى  وهـــي  مســـتحدث 
لـــوزارة  االســـتراتيجية  المشـــاريع 
التربيـــة والتعليـــم لتفعيـــل سياســـات 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
وتم مشـــاركة )16( مدرســـة حكومية، 
كما تم تنفيذ بطولة كرة قدم الصاالت 
للمرحلـــة الثانوية وفازت بها مدرســـة 
التعـــاون الثانويـــة للبنيـــن ومهرجـــان 
كـــرة القدم للمرحلـــة االبتدائية للبنين 
وفـــازت بهـــا مدرســـة مالـــك بـــن انس 

االبتدائية للبنين.

“التربية” ترفد األندية واالتحادات بـ )912( طالًبا موهوًبا

المركز األول في طواف ســيركوتو دي جيتكسو وروت أوكيتانيا للدراجات الهوائية

ناصر بن حمد يشيد بانتصار “البحرين مكالرين”

أعـــرب ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
ســـعادته باالنتصار المميـــز الذي حققه 
فريـــق البحريـــن مكالريـــن للدراجـــات 
فـــي  األول  بالمركـــز  بالفـــوز  الهوائيـــة 
طـــواف ســـيركوتو دي جيتكســـو فـــي 
اســـبانيا والجولة الثانية بطواف روت 

أوكيتانيا في فرنسا.
وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بفـــوز الدراج داميانو كاروســـو 
بالمركز األول في طواف سيركوتو دي 
جيتكسو باسبانيا، وفوز الدراج سوني 
كوليبريلي في طـــواف روت أوكيتانيا 

بفرنسا.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
االنتصـــارات  هـــذه  أن  خليفـــة  آل 
االنتصـــارات  لسلســـلة  امتـــداًدا  تأتـــي 
المتواصلـــة التـــي حققهـــا الفريـــق فـــي 
ســـموه  مشـــيًرا  الماضيـــة،  الســـباقات 
إلـــى أن الفـــوز والحصول علـــى المركز 
األول بعـــد توقف ألشـــهر عدة؛ بســـبب 
جائحـــة فيروس كورونا يعطي الفريق 
دافع كبير لمواصلـــة التطور واالزدهار 
المشـــاركات  فـــي  اإلنجـــازات  وحصـــد 

القادمة.
وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة إلى أن حصـــول فريق البحرين 
علـــى  الهوائيـــة  للدراجـــات  مكالريـــن 
المركـــز األول فـــي طـــواف ســـيركوتو 
اســـبانيا وطـــواف  فـــي  دي جيتكســـو 
روت أوكيتانيـــا بفرنســـا يؤكـــد المكانة 
رياضـــة  تمتلكهـــا  التـــي  المتميـــزة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الدراجـــات 
وانعكست على المشاركات الخارجية، 
مبيًنـــا ســـموه إلـــى أنـــه حريـــص علـــى 
دعـــم الفريق من أجل مواصلة تحقيق 
مملكـــة  مكانـــة  وتأكيـــد  اإلنجـــازات 

البحرين في السباقات الخارجية.

وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن العودة القوية التي ســـجلها 
فريـــق البحريـــن مكالريـــن للدراجـــات 
األمثـــل  االســـتعداد  تؤكـــد  الهوائيـــة 
للفريـــق في الفتـــرة الماضية، خصوًصا 
أن الفريق يســـير وفق خطة مدروســـة 
هدفهـــا تمثيـــل المملكـــة فـــي المحافل 

الخارجية بأفضل صورة.
وأشـــاد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة باإلمكانات العالية التي يمتلكها 
مكالريـــن  البحريـــن  فريـــق  دراجـــو 
وطموحهم العالـــي بالحرص على بذل 
الجهود لتحقيق أفضل النتائج، مشيًدا 
سموه أيًضا بالجهود البارزة التي بذلها 

الجهاز الفني بتهيئة الدراجين بصورة 
جيدة من خالل التدريبات المتواصلة.
واستطاع الدراج داميانو كاروسو من 
فريـــق البحريـــن مكالريـــن للدراجـــات 
الهوائية من تحقيـــق المركز األول في 
طواف اسبانيا بكل جدارة واستحقاق 
وسط منافسة قوية من المشاركين، إذ 
اجتاز الســـباق بزمن وقدره )4 ساعات 
و11 دقيقـــة و9 أجـــزاء مـــن الثانيـــة( 
ليحتفـــل بهـــذا اإلنجاز مـــع الفريق بعد 
الـــدراج  تمكـــن  فيمـــا  الســـباق،  ختـــام 
ســـوني كوليبريلي من تحقيـــق المركز 
الثانيـــة بطـــواف  األول فـــي المرحلـــة 

فرنسا.

تغطية – المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

االثنين 3 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 - العدد 4311

عصام عبدالله

قـــدم المـــدرب التونســـي للفريق األول 
محمـــد  المنامـــة  بنـــادي  القـــدم  لكـــرة 
المكشـــر، اعتـــذاره عن عدم اســـتكمال 
ما تبقى من منافســـات دوري ناصر بن 
حمد الممتاز للموســـم الرياضي -2019

.2020
مـــع  التونســـي  المـــدرب  وتحـــدث 

المســـؤولين في كرة المنامـــة موضًحا 
عزمـــه على المغـــادرة، وذلـــك قبل أقل 
مـــن 7 أيـــام مـــن انطـــالق الـــدوري في 
جولته الثانية عشر، إذ تم فك االرتباط 

بين الطرفين بالتراضي.
وحتمـــت مغـــادرة المكشـــر عـــن البيت 
المنامي إسناد المهمة لمساعد المدرب 
الوطنـــي علـــي صنقـــور الذي ســـيتولى 
زمام األمور الفنية، وسيساعده مدرب 

الفئات بالنادي الشـــاب خليل أســـيري، 
خصوًصـــا فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة 

وقرب انطالق المنافسات من جديد.
مهمتهمـــا  وأســـيري  صنقـــور  وســـيبدأ 
بشـــكل رســـمي مـــع المنامـــة بـــدًءا من 
اليـــوم- اإلثنين، على أن تكون المباراة 
األولـــى لهما أمام حامل اللقب )الرفاع( 
 7 الموافـــق  المقبـــل  الجمعـــة  يـــوم 

أغسطس الجاري.

الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  دوري  الســتئناف  أســبوع  مــن  أقــل  قبــل 
“المكشــــر” يعتــذر للمنامـة وصنقـور بديــاًل

محمد المكشر

أحمد مهدي



كيف أتيت ولماذا اخترت البحرين  «
تحديدا لإلقامة فيها أثناء 

الغزو؟

فـــي 2 أغســـطس 1990 كنـــت أقضي 
ألمانيـــا  فـــي  الصيفيـــة  اإلجـــازة 
للســـياحة، وقبل الغزو كانت األجواء 
والعـــراق  الكويـــت  بيـــن  السياســـية 
مشحونة ومتوترة، ونصحني العديد 
مـــن األهـــل واألصدقاء بعـــدم العودة 
إلى الكويت بســـبب تحـــرك الجيوش 
الكويـــت واحتمـــال  تجـــاه  العراقيـــة 
حدوث الغزو في أي لحظة ولكننا لم 

نتوقع أن يحدث االجتياح.
 1990 مـــن اغســـطس  الثانـــي  وفـــي 
كنت أشـــاهد التلفـــاز وعرضت إحدى 
القنوات األلمانية صورة للشـــهيد فهد 
األحمـــد الصباح ولم أكـــن أفهم اللغة 
األلمانيـــة، فاتصلت بأحـــد األصدقاء 
وهو طبيب يحمل الجنسية األلمانية 
بنبـــأ  لبنانيـــة فأخبرنـــي  مـــن أصـــول 
للكويـــت  العـــراق  استشـــهاده وغـــزو 
فحزنـــت كثيـــرا حينها على الشـــهيد، 
ألنه رمز رياضي كبير وقامة رياضية 
خليجيـــة وعربيـــة ودوليـــة يصعـــب 
تعويضهـــا وبوفاته خســـرت الكويت 
الرفيـــع  الطـــراز  مـــن  رياضيـــا  قائـــدا 
و”ضاق خلقي عليه” في ذلك الوقت، 
ألننـــا كرياضييـــن عشـــنا معـــه أجمـــل 
أيـــام حياتنـــا وكان داعمـــا للرياضـــة 

والرياضيين.

ـ وماذا حصل بعد ذلك؟ «

بعـــد 5 أيـــام تقريبا من الغـــزو، قررت 
المغـــادرة مـــن ألمانيـــا إلـــى البحريـــن 
عبـــر طيـــران الخليـــج، وقـــد اختـــرت 
البحريـــن بحكـــم وجـــود عمـــي وهـــو 
تقيـــم  التـــي  )الصـــراف(  عائلـــة  مـــن 
بفريـــق المخارقـــة بالمنامـــة وبعـــض 
أقاربـــي اآلخريـــن، إضافة إلـــى قرب 
المسافة بين البلدين في حال انتهاء 
االحتالل، وفور وصولي توجهت إلى 
سفارة الكويت بالبحرين وكان حينها 
سفير الكويت بالمنامة فيصل حجي، 
وقد مكثت مع أسرتي بإحدى الشقق 
بمنطقـــة القضيبية بالقـــرب من بناية 
الكويتـــي، ثم انتقلـــت لإلقامة بفندق 
الخليج حوالي شهرين ونصف، حتى 
انتقلـــت فيما بعـــد لإلقامة بمنطقة أم 
الحصـــم وكنت أتـــردد على الســـفارة 
كثيـــرا إلنهـــاء الكثير مـــن اإلجراءات 
الكويتييـــن  المواطنيـــن  ومســـاعدة 
ببعـــض  البحريـــن  فـــي  الموجوديـــن 

األمور.
وللعلم فإن بعثة فريق النادي العربي 
لكرة القدم كانت موجودة في ألمانيا 
وكان من المفترض أن التحق بالبعثة 
هناك لخوض معســـكر تدريبي، ولكن 
الفريق غـــادر من ألمانيا إلى البحرين 
وأقام بمنطقة القضيبية كذلك بسبب 
الغـــزو العراقي، كمـــا أتذكر بأن النجم 
جاسم يعقوب كان بالبحرين وأعتقد 
بأنه غادر إلى اإلمـــارات أو ربما دولة 

أخرى فيما بعد.
التـــي عشـــت فيهـــا  الفتـــرة  وطـــوال 
بالبحريـــن لقيت كل المحبة والتقدير 
وكـــرم الضيافـــة وحفـــاوة الترحيـــب 

واألهـــل  والشـــعب  الحكومـــة  مـــن 
واألصدقاء ومعارفي من الرياضيين، 
كمـــا كان المغفـــور له الشـــيخ عيســـى 
بـــن راشـــد آل خليفة يســـتقبلني على 
الدوام بمجلسه العامر بمنطقة الرفاع 
الغربـــي ويســـتقبل جميـــع الكويتيين 
وقابلنـــا بـــكل مـــودة واحتـــرام، وكنـــا 
نتابـــع فـــي منزلـــه األخبـــار عبـــر قناة 
CNN، وأنـــا أكن له محبـــة كبيرة ولن 
أنســـى دعمه ووقوفه معي ومع كافة 

الكويتيين.

وكيف لعبت مع نادي المنامة  «
في تلك الفترة؟

فـــي بادئ األمـــر، عرض علي الشـــيخ 
آل  راشـــد  بـــن  عيســـى  بـــن  عبـــدهللا 
خليفـــة اللعـــب فـــي صفـــوف الرفـــاع 
 1991  -  1990 بموســـم  الغربـــي 
وخضـــت عـــدة تدريبات مـــع الفريق، 
وأتـــى فيما بعد إلـــى الكويت الالعب 
نـــادي  مهاجـــم  الحســـاوي  صـــالح 
الكويت والمنتخب األول، فاعتذر لي 
نـــادي الرفـــاع وأخبرني بـــأن المدرب 
بحاجـــة إلـــى مهاجـــم وليـــس حارس 
مرمـــى، ثم اتصـــل بي األخـــوة بنادي 
المنامة وأبدوا رغبتهم في االستعانة 
بخدماتـــي فرحبت بذلـــك ألنني كنت 

أرغب في اللعب وعدم التوقف.

حدثنا عن تلك الفترة التي  «
قضيتها مع المنامة؟ 

كانـــت فتـــرة جميلـــة ورائعـــة، لعبـــت 
خاللهـــا مـــع نخبـــة مـــن نجـــوم نـــادي 

المنامة أمثال: محمد بهرام، موســـى 
حبيب، عزيز فروتن، حميد درويش، 
المـــدرب  بقيـــادة  مجيـــد عبدالرضـــا، 
فيصل محمد، ومن سوء حظي أنني 
قيـــدت في كشـــوفات المنامـــة وكان 
لدينـــا مبـــاراة فـــي اليـــوم التالـــي مع 
المحرق ولم أكن أعرف اسماء العبي 
المنامـــة، وكنـــت أناديهـــم بأرقامهـــم، 
ولقـــد خســـرنا حينـــذاك 6 - 0 وكانت 
هزيمـــة قاســـية بالنســـبة لـــي، قوبلت 
بـــردة فعـــل عنيفـــة مـــن قبلـــي بغرفة 
المالبـــس عندمـــا صرخـــت فـــي وجه 
المبـــاراة  بعـــد  و”زفيتهـــم”  الالعبيـــن 
قتاليـــة  بـــروح  اللعـــب  وطالبتهـــم 
وبتنظيـــم أفضل داخـــل الملعب، فأنا 
حارس منتخب الكويت والعربي ولم 
يشـــهد مرمـــاي دخول 3 أهـــداف في 
مباراة واحدة فكيف أتلقى 6 أهداف 

دفعة واحدة!
بعـــد تلـــك الهزيمـــة، عـــززت صفـــوف 
الكويتـــي  العربـــي  بالعـــب  المنامـــة 
فاضـــل مطر وطلبت مـــن المدرب أن 
ينظـــم خط الهجوم والوســـط ويترك 
لي تنســـيق خـــط الدفاع، واســـتطاع 
تلـــو  االنتصـــار  يحقـــق  أن  المنامـــة 
الفريـــق  مســـتوى  وتطـــور  االنتصـــار 
بصـــورة كبيـــرة، وفـــي القســـم الثاني 

التقينـــا مـــع المحـــرق وأفلـــت فريـــق 
حمـــود ســـلطان مـــن هزيمـــة محققة 
بعدمـــا أهدرنـــا الكثيـــر مـــن الفـــرص 
الســـهلة لتنتهـــي المواجهـــة بالتعادل 
السلبي رغم أننا كنا األحق باالنتصار.

كمـــا أننـــا فزنا على األهلـــي بنتيجة 2 
- 0 وهنـــاك قصـــة طريفـــة حدثت لي 
عندمـــا كنـــت أصلـــي بمســـجد مؤمن 
بمنطقـــة المنامـــة وتحديـــدا في حي 
المخارقـــة المعـــروف، جاءنـــي أحـــد 
الجماهير وقال لي ســـنهزمكم ولكننا 
فزنـــا على األهلـــي، والمعروف لديكم 
أن مباريـــات األهلـــي والمنامـــة تعتبر 
بمثابة ديربي في كرة الســـلة ولكنني 
لم أســـلم من جماهير األهلي في كرة 

القدم.

وكيف انتهت عالقتك مع  «
المنامة فيما بعد؟

 1991 فبرايـــر  بشـــهر  التحريـــر  بعـــد 
بعثـــت أســـرتي إلـــى الكويت، أمـــا أنا 
فاســـتمررت مـــع المنامـــة حتى شـــهر 
ابريـــل تقريبـــا، ولم يكـــن يتبقى على 
الفريق سوى 3 - 4 مباريات بالدوري 
البحريني، وكنت مضطرا للعودة إلى 
الكويت بعد التحرير بعد اســـتدعائي 
مـــن قبل الخطوط الجويـــة الكويتية 
ألنني كنت أعمل موظفا فيها، إضافة 
إلـــى رغبتـــي فـــي لقـــاء أســـرتي وكل 
اهلـــي ومعارفـــي بعد 8 أشـــهر تقريبا 

من الفراق.
وهنـــا ال بـــد لـــي أن أوجه كلمة شـــكر 
الذيـــن  المنامـــة  نـــادي  إلـــى  وتقديـــر 

معهـــم،  اللعـــب  فرصـــة  منحونـــي 
واســـتقبلوني بـــكل حفـــاوة وتقديـــر، 
كمـــا أنهـــم وجهوا لـــي دعوة رســـمية 
بـــكأس  فوزهـــم  بعـــد  وكرمونـــي 
جاللـــة الملك موســـم 2016 - 2017، 
وبالمناســـبة فـــإن المـــدرب خالـــد تاج 
كان مدربا لنادي المنامة وعندما كنت 
العـــب مـــع المنامـــة أثنـــاء الغـــزو كان 
يلعـــب فـــي صفـــوف األهلـــي وحاول 
جاهدا هز مرمـــاي في عدة انفرادات 

لكنه لم يستطع ذلك.

ما أبرز الخسائر واألضرار التي  «
لحقت بالكويت جراء الغزو؟

ماديـــة  لخســـائر  الكويـــت  تعرضـــت 
وبشـــرية فادحة إبـــان الغزو العراقي، 
أصبحـــت  واالتحـــادات  فاألنديـــة 
معتقـــالت لتعذيب وأســـر الكويتيين 
ومحالت للقيادة العسكرية العراقية، 
ومن ابرز تلك األندية كاظمة والعربي 
والكويـــت والجهراء والصليبيخيات، 
ولـــك أن تتخيـــل أن ملعـــب العربـــي 
عـــن مدفعيـــة طائـــرات،  عبـــارة  كان 
الكثيـــر  العراقيـــون  الجنـــود  وســـرق 
مـــن الكؤوس والمقتنيـــات والمعدات 

الرياضية الثمينة.
كما استشـــهد العديد من الرياضيين، 
ويعتبـــر العـــب منتخـــب كـــرة الســـلة 
قشـــيعان المطيـــري أول شـــهيد مـــن 
ضابطـــا  وكان  الرياضيـــة  األســـرة 
بالجيـــش العراقـــي، وقاتـــل القـــوات 
الغازيـــة بقـــوة وبســـالة ولقـــي حتفـــه 
فـــي أول يـــوم، كمـــا استشـــهد العـــب 
كـــرة الســـلة بنـــادي الســـالمية أحمـــد 
قبازرد وهـــو ضابط بوزارة الداخلية، 
فـــي  موجـــودا  األخيـــر  كان  وقـــد 
كان  مـــرات  عـــدة  ولقيتـــه  البحريـــن 
آخرها بالقرب من الســـفارة الكويتية 
كان  إذ   ،1990 ديســـمبر  شـــهر  فـــي 
والســـعودية  الكويـــت  علـــى  يتـــردد 
والبحرين وأخبرني بأنه ســـيعود إلى 

الكويـــت، وســـألني إن كنـــت ارغـــب 
بالعـــودة معـــه ألنـــه يعـــرف المداخل 
والمخـــارج، فأخبرتـــه عـــدم رغبتـــي 
بالعـــودة ألنني ال أجيد حمل الســـالح 
والقتـــال ثـــم ودعته، وبعـــد أيام عدة 
وصلنـــا نبأ استشـــهاده بعدمـــا اعتقله 
العراقيـــون، فلقد كان قبازرد وســـيم 
المظهـــر صاحـــب عينيـــن زرقاوتيـــن 
وقـــد عذبوه كثيـــرا واقتلعـــوا عينيه 
وقطعـــوا أصابعـــه ومثلوا بـــه )رحمه 

هللا( وأسكنه فسيح جناته.

وهل لديك روايات وشواهد  «
أخرى على مثل تلك الحوادث؟

األصدقـــاء  مـــن  العديـــد  أخبرنـــي 
الرياضييـــن الذين كانـــوا يعملون في 
السلك العسكري بالعديد من الجرائم 
الجيـــش  ارتكبهـــا  التـــي  والفظائـــع 
العراقـــي آنـــذاك، أحمد خلـــف هداف 
بالجيـــش  والضابـــط  العربـــي  نـــادي 
الكويتـــي كان مـــن ضمن األشـــخاص 
وشـــهد  نايـــف  قصـــر  دخلـــوا  الذيـــن 
الكثير من حاالت اإلعدام والتعذيب 
واغتصـــاب النســـاء وتجريدهـــن من 
مالبســـهن، وكان يخبرنـــي عـــن أنين 

النساء والرجال من التعذيب.
صديقي اآلخر اسماعيل ياسين وهو 
ضابـــط بالجيـــش الكويتـــي روى لـــي 
حادثة استشـــهاد قشـــيعان المطيري 
الكويـــت  فـــي  رياضـــي  شـــهيد  أول 
الصفـــوف  فـــي  يقاتـــل  كان  عندمـــا 
األولى بمعسكر )جي ون G1( مضيفا 
بأنه بينما كان االثنان يقومان بعملية 
الرمي تجـــاه القـــوات العراقية، غادر 
ياسين المكان لتبديل بزته العسكرية 
والقتـــال بمالبس أخـــرى وعندما عاد 
إلـــى نفـــس المـــكان شـــاهد المطيري 
وهو مضرجا بدمه وجســـمه مثقوب 

بالعديد من الرصاصات. 

هل لك من كلمة أخيرة؟ «

كلمـــة شـــكر وتقديـــر أوجههـــا لمملكة 
وشـــعبا  وحكومـــة  قيـــادة  البحريـــن 
علـــى مـــا قدموه لنا من دعم وحســـن 
اســـتقبال، فأثنـــاء وجودي لم أشـــعر 
ذكريـــات  وعشـــت  إطالقـــا،  بالغربـــة 
جميلة فـــي البحرين لن أنســـاها، كما 
ال أنســـى الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد 
آل خليفـــة الذيـــن ســـيظل محفـــورا 
فـــي ذاكرتي ووجداني وأشـــكر نادي 
المنامـــة وكل من وقف معنا في تلك 

المحنة.

عباس عبدالرضا 
يستعيد شريط 

الذكريات بالبحرين 
أثناء الغزو

ودعت الشهيد 
قبازرد في البحرين 

واقتلع العراقيون 
عينه وعذبوه

البحرين تفتح 
أحضانها 
لألشقاء 
الكويتيين

عيســى بن راشــد احتضننـــا وكنـــا نتابـــع أخبـــار “CNN” بمجلســـه

البحرينيون فتحوا 
بيوتهم وقلوبهم 
للكويتيين وأشكر 
القيادة والشعب

الرفاع اعتذر 
عن ضمي 

فمثلت نادي 
المنامة 

حسن علي
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الـــــعـــــراقـــــي لـــــلـــــغـــــزو   30 الـــــــــــ  الـــــــــذكـــــــــرى 

“البالد سبورت” تفتــح جــرح الرياضــة الكويتيــة )3(

عبدالرضا عباس

حامال كأس جاللة الملك الذي فاز به المنامة موسم 2017-2016عودة أمير الكويت بعد الغزو

عبدالرضا عباس مع نادي المنامة 1990 عبدالرضا عباس ممثال منتخب الكويت في الثمانينات

منذ الساعات األولى للغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة في 2 أغسطس 1990 أعلنت مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا موقفها الرافض لالجتياح 
العراقي وتأييد شــرعية حكم آل الصباح الكرام، والدعوة إلى انســحاب القوات المحتلة فورا، وحق الشــعب الكويتي في أرضه، ودعم الموقف الكويتي 

بشتى الوسائل والطرق، وفتح البحرينيون بيوتهم وقلوبهم لألخوة الكويتيين وبذلوا الغالي والنفيس وسطروا أروع صور التضامن مع أشقائهم.
واســتقبلت البحرين العديد من المواطنين الكويتيين، من بينهم حارس منتخب الكويت والنادي العربي عبدالرضا عباس، الذي عاش في المملكة ولعب 

لنادي المنامة أثناء الغزو، وأجرى “البالد سبورت” معه هذا اللقاء لنستعيد شريط الذكريات معه في تلك الفترة في نهاية هذا الملف:

الشهيد أحمد قبازرد.. العراقيون اقتعلوا عينيه 



اســتقرت الفنانة القديرة حياة الفهد على تقديم جزء ثاٍن 
مــن مسلســل »الجدة لولــوة«، الذي قدمت النســخة 
األولى منه العام 2015، وفي تصريحات للقبس الكويتية 
مؤخرا أكد الكاتب دخيل النبهان أنه تم االتفاق بينه وأم 

ســوزان علــى كل التفاصيل، الفتا إلى أنه ســيعتمد على 
أبطال الجزء األول، الذين كانــوا في مرحلة الطفولة لينتقل 

معهــم فــي الجزء الثانــي لمرحلة المناقشــة مع اســتمرار بعــض الخطوط 
الدرامية وإيقاف أخرى“.

يعكــف الفنان الكويتي القدير ســعد الفرج على قراءة 
عدد من النصوص الدرامية الجديدة؛ الختيار األنسب 
مــن بينهــا، ولكنه تحفظ عــن اإلفصــاح عنها لحين 
التوقيــع، في حين كشــف عن انشــغاله بكتابة عمل 

جديــد حــول فيــروس »كوفيــد19-«، يناقــش األزمة 
من أبعــاد اجتماعية ونفســية وسياســية، دون حواجز 

أو محاذيــر. وقال في لقــاء جديدك ”الفنان الحقيقي ال يعتزل، بل يســتمر 
عطاؤه حتى يسقط أثناء التصوير أو على خشبة المسرح“.

يحيــي الفنــان الكبير علي الحجــار حفال غنائيا على مســرح 
النافورة بدار األوبرا المصرية، الخميس 6 أغسطس المقبل. 
وشــهدت دار األوبرا المصرية استقبال الجمهور بنسبة 25 
% من الطاقة االســتيعابية للمســارح قبــل انطالق أولى 

حفالتها بعد اســتئناف النشــاط الفني، كمــا وضعت بوابات 
التعقيــم الذاتــي بعد قياس درجــة الحرارة، وإلــزام المواطنين 

بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع الكحول، وحرصت أيضا على خلق مســافات 
التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض.

الحجار في األوبرا قريباحول فيروس »كوفيد19-«جزء ثاٍن من مسلسل »الجدة لولوة«
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مـــا إن بث فريق العمـــل الفني البحريني 
فـــي  قناتـــه  علـــى  ســـكراب”  “مافيـــا 
اليوتيوب عـــرض مســـرحيته المعروفة 
الســـاعة  عنـــد  أمـــس  الكلفـــس”  “خـــال 
العاشرة مســـاء حتى حققت مشاهدات 
تربـــو علـــى 7 آالف فـــي غضـــون ســـاعة 

واحدة فقط.
وســـرعان مـــا انهالـــت التعليقـــات علـــى 
العرض المســـرحي الذي نال استحسان 
جـــدا  متشـــوقا  كان  الـــذي  الجمهـــور 
لمشـــاهدته، خصوصا مـــع حملة الدعاية 
القويـــة التـــي قـــام بها فريـــق العمل قبل 
نحـــو أســـبوعين، وحـــث فيهـــا الجمهور 
علـــى ترقب العرض المســـرحي في أول 

أيام عيد األضحى المبارك.
وعـــدا عن الجمهـــور البحريني الذي كان 

حضوره طاغيا وتسابق في مدح العمل 
المســـرحي وذهـــاب بعضهم إلـــى القول 
إنه أفضل فريق عمل جماعي مســـرحي 
في المملكـــة، كان الفتا حضور الجمهور 
الخليجي والســـيما السعودي والكويتي 
فـــي التعليقـــات علـــى المســـرحية التـــي 

وصفوها بالعمل المبدع.
وشـــارك في العمل الذي ُنفذ على خشبة 
المســـرح قبـــل نحـــو عـــام، نخبـــة كبيرة 
مـــن النجـــوم البحرينيين وعلى رأســـهم 
الفنانان القديران ســـلوى بخيت وأحمد 
عيســـى، وبرع في تأديـــة أدواره كل من 
ســـامي رشـــدان وحســـن محمد وسلوى 
الجراش وخليل المطوع وأمير دســـمال 
والبســـام علي وحســـين العلـــوي وجعفر 

التمار وحمد عتيق ومعالي عطية.

7  آالف مشاهدة لـ “خال الكلفس” على اليوتيوب

أعربت النجمة الشابة إيما 
روبرتس عن سعادتها؛ ألنها 
ا  ستحقق حلمها وتصبح أمًّ
بعد تأكيد حملها من شريك 

حياتها غاريت هيدالند.

تمر بفترة جيدة للغاية، وسوف يستقر كل شيء 
في غضون أيام قليلة.

حققت تقدما كبيرا في األسابيع القليلة الماضية 
في العمل.

حاول أن تبتعد عن الضغوط، واذهب إلى مكان 
وحدك.

تدور في ذهنك قضايا مهمة حاول أن تحلها 
بصدر رحب.

ابذل جهدك كله في جعل حياتك المنزلية أكثر 
إيجابية وتفاؤل.

ال تحاول إجبار أحد على شيء تريده بشدة، 
وركز فقط في نفسك.

 لديك عقل تحليلي شديد يخدمك بشكل جيد 
في مجال األعمال.

حاول أن تعمل على تغيير حياتك العاطفية 
خالل الفترة المقبلة!

تخلص من النظام الروتيني الممل المتبع منذ 
فترة طويلة.

يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك؛ حتى 
تتحسن حالتك الصحية.

تصبح اليوم أكثر تركيز في حياتك المهنية 
والعملية والمنزلية.

يجب أن تتحلى بالشجاعة، وتعبر عن رأيك ضد 
الحاقدين.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

فاطمة النهام تقدم “يوميات أخصائية اجتماعية” عن مجهولي األب
“يوميـــات أخصائيـــة اجتماعية” تحت 
األخصائيـــة  أطلقـــت  الشـــعار  هـــذا 
االجتماعية فاطمة النهام وليدها األول 
كما تحـــب أن تعبر عنه وهو عبارة عن 

مجموعة قصصية كتبت في مقدمتها: 
قـــدوم  وباشـــتياق  طويـــًا  ترقبـــت   “
مولـــودي األول وهـــا هـــو ذا اآلن بيـــن 
يـــدي يبصبر النـــور، أتمنـــى أن تامس 

طفولته شغاف قلوبكم”. 
ويتحدث الكتـــاب عن حصيلة تجارب 
المؤلفـــة في ميـــدان العمل المدرســـي، 
حيث طرحـــت عدة قضايـــا اجتماعية 
مزجـــت بحبـــر الخيـــال وســـلطت مـــن 
خالهـــا الضـــوء علـــى قصص إنســـانية 
مؤثـــرة، ضحيتها هم األطفال وفتيات 
الكاتبـــة  ونقلـــت  الزهـــور.  عمـــر  فـــي 
للقراء عبر شـــخصية )ميســـاء جاســـم( 
ونجاحاتهـــا  وخبرتهـــا  قصصهـــا  كل 
مشـــكات  معالجـــة  فـــي  وإخفاقاتهـــا 
طلبتهـــا وهمومهـــم، وتتنـــوع قصـــص 

الكتـــاب مـــا بيـــن إنســـانية واجتماعية 
أبرزهـــا )فئـــة مجهولـــي األب، اإلهمـــال 
األســـري، العطاء والتضحيـــة لآلخرين 

..(، وغيرهم من القصص األخرى. 
خالـــد  أمـــل  الفنانـــة  مســـاهمة  يذكـــر 
إبداعيـــة  رســـمة  تصميـــم  فـــي  أميـــن 
لغـــاف الكتـــاب باإلضافة إلـــى تصميم 
للقصـــص  التعبيريـــة  الرســـومات 
خالـــد  أســـيل  الفنانـــة  مـــع  القصيـــرة 
أميـــن. وتـــم إصـــدار الكتـــاب عـــن دار 
يافـــا العلمية للنشـــر والتوزيع بالمملكة 
األردنية الهاشـــمية وقريًبا ستوزع في 
المكتبات والـــدور الثقافية والمعارض 

بمملكة البحرين. 
وتقـــول النهام: “كثرة األعبـــاء والمهام 
الكتابـــة  عالـــم  مـــن  تأخذنـــي  التـــي 

كانـــت أحـــد الصعوبات التـــي واجهتها 
أثنـــاء كتابـــة هـــذا اإلصـــدار، فـــأوال أنا 
اختصاصيـــة إرشـــاد اجتماعـــي أولـــى 
ولـــدي العديـــد مـــن المســـؤوليات التي 
تقـــع علـــى عاتقي، ثانًيا أنـــا أم حريصة 
جًدا على متابعة أوالدي في مدارسهم 
واســـعى إلـــى تنميـــة مواهبهـــم، ولكـــن 
مـــع كل هذه المســـؤوليات لم تمنع أبًدا 
عشـــقي لـــأدب والكتابة ولـــم تتركني 
في أن أقف، بل كانت حافًزا لاستمرار 
والسعي نحو تحقيق حلمي والوصول 

لهدفي. 
وترى النهام أن الهدف الرئيس للكتاب 
قصـــص  علـــى  الضـــوء  تســـليط  هـــو 
فـــي  موجـــودة  وإنســـانية  اجتماعيـــة 
المجتمـــع، ولكنهـــا ممزوجـــة بقليل من 

الخيـــال. أما الهدف اآلخـــر هو تحقيق 
أحـــد أحامها في أن يكون أثًرا ومكاًنا 
الـــذي تعشـــقه منـــذ  فـــي عالـــم األدب 

الصغر. 
وعـــن عالـــم الكتابـــة وجهـــت فاطمـــة 
والهـــواة:  الجـــدد  للكتـــاب  نصيحـــة 
“القراءة ثم القراءة؛ ألنها توسع مدارك 
الكاتب وتعطيه مجااًل خصًبا لتوســـعة 

خياله، كما أنصحهم بتنويع قراءاتهم؛ 
ولتتطـــور  متفـــرًدا  فكـــًرا  ليمتلكـــوا 
لديهـــم المهـــارات الكتابيـــة واللغويـــة، 
كمـــا أنه يجـــب أن يكـــون لديهم هدف 
لـــه  معيـــن مـــن الضـــروري أن يســـعوا 
بالعزيمـــة واإلرادة وعـــدم اليـــأس؛ ألن 
الكتابـــة تحتـــاج إلـــى الوقـــت والصبـــر 

واالستمرار”.

فاطمة النهام 

3 أغسطس

 1492
كريستوفر كولومبوس ومعه 

88 بحاًرا يبدأون رحلة 
الكتشاف العالم الجديد، 

وكانت الرحلة تاريخية، 
حيث تمكنوا من 
اكتشاف أغنى 

بقاع العالم 
في األمريكيتين.

 1783
انفجار بركان جبل أساما ويتسبب ذلك في مقتل 35 ألف شخص.

 1914
ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية األولى.

 1960
النيجر تنال استقالها من فرنسا.

 2008
والدة ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في األدب العام 1970.

 2016
300 راكب ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.

ــاح؟ ــتـ ــمـ ــا فــــي حــــــدود الــــدعــــم الـ ــهـ ــواتـ ــطـ مــــا خـ

“األندية السينمائية” في الخليج ودورها في الثقافة

الســـينما كمـــا يقـــال “عقـــل وكاميـــرا”، 
العقل هـــو الثقافة العلميـــة عن طريق 
معهد السينما، والكاميرا هي االستديو 
بكامل معداته، ومن حســـن الحظ أننا 
في دول الخليج قطعنا مشوارا طويا 
فـــي الســـينما كهـــواه، رغم أننـــا نمتلك 
علـــى  القادريـــن  والفنييـــن  الفنانيـــن 
النهوض بمســـتوى إنتاجنا السينمائي، 
كمـــا أن الســـينما قامـــت عندنـــا علـــى 
قليل من الدراســـة وكثير من االجتهاد 
الشـــخصي، ولعـــل أهـــم قاعـــدة تـــزود 
المشـــتغلين والمهتميـــن بالســـينما في 
دول الخليج هي “األندية السينمائية” 
التـــي حملـــت علـــى عاتقهـــا النهـــوض 
بالســـينما وتزويد المهتميـــن بالمعقول 
ســـواء  الســـينمائية،  الثقافـــة  مـــن 
عـــن طريـــق عـــرض األفـــام العالميـــة 
الممتـــازة أو عن طريـــق إقامة الورش 
والمهرجانـــات والنـــدوات، إضافة الى 

النشرات والمجات التثقيفية.
ولكن السؤال الملح.. إلى متى سيبقى 
مثـــل هـــذا الحـــال، وهـــل فـــي مقـــدور 
األندية الســـينمائية فـــي دول الخليج 
أن تخطو خطوات عديدة على طريق 
التخطيـــط العلمي والمتابعة الســـليمة 
واالرتفاع بمســـتوى الذوق السينمائي 
في حدود الدعم المتاح، وهل ستكون 
الجمعيـــات وســـيلة  أو  األنديـــة  هـــذه 

فعالة لتطوير السينما في دولنا..؟
عموما دعونا نســـتعرض أهـــم األندية 
الســـينمائية الفاعلة فـــي دول الخليج 

ودورها في الوعي والفهم والثقافة.

“نادي البحرين للسينما” 

عرف النادي الذي تأســـس العام 1980 
بنشـــاطه المتمثـــل في عـــرض األفام 
حـــوار  مـــن  يتبعهـــا  ومـــا  الســـينمائية 
ونقـــاش حولها، إذ يمثل ذلك النشـــاط 
العمـــود الفقـــري لنشـــاط النـــادي، كمـــا 
يمثل إنجاز أهم الوظائف التي أســـس 

من أجلها.
ســـجل النـــادي منـــذ تأسيســـه وحتـــى 
يومنـــا هـــذا حضـــورا ملحوظـــا ومهما 
في مســـيرة الحيـــاة الفنيـــة والثقافية 
مـــن  وســـاهم  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
خال أنشطته الخاصة بعرض األفام 
العربيـــة واألجنبيـــة المختـــارة ونقدها 
مـــن خـــال المجلة التـــي كان يصدرها 
بعنـــوان “أوراق ســـينمائية”، كمـــا عقـــد 
النادي مهرجان الســـينما العربية األول 
في مارس 2000 وشـــارك في مختلف 
المحافـــل الســـينمائية الدولية وينظم 

الورش والندوات والمسابقات.

“نادي الكويت للسينما”

يقدم النادي الذي تأســـس العام 1976 
عرضا ســـينمائيا كل أســـبوع في قاعة 
العروض الخاصة، إضافة إلى موســـم 
محاضـــرات وندوات، وموســـم النادي 

األساســـي ثمانية أشـــهر يبـــدأ من أول 
أول  فـــي  وينتهـــي  عـــام  كل  أكتوبـــر 
يونيـــو مـــن العـــام التالـــي، وقـــد ينظم 
النادي أنشـــطة صيفيـــة، ويقوم النادي 
أيضا بالتعاون مع هيئات ومؤسســـات 
إعاميـــة كويتيـــة بتقديـــم نشـــاطات 
عدة مثل إقامة مهرجانات ســـينمائية 
ومســـاهمات  ومحاضـــرات  ونـــدوات 
أخـــرى. ولهذا كاد النـــادي يكون الجهة 
الســـينمائية الوحيـــدة المســـؤولة عـــن 
مـــع  بالتعـــاون  الســـينمائي  النشـــاط 
هيئـــات ســـينمائية دولية عديـــدة، كما 
يســـتضيف أحيانا بعض الســـينمائيين 
بلـــدان مختلفـــة لتوفيـــر فرصـــة  مـــن 
االحتـــكاك والتبادل الثقافـــي، ويصدر 

برامج مطبوعة توافق عروضه.

“نادي السينما بجمعية 
الفنون باألحساء”

مـــكان  خلـــق  إلـــى  النـــادي  يهـــدف 
ـــاع األفـــام،  تفاعلـــي يلتقـــي فيـــه صنَّ
وإبـــراز اإلنتـــاج الفنـــي الســـعودي مـــن 
واســـتثمار  اإلنتـــاج،  تســـويق  خـــال 
طاقـــات الشـــباب والشـــابات، ويحمـــل 
والترفيهـــي  الثقافـــي  الطابـــع  النـــادي 

واالقتصادي.
كما يسعى إلى تحقيق إيجابيات عدة، 
هـــي: النهـــوض بالصناعة الســـينمائية 

فـــي الســـعودية، 
اإلنتـــاج  ودعـــم 
ئي  لســـينما ا

والشابات  للشـــباب 
ومؤسســـات اإلنتـــاج الفنـــي، وتوجيه 
اإلنتاج الســـينمائي فـــي خدمة الوطن 
واألدب والثقافـــة، وتأهيـــل وتدريـــب 
الكـــوادر الفنيـــة مـــن خال الجلســـات 
وورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة، 
والمســـاهمة في توزيع األفام داخليا 

وخارجيا.

“الجمعية العمانية للسينما 
والمسرح”

 تعمـــل هذه الجمعية على جمع شـــمل 
المشـــتغلين بصناعة السينما والمسرح 
تحت مظلة واحدة وتحقيق التعارف 
بينهـــم ورعايـــة مصالحهـــم وحقوقهم 
الماديـــة واألدبيـــة، كما تدعـــم الجهود 
المشتركة في إقامة صناعة سينمائية 
ومســـرحية فاعلة ومتسقة مع أهداف 
بــــالسينمائيين  والتعريـــف  الجمعيـــة 
والمسرحيين العمانيين ونشر إنتاجهم 

في المحافل العربية والدولية.
أنديـــة  والدة  سنشـــهد  وبعد...هـــل 
وترعـــى  تشـــجع  أخـــرى  ســـينمائية 
ام  المحليـــة  الســـينمائية  المواهـــب 

سيبقى الحال كما هو عليه؟

نادي الكويت للسينمانادي البحرين للسينما نادي السينما بجمعية الفنون باألحساء

 أسامة الماجد

جاسم اليوسف

وديعة الوداعي
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3 أغسطس 2020 
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في أول تعليق لها بعد شفائها هي وابنتها من فيروس كورونا الذي  «
أصيبا به مؤخرا، أعربت النجمة الهندية آيشواريا راي عن شكرها 

وامتنانها لكل من دعمها وتمنى لها والبنتها الشفاء.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي  «
صورة تعبر عن الحب واالمتنان.
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الدراسة عن ُبعد هي طريقة حديثة للتعليم تطورت مع التكنولوجيا السريعة 
والهــدف منهــا إعطاء فرصة التعليم وتوفيرها للطالب الذين ال يســتطيعون 
الذهــاب إلــى الجامعــات أو المدارس في ظروف خاصة، كما اســتخدمت في 
مملكة البحرين في ظل أزمة كورونا، وكان لها إيجابيات وسلبيات في نفس 
الوقــت، وبعــد نــزول اإلصابات هل طــالب جامعة البحريــن يريدون الحضور 

إلى الجامعة أم الدراسة عن ُبعد؟

بدأت غدير عبدهللا طالبة إعالم الدراسة 
الحالي  الوقت  ُبعد، حيث قالت: في  عن 
مع تزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
المستجد أرى أن الدراسة عند بعد الحل 
الــمــنــاســب لــلــمــســاعــدة فــي الــقــضــاء على 
بــأســرع وقــت ممكن، ألن من  الــفــايــروس 
ــات فــي حال  تــزايــد عــدد اإلصــاب الممكن 
الــدراســة فــي الصفوف الــدراســيــة ســواء 
من  وأن  الــجــامــعــات،  أو  ــدارس  ــمـ الـ فــي 
الصعب إدراك طفل للطرق الوقائية بشكل 
فالعدد  الــجــامــعــات  فــي  وحــتــى  صحيح، 

مغلق،  والمكان  بقليل  ليس 
فـــــانـــــتـــــشـــــارة 

ــال وجـــود  ــوف يـــكـــون ســريــعــا فـــي حــ ســ
مصاب بينهم، وكما أكدت جامعة البحرين 

مدى فعالية الدراسة عن بعد لطلبتها. 
ــن بــعــد  ــة عــ ــ ــدراسـ ــ الـ يـــذكـــر ان فــعــالــيــة 
جــديــدة  مــهــارات  صقلت  بالتكنولوجيا 
بشكل  المطلوب  الــغــرض  وأدت  للطالب 

جيد. 
قالت والء جاسم طالبة تصميم  كما 
الدراسة  فكرة  هــذه  إنــي ضد  داخلي 
ــهــا تــتــفــاوت فـــي الفهم  عـــن بــعــد؛ ألن
ــر، وهــنــاك  والــتــركــيــز مــن طــالــب آلخــ
ــتــواصــل مــع األســتــاذ  صــعــوبــة فــي ال
بــطــريــقــة مــبــاشــرة، فــوجــود 
ــدا،  ــاذ مــهــم جـ ــتــ األســ
وجها  والتدريس 
لـــوجـــه يــكــون 
أفــضــل من 
التدريس 

يكون  العملية  الناحية  ومن  أونالين، 
العمل صعب قليال عند تنفيذ مشروع 
ما، حيث ال نتمكن من الحصول على 
ولكن  لتنفيذه،  الكافية  المعلومات 
ــاذ وإعــطــاء  ــتـ فـــي حـــال وجــــود األسـ
الــتــوجــيــهــات ســيــكــون أفــضــل لجميع 
المضمون  فهم  نــاحــيــة،  مــن  الــطــالب 
الدراسة  جيد،  بشكل  العمل  وتنفيذ 
مريحة  غــيــر  تــجــربــة  تعتبر  بــعــد  عــن 
ــهــم في  ــلــطــالب بــســبــب عــــدم قــدرت ل
بشكل منظم  األســتــاذ  مــع  الــتــواصــل 
والوصول له في أي وقت يحتاجونه، 
تحت  ويكونون  هم  أداء  من  وتقلل 

ضغط كبير.
ــرى، عــلــق نــذيــر مصطفى  وفـــي جــهــة أخــ
الطرق  الدراسة عن بعد هي من  على أن 
المتطورة واألحداثيات الجديدة التي تم 
كورونا  فــيــروس  انتشار  ومنذ  إنتهاجها 
التعليمية  الــمــؤســســات  أغــلــب  اتــجــهــت 
ــذا اإلجـــــراء، ومـــن ضــمــن ذلــك  التــخــاذ هـ
فرضته  الــذي  وتحدي  الوطنية  جامعتنا 
تغيير  أجبرت على  مــرت  الــذي  الــظــروف 
والكفاءات  الجامعة  ــاإلدارة  وبـ األوضــاع 
الهيئة  بــيــن  الـــتـــام  والـــتـــعـــاون  الــوطــنــيــة 

جهد  بــنــتــاج  أثــمــر  والتعليمية  الــطــالبــيــة 
استكمال الفصل الدراسي األول للطالب، 
يحسب  وموقف  التميز  من  قصة  وخلق 
ويشكر لكافة الجهود الوطنية ومن وجهة 
عن  التعليم  بـــأن  هــي  الشخصية  نــظــري 
بثمار  تثمر  ال  ولكن  نوعية،  نقلة  بعد هي 
الدراسة بين أروقة الكلية، ومن السلبيات 
التي تواجه الطالب عن طريقة التعلم عن 
وأنا  اإلنترنت  أداء شبكة  بعد هي ضعف 
من مؤيدي الدراسة التقليدية بين أروقة 
بسهولة  األثر  من  له  لًما  والكلية  الجامعة 
األفكار  المعلومة والمناقشة وطرح  تلقي 
بشكٍل واضح، ونحن على ثقة بأن القرار 
الذي ستنتهجها إدارة الجامعة وبالتشارك 
مع اللجنة التنسيقية سيكون في مصلحة 

الجميع.
كما قالت فاطمة طالب إني ضد الدراسة 
عن بعد؛ ألنني أحب أن أعيش اللحظات 
بطعم  أحس  ال  وألنني  بيومها،  الدراسية 
الدراسة وحلوها إال في الجامعة، ويصعب 
على الطالب الفهم عن بعد وخصوصا إذا 
المواد تتطلب فهما دقيقا من قبل  كانت 
الــدراســة عن  ويمكننا من خــالل  الطالب، 
قرب يكون هناك سهولة في التواصل مع 

الدكتور.
وعلقت ندى محمد أنها مع وضد الدراسة 
الــدراســة  تكون  أن  هــو  والسبب  بعد  عــن 
عامة  النظرية  الــمــواد  إلــى  فقط  بعد  عن 
اإلسالمية  والتربية  خاصة  والمشتركة 
في  الطلبة  ضغط  مــن  لتقلل  والــحــقــوق؛ 
الجامعة، وأكون ضد الدراسة عن بعد في 
المواد العملية التي ال نستطيع فهمها من 
خالل الدراسة عن بعد، والسبب اآلخر هو 

تعايش المجتمع مع هذا الفيروس.

مميزات الدراسة عن بعد

* ال تحتاج إلى قاعات وصفوف تدريسية، 
والطالب يستطيع أن يحضر المحاضرة أو 

الدرس من المكان الذي يريده.
* القدرة على المشاركة في دورات صغيرة 
أو صفوف متقدمة وذلك دون أي حاجة 

للذهاب إلى الصفوف.
يستطيع الطالب تعليمات المدرس بشكل 

واضح.
أمــام  الــمــجــال  بــعــد  عــن  التعليم  يتيح   *
العاملين من أجل التعلم دون أن يتعطل 

عملهم.

سلبيات الدراسة عن ُبعد

إنشاء  يحتاجها  التي  األولية  التكاليف   *
نظام تعليمي متكامل العناصر تعد مرتفعة 

بعض الشيء.
ــع لـــدى  ــ ــدافـ ــ * قــــد تــنــخــفــض الـــرغـــبـــة والـ
التواصل  لعدم  وذلــك  التعلم  في  الطالب 
ــالء بــشــكــل مــبــاشــر  ــزمــ ــ ــمــــدرس وال ــ ــع ال مـ

ومحسوس.
الــطــالب،  لــدى  المشكالت  بعض  ظــهــور   *
نتيجة  وذلـــك  أنفسهم  فــي  ثقتهم  كــعــدم 
إضافة  يتلقونه،  الــذي  التقني  الدعم  لقلة 
التعليمية،  الطريقة  في  خبرتهم  قلة  إلى 

وشعور الطالب باالنعزال.
* سوء اختيار المساقات التي يتم تدريسها 
للطالب من قبل القائمين على المؤسسات 

التعليمية، والتي تقدم الخدمة عن بعد.
بالبنية  تتعلق  عامة  تنظيمية  صعوبات   *

التحتية والتجهيزات التقنية.
تتعلق  الــتــي  الــصــعــوبــات  مــن  مجموعة   *
ــنـــاء الــخــطــة  بــعــمــلــيــة تــقــيــيــم الـــطـــالب وبـ

الدراسية لهم.

استطالع طالب اإلعالم: محمد حميدان 

جامعة البحرين

ــة ــي ــدراس ال ــخــطــة  ال وبـــنـــاء  الـــطـــاب  تــقــيــيــم  بعملية  تــتــعــلــق  ــات  ــوب ــع ص وســـط 

طالب الجامعة والدراسة عن ُبعد.. 
بين مؤيد ومعارض

فاطمة طالبنذير مصطفىوالء جاسمندى محمدغدير عبدالله

حفلة أونالين خيرية ناجحة للنجم خالد فؤاد في العيد

خالد  المبدع  البحريني  النجم  أحيا 
فــــؤاد حــفــلــة خــيــريــة دعــمــا لجمعية 
البحرين لألطفال ذوي الصعوبة في 
احتفاالت  ضمن  والتواصل  السلوك 
حسابه  على  مباشرة  األضحى  عيد 
تحت   ”khalidfouad“ الــشــخــصــي 
بالتعاون  نــتــوحــد“  ”ألجــلــهــم  عــنــوان 
ــلــتــوحــد، وخــصــص في  مـــع عــالــيــة ل
باالنستقرام في حملة  ”بايو“ حسابه 
ــك بــعــد نــجــاح حفالته  تــبــرعــيــة، وذلـ
البحرين  فــي  السابقة  االفــتــراضــيــة 
ــا، وحــقــق الــمــرتــبــة األولـــى  وخــارجــه
بعدد  االجتماعية  الشبكات  ترند  في 
نجاح  عد  والمتفاعلين،  المشاهدين 
حفلته “الاليف” السابقة، وقدم النجم 
مجموعة  ممتعة  بــصــورة  المحبوب 
من أفضل أغانيه لعشاقه مثل أغنية 
“ما معاكم خبر يا زين” و “أنا ال تركت 
يــا محمد”  بويا  و“يــا محمد   “ الــهــوى 
الــشــهــيــرة، إضــافــة إلـــى “شــويــخ من 

األغاني  من  وغيرها  مكناس”  أرض 
الـــراقـــصـــة الــتــي تــنــاســب الــمــنــاســبــة 

السعيدة.
ــو وفـــرقـــتـــه في  ــروف هـ ــعـ ــد مـ ــالـ وخـ
البحرينية  األغـــانـــي  أفــضــل  تــقــديــم 

تقديم  إلى  إضافة  الخاص،  بأسلوبه 
مجموعة من أجمل األغاني الشهيرة.

من  ــؤاد  فـ خــالــد  البحريني  والــفــنــان 
الذين  الشباب  البحرينيين  المطربين 
برزوا في الفترة األخيرة على الساحة 

الــغــنــائــيــة الــبــحــريــنــيــة والــخــلــيــجــيــة، 
ــعــديــد مـــن الــحــفــالت  ــارك فـــي ال ــ وشـ
ــارك في  الــخــاصــة والـــعـــامـــة، كــمــا شــ
والفعاليات  المهرجانات  من  العديد 

الفنية في البحرين وخارجها. 

محرر مسافات
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تقنيات الذكاء االصطناعي تستنشق رائحة الزهور
اســتخدم باحثــان من جامعــة كاليفورنيا بالواليــات المتحدة 
تقنيات الذكاء االصطناعي لتعريف الحاسبات بفكرة التعرف 
على الروائح الكيميائية، فيما يعتبر ســبقًا علميًا له تطبيقات 

واسعة في مجاالت تذوق الطعام وصناعات العطور.
ويقــول الباحث أنانداســانكر راي من قســم األنظمة الحيوية 
والخلوية بجامعة كاليفورنيا: “لقد استخدمنا تقنيات الذكاء 
االصطناعي للتنبؤ كيف ســتبدو رائحة مادة كيميائية معينة 
فــي أنــوف البشــر”. ويضيــف فــي تصريحاتــه التــي أوردهــا 
الكريهــة  الكيميائيــة  “الروائــح  إن   ”sciencedaily“ الموقــع 
التــي تدخل في صناعــات األغراض المنزلية ومســتحضرات 
التجميــل يمكــن اســتبدالها بفضــل التقنيــة الجديــدة بمــواد 

كيميائية طبيعية ذات روائح مقبولة وأكثر أمانًا”.
ومــن المعــروف أن البشــر يتعرفــون علــى الروائــح المختلفــة 
باستخدام وحدات استشعار للرائحة داخل األنف، وتستطيع 
كل وحدة استشعار التعرف على مجموعة معينة من الروائح 
الكيميائيــة. وأوضــح راي: “لقــد حاولنــا تقليــد طريقــة البشــر 
فــي التمييــز بيــن الروائــح بفضــل علــوم الكيميــاء وتقنيــات 
الذكاء االصطناعي”، مشــيرًا إلــى أن قوة الذكاء االصطناعي 

تتيح للحاســبات إمكانية تقييم نطاق واســع من الخصائص 
الكيميائية للمواد من أجل تحديد رائحتها”.

وأكد أن التقنية الجديدة تسمح للكمبيوتر بتحديد رائحة  «
مادة معينة دون أن نكون على معرفة سابقة بها.. 

ومعرفة ما إذا كانت رائحتها تبدو مثل رائحة الليمون 
أم الزهور”. ويرى راي أن هذه التقنية “سوف تسمح لنا 

بتحديد المركبات الكيميائية التي لها روائح جديدة، وقد 
تساعدنا على اكتشاف مواد كيميائية جديدة لتحل بداًل 

من المواد المستخدمة حاليًا، والتي قد تكون باهظة 
الثمن أو نادرة الوجود، وبالتالي يتعذر الحصول عليها”.

أقــّر قــاٍض بريطانــي بأنــه اضطــر 
إلى العفو عن متهم باالحتيال من 
عقوبة الســجن بسبب وزنه الزائد 
للغايــة، الــذي تســبب فــي إرهــاق 

السجانين.
ميــل”  “الديلــي  صحيفــة  ونقلــت 
البريطانيــة، عــن القــاض صاحــب 
قرار اإلعفاء أن العاملين بالسجن 
رعايــة  فــي  مشــكالت  يواجهــون 
وزنــه  يبلــغ  الــذي  بيــردال،  بــاري 
177.8 كــغ، بمــا في ذلــك إخراجه 

من السرير.
وأضــاف القــاض بيتــر هنــري أنــه 
الســبعيني  الرجــل  حجــم  بســبب 
واعتــالل صحته، كان بحاجة إلى 
علــى  لمســاعدته  رعايــة  مقدمــي 
وإعطائــه  الســرير  مــن  الخــروج 

الدواء.

العفو عن محتال 
بريطاني بسبب 

وزنه الزائد
أفــادت وزارة الصحــة اللبنانية، أمس األحد، بتســجيل 175 إصابة جديدة 
بفيــروس كورونــا خــال الســاعات الـــ24 الماضيــة، ليرتفــع بذلــك إجمالــي 

اإلصابات في الباد إلى 4730. 

وأعلنت الحكومــة اللبنانية اإلقفال التام 
البــالد أليــام محــددة، وذلــك للحــد  فــي 
مــن انتشــار الفيــروس التاجــي. وقــررت 
الحكومــة إقفال البالد لخمســة أيام، بعد 
تسجيل ارتفاع غير مسبوق في مستوى 

ويعتــرض  كورونــا.  فيــروس  تفشــي 
ناشــطون علــى إجــراءات الحكومــة فــي 
المصابيــن  الوافديــن  ومراقبــة  متابعــة 
إجــراءات  مــن  وتهربهــم  بالفيــروس، 

الحجر اإللزامية.

تنوعــت وتعــددت أســاليب العقــاب في الهنــد لمرتكبــي الخيانــات الزوجية 
والتحــرش واالغتصــاب، ولعــل آخرهــا واقعــة غريبة، حيث أقدمت أســرة 

هندية على معاقبة سيدة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية.

  وقــد اتفقــت عائلــة الســيدة الخائنــة مع 
ســكان القريــة علــى إجبارهــا علــى حمــل 
زوجهــا علــى كتفهــا والتجول بــه لفترات 
فــي  اقترفتــه  مــا  علــى  جــزاء  طويلــة، 
حــق زوجهــا. وقام ســكان القريــة بضرب 

الســيدة بالعصــا، ثــم أجبروهــا على حمل 
زوجها والسير به مرة أخرى.

ويأتــي هــذا عقــب اتهــام الــزوج زوجتــه 
بخيانتــه، وإقامــة عالقات خــارج الزواج 

مع زميلها بالعمل.

لبنان يعلن اإلغالق ويحذر من األعراس

حمل زوجها والطواف به عقابا على خيانتها

مصلون أتراك يرتدون كمامات أثناء الصالة في اسطنبول )أ ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جديــدة،  علميــة  دراســة  نتائــج  أظهــرت 
مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  علــى  أن 
زيــادة الوزن، إضافة الفســتق إلى نظامهم 
تخفيــض  عمليــة  يســهل  ألنــه  الغذائــي، 
الــوزن، وكذلــك يحــد مــن ارتفــاع ضغــط 
الــدم. أجــرى باحثــون دراســة شــارك فيهــا 
أشــخاص يعانون من الســمنة، طلب منهم 
تنــاول 42 غرامــا مــن الفســتق يوميا على 
مــدى أربعــة أشــهر، بحســب مــا ذكــر موقع 
أنــه  الباحثــون،  “ذاهليــث ســايد”. ويؤكــد 
فــي نهاية هــذه المدة، انخفض وزن جميع 
المشــاركين وتقلصــت أحجــام خصورهم. 
الرغبــة  فقــدوا  غالبيتهــم  أن  تبيــن  كمــا 
مســتوى  وانخفــض  الحلويــات،  بتنــاول 

ضغط الدم عندهم بصورة ملحوظة.
أحــد  “الفســتق،  الباحثيــن،  أحــد  يقــول 
المكسرات المغذية، وهو غني بالبروتينات 
والمــواد  المفيــدة،  الغذائيــة  واألليــاف 

المغذية الدقيقة.

زفــاف  باقتحــام حفــل  امــرأة  قامــت 
األميركيــة،  ميشــيغان  واليــة  فــي 
أنهــا  الجميــع  وتصــدم  تصــرخ  وهــي 
حامــل مــن العريس. ووفقــا لصحيفة 
“ديلــي ســتار” البريطانيــة، فــإن رواد 
قــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
تداولــوا مقطــع فيديــو تم نشــره على 
اقتحــام  تــوك”، يظهــر  “تيــك  تطبيــق 
ســيدة لحفــل زفــاف مقام فــي الهواء 
الطلــق فــي مدينــة ديترويــت، بوالية 
ميشــيغان األميركيــة، لتصدم الجميع 
بأنهــا عشــيقة العريــس وأنهــا حامــل 
بطفلــه. وظهــر العروســان فــي مقطــع 
القــس  أمــام  يقفــان  وهمــا  الفيديــو، 
وهــو يقرأ نــذور الــزواج ويحيط بهما 
ســيدة  ظهــرت  وفجــأة  المدعــوون، 
أنــه  العريــس  وتتهــم  تصيــح  وهــي 
يتظاهــر بعــدم معرفتهــا، وتســأله هل 

ذهب لتلقي العالج النفسي اليوم؟

الفستق يساهم في 
عالج السمنة والضغط 

المرتفع

امراة تقتحم حفل 
زفاف... أنا حامل 

من العريس
بــن  بــدر  الســعودي،  الثقافــة  وزيــر  أعلــن 
تعمــل  وزارتــه  أن  فرحــان،  بــن  هللا  عبــد 
علــى تقديــم ملــف محميــة جــزر فرســان 
“المــاب”  قائمــة  فــي  لتســجيلها  الرائعــة 
تغريــدة  فــي  وقــال  “اليونيســكو”.  فــي 
علــى حســابه  فــي “تويتــر”: “نعمــل علــى 
تقديــم ملــف محمية  جــزر فرســان الرائعة 
لتسجيلها في قائمة الماب في اليونسكو”. 
وتنوعهــا  بإنســانها  غنيــة  “بالدنــا  مؤكــدا: 
الطبيعــي والثقافــي”. وتقــع محميــة جــزر 

الشــرقي  الجنوبــي  القســم  فــي  فرســان 
للبحــر األحمــر، وتبعــد نحــو 42 كيلومتــرا 
عن ســاحل مدينة جازان، وتبلغ مساحتها 

نحو 5408 كيلومترات مربعة.
وتضم مجموعة جزر فرســان أكثر من 84 
جزيــرة، أكبرهــا جزيــرة فرســان الكبيــرة، 
وقمــاح،  الصغــرى(،  )فرســان  والســقيد 
وهــي الجــزر اآلهلــة بالســكان الذين يعمل 
وزراعــة  األســماك  صيــد  فــي  غالبيتهــم 

الدخن والذرة.

السعودية تسعى لتسجيل “جزر فرسان” في اليونيسكو

امرأة ترتدي زيا تقليديا أثناء مراسم إطالق قطار مترو مخصص للفنون 
الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو “كراسنايا 

بريسنيا” في موسكو. وهناك عدد من األودية القصيرة التي تنتهي إلى البحر. أما السواحل فمغطاة برمال كلسية 
بيضاء، نتجت عن تحطم الشعاب المرجانية واألصداف البحرية.

القائد اإلداري والبيروقراطية
لطالما الزمتني هذه الطرفة والتي سأرويها لك سيدي القارئ كلما حاولت التحدث 
أو حتــى االســتماع إلــى مــن يتحــدث عــن هذا النمــط مــن التنظيــم اإلداري وأقصد 
بــه البيروقراطيــة. هــذه الطرفــة التي ترفض مغــادرة الذاكرة واالنتقــال إلى خزانة 
النسيان تعكس في رأيي وإلى درجة عالية من الوضوح أحد مالمح البيروقراطية 
والــذي تعرفــه المصــادر اإلداريــة بأنــه “اإللتــزام باللوائــح والقوانيــن واإلجــراءات”. 

تقول الطرفة أو لنطلق عليها الموقف األول:
يحكى أن اثنين من الرحالة ضال طريقهما وتاها في الصحراء. وبعد معاناة قسوة 
حرارة الشمس والعطش وبعد أن أنهكهما التعب لمح أحدهما مبنى أو هكذا تراءى 
لــه. هــل هو فعالً مبنى أم أنه ســراب؟ هذا ال يهــم اآلن! أنه بصيص من األمل يجب 
التمســك بــه وبكل قوة. وفعالً وصل إلــى ذاك المبنى وأراد الدخول. ولكن الحارس 
أوقفه قائالً له وبلهجة مهذبة: ال يمكنني السماح لك بالدخول سيدي ألنك ال ترتدي 
ربطــة عنــق وأنــا ملــزم بتطبيــق النظــام فــي هذا الفنــدق ولكني ســأحضر لــك الماء 

وأنقل مشكلتك إلى المسؤول. رجاء ابق هنا.
ربمــا ينظــر البعض إلى التعريف الســابق للبيروقراطية نظرة إيجابية وأكاد أشــاطر 
هــذا البعــض نظرتــه تلــك ولكن الغلــو والتطبيــق اآللي لذلــك المفهوم هــو في رأيي 
خــروج عــن دائــرة المنطــق والتعقل، بــل أراه تنــازالً طوعيًا مــن قبل القائــد اإلداري 
لــدوره والــذي يقــول عنه جنرال بون باتون “هو من يســتطيع تطويــع المبادئ طبقًا 
للظــروف”. أليــس هذا دور القائد اإلداري ســيدي القــارئ؟ ما رأيك اآلن في الموقف 

التالي:
تقدمت الطالبة بطلب إعفائها من الســنة التمهيدية في إحدى الجامعات وأشــفعت 
طلبها بمؤهالت حصلت عليها في اللغة اإلنجليزية من إحدى المعاهد في بريطانيا. 
قابلت المدير بعد رفض طلبها وشرحت له بأنها درست اللغة لمدة تزيد عن الخمسة 
أشــهر هنــاك وأن موقعهــا كان علــى رأس القائمــة في امتحان تحديد المســتوى في 
هــذه الجامعــة. كمــا وأن هنــاك توصيــة بعــدم حاجتهــا إلى الســنة التمهيديــة. أتاها 
الجــواب صادمــًا فقــد أصر المدير علــى رأيه قائالً: النظام يقول بــأن اإلعفاء للطلبة 
المتفوقين في اللغة اإلنجليزية في شهادة الثانوية العامة فقط! النظام هو النظام. 
وأضاعت الطالبة سنة من عمرها نتيجة ذاك القرار. ما الفرق سيدي القارئ بين ذاك 

الحارس وبين هذا المدير في تعاملهما مع النظام وأسلوب تطبيقه؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

بدأت شــركة “رولــز رايز”، عمالق 
مصنــع الســيارات الفارهة، العمل 
علــى تصنيــع أســرع طائــرة فــي 
العالــم تتخطــى ســرعتها ضعــف 

سرعة الصوت.
رايــز”  “رولــز  شــركة  وألقــت 
فــي  ثقلهــا  بكامــل  العمالقــة 

المشروع بالتعاون مع شركة “بوم سوبرسونيك” لبناء طائرة ركاب أطلق عليها اسم 
“Overture”، والتي ستكون قادرة على الطيران بضعف سرعة الصوت.

وبحســب صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانية، تســتغرق الطائرة الجديــدة حوالي 3.5 
ســاعات لقطــع مســافة من لنــدن إلى نيويــورك، أي بحوالي نصف الوقت المســتغرق 
حاليــا. ويهدف التعاون بين الشــركتين العمالقتيــن إلى إنتاج محرك جبار قادر على 
إيصال الطائرة لســرعة تفوق ســرعة الصوت. وتعمل الشــركتان على تصميم محرك 

صديق للبيئة يستطيع إيصال الطائرة لسرعة تفوق سرعة الصوت.

أسرع طائرة في العالم.. بضعف سرعة الصوت الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:38

 11:43 

03:12 

06:22

07:52 
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