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المنامة - البحرين الوطني

أبرم بنك البحرين الوطني، تماشًيا مع إستراتيجيته المتمحورة حول تطوير 
“Infosys Finacle”، إذ  تبني نظام إيكولوجي قوي، اتفاقية شراكة مع شركة 
 Finacle Cash Management لبرنامج  البنك  اعتماد  على  االتفاقية  تنص 

Suite؛ ليتمكن من إجراء تحويالت رقمية ضمن معامالته المصرفية.

“الوطني” و“Infosys Finacle” يوقعان شراكة
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دبي- مباشر

أعــلــنــت مــجــمــوعــة جي 
أمس  المالية،  إتش  إف 
اإلثــــنــــيــــن، اســـتـــكـــمـــال 
الـــمـــصـــرف الــخــلــيــجــي 
ــع لــهــا  ــابـ ــتـ ــتــــجــــاري الـ ــ ال
بــنــجــاح طــــرح صــكــوك 
ــيــون  مــل  159 بــقــيــمــة 

دوالر.

دونالد  األميركي  الرئيس  وقــع  أن  بعد 
تعليمات  بتوجيه  تنفيذيا  أمــرا  ترامب 
لفروع الحكومة الفدرالية بالتركيز على 
في  الجامعية  الشهادات  بدل  المهارات 
اختلفت  الفدراليين،  الموظفين  اختيار 
اآلراء حول تفاوت أهمية الشهادات أم 

المهارات في التوظيف.

ألفضل  البحرين  برنامج  مــديــر  ــار  وأشـ
التميمي  إبراهيم  الحكومية  الممارسات 
إلـــى أن الــمــهــارة أهـــم مــن الــشــهــادة هو 
شـــيء مــعــلــوم مــنــذ زمـــن طــويــل وليس 
دونالد  األمريكي  الرئيس  قــرار  بسبب 
ــارة عــن  ــ ــب تــــرامــــب، فـــالـــشـــهـــادة هــــي عــ

معلومات منظمة.

وارتفاع  الصيف  فصل  دخــول  مع 
درجــــــــة حــــــــــرارة الـــــجـــــو، يــتــجــه 
الملحوظ  اإلقبال  على  المواطنون 
ــبــطــيــخ، والــــــذي يــعــرف  ــراء ال ــشـ لـ
للمذاق  نظرا  “الجح”؛  باسم  محليا 
يعشق  إذ  بــه،  يتميز  الـــذي  اللذيذ 
ــون، والــمــقــيــمــون تــنــاول  ــمــواطــن ال

وتقطيعه  ــريــده  ــب ت بــعــد  الــبــطــيــخ 
للفوائد  نــظــرا  الـــغـــداء؛  مــع وجــبــة 
حيث  من  البطيخ  بها  يتميز  التي 
تــرطــيــب الــجــســم، وتــعــزيــز جــهــاز 
التي  الماء  لكمية  ونظرا  المناعة، 
يحتوي عليها والتي تمتاز بطعمها 

السكري.

“الخليجي ” يطرح صكوكا بـ 159 مليون دوالر “الجح” سيد المائدة البحرينية صيفا دراسة اختيار المهارات  بدال عن الشهادة

)08( )05()06(

“تلغراف”: “حزب اهلل” يشكل جيوًشا إلكترونية

لندن ـ ديلي تلغراف

هللا”  “حــزب  أن  البريطانية  تلغراف  صحيفة  كتبت 
نشطاء  آالف  يضم  إلكترونيا”  “جيشا  دّرب  اللبناني 
لدول مختلفة  ينتمون  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

بينها السعودية والبحرين. 
هللا”  “حــزب  إن  مطول  تقرير  في  الصحيفة  وقالت 
وبدعم من إيران، يسعى لتشكيل “جيوش إلكترونية” 

في جميع أنحاء المنطقة.
نشطاء  الـــدورات  هــذه  في  شــارك  التحقيق  وحسب 
من العراق والسعودية والبحرين وسوريا لتشكيل ما 

يسمى”الجيوش اإللكترونية”.
اآلالف  يدرب  اللبناني  “حزب هللا”  أن  التقرير  وأفــاد 
على  والــقــومــيــات  الجنسيات  مــتــعــددي  نشطاء  مــن 

للمساعدة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
الشرق  أنحاء  جميع  في  وهمية  حسابات  نشر  في 

األوسط.
المكثفة  ــدورات  ــ ــ ال ــذه  تــتــم هـ الــتــحــقــيــق،  وبــحــســب 
بيروت  ضاحية  في  طوابق   3 من  مكون  مبنى  في 

)10(الجنوبية.
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“اكتشف البحرين” تزين قميص “باريس”الصفار يتحدث عن تجربته مع السكلروهبة وزيرا لخارجية لبنانتراجع استخدام الصراف اآللي  8 %اآلالف من طلبات الترميم
آالف من طلبات الترميم  «

والصيانة تنتظر على طاولة 
مجلس بلدي المنطقة الشمالية 

وتتراكم منذ سنوات وبعضها 
زادت مدة انتظاره 13 عاما، 

وماتزال أسر عالقة في بيوت تكاد 
تقع على أفرادها.

كشف رئيس قسم تقنية  «
المعلومات والبنية التحتية 

الرقمية في بنك البحرين والكويت 
محمد بوجيري عن تراجع 8 % 

في استخدام أجهزة الصراف في 
البحرين، مؤكدا زيادة بنسبة 700 

% في الدفع اإللكتروني.

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس  «
اإلثنين، أن رئيس الجمهورية 

ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان 
دياب، وقعا مرسوما بتعيين شربل 

وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين، 
ليحل مكان سلفه المستقيل، 

ناصيف حتي.

محمد الصفار فنان بحريني من  «
مواليد العام 1973، له العديد من 
األعمال المسرحية والتلفزيونية 

والمشاركات الخارجية. محارب 
سكلر شرس. قال للسكلر في 

إحدى مناوراته “قسوَت علّي 
باأللم... سأقسو عليك بالُحلم”.

تستعد البحرين إلطالق حملة  «
ترويجية للسياحة عبر نادي باريس 

الفرنسي. وكشف مسؤولون في 
النادي الفرنسي، إنه ابتداء من 

الموسم المقبل سوف يضع الفريق 
عبارة “أكتشف البحرين” على قميصه 

كنوع من الترويج السياحي.

قال المجلس األعلى للبيئة إنه استلم خالل العام الماضي 
328 حالة تمرير ملوثات هوائية دون معالجة.

األنشطة  على  الرقابة  أعمال  ضمن  يأتي  ذلــك  أن  ن  وبيَّ
ــهــواء  ال لبيئة  الــمــصــدر  مــن  بــانــبــعــاث  تتسبب  قــد  الــتــي 
عدد  أن  وذكــر  الرقابي.  البرنامج  ضمن  البحرية  والبيئة 
المشروعات الصناعية القائمة التي أشرف المجلس على 
قياس انبعاثاتها الجوية بلغت منشأة صناعية، حيث تم 
استالم تقرير نصف سنوي من المنشآت التي ينطبق عليها 
أعمال  أن  إلى  1999.ولفت  10 لسنة  الــوزاري رقم  القرار 
الرقابة رصــدت وجــود عــدد 150 حالة حــرق وقــود على 
الشعلة من المنشآت الصناعية، حيث تم إخطار الشركات 
واإلجــراءات. اللوائح  عليه  تنص  بما  األمــر  مع  والتعامل 
النفايات  تسرب  على  رقابته  أعــمــال  أن  المجلس  وأكــد 
الجوفية  المياه  تشمل  والتي  الجوفية،  للمياه  الخطرة 
المحيطة بمدفن حفيرة للنفايات الخطرة، انتهت إلى عدم 
وجود تسرب بعد القيام بجمع عينات من البئرين القريبين 

من المدفن مرتين في العام.

 رصد 328 حالة لملوثات هوائية دون معالجة
البيئــة: الميــاه الجوفية آمنــة من نفايــات “حفيــرة” الخطرة

خليج توبلي

ــمــلــك حــمــد الــعــالــمــي  أعـــلـــن مـــركـــز ال
لــلــتــعــايــش الـــســـلـــمـــي عــــن انـــطـــالق 
الملك  لــكــرســي  الــصــيــفــي  الــبــرنــامــج 
والتعايش  األديــان  بين  للحوار  حمد 
والـــذي  ــثــانــيــة،  ال بنسخته  الــســلــمــي 
الفترة  أيــام في   6 مــدار  سيقام على 
 5 ولغاية  الــجــاري  أغسطس   31 مــن 
سابينزا  جامعة  في  المقبل  سبتمبر 

بالعاصمة اإليطالية روما.
الصيفي  الــبــرنــامــج  فــي  وســيــشــارك 
طلبة  ــن  مـ مــجــمــوعــة   2020 ــعــام  ــل ل
ــبــحــريــنــيــيــن مــــن كــال  الـــجـــامـــعـــات ال
يمثلون  طلبة  جانب  إلــى  الجنسين، 
ــة  ــيـ ــعــديــد مـــن الــجــامــعــات األوروبـ ال
المرموقة، حيث ستتاح لهم الفرصة 
الــجــوانــب  حـــول  مــداركــهــم  لتوسعة 
واالجتماعية  والثقافية  التاريخية 
لألديان ودراستها من منظور التحاور 

وبناء السالم على أساس قبول اآلخر 
المختلف واالحترام المتبادل. 

إلى صقل  الصيفي  البرنامج  ويهدف 
لتمكينهم  الالزمة؛  بالمهارات  الطلبة 
ــل األســـالـــيـــب  مــــن اســـتـــخـــدام أفـــضـ
الــمــنــهــجــيــة  واألدوات  الــتــحــلــيــلــيــة 
بين  القائمة  الروابط  طبيعة  لدراسة 
التعايش  حيث  من  األديــان  مختلف 
مشتركات  بــيــن  والــتــالقــي  الــســلــمــي 

األديان والمذاهب.
ــبــرنــامــج  ال مـــن   %  40 ســيــخــصــص 
ــنــظــريــة،  الــصــيــفــي لــلــمــحــاضــرات ال
الباحثين  من  نخبة  سيديرها  والتي 
ــيــن لــتــقــديــم  ــمــؤهــل والــمــخــتــصــيــن ال
عقول  يثري  غني  أكاديمي  محتوى 
ــتــحــاور الــديــنــي  الــطــلــبــة بــمــفــاهــيــم ال
زوايـــا  عـــدة  مــن  السلمي  والــتــعــايــش 

ثقافية وتاريخية. 

انطالق برنامج الملك حمد 
للحوار بين األديان 31 أغسطس

المنامة - بنا
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“خارجية النواب”: “بيان أنقرة “بشــأن تصريح الخارجيــة البحرينية قفز على القانون الدولي

ضرورة وقف الحركة االقتصادية مع تركيا

والدفاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  تؤكد 
تضامن  النواب  بمجلس  الوطني  واألمــن 
مملكة البحرين مع دولة اإلمارات العربية 
الحملة  مواجهة  فــي  الشقيقة  المتحدة 
تستهدف  الــتــي  المسبوقة  غير  التركية 
باإلمارات  والمساس  وسمعتها،  سيادتها 
التعاون  مجلس  ودول  بالمملكة  مساس 

الخليجي وكافة الدول العربية.
واستنكارها  إدانــتــهــا  اللجنة  تــجــدد  وإذ 
لتصريحات وزير الدفاع التركي العدوانية 
المتحدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ ــ اإلم ــة  ــ دول ضــد 
الشقيقة، فإن اللجنة تؤكد رفضها القاطع 
الدفاع  لــوزارة  بيان  من  صــدر  لما  والتام 
الخارجية  وزارة  بيان  بخصوص  التركية 
بمملكة البحرين، البعيد كل البعد عن بيان 
للقفز  واضــحــة  ومحاولة  الــواقــع،  حقائق 
والمواثيق  الــدولــي  القانون  مــبــادئ  على 

العالقات في  وتوتير  الدولية،  واألعــراف 
المنطقة. وترى اللجنة أنه قد حان الوقت 
التـــخـــاذ مــوقــف خــلــيــجــي وعـــربـــي تــجــاه 
الــدول  فــي  الــســافــرة  التركية  الــتــدخــالت 
أنقرة  سياسة  أن  الواضح  ومــن  العربية، 
توسعية،  أجندة  على  تقوم  المنطقة  في 
الدولية،  الــعــالقــات  أعـــراف  كــل  وتخالف 

والقانون الدول.
ــة الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي  ــلـ ــواصـ ــمـ ونــــظــــرا لـ
ــعــربــي الــداخــلــي وإصــــدار  فـــي الـــشـــأن ال
الــتــصــريــحــات الــعــدوانــيــة، وانــطــالقــا من 

لجنة  فان  العربي  القومي  التضامن  مبدأ 
النواب تدعو  الشؤون الخارجية بمجلس 
الحركة  لوقف  صارمة  إجـــراءات  التخاذ 
ــف السياح  االقــتــصــاديــة مــع تــركــيــا، ووقـ
ــى الــمــدن  الــبــحــريــنــيــيــن والــخــلــيــجــيــيــن إلـ

التركية.
اإلقليمي  األمــن  أن  على  اللجنة  وتــشــدد 
الخليجي جزء ال يتجزأ من األمن القومي 
ــدول  ــ الـــعـــربـــي طــبــقــا لــمــيــثــاق جــامــعــة ال
العربية، والبد من تحركات جادة لمواجهة 

األطماع التركية السافرة.

أظـــــــهـــــــرت نـــتـــائـــج 
اســـتـــفـــتـــاء أجـــرتـــه 
صحيفة “البالد” عبر 
اإللكتروني  موقعها 
مــن   %  51.3 أن 
ــن فــي  ــ ــي ــ ــارك ــشــ ــمــ ــ ال
ــرون  ــ ــاء ي ــتـ ــفـ ــتـ االسـ
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ زيـــــــــــادة إنـ
الــعــامــلــيــن بــانــتــظــام 
ــنـــزل خـــالل  مــــن الـــمـ
فترة جائحة كورونا 
في   ،)Covid_19(

شــارك  ــذي  ال االستفتاء  فــي  المشاركين  مــن   %  35.65 رأى  حين 
بانتظام  العاملين  إلنتاجية  انخفاضا  هناك  أن  شخًصا،   115 فيه 
في  المشاركين  من   % 13.04 وأبــدى  الجائحة.  المنزل خالل  من 
االستفتاء وجهات نظرهم بأن نسبة إنتاجية العاملين بانتظام من 

المنزل خالل الجائحة لم تتغير.

51.3 % يرون زيادة إنتاجية 
العاملين من المنزل

للتأمينات  العامة  الهيئة  عرضت 
إجــابــات  موقعها  فــي  االجــتــمــاع 
المتداولة  األسئلة  من  عدد  على 
 )21( ــم  ــ رقـ ــون  ــ ــان قــ بـــخـــصـــوص 
صــنــاديــق  ــأن  ــشـ بـ  2020 ــســنــة  ل
القوانين  في  التقاعد  ومعاشات 
والتأمينية،  التقاعدية  واألنظمة 
األرمــلــة  أن  الهيئة  أكـــدت  حيث 
عن  معاشها  تجمع  أن  بامكانها 
نــفــســهــا ونــصــيــبــهــا فــــي مــعــاش 
القوانين  حسب  المتوفي  زوجة 
وأفــادت  بها،  المعمول  واألنظمة 
ــقــانــون  ــام ال ــكـ ــه ال تـــســـري أحـ ــ أن
ــاالت الــتــي  ــحــ ــ الـــجـــديـــد عــلــى ال
تطبيق  قبل  التقاعد  على  تحال 

القانون.

“ الهيئة العامة “: 
الينطبق القانون 

الجديد على المتقاعد 
قبل سريانه

)05(
)08(

)07(

درب آالف النشــطاء ينتمــون لــدول بينهــا البحريــن والســعودية

 المحرر االقتصادي

سيد علي المحافظة

زينب العكري
محرر الشؤون المحلية

بدور المالكيمروة خميس



المنامة - وزارة الداخلية

كرم محافظ الشـــمالية علي العصفور المواطن حســـن محمد األســـود 
علـــى أمانتـــه في إرجـــاع مبلغ مالي إلـــى صاحبه، الذي كان قد نســـيه 
أثنـــاء إيداعـــه للنقـــود فـــي جهاز اإليـــداع اآللـــي التابع لبنـــك البحرين 
الوطني في منطقة جنوسان، بأن قام بتسليم المبلغ المذكور إلى مركز 
الشرطة المعني. وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره للمواطن حسن 
محمد األســـود، الذي يعتبر مثـــاال للمواطنة الصالحة، منوها بإخالصه 
فـــي إعـــادة الحقـــوق ألصحابهـــا، التـــي تأتـــي مـــن منطلق مســـؤوليته 
االجتماعيـــة، األمـــر الذي يؤكد أن المواطن هـــو رجل األمن األول في 

حماية الوطن ويعزز ركائز وسمات المجتمع البحريني األصيل.

مواطن يرجع مبلًغا عثر عليه داخل صراف

المنامة - بنا

أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن انطالق البرنامج الصيفي لكرسي الملك حمد للحوار بين األديان 
والتعايــش الســلمي بنســخته الثانيــة، والــذي ســيقام على مدار 6 أيــام في الفترة من 31 أغســطس الجــاري ولغاية 5 

سبتمبر المقبل في جامعة سابينزا بالعاصمة اإليطالية روما.

وسيشـــارك في البرنامج الصيفي 
للعـــام 2020 مجموعـــة مـــن طلبة 
البحرينييـــن مـــن كال  الجامعـــات 
الجنسين، إلى جانب طلبة يمثلون 
العديـــد من الجامعـــات األوروبية 
لهـــم  ســـتتاح  حيـــث  المرموقـــة، 
الفرصـــة لتوســـعة مداركهم حول 
التاريخيـــة والثقافيـــة  الجوانـــب 
واالجتماعيـــة لألديان ودراســـتها 
من منظور التحاور وبناء السالم 
على أساس قبول اآلخر المختلف 

واالحترام المتبادل. 
ويهـــدف البرنامـــج الصيفـــي إلى 
صقـــل الطلبة بالمهـــارات الالزمة؛ 
لتمكينهـــم مـــن اســـتخدام أفضل 
واألدوات  التحليليـــة  األســـاليب 
المنهجية لدراسة طبيعة الروابط 
األديـــان  مختلـــف  بيـــن  القائمـــة 

الســـلمي  التعايـــش  حيـــث  مـــن 
والتالقي بين مشـــتركات األديان 

والمذاهب.
ســـيخصص 40 % مـــن البرنامـــج 
الصيفـــي للمحاضـــرات النظريـــة، 
مـــن  نخبـــة  ســـيديرها  والتـــي 
الباحثيـــن والمختصين المؤهلين 
لتقديـــم محتـــوى أكاديمـــي غنـــي 
بمفاهيـــم  الطلبـــة  عقـــول  يثـــري 
والتعايـــش  الدينـــي  التحـــاور 
الســـلمي مـــن عـــدة زوايـــا ثقافية 
ســـتخصص  فيمـــا  وتاريخيـــة. 
البرنامـــج  مـــن  المتبقيـــة  النســـبة 
الصيفي الـ 60 % للجانب العملي 
والورش التفاعلية، حيث ســـيتم 
تدريب الطلبة على كيفية تطوير 
مهارات تحليلية وتطبيقها ضمن 

نماذج واقعية.

يأتـــي البرنامج الصيفي لكرســـي 
الملـــك حمـــد للحوار بيـــن األديان 
تنفيـــذا  الســـلمي  والتعايـــش 
لرؤيـــة جاللـــة الملك فـــي التركيز 
صنـــاع  لجعلهـــم  الشـــباب؛  علـــى 
والتعايـــش  التســـامح  عالـــم 
المســـتقبل، وقادريـــن علـــى  فـــي 
احتضـــان جميـــع بنـــي البشـــر من 
والمذاهـــب  األديـــان  مختلـــف 
واألعـــراق، وذلك من خالل غرس 
أســـمى المفاهيـــم اإلنســـانية فـــي 

عقول النشء.   
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وصـــّرح 
المركـــز الشـــيخ خالـــد بـــن خليفة 
آل خليفـــة: “يســـرنا اإلعـــالن عـــن 
مـــن  الثانيـــة  النســـخة  انطالقـــة 
رومـــا،  فـــي  الصيفـــي  البرنامـــج 
والـــذي يعتبر جـــزءا ال يتجزأ من 

األنشـــطة األكاديميـــة المنضويـــة 
تحـــت مظلة كرســـي الملـــك حمد 
للحـــوار بيـــن األديـــان والتعايـــش 
الســـلمي، والهادفـــة إلى تشـــجيع 
الشـــباب الجامعـــي مـــن مختلـــف 
أنحاء العالم على التفكير النقدي 
قيـــم  لتعزيـــز  البنـــاء؛  والتفاعـــل 
األديـــان  بيـــن  التحـــاور  ومبـــادئ 

والتعايش بسالم بين الجميع”.
وأضـــاف الشـــيخ: “يأتـــي تنظيـــم 
البرنامـــج  مـــن  الثانيـــة  النســـخة 
الصيفـــي فـــي ظروف اســـتثنائية 
خصوصـــا  العالـــم  دول  تعيشـــها 
إيطاليـــا بســـبب تفشـــي فيـــروس 

كورونـــا )كوفيـــد 19(. ونعرب في 
هـــذا الشـــأن عـــن عميـــق تقديرنـــا 
وامتناننـــا لجامعة ســـابينزا نظير 
حرصهم على اســـتئناف البرنامج 
الصيفي لكرســـي الملـــك حمد مع 
اإلجـــراءات  مـــن  المزيـــد  اتخـــاذ 
صحـــة  لضمـــان  االحترازيـــة؛ 
إضافـــة  المشـــاركين،  وســـالمة 
إلـــى توفيـــر منصـــات افتراضيـــة 
متطـــورة للتعلـــم عـــن ُبعـــد لمن ال 

يستطيع السفر إلى روما”. 
األمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وتابـــع 
“تكمـــن أهميـــة المبـــادرة الملكيـــة 
الســـامية بتدشـــين كرســـي الملك 
حمد في ضرورة إشـــراك الشباب 
مختلـــف  مـــن  المســـتقبل  قـــادة 
أنحـــاء العالم في إيجـــاد الحلول 
المبتكرة الكفيلة بإزالة المعوقات 
أمام التحاور بين مختلف األديان 
بعيـــدا  فـــرص تالقيهـــا  وتعظيـــم 
عـــن أي تباينـــات دينيـــة وثقافية 
وعرقيـــة، وبما يفضـــي إلى تهيئة 

بســـالم  بالتعايـــش  تؤمـــن  بيئـــة 
األفـــكار  مـــن  وخاليـــة  والتفاهـــم 

المتطرفة أو المغلوطة”.
يذكر أن كرسي الملك حمد للحوار 
بيـــن األديـــان والتعايش الســـلمي 
تـــم افتتاحه رســـميا فـــي جامعة 
سابينزا بالعاصمة اإليطالية روما 
فـــي نوفمبـــر 2018 ؛ بهدف نشـــر 
مبـــدأ  وتعزيـــز  التســـامح  ثقافـــة 
التعايـــش والتحـــاور عبـــر برامـــج 
أكاديمية متخصصة للشـــباب من 

طلبة الجامعات. 
ويضم كرســـي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش الســـلمي 3 
مســـتويات: درجـــة البكالوريوس 
في التاريخ، العلـــوم االجتماعية، 
الماجســـتير  ودرجـــة  واألديـــان 
فـــي دراســـات األديـــان. ودرجـــة 
الدكتـــوراه في األديان والتأمالت 
الثقافيـــة. إضافـــة إلـــى البرنامـــج 

الصيفي السنوي.

الجميع بــيــن  ــام  ــس ب ــتــعــايــش  وال ــاء  ــن ــب ال الــتــفــاعــل  عــلــى  الــجــامــعــيــيــن  تشجيع 

انطالق برنامج الملك حمد للحوار بين األديان 31 أغسطس

منصات افتراضية 
للتعلم عن بعد 
لمن ال يستطيع 
السفر إلى روما

خولة مطر مسؤولة أممية بحرينية الجنسية تقترب من التقاعد

قالـــت مســـؤولة أمميـــة رفيعـــة، بحرينيـــة 
الجنسية، إنها تقترب من التقاعد من العمل 

لدى منظمة األمم المتحدة.
وتعمـــل البحرينيـــة خولـــة مطر حاليـــا نائبة 
نائبـــا للمبعـــوث الخاص لألميـــن العام لألمم 

المتحدة بسوريا منذ مارس 2019.
واستضافت منصة “تالل نيوز عربية” ندوة 
عن ُبعد تناولت موضـــوع تطبيق اتفاقيات 
حقوق الطفل أثناء النزاعات والحروب في 

المناطق العربية.
وأدارت النـــدوة الناشـــطة االجتماعية هدى 

آل محمود.
وســـأل مندوب “البالد” مطر عن موقفها من 
إقرار مجلس النواب بالبحرين قانونا باسم 
“العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من 

سوء المعاملة” والذي يلغي قانون األحداث 
وينشأ محاكم خاصة لألطفال، وعلقت بأنها 
لـــم تطلع على تفاصيل التشـــريع البحريني، 
ولكـــن رأيهـــا أن محاكـــم األطفـــال يجب أن 
تكون مراكز قضائية يتوالها النساء حسب 

تجارب الدول.
وأضافـــت: أرفـــض وصـــم األطفـــال بكلمـــة 
األحـــداث، وفـــي دول أخرى يجـــري اقتياد 
الطفـــل المتهـــم بجريمـــة إلـــى جانـــب الكبار 
المتهميـــن بقضايـــا جنائيـــة، وهـــو أمـــر غير 

إيجابي.

وتحدثت أن شخصيات من المنطقة العربية 
االنســـانية  المبـــادئ  فـــي صياغـــة  شـــاركوا 
الحقوقيـــة  األمميـــة  باالتفاقيـــات  الـــواردة 
ومـــن بينهـــا اتفاقية حقـــوق الطفـــل، والتي 
وافقـــت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
على إدراجهـــا ضمن القانون الدولي في 20 

نوفمبـــر 1989، ودخلت حيـــز التنفيذ في 2 
سبتمبر 1990.

ولفتـــت مطر إلى وجود تهـــاون في تطبيق 
االتفاقية ومبادئها العشـــر، ويوجد اختالف 
بين الدول في تحديد ســـن العمل بالنســـبة 

لألطفال، 

مؤيدة لتشكيل مراكز 
قضائية بقيادة النساء 

لمحاكمة األطفال

يشار إلى أن مطر تولت مركز نائب  «
األمين العام للجنة )اإلسكوا( لشؤون 

دعم البرامج في أغسطس 2016، 
ونالت جائزة األمين العام للشجاعة 

في أكتوبر 2016، وعينت نائبا 
للمبعوث الخاص لألمين العام لألمم 

المتحدة بسوريا في مارس 2019.

ورحبت وزارة خارجية البحرين بإعالن  «
األمين العام لألمم المتحدة نائبا 

لمبعوثه الخاص الى سوريا، ومعتبرة 
ذلك تجسيدا لما تزخر به البحرين من 
كفاءات وطنية تحظى بالتقدير الدولي.

أما أرفع المراكز المهنية التي تقلدتها  «
مطر بالبحرين فهي رئاستها لتحرير 

صحيفة الوقت لعام )من 2005 – 
2006(. وأقفلت الصحيفة في مايو 

.2010

بروفايل
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60 ألــف دوالر مجموع الجوائز والغنــاء والتمثيل أبرز مجاالتها

خالد بن حمد يطلق “موهبتك ــ فالبيت”

وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة المكتب اإلعالمي لسموه بإقامة مسابقة #موهبتك_فالبيت، والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للشباب 

البحريني. 

وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة: “وجهنا مكتبنـــا اإلعالمي إلقامة 
مســـابقة #موهبتك_فالبيت، والتي تأتي 
ضمـــن مبادراتنـــا لتنفيـــذ توجيهات عاهل 
البالد سيدي الوالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، الحتضـــان 
ودعم الشباب البحريني وتشجيعهم على 
إطالق قدراتهـــم وإبداعاتهم في مختلف 
بصـــورة  ســـتعكس  والتـــي  المجـــاالت، 
واضحة ما يتمتع به الشباب في البحرين 

من مواهب متعددة”. 
هـــذه  بإقامـــة  “وجهنـــا  ســـموه:  وتابـــع 
المســـابقة فـــي هـــذا التوقيـــت بالتحديد؛ 
لتعزيز اإلجـــراءات المتبعة التي اتخذتها 
ولـــي  ســـمو  برئاســـة  التنســـيقية  اللجنـــة 
العهـــد، لدعـــم مبـــدأ التباعـــد االجتماعـــي 
بيـــن أفـــراد المجتمع مـــن أجل المشـــاركة 
في تحقيق شـــعار اللجنـــة #نواصل بعزم، 
لمكافحـــة جائحة كورونا كوفيد 19، التي 
بـــدأت تتراجع نســـبيا فـــي المملكة بفضل 
اللجنـــة  التـــي بذلتهـــا  الجهـــود المتميـــزة 
وفـــق الخطوات الواضحـــة التي اتخذتها 

لمواجهة هذه الجائحة”. 
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
تشـــكل منصـــة  المســـابقة  أن  آل خليفـــة 
تنافســـية جديـــدة للشـــباب نحـــو دفعهـــم 
الســـتثمار طاقاتهـــم ومواهبهـــم من أجل 
المشـــاركة الفاعلـــة في العمليـــة التنموية، 
داعيـــا ســـموه جميـــع الشـــباب للمشـــاركة 
فـــي هذه المســـابقة إلبـــراز إمكاناتهم في 

مختلف المجاالت التي تم اعتمادها لهذه 
المسابقة. 

المســـابقة،  مجـــاالت  ســـموه  واعتمـــد 
والـــذي يميزها التنـــوع  كالتمثيل، الغناء، 
العـــروض االســـتعراضية، ألعـــاب الخفـــة، 
العـــزف، األلعـــاب البهلوانية والرســـم، كما 
واعتمـــد ســـموه فئـــات المســـابقة والتـــي 
تحـــدد بفئتيـــن، األولى فئة الكبـــار، والتي 
تبـــدأ من عمر 16 عامـــا فما فوق، والثانية 

فئة الصغار والتي ال تتجاوز 15 عاما. 
واعتمـــد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة تخصيص أكثـــر من 60 ألف دوالر 
جوائـــز للمســـابقة، وذلـــك فـــي إطـــار دعم 

الشـــباب؛  طاقـــات  واســـتثمار  المواهـــب 
بوصفهـــم ركيـــزة أساســـية فـــي العمليـــة 

التنموية.
وقـــد تـــم تشـــكيل لجنـــة التحكيـــم لهـــذه 
المســـابقة، والمكّونة من الفنان البحريني 
خليـــل الرميثي والفنانة البحرينية هيفاء 
حسين واإلعالمي المتميز عماد عبدهللا. 
ويفتـــح بـــاب التســـجيل للمشـــاركين مـــن 
اليوم الموافق 4 أغسطس الجاري، حيث 
ســـيغلق باب التسجيل يوم 15 أغسطس، 
علـــى أن يتـــم بعدهـــا اختيار المشـــاركات 
المتأهلـــة للمرحلـــة النهائيـــة التي ســـتقام 

يوم 30 من الشهر ذاته.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

شعار مسابقة موهبتك فالبيت سمو الشيخ خالد بن حمد

هدى آل محمودخولة مطر

راشد الغائب



ن أن  قــال المجلــس األعلــى للبيئــة إنه اســتلم خالل العــام الماضي 328 حالة تمريــر ملوثات هوائيــة دون معالجة. وبيَّ
ذلك يأتي ضمن أعمال الرقابة على األنشطة التي قد تتسبب بانبعاث من المصدر لبيئة الهواء والبيئة البحرية ضمن 

البرنامج الرقابي.

وذكـــر أن عـــدد المشـــروعات الصناعية 
القائمـــة التـــي أشـــرف المجلـــس علـــى 
قيـــاس انبعاثاتها الجوية بلغت منشـــأة 
صناعية، حيث تم استالم تقرير نصف 
ســـنوي من المنشآت التي ينطبق عليها 
القـــرار الـــوزاري رقـــم 10 لســـنة 1999.
ولفـــت إلـــى أن أعمـــال الرقابـــة رصدت 
وجـــود عدد 150 حالة حرق وقود على 
الشـــعلة من المنشـــآت الصناعية، حيث 
تم إخطار الشـــركات والتعامل مع األمر 
بمـــا تنص عليـــه اللوائح واإلجـــراءات. 

وأشـــار فيمـــا يتعلـــق بمراقبـــة التلـــوث 
مـــن عـــوادم المركبات، التزامـــا بمعايير 
مـــن  المنبعثـــة  والمـــواد  الملوثـــات 
مـــن  والتحقـــق  وعوادمهـــا،  المركبـــات 
اســـتيفائها المعاييـــر البيئيـــة، أنـــه تـــم 
مركبـــة  ألفـــا و301   34 إلـــى  اإلفســـاح 

خالل العام الماضي.
وأفاد بإشـــرافه على جميع العينات من 
الميـــاه المصرفـــة للبيئـــة البحريـــة مـــن 
37 منشـــأة صناعية تـــم فحصها للتأكد 
مـــن مطابقتها للمعاييـــر البيئية، إضافة 

إلـــى جمع 41 عينة مـــن مياه التصريف 
الصناعي تابعة إلى 33 منشأة صناعية، 
وتـــم إجراء مـــا مجموعـــه 902 تحليل 
علـــى هـــذه العينات. وأكـــد المجلس أن 
أعمـــال رقابتـــه علـــى تســـرب النفايات 
الخطرة للمياه الجوفية، والتي تشـــمل 
بمدفـــن  المحيطـــة  الجوفيـــة  الميـــاه 
حفيـــرة للنفايـــات الخطـــرة، انتهت إلى 
عـــدم وجـــود تســـرب بعد القيـــام بجمع 
عينات من البئرين القريبين من المدفن 

مرتين خالل العام.

البيئة: المياه الجوفية آمنة من نفايات “حفيرة” الخطرة
مـــعـــالـــجـــة دون  ــة  ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ هـ ــات  ــ ــوث ــ ــل ــ ــم ــ ل ــر  ــ ــري ــ ــم ــ ت ــة  ــ ــالـ ــ حـ  328  
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سيد علي المحافظة

تجـاوزات لألجسـام الدقيقـة وغـازات بصـورة غيـر مألـوفـة
ــل ــمـ ــعـ عــــقــــد الـــتـــشـــغـــيـــل أوقــــــــــف مــــحــــطــــات رصــــــــد الـــــــهـــــــواء عــــــن الـ

أفـــاد المجلس األعلى للبيئة أن نتائج عمليات 
مـــن شـــهر  المحيـــط  الهـــواء  لجـــودة  الرصـــد 
ينايـــر وحتـــى أكتوبر العـــام الماضي ســـجلت 
تجـــاوزات فـــي كل مـــن الجســـيمات الدقيقـــة 
)أقـــل مـــن 2.5 ميكـــرون و10 ميكـــرون( فـــي 
جميـــع مواقـــع الرصـــد. ولفـــت إلـــى أن مواقع 
الرصد شـــملت منطقة ســـترة )موقـــع المخازن 
المركزيـــة( ومنطقـــة الحـــد )محطـــة اإلرســـال 
التابعة لشـــؤون الطيران المدني( وموقع قلعة 
إلـــى أن هـــذه التجـــاوزات  البحريـــن. وأشـــار 
تمـــت نتيجـــة األنشـــطة البشـــرية المختلفـــة، 
إلى جانـــب العواصف الترابيـــة والرملية التي 
تتعـــرض لهـــا المنطقـــة. وذكـــر أنـــه تـــم رصـــد 
تجـــاوزات لغـــاز ثاني أكســـيد النيتروجين في 
كل مـــن موقـــع الحد وســـترة بصـــورة متكررة 
وغيـــر مألوفة مســـبقا، إلـــى جانـــب تجاوزات 
متكـــررة لغـــاز األوزون فـــي جميـــع المواقـــع، 
وهي ملوث ثانوي ذو كعالقة بتجاوزات ثاني 
أكســـيد النيتروجين وتفاعالته الكيميائية مع 

الهيدروكربونات في الهواء الجوي.
ولفـــت إلـــى توقف أعمـــال الرصد فـــي كل من 
المواقـــع الثالثـــة، وذلـــك بســـبب انتهـــاء عقـــد 
التشـــغيل والصيانـــة وعـــدم توفـــر الميزانيـــة 

المخصصة لغرض الصيانة.
وقـــال علـــى صعيد آخر إنه تـــم طرح مناقصة 
حيـــث  جديدتيـــن،  محطتيـــن  لشـــراء  عامـــة 
ينتظـــر توقيع عقـــد التوريد مـــع العطاء الفائز 
بعد انتهاء قســـم الشؤون القانونية من إعداد 

العقد الخاص بذلك.

أغلـب ميـاه البحـريـن آمـنـة وغـيـر ملـوثـة
ــن مـــحـــطـــة الـــصـــرف ــ ــرب مـ ــ ــق ــ ــال ــ ــات خـــلـــيـــج تـــوبـــلـــي يـــرتـــفـــع ب ــ ــوث ــ ــل ــ تـــركـــيـــز م

أكد المجـــس األعلى للبيئة أن المياه اإلقليمية 
لمملكة البحرين آمنة وغير ملوثة عموما، فيما 
عـــدا بعـــض المواقع المحـــدودة على الســـاحل 
الشـــرقي الواقعـــة بالقـــرب من مصبـــات بعض 

المنشآت الصناعية.

ولفت إلى أنه وضمن برنامجه الرقابي لمراقبة 
الميـــاه اإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن من خالل 
الزيارات المســـتمرة للبيئـــة البحرية، أجرى 13 
زيـــارة جمعـــت خاللهـــا عينات مياه ورواســـب 

بحرية أجري عليها 1100 تحليل.

وأشـــار إلـــى أن خليـــج توبلي يخضـــع لبرنامج 
رقابي لمراقبة جودة البيئة البحرية والخواص 
الفيزيائيـــة والكيميائيـــة لـــه؛ نتيجـــة تعرضـــه 
الصحـــي  الصـــرف  لميـــاه  مســـتمر  لتصريـــف 
المعالجـــة جزئيـــا من محطـــة توبلـــي لمعالجة 

مياه الصرف الصحي.
وذكـــر أنه خالل العـــام الماضي تم القيام بأربع 
زيـــارات جمع خاللهـــا 44 عينة مياه و8 عينات 

رواسب بحرية أجري عليها 891 تحليال.
وأكـــد أن نتائـــج تلـــك العينـــات تشـــير إلـــى أن 

تراكيـــز الملوثـــات ترتفع بالقرب مـــن المحطة، 
بـــوزارة  وأن المجلـــس مـــع الجهـــات المعنيـــة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
العمرانـــي يعكفـــون علـــى بحث أفضل الســـبل 

للتعامل مع هذا األمر.

قـــال المجلـــس األعلـــى للبيئة إن عـــدد الطيـــور المقيمة 
والمهاجـــرة التـــي تـــم رصدها ضمـــن البرنامج المســـتمر 

لرصد الطيور المائية بلغ 34 ألفا و827 نوعا.
وأشار إلى أن أهمية هذا البرنامج الذي انطلق منذ العام 
2016 بالتنســـيق مـــع المركـــز اإلقليمـــي العربـــي للتراث 
العالمي، تكمن في مساهمته الفاعلة عند إعداد التقارير 
الوطنيـــة والتقاريـــر التـــي تتطلبها االتفاقـــات اإلقليمية 

والدولية ذات العالقة.

34.8 ألف نوع من الطيور 
صديقة لمياه البحرين

كشف المجلس األعلى للبيئة أن مجموع المخلفات الخطرة 
للرعايـــة الصحيـــة التي تـــم جمعها ومعالجتهـــا بلغت خالل 

العام الماضي 2145.21 طنا.
ولفـــت إلى أن تلـــك المخلفات جمعت من مستشـــفى الملك 
حمـــد الجامعـــي والمستشـــفى العســـكري وشـــركة البحرين 
لمعالجـــة المخالفـــات والتـــي تتضمن مستشـــفى الســـلمانية 

والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة.
وأشـــار إلـــى أن ذلك يأتـــي في إطـــار القرار الـــوزاري رقم 1 
لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية 
بكافة أشكالها التمريضية والعالجية والتشخيصية، شاملة 
أعمال المختبرات ومراكز األبحاث وعالج األسنان والعالج 
البيطري ومنتجات وعقاقير معامل األدوية ومستودعاتها. 
ونـــوه المجلـــي بـــدوره فـــي الرقابـــة علـــى القطـــاع الصحي 
البشـــري مـــع الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة، إلى جانب القطاع الصحي البيطري بهيئة الثروة 

الحيوانية والزراعة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة.

2145 طنًّا إجمالي المخلفات 
الصحية في 2019

المخلفات الخطرة
للرعاية الصحية في 2019

479.7 طن444.7 طن 1220.8 طن
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ليلى مال اهلل

جاسم«عاشور مواطن ينتظر طلبه في الترميم منذ العام ««
2007 وحتى االن وبعد مرور 13 عاما مازال طلبه على قائمة 

االنتظار كحال آالف الطلبات.

ويذكر عاشور لـ”البالد” أن مراجعاته المستمرة تعود ألول 
مجلس بلدي للمحافظة ورغم تعاقب المجالس إال أنه حصل 

على الجواب ذاته بأن طلبه ضمن قوائم االنتظار.

ويستغرب عاشور من مرور سنوات طويلة على طلبه من 
دون الشروع بتنفيذه، علما أنه حظي بالقبول واستكملت كل 

اإلجراءات الخاصة بالترميم وُأدرج طلبه ضمن طلبات الترميم، 
لكن لم ُتنفذ أّي من الوعود على أرض الواقع.

ويقول عاشور إن بيته يحتاج إلى كثير من الصيانة بينها 
دورات المياه القديمة وغرفتان أخريان متهالكتان فضال عن 

األبواب القديمة التي لم يتمكن من استبدالها لضيق ذات اليد، 
أما بقية أجزاء المنزل المتهالكة فهي ضمن خطط المجلس وما 

تم االتفاق عليه، آمال أن تتحقق الوعود التي طال انتظارها.

من جانبه، أوضح رئيس«اللجنة«الفنية«بمجلس«بلدي«المنطقة«الشمالية«عبدهللا«القبيسي أن مشروع تنمية المدن والقرى  «
من المشاريع الرائدة التي تخدم فئة كبيرة من محدودي الدخل تعطل لسنوات وتأخرت طلبات كثيرة وتتراكم آالف الطلبات ومنها 

ما يعود إلى 13 عاما.

 وتابع ما زال المجلس يحاول أن يحرك هذا الملف العالق، منذ بداية دور االنعقاد ويتم العمل على الطلبات القديمة التي أدرجت 
وتمت الموافقة عليها بناء على خطابات وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وأوضح في ابريل الماضي كانت تشمل قائمة الترميم والصيانة 117 بيتا من الطلبات القديمة إال أن المجلس تفاجأ بان الوزارة 
قلصت العدد إلى 47 بيتا رغم استكمال اإلجراءات وإصدار الرخص والخرائط الخاصة بكل حالة.

وتابع رغم التواصل المستمر مع الوزارة إال أننا نتفاجأ بقرارات تخالف المتفق عليه ونحن أمام مشكلة أن تستمر في تقليص الطلبات 
ضمن ميزانية هذا العام الذي أوشك على االنتهاء دون أن تحرك ساكنا.

وأردف أن هذه البيوت الذي تم العمل على خرائطها وتراخيص البناء والترميم فيها على مدى عام كامل تعود لألعوام 2007 و2008 
أعدها المجلس السابق ضمن قوائم االنتظار، مؤكدا أن العام الماضي لم يتم تنفيذ أي بيت من مشروع الترميم والصيانة وهذا ما 

تثبته الخطابات المتبادلة بين المجلس والوزارة وكذلك نصيب العام الحالي هو صفر في تنفيذ بيت الترميم.

ولفت إلى أن الوزارة عملت وما تزال على إنجاز بيوت الحريق فقط التي يصل عددها إلى 16 بيتا منذ بدءا دور االنعقاد الحالي،  «
موضحا أن قوائم االنتظار في ازدياد دائما والمجال مازال مفتوحا أمام المواطنين للتقديم على المشروع مع العلم أن أصحاب 

الطلبات القديمة منهم من توفاه هللا ولم يحرك ساكنا في طلباتهم.

وطالب القبيسي بضرورة تحريك ملف بيوت الترميم العالق للحاجة الملحة لدرء الخطر عن حاالت يسكنون في بيوت خربة 
ويعانون من مشاكل عديدة في منازلهم، الفتا إلى ضرورة زيادة عدد البيوت التي يجب البدء في تنفيذها خاصة وأنها عالقة منذ 

سنوات. ونوه إلى ضرورة تخصيص ميزانية منفصلة لحاالت الحريق لإلسراع في معالجتها وفي ذات الوقت أن يتم تنفيذ مشروع 
صيانة كل البيوت المستوفية الشروط.

أم«محمد هي األخرى تنتظر بترقب أن يتم البدء بترميم بيتها ««
في مدينة حمد الذي تسكنه منذ عام 1989، وتشير األرملة أم 

محمد في حديثها لـ “البالد” إلى أن طلبها للترميم يعود لعام 2007 
وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس بلدي المنطقة الشمالية 

وأنها مستوفية الشروط واسُتخرجت رخص البناء.

تعيش األرملة أم محمد وأيتامها في منزل متهالك لم تتمكن طيلة 
سنوات أن تجدده فضال عن البناء العالق الذي لم تكمله لعجزها 
المادي، فتشكو من تسريبات مياه األمطار فضال عن شرخ كبير 

في كراج البيت الذي يكاد يسقط على أسرتها، أما دورات المياه 
فهي غير صالحة لقدمها وما تعانيه من تسريبات وتلفيات كبيرة.

وتضيف أن متابعاتها مستمرة للمجلس للحاجة الملحة والضرورة 
التي يتطلبها ترميم منزلها القديم المتهالك وجدرانه العارية التي 

اضطرت أن تغلقها باأللواح الخشبية إال أنه ال حياة لمن تنادي، 
وذكرت أن العضو البلدي عبدهللا القبيسي أكد لها أن طلبها من 

الطلبات القديمة التي من المؤمل أن توافق عليها الوزارة.

13 عاًما 

اإلنجاز صفر %

بيوت الحريق

مستوفية الشروط

”:  إنجاز بيوت الترميم صفر % القبيسي لـ “

آالف«مــن«طلبــات«الترميــم«والصيانة«تنتظر«علــى«طاولة«مجلس«بلدي«
المنطقــة«الشــمالية«وتتراكــم«منــذ«ســنوات«وبعضها«زت«مــدة«انتظاره«
13«عاما،«وماتزال«أســر«عالقة«في«بيوت«تكاد«تقع«على«أفرادها،«بينما«
يتواصــل«المجلــس«البلــدي«مطالبتــه«باســتمرار«مشــروع«تنميــة«المــدن«
والقرى«وأن«ال«تحرم«فئة«محدودي«الدخل«من«هذا«المشروع«الرائد.

ــة” ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ “الـ ــي  ــ فـ الــــمــــشــــروع  ضـــمـــن  الـــعـــالـــقـــة  الـــطـــلـــبـــات  آالف 



بعــد أن وقــع الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب أمــرا تنفيذيا بتوجيــه تعليمات 
لفروع الحكومة الفدرالية بالتركيز على المهارات بدل الشهادات الجامعية في 
اختيــار الموظفيــن الفدرالييــن، اختلفــت اآلراء حــول تفاوت أهمية الشــهادات 
أم المهــارات فــي التوظيــف. وأشــار مدير برنامــج البحرين ألفضل الممارســات 
الحكوميــة إبراهيــم التميمي إلى أن المهارة أهم من الشــهادة هو شــيء معلوم 
منذ زمن طويل وليس بســبب قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، فالشــهادة 
هي عبارة عن معلومات منظمة، بينما المهارة هي الممارسة الحقيقية للعملية.

وأوضـــح  فـــي مثال على ذلـــك أنه في 
العـــام 2002 أن خريجـــي بكالوريـــوس 
ال  العالـــم  فـــي  المعلومـــات  تقنيـــات 
يحصلون بســـهولة علـــى وظائف، بينما 
لهندســـة  سيســـكو  برنامـــج  خريجـــو 
الشـــبكات في 3 مستويات، فإن خريج 
برنامـــج CCNA يشـــغل وظيفة براتب 
يصـــل مـــن 1200 دوالر، فـــي حيـــن إن 
علـــى  يحصـــل  البكالوريـــوس  خريـــج 
بـــأن  1000 دوالر، علمـــا  بمبلـــغ  راتـــب 
شـــهادة الـ CCNA  دورة لمدة 6 أشـــهر، 
بينمـــا البكالوريـــوس، فدراســـتها تمتـــد 

إلى 5 سنوات.
ولفـــت إلـــى أن الحصـــول على شـــهادة 
البكالوريوس وشـــهادة احترافية ليس 
مهمة في العالم، فإســـتراتيجيات دول 
شرق آســـيا ترتكز على تدريب الفنيين 
ودبلـــوم  احترافيـــة  شـــهادات  علـــى 
الختزال الزمن والدخول بشـــكل عملي 

إلى السوق.

اإلستراتيجية قديمة

وقـــال: “إن دولة الفلبين تعتمد 
في إســـتراتيجيتها منذ قديم 
الزمان على تخريج أفواج من 
الممرضيـــن أكثـــر مـــن تخريج 

فـــي  المعادلـــة  ألن  األطبـــاء؛ 
المستشفيات تشير إلى أن لكل طبيب 
4 ممرضين، ولكل مهندس 4 رســـامين 
للخرائط، إذ إن بعضهم يملكون دبلوما 
آخـــرون  يوجـــد  بينمـــا  الهندســـة  فـــي 
يملكون شـــهادات لدورات “االوتو كاد” 
للرســـم الهندســـي، وتعتبر هذه الدورة 

من دورات المهارة.
وتابع أنه في الفترة التي كان فيها 

طالبـــا فـــي المرحلـــة الثانوية 
التســـعينات  بدايـــة  فـــي 

كانـــت وزارة التربيـــة والتعليم تخطط 
ألن يتـــم التدريـــب علـــى التخصصـــات 
المهاريـــة في المراحل المدرســـية دعما 

لجهود التخطيط للسوق.
وبخصـــوص األنديـــة المحليـــة، فأشـــار 
إلـــى أن فريـــق كـــرة القـــدم بحاجة إلى 
مـــدرب واحـــد وفـــي ذات الوقـــت هـــو 
بحاجة إلى مســـاعدين كمعالج رياضي 
ومسعف ومحلل رياضي، وهؤالء ذوو 

رواتب ال تقل عن 2000 دوالر.

التطور العلمي

بـــدوره، رأى الخبير االقتصادي أســـامة 
معين أنه ال يمكن االســـتغناء عن العلم 
بتاتا والتطـــور العلمي، فال تطور للبالد 

من دون العلم والتعلم. 
وأوضـــح أن هنـــاك أيضا معادلـــة مهمة 
في هذا الســـياق؛ فان العلم ليس فقط 
أن نحمـــل الشـــهادات، ولكـــن أن نعمـــل 

نتطـــور  وأن  معهـــا بهـــا، 

بالشـــكل الـــذي تكـــون هـــذه الشـــهادات 
نواة وأساســـا للتطـــور العلمي والعملي، 
فمـــا أحوجنا فـــي بالدنا إلى ما يســـمى 
جميـــع  وفـــي  والتطويـــر  بالبحـــث 
المجاالت، فهذا هو أســـاس االســـتفادة 
من العلـــم وعليه، فان العلم والشـــهادة 
التي تقف عند الحصول عليها ال فائدة 
منهـــا إال بما يســـمى التـــدرج الوظيفي، 
وعليه فان الخبرة العملية مع األساس 
العلمي المتطور زمنيا ال يقل أهمية عن 

الشهادات العلمية”. 
وأردف بـــأن الخبـــرة العملية في بعض 
المجـــاالت المختلفـــة مهمـــة جـــدا وفي 
علـــى  تتفـــوق  األحيـــان  مـــن  العديـــد 
الشـــهادات العلمية وال تقلل من شـــأنها، 
فالخبـــرة الطويلـــة واالتقـــان يتفوقـــان 

أحيانا على الشهادات العليا.

وأوضـــح أن هـــذا الطـــرح مهـــم جـــدا، 
ويجب العمل به مع االســـتفادة الكاملة 
مـــن الخبـــرات العمليـــة فـــي المجتمـــع، 
ويجـــب أن يكـــون هنـــاك تكامـــل فـــي 
جميـــع الجهـــات والمراحل مـــع التركيز 
على المهـــارات، وليس فقـــط المهارات 
الفرديـــة فـــي الصناعـــات اليدويـــة، بل 
جميـــع  فـــي  الخبـــرة  ذات  المهـــارات 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت 
ال  مجـــاالت  هنـــاك  وبالطبـــع  وغيرهـــا 
يمكـــن أن تقتصـــر على الخبـــرة كالطب 
خبـــرات  صاحبتهـــا  إذا  إال  والهندســـة 

عملية.
إلـــى  نلتفـــت  أن  رأيـــي  مـــن  وأضـــاف: 
عملـــي  بشـــكل  والخبـــرات  المهـــارات 
نتخلـــى  وال  وأعمـــق  أفضـــل  وبشـــكل 
عـــن الشـــهادات العلميـــة؛ ألنهـــا أســـاس 
وهنـــا  العلمـــي،  التطويـــر 
يكمن االستثمار األفضل 

في اإلنسان.
أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
السياســـي  المستشـــار 
أحمـــد الخزاعي بـــأن قرار 
الرئيس األميركـــي دونالد 
ترمـــب بخصـــوص اعتمـــاد 
المهارات كأســـلوب أساسي 
ليحـــل  الموظفيـــن  لتقييـــم 
محـــل التقييـــم المعتمـــد حاليـــا والـــذي 
األكاديميـــة  الشـــهادات  علـــى  يعتمـــد 
التـــي  التعليميـــة  المؤسســـات  مـــن 
تتبـــع قوانين صارمـــة في تقييم 
طلبتهـــا وتأسيســـهم حســـب 
أسس مدروسة ومعتمدة 

أثـــار جـــدال واســـع النطـــاق بالـــذات في 
األوســـاط العلمية األميركية، والمعنية 
أساســـا بالتصريـــح التـــي اعتبرته حربا 
غير مباشـــرة علـــى التعليـــم األكاديمي 

عموما. 
الرئيـــس  أن  بالذكـــر  “الجديـــر  وقـــال: 
ترامب قـــام في العام 2004 بتأســـيس 
Trump University مع شريكاه، مايكل 
سيكستون وجوناثان سبيتانلي، حيث 
قامت الجامعة غيـــر المعتمدة من قبل 
هيئـــات التعليـــم العالـــي بتقديم برامج 
فـــي إدارة العقـــارات، وريـــادة األعمـــال 
وخلـــق الثـــروة، والتي واجهـــت الكثير 
مـــن الدعـــوات القضائيـــة التـــي تتهمها 
بالنصـــب  متخصصـــة  مؤسســـة  أنهـــا 

واالحتيال. 
واســـتدرك بالقول: وهو ما يثير الجدل 
حـــول قـــدرة الرئيـــس علـــى إدارة ملف 
شـــائك مثـــل ملـــف التعليـــم كمـــا تثـــار 
الشـــبهات حـــول دوافعـــه؛ ألنـــه يحاول 
األســـبق  الرئيـــس  بـــه  قـــام  مـــا  هـــدم 
بـــاراك أوبامـــا فـــي عـــدة مياديـــن، منها 
جونـــز  دايـــان  أن  خصوصـــا  التعليـــم، 
الوزيـــرة المســـاعدة للتعليـــم في حقبة 
الرئيـــس جورج بوش والتي اســـتقالت 
آنذاك بســـبب مشـــكالت طرأت بســـبب 
تســـببت  التـــي  اإلدارة  سياســـات 
لمؤسســـات  جـــدا  كبيـــرة  بمشـــكالت 
التعليـــم العالي لها الفضـــل األكبر وراء 

قيامه بهذا التصريح. 

معايير للخبرات

واعتبـــر بـــأن المهـــارات الحياتيـــة من 

األمـــور األساســـية ألي موظـــف فـــي 
تتفـــوق  هـــل  متســـائال  أي مؤسســـة، 
المهارات في أهميتها على الشـــهادات 

األكاديمية.
وأوضـــح أنه فـــي العـــام 2015 قامت 
محطة CNN األميركية بنشر تحقيق 
التـــي  األهـــم  مهـــارات  العشـــر  عـــن 
يبحـــث عنهـــا أصحـــاب األعمـــال فـــي 
الموظفيـــن، وهي مهـــارات التواصل، 
المهارات التحليلية والبحثية، الرغبة 
بالتعّلـــم، المرونة والقـــدرة على إدارة 
الشـــخصية،  المهـــارات  األولويـــات، 
إيجابـــي،  وســـلوك  قياديـــة  مهـــارات 
التخطيـــط والتنظيـــم، التمتع بمعرفة 
التمتـــع  الثقافـــات،  مختلـــف  حـــول 
بمهـــارات إبداعيـــة والقـــدرة على حل 
المشـــكالت، والعمـــل بفعاليـــة ضمـــن 

فريق.
ونوه الخزاعي إلـــى أن تلك المهارات 
عامـــة وصعب قياســـها وقياس أدائها 
مقارنـــة بالشـــهادات االكاديميـــة ممـــا 
ســـيؤثر بشكل مباشـــر على اإلنتاجية 
الفعلية للمؤسسات الربحية، وبالتالي 
علـــى االقتصـــاد ككل، أي أنهـــا عوامل 
مســـاعدة ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا، 
لكـــن هل يمكـــن لجراح المـــخ مثال أو 
مهندس اآلالت الدقيقة أن يستعيض 
بالمهارات مقابل الدراســـة األكاديمية 
فطبعـــا ال، ممـــا يأخذنا ذلـــك لمراجعة 
الفكرة من األساس، ودراستها بشكل 
مســـتفيض، أي أنها يجـــب أن تدرس 
بشـــكل جدي وفـــي حال تـــم التوافق 
علـــى تطبيقها في أي المجـــاالت، فما 
هـــي المعاييـــر الواجـــب توافرهـــا في 
كل مجـــال على حـــدة، واألهم في أي 
العلـــوم يمكـــن تطبيقها، حيث تقســـم 
العلوم اليوم إلى أقســـام رئيســـة، هي 
العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية، 
والعلـــوم الشـــكلية والعلـــوم البحتـــة، 

والعلوم التطبيقية.
وختـــم بالقـــول: أظـــن بأنـــه ال يمكـــن 
البحـــث  علـــى  االبتســـامة  تفضيـــل 
العلمـــي وال يمكـــن للثقافـــة العامة أن 
تحـــل محل العلـــم المقـــارن بحيثياته 

ودالالته.

إبراهيم التميميأسامة معينأحمد الخزاعي

المهارة أم الشهادة... لمن األولوية في التوظيف؟
عــنــهــا ــاء  ــنـ ــغـ ــتـ االسـ يــمــكــن  ال  تــخــصــصــات  هـــنـــاك   :”^“ ـــ  ــ ل ــراء  ــ ــب ــ خ

ال يمكن للثقافة 
العامة أن تحل 

محل العلم 
المقارن

دول شرق آسيا 
تركز على التدريب 

االحترافي 
للفنيين

الخبرة واالتقان 
يتفوقان 

أحيانا على 
الشهادات

خريجو تقنيات 
المعلومات ال 
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على وظائف
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زينب العكري

اســتمرار صــرف معــاشــين تقــاعــدين مـن القطــاعين
عرضــت الهيئــة العامة للتأمينات االجتماع في موقعها اجابات على عدد 
مــن األســئلة المتداولــة بخصــوص قانــون رقــم )21( لســنة 2020 بشــأن 
صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين واألنظمة التقاعدية والتأمينية، 
حيث أكدت الهيئة أن الزيادة السنوية سيتم إيقافها وليس إلغاؤها إلى 
أن يتوافــر فائــض فــي الصناديــق اعتبارًا من يناير 2021 ، وســيتم البدء 
في تطبيقه اعتبارًا من شــهر أغســطس 2020 ،وبينت الهيئة بأن اذا كان 
الذي يســتلم معاشــين تقاعدين واليعمل سيتم صرف المعاش التقاعدي 

له من القطاعين.

األرملـــة  أن  إلـــى  الهيئـــة  وأشـــارت 
بامكانها أن تجمع معاشها عن نفسها 
ونصيبها في معاش زوجة المتوفي 
حســـب القوانين واألنظمة المعمول 
بهـــا ، وأفـــادت أنـــه ال تســـري أحكام 
القانون الجديـــد على الحاالت التي 
تحـــال علـــى التقاعـــد قبـــل تطبيـــق 

القانون .
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن الموظـــف 
الـــذي يعمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص 

ولديـــه مدة خدمة 10 ســـنوات ولم 
يصرف مستحقاته، والتحق بالعمل 
فـــي القطاع العام ولديه مدة خدمة 
20 ســـنة ويبلـــغ من العمر 50 ســـنة، 
مـــن  تقاعـــدي  معـــاش  يســـتلم  لـــن 
صـــرف  عنـــد  ولكـــن   ، الصندوقيـــن 
المســـتحقات يخيـــر بيـــن ضـــم مدة 
خدمتـــه الســـابقة إلى مـــدة خدمته 
عـــن  المعـــاش  ويســـتلم  الجديـــدة 
المدتيـــن معًا ،أو يصرف له تعويض 

دفعـــة واحدة عن مـــدة الخدمة في 
القطاع الخاص ومعاش من القطاع 
ضـــد  التأميـــن  أن  مؤكـــدة   ، العـــام 
إصابات العمل إلزاميًا وفقًا للقانون.

وبشـــأن االستفســـار الـــدارج حـــول 
موظـــف تقاعـــد مـــن القطـــاع العـــام 
ويتســـلم معـــاش تقاعـــدي ويعمـــل 

حاليـــًا في القطـــاع الخاص ويرغب 
فـــي مواصلـــة العمـــل واختـــار ضـــم 
مدة الخدمـــة، هل يتطلب ضم مدة 
الخدمة الســـابقة إلى مـــدة الخدمة 
الحاليـــة دفـــع أي مبلـــغ مقابل الضم 
أو ارجـــاع المســـتحقات أو الحقوق 
التقاعدية التي تم اســـتالمها؟، فقد 

أوضحت الهيئة عند خيار الموظف 
ضم مدة الخدمة السابقة ال يتطلب 
منـــه ارجـــاع مـــا تـــم صرفـــه أو دفع 
أي مبلـــغ، ولكن ســـوف يتم معالجة 
بيـــن الصناديـــق وفـــق  مســـتحقاته 
الضوابط واألحكام التي ســـترد في 

القرار الوزاري المنظم.
أما مايتعلق بشأن مؤمن عليه لديه 
معـــاش تقاعدي فـــي القطـــاع العام 
عـــن مـــدة خدمـــة 40 ســـنة ويعمـــل 
حاليًا في القطاع الخاص، فما مدى 
إمكانيـــة ضم مدة الخدمة الســـابقة 
إلى المـــدة الجديدة؟ فقد أوضحت 

الهيئة أنه على المؤمن عليه اختيار 
األفضل لـــه .. ففي مثل هذه الحالة 
صـــرف  مواصلـــة  اختيـــار  بإمكانـــه 

المعاش.
وفيما يتصل االستفســـار بشـــأن هل 
يشـــمل حظـــر الجمع بين المعاشـــات 
إذا كان المؤمـــن عليـــه فـــي الخاص 
الصنـــدوق  مـــن  معـــاش  ولديـــه 

العسكري؟
أفـــادت الهيئة:نعـــم .. يشـــمل حظـــر 
كان  إذا  المعاشـــات،  بيـــن  الجمـــع 
المعاش المستحق للمؤمن عليه من 

الصندوق العسكري.

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية: القانون 
الجديد ال ينطبق على من أحيل للتقاعد قبل 

سريانه

مروة خميس



مع دخـــول فصل الصيـــف وارتفاع 
يتجـــه  الجـــو،  حـــرارة  درجـــة 
المواطنون علـــى اإلقبال الملحوظ 
يعـــرف  والـــذي  البطيـــخ،  لشـــراء 
محليا باســـم “الجـــح”؛ نظرا للمذاق 
اللذيـــذ الـــذي يتميـــز به، إذ يعشـــق 
تنـــاول  والمقيمـــون  المواطنـــون، 
وتقطيعـــه  تبريـــده  بعـــد  البطيـــخ 
مـــع وجبـــة الغـــداء؛ نظـــرا للفوائـــد 
التـــي يتميـــز بها البطيـــخ من حيث 
جهـــاز  وتعزيـــز  الجســـم،  ترطيـــب 
المناعـــة، ونظـــرا لكمية المـــاء التي 
يحتـــوي عليها والتي تمتاز بطعمها 

السكري.
“البـــاد” قامـــت بجولة علـــى بائعي 
المتنقليـــن،  والشـــمام  البطيـــخ، 
واستفســـرت منهم عـــن مدى إقبال 
المواطنين على شـــراء البطيخ في 

ظل جائحة كورونا.
وأكـــد البائع الحاج عبـــاس علي أن 
اإلقبال على شراء البطيخ والشمام 
لـــم يتأثـــر كثيـــرا بتداعيـــات مرض 
وجائحـــة كورونا، وأن هناك كميات 
وفيرة منه بالســـوق، مشيرا إلى أن 
بعض البائعين يســـّعرون الخمســـة 
كيلـــو بدينـــار، فيمـــا يقـــوم آخرون 

بعرض 4 كيلوات بسعر دينار.
البائـــع محمـــد علي له قصـــة أخرى 
مغايـــرة عـــن زميل المهنـــة والعمل، 
شـــراء  علـــى  اإلقبـــال  إن  فيقـــول 
كســـائر  ليـــس  والشـــمام  البطيـــخ 
األعـــوام الماضيـــة؛ نظـــرا لتخـــوف 
مـــن  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
شـــرائه أو تناولـــه تحســـبا لإلصابة 

بفيروس كورونا المســـتجد السيما 
المســـتوردة من البلدان التي انتشر 
فيها الفيروس بكثافة عالية، مبينا 
أنـــه خـــال األعـــوام الماضيـــة كان 
يقطـــع البطيخ مـــن الوســـط ويبيع 
نصفهـــا بنصف الســـعر؛ لكـــي يتأكد 
المشتري من جودة البطيخ، والذي 
يمتـــاز باللـــون األحمر، فيمـــا يمتنع 
الراهنـــة  األوضـــاع  فـــي  المشـــتري 
من شـــراء البطيخ المفتوح تخوفا 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــة  مـــن 

المستجد.
والتقـــت “البـــاد” المواطـــن محمـــد 
ســـالم، والـــذي أكـــد أنه من عشـــاق 
بشـــكل  بشـــرائه  ويقـــوم  البطيـــخ 
يتصـــدر  الجـــح  أن  مبينـــا،  يومـــي 
بالصيـــف،  البحرينيـــة  “الســـفرة 
موضحا أنه يقوم بفحص البطيخة 
بالضرب عليها بواســـطة يده للتأكد 
من ُســـمك القشـــرة؛ لمعرفـــة ما إذا 
كانـــت البطيخة قديمـــة أو جديدة 
إلى جانب الماء الذي تحتوي عليه 
من خال خبرته فـــي هذا المجال، 
مضيفـــا أنه يقطع البطيخ بأشـــكال 
مختلفـــة، مفضـــا وضـــع البطيخـــة 
بشـــكل واقـــف ونحتها مـــن األعلى 
إلـــى ما قبل القاعدة، ثم يثبت على 
القطع الحمراء أعوادا باســـتيكية 
جميلـــة  بأشـــكال  تشـــكيلها  بعـــد 
متنوعـــة، ليصبح تناولها ســـها من 
قبـــل أفـــراد العائلـــة، وهـــي طريقة 

مبتكرة ومحببة جدًا. 
مدينـــة  مـــن  علـــي  أم  المواطنـــة   
هـــي  تحـــب  إنهـــا  تقـــول  عيســـى، 
وعائلتها البطيخ والشـــمام، مردفة 
فصـــل  وهـــو  موســـمه  فـــي  ولكـــن 
الصيـــف، ولذلك فهـــي تنتظر فصل 
الصيف بكل اشـــتياق وذلك لشراء 

يتميـــز  والـــذي  األصفـــر  الشـــمام 
برائحـــة مميـــزة، لها طابـــع مختلف 
تماما عـــن البطيخ األحمـــر، وحول 
األصفـــر  للشـــمام  تفضيلهـــا  ســـبب 
عـــن البطيخ األحمـــر، تقول أم علي 
إنها تقوم كل ســـنة بشـــراء الشمام 
األصفـــر ذي الصنـــف الجيـــد والذي 
يتميـــز برائحة قوية ومـــذاق لذيذ، 
حيـــث تقـــوم بخلـــط قطع الشـــمام 
الـــورد  ومـــاء  والفانيـــا،  بالمـــاء، 
وعـــاء  بواســـطة  والثلـــج  والســـكر 
بمـــذاق  عصيـــرا  ليصبـــح  الخـــّاط 
خيالـــي حســـب وصفهـــا، مضيفـــًة 
أنهـــا تقـــوم بتخزيـــن قطع الشـــمام 
بواسطة تثليجه في نهاية الموسم 

وإعداد العصير في أي وقت.
العديـــد مـــن الزبائن الذيـــن أوقفوا 
سيارتهم لشـــراء البطيخ والشمام، 
أكدوا لـ “الباد” أنهم يقومون بصنع 
وأنـــه  والشـــمام،  البطيـــخ  عصيـــر 
مفضـــل لديهم؛ ألنـــه صحي ومفيد 
فـــي أيـــام الصيـــف الحـــارة حاليـــا، 

خصوصا بعد أن يضاف له الثلج.
العصيـــر  بيـــع  محـــات  أصحـــاب 
البـــاد  اختتمـــت  الذيـــن  الطـــازج 
الجولـــة بهم، أكدوا أن اإلقبال على 
عصيـــر البطيـــخ “ الجـــح “ المحلـــى 

بالســـكر إلـــى جانب عصير الشـــمام 
ياقي إقبـــاال ملحوظا خال فصل 
الصيف السيما خال شهري يوليو 
وأغســـطس، حيـــث وفـــرة البطيخ 

في األسواق بشكل ملحوظ.
“البـــاد”  تلقـــت  فقـــد  وختامـــا، 
مطلبـــا خـــال الجولـــة من عـــدد من 
المواطنين وناشـــدوا بنشرها، وهي 
ضـــرورة أن يتـــم دعـــم المزارعيـــن 
البحرينييـــن وتمكينهـــم مـــن إنتـــاج 
محاصيل زراعيـــة متنوعة في ظل 
بكافـــة  مجهـــزة  محميـــات  وجـــود 
اإلمكانات إلنتـــاج محاصيل محلية 
مهجنة على مـــدى العام، ومن بينها 
البطيخ “الجح “ البحريني إلى جانب 
الشمام، والتي من الممكن أن يصنع 
منهـــا عصائـــر طازجـــة تلبـــي محبي 
البطيـــخ والشـــمام مـــن المواطنيـــن 
والمقيميـــن وتكـــون متوفـــرة علـــى 
مـــدى العـــام ، ومـــن خـــال المـــزارع 
تنتـــج  أصبحـــت  التـــي  البحرينيـــة 
العديد من الخضار والفواكه، والتي 
مـــن الممكـــن أن تؤســـس لصناعات 
غذائيـــة تدعـــم االقتصـــاد واإلنتاج 
المحلي البحرينـــي وتوظف العديد 
من البحرينيين الباحثين عن فرص 

عمل .

الجـح والشـمام يتصـدران السـفرة البحـرينيـة
مـــــــزارعـــــــون طــــالــــبــــوا بـــدعـــمـــهـــم إلنـــــتـــــاج مـــحـــاصـــيـــل مـــتـــنـــوعـــة

قرارات جديدة للحد من التلوث البالستيكي
أكــد  الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئة محمــد مبارك بــن دينة  أن 
ما حققته مملكة البحرين حتى آالن في الحد من التلوث البالســتيكي من 
خــالل تطبيــق قــرار المنتجــات البالســتيكية يعتبــر نقطة تحــول هامة في 
مجــال الحفــاظ علــى البيئــة، منوهــا إلــى أن العمل ال يزال مســتمر ليشــمل 
كافة الجوانب المتعلقة بالمنتجات البالســتيكية غير القابلة للتحلل وذلك 

من خالل إصدار القرارات وتنفيذ المبادرات.

وأشـــار بـــن دينـــه إلـــى أن التعـــاون 
فـــي  المســـؤولين  مـــع  والتنســـيق 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
قـــد ســـاهم فـــي تذليـــل الصعوبـــات 
والتحديات التي واجهت الشركات 
المـــوردة، مضيفـــا “ لمســـنا ذلك في 

الندوة اإلفتراضية المشـــتركة التي 
ُعقـــدت بالتعـــاون مع غرفـــة تجارة 
الثاثـــاء  يـــوم  البحريـــن  وصناعـــة 
فـــردا،   97 فيهـــا  وشـــارك  الماضـــي 
للجميـــع  دائمـــا  مفتوحـــة  أبوابنـــا 
تـــام  إســـتعداد  علـــى  والمعنييـــن 

لتقديم الدعم والمساعدة لتمكينهم 
من إنفـــاذ متطلبات الائحـــة الفنية 

للمنتجات الباستيكية”.
الشـــركات  جميـــع  أن  وأشـــارإلى 
الوطنية قادرة على تصنيع )الُســـفر 

للتحلـــل  القابلـــة  الباســـتيكية( 
بالمواصفات والمعايير الُمشار إليها 
القرار الوزاري رقم 11 لســـنة 2019 

بإصـــدار الائحـــة الفنيـــة للمنتجات 
أن  نـــود   “ موضحـــا  الباســـتيكية، 
نطمـــن المواطنيـــن والمقيميـــن بأنه 
لـــن يكـــون هنـــاك تأثيرا ســـلبيا على 
توافـــر هـــذه الســـلعة فـــي األســـواق 
المحليـــة حيث ســـتتوافر بالكميات 
المعتادة، ســـواء الُمصنعة محليا أو 
المســـتوردة مـــن الخارج، مـــع البدء 
بتطبيـــق القـــرار علـــى هـــذا المنتـــج 

اليوم السبت”.
ولفت  إلى أن آلية الترخيص لتوريد 
)الُسفر الباستيكية( للسوق المحلية 

الشـــركات  لجميـــع  واضحـــة  باتـــت 
بعـــد تطبيق المرحلـــة األولى والتي 
شـــملت أكيـــاس التســـوق، وأكياس 
القمامـــة، وأكيـــاس المغاســـل اآللية 
الخضـــروات  وأكيـــاس  للمابـــس 
والفواكـــه، مضيفا “ يســـتقبل قســـم 
التراخيص البيئية طلبات الحصول 
على التراخيص إلكترونيا بواســـطة 
Licesingplas�  البريـــد اإللكتروني :

tic@sce.gov.bh، بهـــدف تســـهيل 
الترخيـــص  إجـــراءات  وتســـريع 

للشركات.
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واصـــل أعضاء مجلـــس النواب نشـــر بياناتهم 
المنـــددة بالتصريحـــات العدائيـــة التـــي أدلـــى 
بها وزيـــر الدفاع التركي مؤخـــرا خالل مقابلة 
تليفزيونيـــة وشـــن فيهـــا هجومـــا ضـــد دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مؤكدين وقوف 
البحرين حكومة وشـــعبا مـــع الدولة الخليجية 
ورفضهـــم القاطـــع للتهديـــدات التـــي تطالهـــا، 
وداعيـــن لمقاطعـــة تركيـــا اقتصاديـــا وتجاريا 

وسياحيا.
ونـــدد عضو لجنـــة الخارجيـــة والدفاع واألمن 
الـــذوادي  النـــواب يوســـف  الوطنـــي بمجلـــس 
بالتصريحات غير المســـؤولة التي صدرت عن 
وزيـــر الدفاع التركي، أتهم فيها دولة اإلمارات 
العربية المتحـــدة، باالضرار بمصالح أنقرة في 
ليبيا، وهي تصريحات أشـــبه ما تكون بأعمال 
علـــى  الخارجـــون  يمارســـها  التـــي  البلطجـــة 

القوانين.
اإلمـــارات  “ُعرفـــت  الـــذوادي،  النائـــب  وقـــال 
العربية المتحدة تاريخيا، بسياساتها الداخلية 
والخارجية المتزنة والراجحة والرشـــيدة، كما 
عرف عن الدولة أنها الدولة التي مدت أياديها 
البيضـــاء.. أيـــادي الخير، لكل األشـــقاء العرب، 
ولكن يبـــدو أن الدولة التركيـــة الحالمة بعودة 
بوصلتهـــا  فقـــدت  العثمانيـــة،  اإلمبراطوريـــة 
تمامـــا، وهـــي تمد أذرعهـــا األخطبوطيـــة لزرع 
الفتـــن والقالقـــل بين العرب، في تدخل ســـافر 

في الشؤون الداخلية لليبيا”.
وأردف “يبـــدو أن أنقـــرة لم تكتـــف بالتدخالت 
الســـافرة في الشـــؤون الخليجية، حين دعمت 
إحدى الدول الخارجة عن اإلجماع الخليجي، 
وتحدثـــت الفرقـــة والشـــتات فـــي المنظومـــة 
الخليجية التي ظلت متماســـكة عقودا طويلة 
مـــن الزمـــن، ومـــا إن نجحـــت فـــي ذلـــك، حتى 
راحـــت تمارس لعبتها القـــذرة من بوابة أخرى، 
وقـــد آن اآلوان للتصـــدي لهـــذه البلطجـــة التي 

تمارسها دولة أردوغان”.

نطالب باعتذار

“نطالـــب  الـــذوادي  يوســـف  النائـــب  وأضـــاف 
أنقـــرة باالعتـــذار رســـميا لـــدول الخليـــج على 
هذا التعدي الســـافر، فما يمس اإلمارات يمس 
جميـــع دول الخليج والـــدول العربية، بما فيها 
ليبيـــا، كمـــا نطالبهـــا بوقـــف هـــذه التدخـــالت 
المشـــينة فـــي شـــؤون الـــدول العربيـــة، فذلك 
يمثل تهديدا صارخا لالمن والسلم العربيين”.

وأضاف النائـــب الذوادي “يجب وقف األموال 
الخليجيـــة التي تتدفق إلـــى أنقرة التي تعاني 
مـــن أزمـــة اقتصاديـــة طاحنة، تســـعى قيادتها 
لصرف الرأي العام عنها، من خالل إثارة قضايا 
خالفيـــة فـــي أكثر مـــن موقع خـــارج حدودها، 

ولذلك، يجب علـــى الخليجيين مقاطعة أنقرة 
اقتصاديـــا وتجاريـــا على المســـتوى الرســـمي، 
وســـياحيا على المســـتوى الشـــعبي حتى تعود 

إلى رشدها”.
مـــن  تســـعى  أنقـــرة  أن  “الواضـــح  وأضـــاف 
ممارســـة مثـــل هـــذه البلطجـــة، التعويـــض عن 
الفشـــل الذريـــع الذي منيـــت به فـــي االنضمام 
إلى االتحـــاد األوروبي؛ بســـبب ملفـــات كثيرة 
ال تتوافـــق مع مبادئ السياســـة األوروبية لعل 
أولها السياســـات الراديكالية التي تتمسك بها، 
ولما أيقنـــت أنها أصبحت منبـــوذة في الغرب، 
بـــدأت تبحـــث عما قد يحقـــق لهـــا العظمة في 
ممارسة وهم اإلمبراطور العثماني على الدول 
العربية، ولكنها ســـتجد ما لـــم تتوقعه من صد 

وردع من اإلجماع العربي”.

 مطامع خارجية

مـــن جهته، قال عضو مجلـــس النواب عبدهللا 
الـــذوادي إن دولـــة اإلمارات العربية تأسســـت 
وفقـــا لمبادئ الســـالم وتوثيق أواصـــر األخّوة 
والصداقـــة مـــع دول العالـــم، وبناء الشـــراكات 
اإلستراتيجية المشـــتركة لما يحقق االستقرار 
العالمي، وســـاهمت في األعمال اإلنسانية في 
كثير من الدول التي مرت في أزمات وكوارث 
والـــدول التـــي ينتشـــر فيهـــا الفقـــر والمـــرض 

والعوز.
وأكد أن اإلمارات نموذج دولي في االلتزام في 
األعراف الدبلوماسية الدولية وداعمة للجهود 
الدوليـــة فـــي كل القضايـــا المهمـــة، وتحتضـــن 
على أرضها مئات الجنســـيات تجمعهم العالقة 
الســـلمي  والتعايـــش  والتســـامح  اإلنســـانية 
وحرية األديان ضمن حقوق وواجبات تحفظ 

وتصون كرامة المواطن والمقيم.
وقال إن أي تصريحات مســـتفزة أو تهديدات 
مباشـــرة وغير مباشـــرة لدولة اإلمـــارات، فهي 

ككل،  العربـــي  الوطـــن  وتمـــس  مبـــررة  غيـــر 
كونهـــا دولة مهمـــة ومحورية خليجيـــًا وعربيًا 
ولهـــا ثقلها وعالقاتهـــا الوثيقة على المســـتوى 
الشـــعبي والرسمي، مستنكرا في الوقت نفسه 
التصريحـــات العدائيـــة لوزيـــر الدفـــاع التركي 
تجاه اإلمارات وما حملته من تهديدات تعكس 
المطامع الخارجية في ليبيا وتخالف اإلجماع 
العربـــي ألهميـــة اســـتقرار وليبيـــا واســـتقالله 
االســـتيالء  هدفهـــا  خارجـــي  تدخـــل  أي  مـــن 
علـــى ثروات الشـــعب الليبي الـــذي يملك كامل 
الحق في تقرير مصيره ومســـتقبل بالده وفقا 

إلجماعهم الوطني.
وشـــدد علـــى أن وقـــوف مملكـــة البحريـــن إلى 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  جانـــب 
رســـميا  للبحريـــن  الثابـــت  الموقـــف  يعكـــس 
وشـــعبيا تجـــاه األمن اإلماراتـــي، ودعم دورها 
المهم فـــي المنطقة الســـتقرار الوطني العربي 
وتقويـــة أواصـــر العالقـــات بيـــن الـــدول بعيدا 
المنظمـــات  مـــن  المتكـــررة  التهديـــدات  عـــن 
اإلرهابية وأعمالهم الخبيثة التي تفتك ببعض 
الـــدول العربيـــة لتحقيق أهـــداف اســـتعمارية 

وفوضوية.

نظام حاقد

مـــن جانبـــه، اســـتنكر رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة 
الدائمة لحقوق االنسان عضو لجنة الخارجية 
النـــواب  والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس 
النائـــب عمـــار البنـــاي تصريحات وزيـــر الدفاع 
التركـــي خلوصـــي أكار األخيـــرة وتهجمه على 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، لمـــا تمثله 
من افتراء واضح يهدف لتشـــوية سمعة دولة 

اإلمارات وضرب سلمها وأمنها القومي.
العاريـــة  األخيـــرة  التصريحـــات  أن  وأكـــد 
عـــن الصحـــة والتـــي تتناقـــض مـــع األعـــراف 
الخبيثـــة  النوايـــا  عكســـت  الدبلوماســـية، 

والحاقدة للنظام التركي اتجاة دولة اإلمارات، 
الواضـــح  العـــداء  يعكـــس  بـــات  الـــذي  األمـــر 
الخليـــج  دول  اتجـــاة  المســـتهجن  والصريـــح 

العربي لضرب استقرارها.
وأضـــاف أن لدولـــة اإلمـــارات تاريـــخ طويـــل 
وعريـــق في نشـــر الســـالم، من خـــالل مواقفها 
القومية، ودورها الفعـــال والبناء في المجتمع 
الدولـــي، إضافـــة لدورهـــا اإلنســـاني، فبصمات 
دولـــة اإلمارات واضحة في جميع دول العالم، 
علـــى عكس ما اتهـــم به وزير الدفـــاع التركي، 
فاالرهـــاب ونشـــر الفوضـــى ليـــس مـــن شـــيم 
العرب، األمـــر الذي تؤكد عليـــه دولة اإلمارات 
من خالل دعم قادتها للسالم واألمن العالمي.

وأكـــد البناي تضامن مملكة البحرين والشـــعب 
الخليجـــي العربـــي األصيل مع دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا ضد أي 
ا أو غيره، منوها على أن  تهديد سواء كان تركيًّ
التدخـــالت التركية في الشـــأن الداخلي تعتبر 
أحد صـــور األرهـــاب والفوضى الذي يمارســـة 
النظـــام التركي، معتبـــر أن اإلمارات خط أحمر 

وأي تهديد لها هو تهديد لكل العرب.
وأشـــار إلـــى أن هجـــوم وزيـــر الدفـــاع التركي 
الحاقـــد علـــى دولـــة األمـــارات كان عبـــر قنـــاة 
الفتنة والخبث “الجزيرة” القطرية، حيث مثل 
الوزير أحد أنواع الســـموم التي اعتادت القناة 
علـــى بثها تجـــاة دول الخليج العربـــي، موكدا 
أن النظـــام التركي بوزير دفاعه، وأبواقهم في 
قطـــر ليتمكنـــوا من العبـــث والمســـاس بتاريخ 
دولة اإلمارات العظيم في مجال حفظ السالم 
وحقوق اإلنســـان، على عكس من يقوم بنشـــر 
مرتزقتـــه في بعض الـــدول العربيـــة؛ من أجل 

اطماعه.

تصريحات مستفزة

أمـــا النائـــب عيســـى القاضـــي، فأكـــد أن أمـــن 

والتهديـــدات  البحريـــن  أمـــن  مـــن  اإلمـــارات 
مرفوضـــة تجـــاه الدولة الشـــقيقة التـــي لطالما 
التزمت بإرســـاء األمن والســـالم في كل العالم 
وبذلـــت الغالـــي والنفيس من أجـــل أن تحافظ 
الـــدول العربيـــة علـــى اســـتقرارها علـــى الرغم 
من المطامـــع الخارجية وتحـــركات المنظمات 
منابعهـــا  وتجفيـــف  المنطقـــة  فـــي  اإلرهابيـــة 
ومحاربتهـــا فـــي المياديـــن، ومنهـــا فـــي اليمن 
الشـــقيق من أجل أن تنعم الشعوب الخليجية 

والعربية بنعمة األمن واألمان.
وقـــال إن التصريحـــات المســـتفزة والعدوانية 
تجـــاه دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن 
وزيـــر الخارجية التركـــي تتناقض مع األعراف 
الدبلوماســـية وتهديـــده مرفـــوض تجـــاه دولة 
عربيـــة معروفـــة بمواقفهـــا الدوليـــة ودورهـــا 
اإليجابي في المجتمع الدولي في كافة األصعد 
السياســـية والعلميـــة واإلنســـانية، وعملها منذ 
تأسيســـها على ترســـيخ ثقافة العمل اإلنساني 
والخيـــري في الداخل اإلماراتي وخارجها وما 
تقدمه من قروض ميسرة لمشروعات التنمية 
ومســـاعدة  الطلبـــة  ورعايـــة  الناميـــة  للـــدول 
األيتـــام والعائـــالت الفقيرة وإنشـــاء المدارس 
والعيـــادات والمســـاجد وحفـــر اآلبـــار، وتلعـــب 
دورا كبيـــرا مـــن خـــالل الخدمـــات التطوعيـــة 
الخيريـــة الذي ينفذهـــا اإلماراتيون في نهضة 

الكثير من الحضارات.
وأشـــار النائـــب عيســـى القاضي إلـــى أن ردود 
الفعـــل على تصريحات وزيـــر الخارجية الترك 
جـــاءت صريحة بما ال يدع مجاال للشـــك بقوة 
العالقـــات اإلماراتيـــة العربيـــة كونهـــا تقف مع 
أزماتهم وتقدم لهم العون وفق إيمانها الراسخ 
بأهميـــة الصالت واألواصر العربية المشـــتركة 
وانفتاحهـــا علـــى شـــعوب العالـــم علـــى أســـس 

التفاهم والتفاعل وحسن الحوار.

عيسى القاضي عمار البناي يوسف الذوادي عبدالله الذوادي

نواب: تركيا تمارس “البلطجة” وعلينا مقاطعتها
ــرة ــقـ أنـ مــــع  االقــــتــــصــــادي  ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ال بـــوقـــف  مـــطـــالـــبـــة  الـــخـــلـــيـــج  دول 
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جامعة البحرين: “كورونا” عّقد تجاوب الشركات معنا
أعربــت منســقة التدريــب العلمــي فــي قســم الهندســة الكيميائيــة بكليــة 
الهندســة في جامعة البحرين حياة يوســف، عن تطلعها لتوســعة مجاالت 
التدريــب والتعــاون مــع القطاعــات المختلفــة، مشــيرة إلــى نجــاح القســم 
والشــركات المتعاونة معه في تصميم برنامج فعال للتدريب الصيفي عن 

بعد.

اإلجـــراءات  أن  يوســـف  وأكـــدت 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  الوقائيـــة 
كورونـــا لـــم تمنع القســـم مـــن تطوير 
التدريـــب  لمقـــرر  متنـــوع  برنامـــج 
العملـــي وتنفيذه بطريقـــة احترافية 
تضمـــن تحقيق االســـتفادة المرجوة 
منـــه، مشـــيرة إلـــى اســـتعداد فريـــق 
التدريب العلمي لعرض تجربته على 

الجامعات األخرى لالستفادة منها.
وذكرت منســـقة التدريب العملي أن 
البرنامـــج - الـــذي يقـــام بالتعاون مع 
شـــركات عدة مـــن بينها شـــركة نفط 
البحرين “بابكو” - انطلق مطلع شـــهر 
يونيو 2020 ويستمر إلى نهاية شهر 
أغســـطس الجـــاري، إذ انخـــرط أكثر 
مـــن 60 طالًبا وطالبة فـــي برنامجي 
الهندسة الكيميائية وأجهزة الدقيقة 
والتحكـــم فـــي البرنامـــج التدريبـــي 
Chem Pro- “الذي أطلق عليه اســـم 

.“ gram
تطبيـــق  مـــن  الرغـــم  “علـــى  وقالـــت 
البرنامج عن ُبعد إال أننا حرصنا على 
تنفيـــذه بطريقـــة احترافيـــة تضمـــن 
تحقيق الفائدة للطلبة بحيث ال يقل 

مستوى البرنامج عن سابقيه”.
اليســـير  مـــن  يكـــن  “لـــم  وتابعـــت 
الحصول على اســـتجابة سريعة من 
القطاعات الصناعية بشأن المشاركة 
فـــي البرنامـــج، خصوًصـــا ان معظـــم 
بطاقـــات  تعمـــل  القطاعـــات  تلـــك 
وكوادر أقل من حيث العدد؛ بســـبب 
الجائحة، إال أن التواصل المكثف مع 

الشركات أتى بثماره”.
وأشارت يوســـف إلى تنظيم برنامج 
التدريبيـــة  الـــورش  مـــن  متنـــوع 
والمحاضـــرات والمشـــاريع والكثيـــر 
مـــن األنشـــطة التـــي تطرح عـــن ُبعد 
وتهـــدف لتحقيق مخرجات مقررات 
أن  موضحـــة  الصيفـــي،  التدريـــب 

نخبـــة متميزة من مهندســـي شـــركة 
“بابكـــو” قدمـــوا للطلبـــة دورات عبـــر 
االتصال المرئي في مجاالت متصلة 
بتكرير البتـــرول، وعمليات المصفاة، 
ومبـــادئ  الحراريـــة،  والمبـــادالت 
والمفاعـــالت،  األساســـية،  التقطيـــر 
إضافـــة إلى مواضيـــع أخرى تختص 
بـــإدارة ســـالمة العمليات، وأســـلوب 
الذاتيـــة،  والقيـــادة  العمـــل،  مـــكان 
وتطويـــر العمـــل عـــن طريـــق تنميـــة 

مهارات نجاح الفريق.
إلـــى  الطلبـــة  تقســـيم  إلـــى  ولفتـــت 
مجموعـــات مختلفـــة فـــي البرنامـــج 
الذي اســـتمر 3 أســـابيع، إذ يقوم كل 
فريق منهـــم بإنهاء مهمـــات مختلفة 
تتعلـــق بـــكل موضـــوع علـــى حـــدة، 
وتسليم تقارير معينة للمقّيمين، إلى 
جانب إنجـــاز التقييمات التي تعطى 

للطالب دورًيا.

ونوهـــت إلـــى أن الطلبـــة تفاعلوا مع 
البرنامـــج الـــذي فـــاق توقعاتهـــم من 
حيـــث مســـتواه وفاعليتـــه والفائدة 

المتحققة منه.
وقالـــت “إلـــى جانـــب ذلـــك ينخـــرط 
الطلبـــة فـــي برنامج تدريبـــي مكثف 
التدريـــب  قســـم  قبـــل  مـــن  مقـــدم 
األعلـــى  المجلـــس  فـــي  والتطويـــر 
البرنامـــج  ويشـــتمل   ،)SCE( للبيئـــة 
فـــي  بعـــد  عـــن  محاضـــرات  علـــى 
موضوعـــات عدة، مـــن بينها: فاعلية 
نظـــام تهوية المياه لتحســـين جودة 
الميـــاه فـــي خليـــج توبلـــي، التبريـــد 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الصناعـــي 

نظـــام الرصـــد المســـتمر لالنبعاثـــات 
الصناعيـــة،  المنشـــآت  مداخـــن  مـــن 
وأحـــدث  البالســـتيكية  المخلفـــات 
األســـاليب الدوليـــة لخفضهـــا، إعداد 
وثيقـــة متكاملة بشـــأن قضايا بيئية 
معينـــة وبرنامج التنمية المســـتدامة 

وأهدافها”.
البرنامـــج  المقـــرر أن يختتـــم  ومـــن 
عـــن  تدريبيـــة  وورش  بمحاضـــرات 
إجراءات واألمن والســـالمة يقدمها 
الكيميائييـــن  المهندســـين  فريـــق 
الـــذي كان لهـــم دور فعال في تنظيم 

البرنامج.
وفيمـــا يتصـــل بالبرنامـــج التدريبـــي 

الخاص بطلبـــة بكالوريوس األجهزة 
العمليـــات  فـــي  والتحكـــم  الدقيقـــة 
الصناعيـــة، ذكـــرت يوســـف أنه جرى 
التنســـيق مع شـــركة “ASIA “ إلعداد 
برنامـــج متكامـــل يتـــم طرحـــه عـــن 
ويشـــتمل  “زووم”،  برنامـــج  طريـــق 
متواصلـــة  تفصيليـــة  دورات  علـــى 
على مدى شـــهرين في عدة مواضيع 
متصلـــة بأجهـــزة التحكـــم المختلفة، 
وأساســـيات البرمجـــة المتعلقـــة بها، 
كما تم التنســـيق لكثيـــر من المهمات 
واألنشـــطة لتقييـــم الطلبـــة وضمـــان 
االســـتفادة  مـــن  المطلـــوب  القـــدر 

والمشاركة من قبل الطلبة.

الصخير - جامعة البحرين

حياة يوسف

“الهندسة 
الكيميائية” يطور 

برنامًجا للتدريب 
الصيفي عن ُبعد

محرر الشؤون المحلية
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51.3 % يرون زيادة إنتاجية العاملين من المنزل
نتــــائــــج استـطــــالع لـ “^” بشـــــأن األداء وســـــط “كــــورونــــــا”

أظهــرت نتائــج اســتفتاء أجرتــه صحيفــة “البــاد” عبــر موقعهــا اإللكترونــي أن 51.3 % مــن المشــاركين في 
االســتفتاء يــرون زيــادة إنتاجيــة العاملين بانتظام من المنزل خال فترة جائحــة كورونا )Covid_19(، في 
حين رأى 35.65 % من المشاركين في االستفتاء الذي شارك فيه 115 شخًصا، أن هناك انخفاضا إلنتاجية 

العاملين بانتظام من المنزل خال الجائحة.
االســـتفتاء  فـــي  المشـــاركين  مـــن   % 13.04 وأبـــدى 
وجهات نظرهم بأن نســـبة إنتاجيـــة العاملين بانتظام 

من المنزل خالل الجائحة لم تتغير.
وكانـــت دراســـة عالمية حديثـــة قد كشـــفت أن العمل 
من المنزل خالل أزمة جائحة كورونا أدى إلى خفض 

الضغط على العاملين وزيادة إنتاجيتهم.
وجـــاء فـــي الدراســـة، التي أجراهـــا التأميـــن الصحي 
األلمانـــي “دي إيه كيه”، مؤخًرا، أنه قبل الجائحة، كان 
21 % من الموظفين يشعرون بالضغط المتواصل في 
عملهم، بينما تراجعت نســـبتهم إلى 15 % خالل أزمة 
كورونا. وارتفعت نســـبة العامليـــن الذين لم يتعرضوا 
إلـــى ضغـــط مطلقا أوتعرضـــوا إليه أحيانـــا من 48 % 

إلى 57 %.
أجـــرى الدراســـة معهـــدا “آي جـــي إي إس” و”فورســـا” 
لقيـــاس مؤشـــرات الـــرأي، وشـــملت آراء نحـــو 7 آالف 
عامل قبل وخالل الجائحة بحسب صحيفة “االتحاد”، 
وقـــال 54 % مـــن الذيـــن يعملـــون بانتظـــام حالًيا من 
المنزل إنهم صاروا أكثر إنتاجية مما كانوا عليه خالل 
العمـــل فـــي المكتـــب. وذكر نحـــو ثلثيهم أنهـــم تمكنوا 
مـــن التوفيق بين متطلبات العمل واألســـرة على نحو 
أفضل. وقد أعربت نسبة مماثلة عن سعادتها بالوقت 
الذي تم توفيره منذ توقف االنتقال من وإلى العمل.

وقـــال الرئيـــس التنفيذي للتأميـــن الصحـــي األلماني، 
أندريـــاس شـــتورم “العمل من المنـــزل ال يخفض فقط 

من خطـــر اإلصابة بالعـــدوى الفيروســـية، لكنه يحقق 
أيضا التوازن النفسي”، مضيفا أنه ال بد من االستفادة 
من الخبرات اإليجابية في هذا الصدد في المستقبل، 
“بدون تجاهل األبعاد الســـلبية الموجودة أيضا للعمل 

في المنزل”.

اتفاقية “آيسدا” واألزمات المالية المتعاقبة
اتفاقية “آيسدا” من أهم االتفاقيات المالية المحاسبية المبرمة 
بين البنوك مع بعضها البعض أو بين البنوك والعمالء. واالتفاقية 
قـــد تكون بيـــن طرفين في مكان واحد بعملة واحدة وتســـمى 
“اتفاقية العملة الواحدة”، أو قد تكون في أماكن مختلفة ذات 

عمالت متعددة وتسمى “اتفاقية العمالت المتعددة”. 
واتفاقية “آيسدا” الرئيسية صادرة من الجمعية الدولية لمبادلة 
المشـــتقات وخضعت لتعديالت عديدة بعـــد الهزات واألزمات 
المالية التي تعرضت لها البنوك العالمية. نظرا ألنه مع كل أزمة 
ماليـــة مصرفيـــة تظهـــر ممارســـات أو إخفاقات تتطلـــب النظر 
فـــي كيفية تجاوزها ومن هـــذا تأتي المقترحـــات والتعديالت 

لالتفاقية. 
وتم مناقشـــة االتفاقية الرئيسية أمام المحاكم بعد اإلفالسات 
الكبيـــرة كقضايـــا “ليمـــان بـــرز ورز” ومـــن واقـــع هـــذه القضايـــا 
المختلفة تم اختبار اتفاقية )آيســـدا( أمـــام المحاكم األميركية 
حيـــث تـــم اإلجمـــاع على ضـــرورة التقيـــد بالبنود الـــواردة في 

االتفاقية وأخذها مع بعضها البعض ككتلة واحدة ال تتجزأ. 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر، أن بعـــض المحاكـــم اإلنجليزيـــة نظرت 
فـــي قضايـــا تقـــدم بهـــا عمـــالء البنـــوك اســـتنادا علـــى أن هذه 
المخاطـــر  كل  توضيـــح  وعـــدم  باســـتغاللهم  قامـــت  البنـــوك 
المترتبـــة علـــى االتفاقية وأنهم كعمالء ربمـــا ال يقعوا في إطار 
الجهـــات “المؤهلة”  فنيـــا للدخول في متاهات هـــذه االتفاقية 
بـــكل تعقيداتهـــا الماليـــة المحاســـبية. ولقـــد وقفـــت المحاكـــم 
القضائيـــة في صف العمـــالء غير المتخصصين ممن يعرفون بـ 
“االنستتيوشـــنال انفســـترز”، وهم لعدم تخصصهم يقعون في 
طائلة ممن ال يجوز إقحامهم في اتفاقية “اآليسدا” ومتاهاتها 
الفنيـــة المعقدة. ومن هنا يجب علـــي البنوك الحذر عند عرض 
هذه االتفاقية على العمالء وفي نفس الوقت التأكد من تبيان 
التفاصيـــل الضروريـــة للعمـــالء وتوضيح  المخاطـــر المرتبطة 
بالتطبيق خاصة أن هذه التعامالت المالية ذات طبيعة متقلبة 
وكـــذا ذات مخاطـــر عاليـــة. وربمـــا يكـــون مـــن األجـــدر توجيه 
العمـــالء للحصـــول علـــى استشـــارات محاســـبية قانونيـــة قبل 

توقيع االتفاقية.   
عند اتفاق األطراف على “آيسدا”، هناك جداول خاصة ملحقة 
باالتفاقية الرئيســـية يتـــم توقيعها بين الطرفيـــن المتعاقدين. 
وفـــي الجداول يتم النص صراحة علـــى أي من بنود االتفاقية 
الرئيســـية ينطبق على الطرف األول وأيها ينطبق على الطرف 
الثانـــي أو ينطبـــق عليهمـــا معا. وهـــذه التفاصيل تمثـــل البنود 
التي يتم االتفاق عليها بعد المشاورات والنقاش بين األطراف 
المتعاقـــدة. وهذه المرحلة هامة ألنها تتضمن التزام كل طرف 
وفـــق مـــا هو مبيـــن في الجـــداول الموقـــع عليها. ومـــن النقاط 
القانونيـــة الهامـــة التي يجـــب االتفـــاق عليها، اختيـــار القانون 
الواجـــب التطبيـــق والمحاكـــم ذات االختصـــاص القضائـــي، أو 
التحكيـــم كاختيار مركز ومكان وهيئـــة التحكيم. ومن النقاط 
القانونيـــة الهامة الواجبة التوضيح، أن كل العمليات المختلفة 
التي تحدث بين األطراف تعامل كاتفاقية واحدة تحت مظلة 
“آيسدا”، هذا للعلم ألن األطراف قد تدخل في عمليات متعددة 

مختلفة. ونتابع.. 
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د. عبد القادر ورسمه 

ن البنك إجــراء تحويالت رقمية ضمن معامالته المصرفية االتفاقية ُتمكِّ

“البحرين الوطني” و“Infosys Finacle” يوقعان شراكة

أبـــرم بنـــك البحرين الوطني، تماشـــًيا 
مـــع اســـتراتيجيته المتمحـــورة حول 
تطويـــر تبني نظـــام إيكولوجي قوي، 
Info� شـــركة  مـــع  شـــراكة  “اتفاقيـــة 
Ed� وهـــي جـــزء مـــن ،”sys Finaclee
ُتعـــد  التـــي   ،geVerve Systems
بدورها شركة فرعية مملوكة بالكامل 

.Infosys )NYSE: INFY( لصالح
وتنـــص االتفاقية علـــى اعتماد البنك 
Finaclee Cash Man�  لبرنامـــج
مـــن  ليتمكـــن   ،agement Suite
ضمـــن  رقميـــة  تحويـــالت  إجـــراء 
معامالته المصرفية. ومن شـــأن هذه 
االتفاقيـــة أن تســـمح لبنـــك البحرين 
الوطنـــي بتقديـــم مجموعـــة شـــاملة 
مـــن الخدمـــات للعمـــالء مـــن قطـــاع 
الشـــركات، مع ســـهولة الوصـــول إلى 
مجموعة مـــن خدمات إدارة األموال 
الرقميـــة، مثل: تفعيـــل وضع الخدمة 
تبســـيط  علـــى  والقـــدرة  الذاتيـــة، 
كمـــا  انســـيابية.  بـــكل  المدفوعـــات 
ســـيتمكن البنـــك من تقديـــم خدمات 
للعمالء بحســـب تفضيالتهـــم وإدارة 
اســـتحقاقاتهم بشـــكل أكثـــر فاعليـــة 

عبر القنوات.
االتفاقيـــة،  هـــذه  علـــى  وتعليًقـــا 
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
المصرفيـــة واالســـتثمارية للشـــركات 
بنـــك  لـــدى  الماليـــة  والمؤسســـات 
الكـــردي  هشـــام  الوطنـــي  البحريـــن 
مـــن  كجـــزء  الشـــراكة  هـــذه  “تأتـــي 
عملية التحول الرقمي لبنك البحرين 
الوطنـــي، إذ ُيرافقهـــا مجموعـــة مـــن 
التحديثات التي ســـتؤدي إلى تعزيز 
سالســـة الخدمـــات المقدمـــة لعمالء 

البنك”.
لمســـاهمة  “نظـــًرا  بقولـــه  وأضـــاف 
مـــن  المتكامـــل  األمـــوال  إدارة  حـــل 

بتقديـــم   ”Infosys Finaclee“ شـــركة 
تجربـــة مصرفية من الطـــراز العالمي 
لعمالئنا من الشـــركات والمؤسســـات، 
وســـيمكننا ذلك حتًمـــا من دفع عجلة 
نمـــو معامالتنـــا المصرفيـــة التجارية 

ُقدًما”.
ومن جانبه، قال نائب الرئيس األول 
بشـــركة  العالمـــي  المبيعـــات  ومديـــر 
فينكاترامانـــا   ،”Infosys Finaclee“
علـــى  التركيـــز  “يتزايـــد  جوســـافي 
للشـــركات،  المصرفـــي  الجانـــب 
خصوصا في ظل ســـعي البنوك حول 
العالم إلجراء المزيد من التحديثات، 
بغيـــة مواكبـــة آخـــر التطـــورات. لـــذا، 

البحريـــن  بنـــك  إدارة  ُنهنـــئ  فإننـــا 
الوطنـــي علـــى اســـتمرارها الـــدؤوب 
التحـــول  برنامـــج  ضمـــن  بالتقـــدم 
الرقمـــي الشـــامل. ويســـعدنا أيًضا أن 
نوســـع نطـــاق عالقتنا مـــع البنك، عبر 
تعزيز أواصر التعاون معه، لمشـــاركة 
 Finaclee Digitale Cash مجموعـــة 
تقييًمـــا  األعلـــى   Management
Finaclee Digitale En�  ومجموعـــة

gagement، إذ أثبتـــت تلـــك الحلول 
وأظهـــرت  التكيـــف،  علـــى  قدرتهـــا 
قـــدرات منصتهـــا العلميـــة، وهـــو مـــا 
يتجلـــى أكثر عبر التقييـــم واالختيار 
الدقيـــق لبنك البحريـــن الوطني. كما 
إننـــا نتطلع إلـــى إثراء هذه الشـــراكة 
واالســـتمرار بدعم تقـــدم ونمو البنك 

الوطني الرائد”.
علـــى  الجديـــد  التحديـــث  وســـيعمل 
زيادة تبســـيط المعامـــالت المصرفية 
التي يقوم بها العمالء من الشـــركات، 
الســـيولة  إدارة  علـــى  ومســـاعدتهم 
وتقليل المخاطر المالية. كما ستمّكن 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي مـــن تعزيـــز 
االبتـــكار، وذلـــك عـــن طريـــق إطـــالق 
عبـــر  جديـــدة  وخدمـــات  منتجـــات 

القنوات الرقمية.

المنامة - البحرين الوطني

المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج”: إتمام 
التسجيل للسفر إلكترونًيا

ذكرت “طيران الخليج” عبر حسابها 
لجميع  يمكن  أنــه  “تويتر”  موقع  في 
الــمــســافــريــن الــمــغــادريــن مــن مطار 
إتمام عملية  اآلن،  الدولي،  البحرين 
 24 قبل  إلــكــتــرونــيــًا  السفر  تسجيل 
ســاعــة مــن مــوعــد إقـــاع رحــاتــهــم؛ 
موقعنا  على  الخدمة  هذه  تتوفر  إذ 
أو    )gulfair.com ( اإللــكــتــرونــي 

عن طريق تطبيقنا للجوال.

* مستشار وخبير قانوني

المحرر االقتصادي

أثناء توقيع الشراكة

بوجيري: تراجع بنسبة  8 %  الستخدام الصراف اآللي بالبحرين
عـــرض رئيـــس قســـم تقنيـــة المعلومـــات 
بنـــك  فـــي  الرقميـــة  التحتيـــة  والبنيـــة 
بوجيـــري،  محمـــد  والكويـــت،  البحريـــن 
في نـــدوة نظمتهـــا جمعيـــة التكنولوجيا 
واألعمـــال البحرينيـــة بالتعـــاون مـــع “إن 
المعلومـــات  العالميـــة ألنظمـــة  جـــي إن” 
المتكاملـــة، بعـــض األرقـــام التـــي تؤكـــد 
النقلـــة الهائلة في مجال زيـــادة االعتماد 
علـــى القنـــوات أو الخدمـــات المصرفيـــة 
الرقميـــة، ومـــن ذلـــك مـــا أعلنـــه مصرف 
بنســـبة  زيـــادة  عـــن  المركـــزي  البحريـــن 
فـــوري+،  عبـــر  التحويـــل  فـــي   %  700
و31 % عبـــر فـــوري، و90 % عبـــر نظـــام 
فواتيـــر، 81 % مـــن خالل قنـــوات الدفع 
اإللكتروني المختلفة، مقابل تراجع 8 % 
في اســـتخدام أجهزة الصراف المنتشرة 
فـــي الشـــوارع، وقـــال “هـــذا كلـــه يدفعنا 

ويشجعها على المزيد من االستثمار في 
البنية التحتية الرقمية”.

النـــدوة  فـــي  خـــالل  بوجيـــري  وكشـــف 
علـــى  بســـرعة  تعمـــل حاليـــا  البنـــوك  أن 
تلبيـــة توقعات العمالء المتزايدة بشـــأن 
حصولهم على خدمـــات مصرفية رقمية 
ســـهلة وميســـرة وآمنـــة، خاصـــة بعد أن 
اكتشـــف المزيد من العمالء مدى سهولة 
التعامـــل رقميـــا فـــي األمـــور المالية بدال 
مـــن إضاعـــة وقتهم وجهدهـــم في زيارة 

المصـــرف إلجـــراء تلك المعامـــالت، لكنه 
فـــي الوقـــت ذاتـــه أشـــار إلـــى تحديـــات 
جديـــدة ظهرت بشـــكل واضـــح عند هذا 
التحول، من بينها تحديات على مستوى 
األمن السيبراني يعود لسببين األول هو 
اســـتخدام الخدمـــات الرقمية المصرفية 
مـــن قبـــل عمـــالء ليـــس لديهـــم العلـــم أو 
الوعـــي الكافـــي بكيفية حمايـــة بياناتهم 
ومعلوماتهـــم، والتحـــدي الثاني هو عمل 

موظفي البنوك من المنزل واستخدامهم 
ألجهزة كمبيوتر ربما ليســـت محمية من 
االختراق واتصالهم باالنترنت من شبكة 

خارج شبكة البنك.
وعقـــدت الندوة عـــن ُبعد، حـــول فاعلية 
األداء واإلنتاجيـــة خـــالل وبعـــد جائحة 
فيـــروس كوفيد19�، جـــرى خاللها بحث 
التغيـــرات العميقـــة التي يشـــهدها العمل 
فـــي القطـــاع الحكومي والخـــاص كأحد 

تداعيات الجائحة.
وتحـــدث مديـــر إدارة الحوكمـــة والبنـــى 
المعلومـــات  هيئـــة  فـــي  المؤسســـية 
والحكومة االلكترونية، خالد المطاوعة، 
عن التعامـــل مع متطلبات مرحلة ما بعد 
الجائحـــة مـــن منظـــور حكومـــي، مؤكدا 
متطلبـــات  لمواكبـــة  الحكومـــة  ســـعي 
التحـــول الرقمـــي وتقديـــم خدمـــات عن 

بعد موثوقة للمستخدمين.
مـــن جانبـــه، تحـــدث الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة “إن جـــي إن”، يعقـــوب العوضي، 
المؤسســـات  مـــن  المزيـــد  توجـــه  عـــن 
البحريـــن  فـــي  والمنظمـــات  والشـــركات 
والعالم نحو االستعانة بمصادر خارجية 
كنمـــوذج إدارة إســـتراتيجي يعتمد على 
تحويل جميع أو بعض العمليات اإلدارية 
إلـــى شـــركة أخـــرى كطـــرف ثالـــث يؤدي 

خدماته اإلدارية يوم بيوم.

فيمـــا تحدثـــت عائشـــة بوشـــقر أســـتاذة 
تقنيـــة المعلومات بجامعـــة البحرين عن 
كيفيـــة تنشـــئة جيـــل مـــن المتخصصين 
المســـتعدين لمواجهة األحداث المفاجئة 
وغيـــر المتوقعـــة، مشـــددة علـــى أهميـــة 
تزويـــد الطلبـــة والخريجيـــن بالمهـــارات 
الحديثـــة التي يتطلبها ســـوق العمل في 

عصر الثورة الصناعية الرابعة.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الحلـــو  مشـــعل  واألعمـــال  التكنولوجيـــا 
أن هـــذه الندوة تركز بشـــكل خاص على 
اإلجـــراءات الواجـــب اتخاذهـــا مـــن قبل 
مديـــري تقنية المعلومات في الشـــركات 
والمؤسســـات لتعزيز مرونة مؤسساتهم 
في التعامل مـــع تداعيات هذا الفيروس 
وما يمكن أن يســـببه من أضرار واســـعة، 
واالســـتعداد أيضـــًا لتحقيـــق االنتعـــاش 

والنمو مرة أخرى.

المنامة - التكنولوجيا واألعمال البحرينية

خبراء يستعرضون 
تغيرات أداء قطاع 

األعمال جراء 
“كورونا”

جانب من المشاركة في الندوة 

دبي- مباشر

أعلنـــت مجموعـــة “جـــي إف إتـــش الماليـــة”، أمـــس 
االثنين، اســـتكمال المصرف الخليجي التجاري التابع 

لها بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دوالر.
وقالـــت المجموعـــة في بيان لســـوق دبـــي المالي، إن 
الطـــرح جـــاء بعـــد حصـــول المصـــرف علـــى موافقـــة 
الجهـــات الرقابيـــة والجمعيـــة العمومية غيـــر العادية 

التي انعقدت بداية هذا العام.
وأضافـــت أن المصرف نال دعم المســـاهمين إلصدار 

صكوك ضمن الشـــريحة األولى الداعمة لقاعدة رأس 
المـــال بقيمـــة تصـــل إلـــى 200 مليـــون دوالر بما يعزز 
قاعـــدة رأس المـــال ويســـاهم فـــي تحقيـــق األهداف 

المرحلية الستراتيجية المصرف الجديدة.
ولفتـــت إلى أن اإلغالق الناجح لهذا اإلصدار ســـيعزز 
المركز المالي للمصرف الذي ســـيمكنه من االســـتثمار 
في تطوير خدماتـــه المصرفية اإللكترونية لتتنافس 

للحصول على حصة أكبر بالسوق.
ونوهـــت إلـــى أن هـــذا النمـــو ســـينعكس كذلـــك علـــى 

مركزها المالي وربحيتها.  وكان ســـوق ناسداك دبي، 
أدرج صكـــوًكا بقيمـــة 200 مليـــون دوالر لمجموعـــة 
“جي إف إتش المالية” في مطلع شهر يونيو الماضي، 
وأتى هذا اإلدراج بعد إدراج سابق بقيمة 300 مليون 
دوالر. وسوف تستخدم المجموعة عائدات الصكوك 

لدعم ميزانيتها العمومية وتنويع دخلها.
وأعلنت مجموعة “جي إف إتش المالية”، في الشـــهر 
ذاتـــه، عـــن إكمـــال عملية إصـــدار صكـــوك بقيمة 500 

مليون دوالر.

الرقابيــة والجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بعــد موافقــة الجهــات 
“الخليجي التجاري” يستكمل طرح صكوك بـ 159 مليون دوالر
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+973 17580939
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ســــار الجديـدة 
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تبـــــــدأ المساحات من
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الوثائــــــــــق
جاهـــــــزة

بسعــــــر قـدمـ

مغــري 
جــــــــــــًدا..

مدرســة بالقــــرب
سـانت كريستوفر مـــــن

تحـديث
Update��

www.grnata.com

محجـوز
Booking

مبـــــاع
Sold

متــــــاح
Available

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 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
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بسعــــــر قـدمـ

مغــري 
جــــــــــــًدا..
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 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
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تسارع وتيرة الجائحة عالميا وعدد اإلصابات أكثر من 18 مليونا

“منظمة الصحة”: ال حل سحريا لـ “كورونا”

نبهت منظمة الصحة العالمية، أمس االثنين، إلى احتمال عدم وجود “حل ســحري” للقضاء على فيروس كورونا المســتجد الذي أصاب الماليين 
حــول العالــم، وأودى بحيــاة مئــات اآلالف مــن المرضــى. ويأتــي تحذيــر الصحــة العالميــة، وســط آمــال كبيــرة فــي التوصــل إلــى لقــاح ضد مرض 

“كوفيد19-”، السيما أن عددا من شركات األدوية الكبرى وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال المدير العـــام للمنظمة، تيدروس 
إفـــادة  فـــي  جيبريســـوس،  أدهانـــوم 
صحفية عبر اإلنترنت من مقر المنظمة 
في جنيـــف “ال يوجد حل ســـحري في 

الوقت الحالي وقد ال يوجد أبدا”.
اإلصابـــات  عـــدد  إجمالـــي  وتجـــاوز 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، التي تم 
تســـجيلها في العالم، عتبـــة 18 مليون 
بـــرس  إصابـــة، وفـــق تعـــداد لفرانـــس 
يستند إلى مصادر رسمية حتى األحد.
إصابـــة   18.254.639 إحصـــاء  وتـــم 
على األقل مع اســـتمرار تسارع انتشار 
الوبـــاء، حيـــث ُســـجلت مليـــون إصابة 
جديدة فقط في الـ24 ساعة األخيرة.

وأكثـــر من نصف اإلصابـــات في العالم 
تتركـــز في الواليـــات المتحدة وأميركا 

الالتينية ومنطقة الكاريبي.
الدولـــة  المتحـــدة  الواليـــات  وتعـــد 
األكثـــر تضررا في العالـــم بـ4.813.984 
وفـــاة،  158.372 حالـــة  بينهـــا  إصابـــة 
تليهـــا البرازيـــل بــــ2.733.677 إصابـــة 
و94.104 وفـــاة. اللقـــاح ليـــس “عصـــا 

نقلـــت  ســـابق،  وقـــت  فـــي  ســـحرية” 
صحيفة “واشنطن بوست” عن الباحث 
فـــي األمـــراض المعدية وعلـــم المناعة 
بجامعة هارفـــارد، يوناتان غراد، قوله، 
أن اللقـــاح المرتقـــب لـــن يكـــون بمثابة 
ضغـــط علـــى الـــزر ثـــم تنتهـــي األزمـــة 
الصحيـــة، أي التخلـــص مـــن الكمامات 

وكافة اإلجراءات الوقائية األخرى.
وأضاف غراد: “تطوير اللقاح ســـيكون 
التلقيـــح  ألن  نهايـــة،  وليـــس  بدايـــة 

مثـــل  المراحـــل  مـــن  عـــددا  يتطلـــب 
التوزيع وشـــبكات اإلمداد وثقة الناس 
والتعاون بين الدول، وبالتالي، ستكون 
ثمة حاجة إلى أشهر وربما إلى سنوات 
طويلـــة حتـــى يحصـــل الجميـــع علـــى 

الجرعة ويصبح عالمنا آمنا”.
ســـيحصلون  مـــن  أن  خبـــراء  ويقـــول 
علـــى جرعة مـــن اللقـــاح، لـــن يصبحوا 
محصنين فورا ضـــد اإلصابة بفيروس 
كورونـــا المســـتجد، ألن جهـــاز المناعة 

لدى اإلنســـان يحتاج إلى عدة أســـابيع 
المضـــادة  األجســـام  يجمـــع  حتـــى 
وفـــي  المـــرض.  لمكافحـــة  المطلوبـــة 
بعـــض تقنيـــات التلقيـــح، يتـــم إمـــداد 
اثنتيـــن تفصلهمـــا  الجســـم بجرعتيـــن 
فترة من الزمـــن، وهذا يعني أن اللقاح 
ليس مســـألة ثوان عابرة كما نعتقد ثم 

تحصل الحماية.
 وفضـــال عـــن ذلك، قـــد تكـــون المناعة 
المترتبـــة عـــن اللقاح قصيـــرة األمد أو 
جزئيـــة وال تحمـــي بشـــكل كامـــل، مما 
سيضطر الناس إلى إعادة التلقيح بين 
الفينـــة واألخـــرى، أو مواصلـــة التباعد 
االجتماعـــي وارتـــداء الكمامات، حتى 

بعد أخذ الجرعة.
وفـــي حال لم يكـــن اللقـــاح ناجعا جدا 
فـــي حمايـــة بعـــض الفئات مـــن الناس، 
فإنهـــم ســـيواصلون اإلصابـــة بالمرض 
رغـــم نجـــاح اللقـــاح، لكـــن آراًء خاطئة 
ســـترّوج بشـــأنه، وسيســـري االعتقـــاد 
بأنـــه غيـــر مفيـــد، وربمـــا ينصـــرف عنه 

أشخاص يحتاجون إليه فعال.

عواصم ـ وكاالت

جالل آباد ـ أ ف ب

أمـــس  أفغـــان،  مســـؤولون  قـــال 
االثنين، إن 20 شخصا على األقل 
لقوا مصرعهـــم في الهجوم الذي 
تبنـــاه تنظيم “داعـــش” اإلرهابي 
أفغانســـتان،  فـــي  ســـجن  علـــى 

حسبما ذكرت “فرانس برس”.
فـــي هجـــوم  األشـــخاص  وقتـــل 
لداعـــش  تابعـــة  جماعـــة  شـــنته 
نانغارهـــار  بواليـــة  ســـجن  علـــى 
شرقي أفغانستان، واستمر حتى 
االثنيـــن، حســـبما ذكـــر مســـؤول 

محلي.
وقـــال ظاهـــر عـــادل، المتحـــدث 

باســـم إدارة الصحة في الوالية، 
إن 42 شـــخصا آخريـــن أصيبـــوا 
فـــي االشـــتباك الـــذي بـــدأ مســـاء 
االحـــد، مضيفـــا أنه مـــن المتوقع 
ارتفـــاع حصيلة القتلـــى، وفق ما 

نقلت “األسوشيتد برس”.
ســـيارة  بتفجيـــر  الهجـــوم  وبـــدأ 
ملغومة عند بوابة مدخل السجن 
في جالل آباد، عاصمة نانغارهار، 
ثم فتح عدد من المهاجمين النار 
على قـــوات األمن األفغانية، ولم 
يتضـــح عـــدد المهاجميـــن الذين 

شاركوا في القتال. 

قتلى في هجوم لداعش على سجن بأفغانستان

بيروت ـ وكاالت

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس االثنين، 
عــون،  ميشال  الجمهورية،  رئيس  أن 
ــــوزراء، حسان ديـــاب، وقعا  ال ورئــيــس 
بتعيين شــربــل وهــبــة وزيــرا  مــرســومــا 
مكان  ليحل  والمغتربين،  للخارجية 

سلفه المستقيل، ناصيف حتي.
في  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  وبحسب 
لبنان، فإن ميشال عون وحسان دياب، 
غــادر  ــذي  ال حتي  استقالة  على  وافــقــا 
المنصب احتجاجا على أداء الحكومة.

الــمــعــيــن حديثا  ــل وهـــبـــة،  وكــــان شــرب
لبنان،  في  الخارجية  وزارة  رأس  على 
مــســتــشــارا دبــلــومــاســيــا لـــدى الــرئــيــس 

ميشال عون.
المستقيل  الخارجية  وزيــر  وعــزا 

بيان  فــي  استقالته  أســبــاب 
أداء  تـــعـــذر  إلــــى  رســـمـــي 

مهامه في هذه الظروف 
والمصيرية  التاريخية 

التي يمر بها لبنان والذي ينزلق للتحول 
إلى دولة فاشلة، على حد وصفه.

ــاف الــبــيــان: “نــظــرا لــغــيــاب رؤيــة  وأضــ
للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقال 
وفي  العربية  بيئته  في  ومشعا  فاعال 
في  فاعلة  إرادة  غــيــاب  وفــي  الــعــالــم، 
تــحــقــيــق اإلصـــــالح الــهــيــكــلــي الــشــامــل 
بــه مجتمعنا  يــطــالــب  ــذي  الـ الــمــطــلــوب 
الــدولــي  المجتمع  ويــدعــونــا  الــوطــنــي 
للقيام به، قررت اإلستقالة من مهامي 

كوزير للخارجية”.
ــي بـــيـــان اســتــقــالــتــه  ــب حــتــي فـ ــالـ وطـ
ــي الـــعـــديـــد مــن  ــنـــظـــر فــ بــــــــــ”إعــــادة الـ
السياسات والممارسات من أجل 
إيالء المواطن والوطن االولوية 
االعتبارات  كافة  على 
والــــــــتــــــــبــــــــايــــــــنــــــــات 
ــات  ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــ ــق ــ ــ واالن

والخصوصيات”.

لبنان... تعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية

لندن ـ ديلي تلغراف

كتبت صحيفة تلغراف البريطانية أن حزب هللا اللبناني دّرب “جيشــا إلكترونيا” يضم آالف نشــطاء وســائل التواصل 
االجتماعي، ينتمون لدول مختلفة بينها السعودية والبحرين.  وقالت الصحيفة في تقرير مطول إن حزب هللا وبدعم 
مــن إيــران، يســعى لتشــكيل “جيوش إلكترونية” في جميع أنحاء المنطقة. وحســب التحقيق شــارك فــي هذه الدورات 

نشطاء من العراق والسعودية والبحرين وسوريا لتشكيل ما يسمى”الجيوش اإللكترونية”.

هللا  حـــزب  أن  التقريـــر  وأفـــاد 
اللبنانـــي يدرب اآلالف من نشـــطاء 
والقوميـــات  الجنســـيات  متعـــددي 
علـــى اســـتخدام وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، للمســـاعدة فـــي نشـــر 
حســـابات وهمية فـــي جميع أنحاء 

الشرق األوسط.
هـــذه  تتـــم  التحقيـــق،  وبحســـب 
الدورات المكثفـــة في مبنى مكون 
فـــي ضاحيـــة  مـــن ثالثـــه طوابـــق 

بيروت الجنوبية.

ووفقا للتحقيق، فإن من األساليب 
هـــذه  تســـتخدمها  التـــي  الشـــائعة 
الجيـــوش اإللكترونيـــة هي إنشـــاء 
الحســـابات  مـــن  كبيـــرة  شـــبكات 
المزيفة التي تضخم رسائل معينة 
والتعليـــق  اإلعجـــاب  طريـــق  عـــن 
بعضهـــا  منشـــورات  ومشـــاركة 

البعض.
وقـــال محللـــون إن هـــذه الـــدورات 
تســـلط الضـــوء علـــى “نفـــوذ إيران 
غيـــر  والطـــرق  المنطقـــة،  فـــي 

المشـــروعة التي تعتمد عليها لنشر 
أيديولوجيتها في الشرق األوسط، 

المنطقة التي تزداد انقساما”.
عمليـــات  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
هللا”  لـ”حـــزب  الرقمـــي  التدريـــب 
مـــع  20 مقابلـــة  أكثـــر مـــن  تشـــمل 
سياســـيين ومحللين ومتخصصين 
في وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
العمليـــات  وحـــدة  فـــي  وعضـــوا 
العراقيـــة  العســـكرية  النفســـية 
وعضـــوا فـــي المخابـــرات العراقية 

وعدة أعضاء سابقين متخصصين 
بالتجييش اإللكتروني.

محلـــل  جولهـــان،  جويـــل  وقـــال 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
في مجموعة ريســـك االستشارية: 
“لقـــد أثبـــت حـــزب هللا قدرته على 
التـــي  للجماعـــات  الدعـــم  تقديـــم 
تتفق معه إيديولوجيا في المنطقة 
بطرق مختلفة لســـنوات”. وأضاف: 
المضللـــة  المعلومـــات  “اســـتخدام 
الحقيقـــة  وتقويـــض  لتعطيـــل 
يهـــدف إلـــى حـــد كبيـــر إلـــى جعـــل 
الناس يفقـــدون الثقة في الحقيقة 
المشـــاعر  تنشـــيط  إلـــى  باإلضافـــة 

السلبية حول قضايا معينة”.

والــبــحــريــن” ــة  ــودي ــع ــس “ال بينها  مختلفة  ــدول  ــ ل يــنــتــمــون  الــنــشــطــاء  آالف  درب 

“تلغراف”: “حزب اهلل” يسعى لتشكيل “جيوش إلكترونية”

القدس المحتلة ـ وكاالت

أكــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو فــي كلمتــه أمــام 
الكنيســت أمــس االثنيــن، أن بالده ســتضرب كل من يحــاول االعتداء 

عليها وأن “هذا المبدأ ال يزال ساريا”.

وقـــال: “ال نرتـــاح أمنيا ولـــو للحظة 
واحدة.. الجيش اإلسرائيلي أحبط 
لتنفيـــذ عمليـــة تخريبيـــة  محاولـــة 
علـــى الجبهـــة الســـورية، وتحركنـــا 
أمـــس إزاء قطاع غزة، حيث قامت 
جهات منشقة بإطالق صاروخ على 

أراضينا”.
الشـــأن  هنـــاك  “وبالطبـــع  وأضـــاف: 

اللبناني الذي ال يزال قائما”.
وتابع: “ســـنضرب كل مـــن يحاول 

مـــن  وكل  علينـــا،  يعتـــدي  أن 
يعتـــدي علينـــا، وهـــذا المبدأ ال 

يزال ساريا”.
إســـرائيل  وأعلنـــت 

أمـــس األحـــد، عن 

قيام طائراتها ومروحياتها بتوجيه 
عدة ضربات في قطاع غزة، مشيرة 
إلى أن األمر جـــاء “ردا على إطالق 
صـــاروخ مـــن غـــزة باتجـــاه الداخل 
اإلســـرائيلي بالقرب من مســـتوطنة 

سديروت”.
أنهـــا  أعلنـــت  ثانيـــة،  عمليـــة  وفـــي 
وجهـــت ضربـــة لمجموعـــة تســـللت 
بالقـــرب مـــن الســـياج الفاصـــل فـــي 
الجـــوالن المحتل، وأنها أصابت 
المتســـللين بعد توجيه ضربة 
جوية لهم، مؤكدة أنهم “كانوا 
زرع  ينـــوون 
ناســـفة  عبـــوات 

في المنطقة”.

نتنياهو: سنضرب كل من يحاول االعتداء علينا
الخرطوم ـ وكاالت

حـــذر وزيـــر الـــري الســـوداني، ياســـر 
عبـــاس من أن التحـــرك المنفرد لملء 
وتشـــغيل ســـد النهضة قبـــل التوصل 
التفـــاق بين الدول الثالث يعيد طرح 
المخـــاوف في حـــال تكـــرار مثل هذا 
التحـــرك فـــي المســـتقبل، و تحديـــدا 
و  البيئيـــة  بالتاثيـــرات  يتعلـــق  فيمـــا 
االجتماعية للمشروع على المزارعين 

على ضفاف النيل األزرق.
للوزيـــر  كلمـــة  ل  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الســـوداني أمام المفاوضات المتعلقة 
بمـــلء وتشـــغيل ســـد النهضـــة التـــي 

تجـــري برعاية االتحـــاد اإلفريقي 
أفريقيـــا  جنـــوب  رئاســـة  و 
مـــن  الـــري  وبمشـــاركة وزراء 

إثيوبيا ومصر.
خطابـــه  وفـــي 

االجتمـــاع،  أمـــام 
إن  عبـــاس  قـــال 

الوفـــد الســـوداني أجـــرى مشـــاورات 
واســـعة منـــذ نهايـــة الجولـــة األخيرة 
للمفاوضـــات خصوصا بعد التداعيات 
الســـلبية لبدء ملء السد دون تشاور 

مسبق.
وطالـــب الوزير الســـوداني بأن تكون 
الجولة الحالية من المفاوضات جولة 
حاســـمة عبـــر تحديد أجنـــدة محددة 
لفتـــرة األســـبوعين، مـــع إعطـــاء دور 
أكبـــر للمراقبيـــن في تقريـــب وجهات 
النظر والتركيز على القضايا المعلقة.

وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك االلتـــزام بعدم 
علـــى  جديـــدة  قضايـــا  أي  عـــرض 
الوصـــول  بغـــرض  المفاوضـــات، 
مـــلء  بشـــأن  ملـــزم  التفـــاق 
وتشـــغيل ســـد النهضة متضمنا 
اتفاق حول المشـــاريع 
علـــى  المســـتقبلية 

النيل األزرق.

السودان يحذر من التحرك المنفرد لملء سد النهضة

قتيل و13 جريحا بانفجار 
قرب مشهد اإليرانية

آخـــريـــن  ــب 13  ــ ــي قـــتـــل شـــخـــص واصــ
للمواد  مصنع  ــات  خــزان أحـــد  بــانــفــجــار 
ــرب مــديــنــة مــشــهــد شمال  الــغــذائــيــة قـ
الطورائ في  دائرة  وقالت  إيران.  شرقي 
مدينة جناران قرب مدينة مشهد، أمس، إن 
انفجارا وقع في أحد خزانات مصنع إلنتاج 
عن  أسفر  ما  المدينة،  في  الغذائية  المواد 
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح.

وقال رئيس مديرية الصناعية في محافظة 
التحقيقات  إن  بــيــاتــي  بخشعلي  جــنــاران 
األولية تشير إلى أن سبب االنفجار هو عدم 
إغالق باب خزان المواد األولية، ما أدى إلى 

انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان.

طهران ـ وكاالت  : تشهد إيران حالة  «
وفاة واحدة كل سبع دقائق بسبب 

تداعيات اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد، حسبما نقلت وكالة 
“رويترز” عن التلفزيون اإليراني. 

وقالت وزارة الصحة اإليرانية، أمس 
االثنين، إن 215 شخصا توفوا خالل 

األربع والعشرين ساعة الماضية 
بالفيروس التاجي، ليبلغ إجمالي عدد 
الوفيات في البالد 17405، كما سجلت 

2598 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك 
تعداد المصابين بالوباء إلى 312035 

حالة. وأطلقت وسائل اإلعالم 
اإليرانية تحذيرات من عدم الحفاظ 

على قواعد التباعد االجتماعي، 

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات 
لعدة مواطنين إيرانيين في شارع 

مزدحم دون وضع الكمامة أو مراعاة 
للقواعد الصحية الموصى بها للحد 

من تفشي “كوفيد19-”. ويشكك 
بعض الخبراء في دقة اإلحصاءات 

الرسمية ألعداد اإلصابات بفيروس 
كورونا المستجد في إيران، إذ 

أشار تقرير لمركز أبحاث البرلمان 
اإليراني في أبريل إلى أن األعداد ربما 
تكون مثلي ما تعلنه وزارة الصحة. 
وقال التقرير إن البيانات الرسمية 
تستند فقط إلى أعداد الوفيات في 

المستشفيات ممن أجريت لهم 
فحوص وجاءت نتيجتها إيجابية. 

وأشارت تقارير إعالمية، استنادا إلى 
بيانات من مصدر لم تذكر اسمه، 

أن عدد الوفيات بالفيروس في 
إيران قد يكون ثالثة أمثال المعلن 

عنه. ونفت إيران ما ورد بالتقرير، 
وقالت إنها ال تمارس أي تعتيم 

بشأن تعداد اإلصابات أو الوفيات 
المسجلة في البالد.

إيران... حالة وفاة بـ “كورونا” كل 7 دقائق

طهران تحذر من عدم االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي

“حزب الله” وبدعم من إيران يسعى لتشكيل “جيوش إلكترونية” في جميع أنحاء المنطقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

طهران - وكاالت
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سارقو التاريخ... سرقة الخالفة العباسية
تاريـــخ العثمانييـــن األســـود مبنـــي علـــى تدميـــر حضـــارة أي بلـــد 
يحتلونه، حيث ينتهكون إنســـانية البشـــر من خالل محاولة إعالء 
عرقهـــم الـــذي ال أصل له، ويقومون بســـرقة كل شـــيء من أجل أن 
يوهموا ويخدعوا البشـــرية بأنهم شـــعب له تاريخ، ومن ســـرقاتهم 
ســـرقة الخالفة العباسية، فقد احتل سليم األول عام 1517 الشام 
ومصر، وأســـر آخر الخلفاء العباســـيين وجره إلى إسطنبول إمعانا 
بإذالل المســـلمين، وانتقاما ألجداده الذين كانوا مرتزقة يخدمون 
بالجيـــش العباســـي، وأقول مرتزقة حتى أفـــرق بينهم وبين جنود 
الجيش العباســـي الذين يدافعون عن اإلســـالم ويعملون على فتح 
البالد، وقد حاول سليمان القانوني ابن سليم األول تنصيب نفسه 
خليفة للمسلمين كافة، إال أنه اصطدم بحقيقة أن الخالفة ال تجوز 
إال بقريـــش ومـــن في صلبها، حتى لو كانـــوا من األنصار وهم عرب 

أبناء عرب، فإنه ال تجوز خالفة أي عربي إال من قريش.
وألن العثمانيين صعاليك وخليط أقوام مشردة وقتلة وقطاع طرق  «

وال أصل لهم، من تتار وقوقاز وفرس وأرمن وبلغار وكرد وبلقان، 
اجتمعوا وكونوا من يسمون بالعثمانيين، قام سليمان القانوني 

بسرقة الخالفة العباسية والتحايل على شرط قرشية الخالفة، بأن 
لقب نفسه بلقب “خليفة الله” عوضا عن خليفة المسلمين الذي 
يشترط قرشية النسب، ولقب “خليفة الله” ابتدعه هذا الصعلوك 

بمباركة العثمانيين، وهي رتبة ومنزلة لها مكانة بين األنبياء والرسل 
حسب تعاليم الصوفية العثمانية، حتى يضمنوا سلطتهم على رقاب 
العرب المسلمين ويقفزوا على لقب “خليفة المسلمين”، ومن ذلك 

الوقت، أو باألحرى منذ تلك السرقة التي قام بها سليمان القانوني، 
عمد بقية الصعاليك إلى إطالق اسم الخليفة والخالفة على دولتهم 

المقبورة، وسط سكوت ال مبرر له من قبل العرب المسلمين، قبل 
أن يقلبوا الطاولة اآلن على رؤوس العثمانيين وسلطانهم، وعلى 

رؤوس اإلخوان المسلمين والمستتركين، ويعيدوا تصحيح التاريخ 
المليء بالسرقات التي قام بها صعاليك العثمانيين وشعبهم الذي 

ال أصل وال تاريخ له إال تاريخ السرقات. وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

للمسؤولين... متى تتابعون أعمال الحفريات؟!
أي مشـــروع حتى لو كان صغيرا يحتاج إلى متابعة جادة، خصوصا 
المشـــاريع المتعلقة بالشـــوارع والطرق والكابالت الكهربائية، لكن ما 
يدعو إلى العجب حقيقة هو الفوضى الواســـعة واألعمال العشوائية 
من قبل المقاولين الذين يستلمون الشارع نظيفا ثم يتركونه مشوها 
مليئـــا بالنتوءات و”العناصيص”، وهي القصة التي تتكرر في شـــارع 
“بغـــداد” بمدينـــة عيســـى بالقرب مـــن مجمع 802، فقبل أيام شـــرفت 
قافلـــة عمليـــات الحفر والصيانـــة، وأتصور ألمـــور تتعلـــق بالكهرباء، 
حيـــث تـــم حفر منتصف الشـــارع بجمال الشـــكل وحســـن المنظر مع 
سرعة التنفيذ، لكن بعد االنتهاء وإعادة الرصف باألسفلت، اتضح أن 
الشـــارع يعاني من ظروف صحية قاسية، وعالمات الشلل واإلعاقة 
واضحـــة جـــدا، فقد كنا نشـــعر كأهالـــي المنطقة بالفرق “قبـــل وبعد”، 
فالســـيارة تحولـــت إلـــى ســـفينة من ســـوء التبليط وإعـــادة الرصف، 

والميالن والتخبط في العمل وعدم االهتمام.
كل الوقائـــع والحقائـــق التـــي ال تحتاج إلـــى برهان، تؤكـــد أن معظم 
شـــوارع البحريـــن الداخليـــة والطرقـــات “فـــي الفرجـــان” ال تعود كما 

كانـــت بعـــد عمليـــات الصيانـــة والحفريـــات، وكأننا نتعامل مع ســـكة 
حديد تحتاج إلى كميات كبيرة من المعادن للتصنيع، أو قارة كبيرة 
وليست شارعا صغيرا كل ما يحتاجه فقط هو االهتمام والتخطيط 
والدراسة وااللتزام في هذه المهمة الحساسة المتعلقة بأمن وسالمة 

الطرق.
إن هذه المشـــكلة حقيقة معاشـــة وتأخذ اتجاهات متعددة وكل يوم 
تزيـــد حصتهـــا، متوســـطة وطويلة األجـــل، وال نعرف الســـر في عدم 
إتقـــان العمـــل وإرجاع الشـــوارع والطرقـــات إلى ما كانـــت عليه قبل 
تنفيذ أي مشروع كان، فهل هو ضعف الخبرة، أم عدم تنظيم العملية 
برمتها واالعتماد على العشوائية وتبادل المقاولين واستهالك أموال 

الدولة دون نتائج واضحة.
أين الدراسات والتصاميم والتخطيط السليم والعمل الجاد، وكذلك  «

المتابعة الجادة من قبل المسؤولين الذين يفترض أن يبتعدوا عن 
االرتجال ويكونوا على علم بما يحدث في الشوارع والنزول ميدانيا 

لمعاينة أعمال الحفريات ومراقبة سير العمل حتى نهايته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قانون سيدة القهوة
ال تســـتقيم دورة حياة اإلنســـان دون نظام محدد، وقد يصعب على 
المـــرء فـــي أيـــة مرحلة مـــن حياته إيجـــاد التـــوازن بيـــن العديد من 
المتطلبـــات وااللتزامـــات، ناهيك عن زخات المحبطيـــن والمتطفلين 
فـــي محيطـــه، مـــن يحاولون أن يجـــدوا ألنفســـهم مكاًنـــا لخلخلة أو 

تقويم ذلك النظام حسبما يرون وأينما عثروا ألنفسهم على مكان.
وكغيـــري مـــن الناس، في مرحلة مـــا لم أكن أجد مكاًنـــا لعبور القهوة 
دورة حياتـــي، بقـــدر مـــا أرانـــي اليـــوم أتفنـــن في شـــراء أنـــواع البن 
وأســـتمتع بمشـــاهدة ومحاكاة مقاطع إعداد القهوة بكل أنواعها، كما 
أننـــي غالًبا ما أعيش طقوًســـا خاصة وأنا أتذوقهـــا في محاولة مني 
لمعرفة أســـرارها التي تتطلب الخبرة الكافية في تذوقها باحترافية 

وقياس جودتها بدقة، ليقيني التام بأن ذلك علم وفن ال ينفصالن.
وفـــي قانونـــي المتبع منذ ســـنوات البحـــث عن الـــذات وتمكينها في 
مجـــاالت عدة وجدت أن معادلة ذلك تعـــادل دورة حياة القهوة منذ 
زراعتهـــا حتى تحميصها وطحنها، فمذاقها يســـتحق كل ذلك العناء، 
كمـــا فـــي حياتي تماًما التي تســـتحق مني كل العنـــاء إلتقان صناعة 
دورتهـــا، ففـــي كل مرحلة تحٍد وإصـــرار، وكمـــا للمحبطين محاوالت 
كثيـــرة تـــكاد تكون فاشـــلة، إال أن هللا قد حباني ومازلـــت بالمؤثرين 

األخيار الذين أراهم دائًما يسبقونني بالفرحة وحفل القهوة. 
نعيـــش اليـــوم عالًما تتنافس فيـــه القهوة بأنواعهـــا المختلفة في كل 
منـــزل ومقهـــى، حتًمـــا.. لـــكل شـــخص مزاجـــه الخـــاص واختياراتـــه 
الخاصة للقهوة التي يفضلها، وقد يستغرق بنا الوقت ساعاته ونحن 
نتنقـــل بيـــن مقهى وآخـــر بحًثا عن الجديـــد المميز في عالـــم القهوة، 
فـــي حين ال تخلـــو صباحاتنا وال أمســـياتنا دون صور ورســـائل تعبر 
عـــن تلـــك العالقـــة التي تجمعنا مع كـــوب قهوتنا، بل قـــد نصف معها 
مشـــاعرنا التي قد تصنعها رائحة تلك القهوة ومذاقها المر، بالسعادة 

أو الحزن.
لنقـــف أمـــام صور أخرى مـــن حياتنا ولنجعلهـــا تمتزج دائًمـــا مع تلك 
القهوة التي نفضلها، ال تبتعدوا كثيًرا، ففي يومنا الكثير مما يستحق 
التأمـــل حتًمـــا، وأعـــود إلى التوازن وتلـــك الزخات التي قـــد توجعنا، 
وتصنع ضغوطاتنا التي تثقل كواهلنا وتجعلنا ال نتذوق طعم القهوة 

من أجل التذوق، إنما من أجل معالجة ذاك الصداع المزمن. 
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. حورية الديري

قبـــل 95 عامـــًا تقريبًا، وضمن أول ميزانيـــة تعلنها “حكومة البحرين 
للعـــام المالـــي 1343هــــ )1924 - 1925م(”، كانـــت مصروفات “تزويد 
مدينتـــي المنامة والمحرق بالمياه” 300,000 روبية، كما أشـــار إليها 
حســـن علي فـــالح مديـــر إدارة الميزانية العامة األســـبق، في كتابه، 
“تاريخ تطور الميزانية العامة في البحرين في الفترة ما بين 1924 
إلـــى 1993م”، وأضاف أن هذه الميزانية “هي الوحيدة التي توفرت 
لنا ألبعد فترة زمنية خالل هذا القرن – يقصد القرن العشـــرين – تم 
إعداد تقديرات رقمية عنها”، ومن هنا يمكننا اعتبار هذا التاريخ هو 
انطـــالق خدمـــات تزويد المياه في أكبر مدينتيـــن في البحرين قبل 

زهاء قرن. 
ثـــم تمت إضافة بند آخـــر “تقديرات الفائض لتكملة مشـــروع توفير 
المياه وخدمات الكهرباء” بمبلغ 246,310 روبيات، ما قد يشـــير إلى 
انطالق مثل هذه الخدمات ربما منذ عدة ســـنوات قبل فترة )1924 
- 1925م(. ولـــو جمعنـــا الرقمين، للخروج بمؤشـــر رقمـــي لوجدنا أن 
خدمات المياه والكهرباء استحوذت على أكثر من ثلث المصروفات 
الحكوميـــة، لمـــا للخدمتين من أهمية في ذلك الوقت، وكانت المياه 
توصـــل للمنـــازل بطريقـــة تقليدية وتكلـــف عاليًا حيـــث كانت “مياه 

الشـــرب... تجلب من مناطق بعيدة، للمدينة، في قرب جلدية، على 
ظهور الحمير، وتباع في األســـواق، بأســـعار أعلى من تلك المتوفرة 
في العين، والتي تبعد نحو عشرة أميال”، كما أشار لذلك المستشار 
بلجريـــف فـــي مذكراته، علمًا أنه تم حفر أول بئـــر ارتوازية في عام 

1925م.
وبعـــد مـــرور 26 عامًا، بلغ رصيد مصروفات دائـــرة المياه 156،800، 
روبيـــة، في ميزانية 1371هـ )1951 - 1952م(. ثم بلغت مصروفات 
إســـالة الميـــاه 1,076,700 روبية فـــي ميزانية عـــام 1963م، بزيادة 
قاربـــت ســـتة أضعـــاف تلـــك المصروفـــات قبل اثنتي عشـــرة ســـنة. 
ثـــم صـــارت المصروفـــات المتكررة وغيـــر المتكررة الفعلية لشـــؤون 
الكهرباء والماء أكثر من 35 مليون دينار لكل منهما في عام 1991م.
أمـــا من ناحية اإلنتـــاج، فخالل الفترة من 1969 إلى 1990 تضاعف 
إجمالـــي إنتـــاج الميـــاه أكثـــر مـــن 22 ضعفًا ليصـــل إلى أكثـــر من 22 
مليـــون جالون، بســـبب زيـــادة الطلب على اســـتهالك الميـــاه وزيادة 
عدد الســـكان، ويشـــمل ذلك المياه الجوفية والمياه المحالة بنســـب 

متقاربة، تقريبًا. 
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام َتصنُع الَبحرين... تطور تزويد المياه

فرضت جائحة كورونا الكثير من التحديات، كان أهمها تلك التي تخص 
الشأن التعليمي بكل اتجاهاته ومراحله، حيث اتجهت العديد من الدول 
إلغـــالق المدارس وتحويلها لنظام “التعلم عن بعد” كحل يضمن ســـالمة 
الطلبـــة وبالتالي ســـالمة أهاليهـــم والمجتمع، ونجحـــت دول عديدة من 
ضمنها سنغافورة ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في 
فـــرض تجربتها في هـــذا المجال المتالكها منصات تعليمية اســـتطاعت 

إدارتها بنجاح تام حسب التقارير الدولية.
ولفـــت انتباهـــي ســـؤال تـــردد كثيـــرا فـــي العديد مـــن وســـائل التواصل 
االجتماعـــي خـــالل الفتـــرة المنصرمة يخـــص االســـتعدادت المثلى التي 
يجـــب على األســـر اتباعهـــا كتأهب للمرحلـــة القادمة فيما يخص الشـــأن 

التعليمي.
هنا البد من ذكر نقطتين مهمتين في هذا الشأن، األولى هي تهيئة البيئة 
المنزليـــة بشـــكل صحيح، حيث ذكرت دراســـات عديـــدة أن المنزل الذي 

يشـــكل بيئة صحية ســـليمة يلعب دورا كبيرا في تنمية وصقل الموهبة 
واإلبداع لدى الطالب، وأن التعرف على المشـــكالت التي تواجه الطالب 
فـــي المنـــزل، ومحاولـــة وضـــع الحلـــول لها تـــؤدي دورا مهما فـــي تطوير 
وتحقيـــق أهـــداف التعلم، حيث يشـــكل المنـــزل الخـــط األول لالنطالقة 

الصحيحة نحو التعلم الفعال.
والنقطـــة الثانيـــة هي االســـتفادة العظمى مـــن الفترة التي تســـبق بداية 
الفصـــل القادم، حيث يمكـــن ألبنائنا الطالب االطالع بشـــكل موجز على 
المحتـــوى الرقمي الكبير الذي وفرته وزارة التربية والتعليم في موقعها 
اإللكترونـــي، والكتـــب اإللكترونيـــة وعناوينهـــا الرئيســـية وغيرهـــا، لكي 
تتشكل لديهم نظرة عامة لما سيقبلون عليه مع انطالقة الفصل القادم.

من األهمية بمكان استغالل الفترة الطويلة التي تسبق بداية العام  «
الدراسي للتجهيز والتهيئة واالستعداد التام لتحويل أية عوائق أو صعوبات 

أو تحديات إلى نجاحات متواصلة.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

التعليم... تحديات المرحلة القادمة



تســتعد البحرين إلطالق حملة ترويجية للســياحة عبر نادي باريس الفرنســي الذي 
اســتحوذ الصنــدوق الســيادي علــى نســبة 20 % مــن ملكيته في األســبوع الماضي 

بمبلغ مليونين و200 ألف دينار بحريني حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ــادي  ــ ـــن ــي الـ ــ ــف مــــســــؤولــــون فـ ــشــ ــ وك
ــه ابـــتـــداء مــن الــمــوســم  الــفــرنــســي، إنـ
البحرين  مملكة  تكون  ســوف  المقبل 
يضع  للنادي، وسوف  الرسمي  الراعي 
الفريق عبارة “اأكتشف البحرين” على 
السياحي  الترويج  من  كنوع  قميصه 
وجــد  ــذي  ــ ال اإلســتــراتــيــجــي  للحليف 
الــنــادي  فــي  لالستثمار  رائــعــة  فــرصــة 
الصغير الذي يلعب في الدرجة الثانية 

بالدوري الفرنسي.
ــادي بـــاريـــس تــعــهــد بــتــدريــب  ــ ــان ن ــ وك
بناء  البحرينيين  والمدربين  الالعبين 
على االتفاقية التي وقعها مع البحرين، 

كما أنه يعتزم تطوير أكاديمية الشباب 
تنفيذ  فــي  تــســاعــده  أن  يتطلع  الــتــي 
الــدرجــة  دوري  إلـــى  لــلــصــعــود  خطته 
األولى خالل ثالث سنوات، فضال عن 
إيصال فريق الكرة النسائية إلى أعلى 

نقطة ممكنة.
ــادي بـــاريـــس عــلــى رخــصــة  ــ وحــصــل ن
ــيــشــارك  لـــأكـــاديـــمـــيـــة مـــنـــذ عـــامـــيـــن ل
شقيقه السيامي باريس سان جيرمان 
ــل 50 عــامــا،  ــه قــب ــفــصــل عــن الـــــذي ان
فـــي اســتــقــطــاب الـــمـــواهـــب الــكــرويــة 
يصفها  التي  الفرنسية  العاصمة  فــي 
تحمله  ما  بكل  منجم  بأنها  مراقبون 

العمل  يبدأ  معنى، وسوف  من  الكلمة 
 22 من  ابتداء  االتفاقات  تنفيذ  على 

أغسطس الجاري.
لتأسيس  الــفــرنــســي  الــنــادي  ويــســعــى 
األكاديميات  أفضل  بين  مــن  واحـــدة 
الكروية في فرنسا وأوروبــا مستفيدا 
 30 بنسبة  المالية  سيولته  زيــادة  من 
% بــعــد الــشــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة مع 
ــوف يــديــر األكــاديــمــيــة  الــبــحــريــن، وسـ
المدرب المخضرم مارك نوبيلو الخبير 
فــي هــذا الــمــجــال، وســـوف تستقطب 
شبان  بحرينيين  العبين  األكاديمية 

للتدريب.
وتسعى البحرين لالستفادة من طموح 
اإلستراتيجي  وموقعه  باريس  نــادي 
لتحقيق  األضـــواء؛  عاصمة  قلب  فــي 
مــكــاســب ســيــاحــيــة وريــاضــيــة تــعــود 

بالنفع على المملكة.

“اكتشف البحرين” ستزين قميص نادي باريس الفرنسي

قميص النادي الفرنسي سيكون لوحة إعالنية للبحرين

المدرب مارك نوبيلو جاء ليتسلم المهمة
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الذي  الرئيسي  السبب  إلى أن  المكشر  التونسي محمد  المدرب  أشار 
منصبه  في  االستمرار  وعــدم  المنامة  نــادي  مع  العقد  يفسخ  جعله 
القدم هو عدم الوصول لصيغة توافقية  للفريق األول لكرة  كمدرب 

في الجانب المادي.
وقال المكشر في تصريح إعالمي مرفق بتسجيل صوتي له “إن نادي 
المنامة قد قرر تخفيض 50 % من االمتيازات المادية التي يتحصل 

بينه  الذي حصل  لالتفاق  يقبله ومخالف  لم  ما  عليها، وهذا 
وبين النادي قبل عودته إلى بالده. وأضاف المكشر أن 
اإلدارة أيًضا قد استغنت عن بعض الالعبين لأسباب 
نفسها، وقد قرر هو فسخ العقد؛ ألنه لم يصل التفاق 

مع النادي.
بــدايــة  الــمــنــامــة مــنــذ  تــدريــب  وتــولــى المكشر 

األنشطة  توقف  قبل  ما  وحتى  الموسم 
بسبب وبــاء كــورونــا، حيث خــرج من 

مــســابــقــة كـــأس جــاللــة الــمــلــك، فيما 
ترتيب  في  السادس  المركز  يحتل 
 15 برصيد  حمد  بــن  ناصر  دوري 
وأوكــلــت  مـــبـــاراة.   11 مــن  نقطة 
قيادة  مهمة  المنامة  نــادي  إدارة 
المقبلة  الــمــرحــلــة  فـــي  ــفــريــق  ال
صنقور  علي  الوطني  للمدرب 

ويعاونه خليل أسيري.

المكشر لم يقبل تخفيض أجره 50 %

أكــــــــــــد الـــــمـــــشـــــرف 
الـــــعـــــام لـــكـــرة 
الـــيـــد بـــنـــادي 
الــــــــــوحــــــــــدة 
الــــــســــــعــــــودي 
ــي  ــرشـ ــقـ ــد الـ ــمـ ــحـ مـ
الوطني  منتخبنا  قــائــد  أن 
ــاد ســيــســتــمــر فــي  ــيـ حــســيــن الـــصـ
ــفـــوف فـــريـــقـــه فــيــمــا تــبــقــى مــن  صـ
منافسات للموسم الرياضي الجاري.
“البالد  لـ  القرشي في تصريح  وقال 
إجــازة عيد األضحى  بعد  سبورت”: 
حسين  مع  الجلوس  سيتم  المبارك 
لتكملة  العقد  أمــور  لترتيب  الصياد 

الــوحــدة  بقميص  ــجــاري  ال الــمــوســم 
ــفــتــح بــــاب الــمــفــاوضــات  ــا ل ــ ــًض ــ وأي
ــمــوســم إضـــافـــي،  ــعــقــد ل لــتــجــديــد ال
مضيًفا أن الوحدة سيسعى للحفاظ 
على الصياد في فريقه؛ ألنه مكسب 
التي  األنــديــة  ولــكــافــة  شخصًيا  لــه 
ــدا داخــل  يــتــواجــد فــيــهــا، كــونــه قــائ
ــســتــفــاد منه  ــه وُي ــارجـ الــمــلــعــب وخـ

كثيًرا.
الــصــيــاد يحتاج  أن  الــقــرشــي  ــن  وبــيَّ
كتًبا لكي يتحدث عنه ويوفي حقه، 
وبما أنه قائد منتخب البحرين، فهو 
ــارة الــكــابــتــنــيــة في  أيــضــا يــحــمــل شــ
الوحدة، فالالعب غنٌي عن التعريف 
مًعا،  واألخالقية  الفنية  بنجوميته 
فريقه؛  صفوف  في  كبير  تأثير  وله 

ــون الــعــنــاصــر الــشــابــة الــمــوجــودة  كـ
فهو  وقيادته،  خبراته  من  تستفيد 
يــعــتــبــر العــبــا ومـــدربـــا فـــي الــوقــت 
مكسب  شـــك  دون  وهـــــذا  نــفــســه، 

للنادي عموًما والفريق خصوًصا.
االنتهاء  بعد  أن  إلى  القرشي  وأشار 
الــعــيــد ســيــعــاود الفريق  ــازة  مــن إجــ
خضع  بعدما  الجماعية  للتدريبات 
من  تدريبي  لبرنامج  الفريق  العبو 
ــادي بــحــســب أمــاكــن  ــنـ ِقــبــل مــعــد الـ
ــواجــدهــم، حــيــث مــن الــمــؤمــل أن  ت
اإلعــداد  من  المقبلة  المرحلة  تشهد 
إقامة معسكر داخلي يتخلله خوض 
قبل  التجريبية  المباريات  من  عدد 

استئناف المسابقات الرسمية.
وخــتــم الــقــرشــي حــديــثــه بـــأن نــادي 

الــوحــدة لــديــه مــشــروع يــهــدف إلى 
ــذا الـــمـــوســـم، وهــو  تــحــقــيــقــه فـــي هــ
التي  الثالثة  األلــقــاب  على  الحفاظ 
حققها الموسم الماضي، وهي بطولة 
إضافة  والــكــأس،  والنخبة  الـــدوري 
الخارجية،  األلــقــاب  على  للمنافسة 
لأندية  اآلســيــويــة  البطولة  ومنها 

التي خسر في مباراتها النهائية.
وكـــان الــوحــدة الــســعــودي قــد حقق 
مسابقات  الــصــعــيــد  عــلــى  الــثــالثــيــة 
الثالث  الــمــركــز  ــرز  الــســعــوديــة، وأحــ
الثاني  والــمــركــز  الــعــربــيــة،  للبطولة 
للبطولة اآلسيوية لأندية فيما حّل 
رابًعا في بطولة كأس العالم لأندية 
اليد  كـــرة  نــجــم  ــتــي شـــارك فيها  وال

محمد القرشيالبحرينية حسين الصياد.

الفريــق قائــد  وأخــاق  نجوميــة  عــن  ليتحــدث  كتًبــا  يحتــاج  أنــه  أكــد 

القرشي: الصياد مستمر مع الوحدة السعودي ونسعى للتجديد

تطوير أكاديمية 
الشباب بقيادة 

المخضرم مارك نوبيلو

 أحمد كريم
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ــكــرة الــطــائــرة ــل ــعــهــد ل نــصــف نــهــائــي كـــأس ولـــي ال

المحرق وداركليب يسعيان لنهائي “أغلى الكؤوس”

الــدور  منافسات  الثالثاء  اليوم  تبدأ 
العهد  ولي  لكأس سمو  النهائي  نصف 
المحرق  يلتقي  عندما  الطائرة  للكرة 
على  مساء   6:00 الساعة  وداركليب 
ــد آل  ــة الــشــيــخ عــيــســى بـــن راشــ صــال
عيسى  بمدينة  الطائرة  للكرة  خليفة 
السماح  قـــرار  بعد  وذلـــك  الــريــاضــيــة، 
بعودة الدوريات والمسابقات المحلية 
ابتداء  التنسيقية  اللجنة  مــن  بــقــرار 
2020 من دون حضور  15 يوليو  من 

جماهيري.
ــلـــى الـــكـــؤوس”  وكـــانـــت مــســابــقــة “أغـ
تــوقــفــت مــنــذ خــمــســة أشـــهـــر تــقــريــبــا 
الرياضي  النشاط  تعليق  قــرار  بسبب 
)كوفيد  كورونا  فايروس  تفشي  إزاء 

.)-19
ــيــوم سيلتقي  ال الــفــائــز مــن مــواجــهــة 
أمام الفائز من مباراة النجمة واألهلي 
 6 المقبل  الخميس  يــوم  ستقام  التي 

أغسطس 2020.
االتحاد  الــدوري وكأس  المحرق بطل 

لــهــذا الــمــوســم يلعب بــقــيــادة الــمــدرب 
للفوز  يسعى  وهــو  المرباطي،  محمد 
لتحقيق  النهائي  وبلوغ  منافسه  على 
 2019/2020 الحالي  الموسم  ثالثية 
خــصــوصــا وأنـــه الــفــريــق الــوحــيــد في 
الذي  الكؤوس  ألغلى  الذهبي  المربع 
مازال يحتفظ بمحترف، وهو الالعب 
من  يعتبر  الــذي  “كـــودي”  الكاميروني 
هذا  وقــوة  تأثيرا  المحترفين  أفضل 
ــدم عــروضــا قوية  الــمــوســم بــعــدمــا قـ

بمركز )2(.
النجوم  من  العديد  المحرق  ويمتلك 
الـــبـــارزيـــن فـــي مــقــدمــتــهــم الــعــمــالق 
يعقوب  محمد  بجانب  عباس  فاضل 
ــذان يــعــتــبــران  ــ ــل ــ ــا مـــركـــز 4 وال ــاربـ ضـ

قـــوة هــجــومــيــة ضـــاربـــة، عـــالوة على 
العافية  اللعب محمود  وجود صانعي 
علي خير  والليبرو  الحايكي  وحسين 

هللا وحسن الشاخوري في االرتكاز.
ــلـــيـــب صـــاحـــب الـــمـــركـــز الــثــالــث  داركـ
ــف كـــأس  ــيــ بــبــطــولــة الــــــــدوري ووصــ
االتـــحـــاد بــقــيــادة الـــمـــدرب الــبــرازيــلــي 
“راميريس” سيفتقد خدمات محترفه 
الكوبي “روميرو” الذي غادر إلى بالده 
الفريق  الدوري، وسيعتمد  بعد توقف 
صانع  بــوجــود  الــشــابــة  العناصر  على 
الخبير والقائد محمود حسن  األلعاب 
مع وجود محمود عبدالواحد وعباس 
سلطان بمركز 4 وعلي إبراهيم بمركز 
2 كما يضم الفريق العبا االرتكاز أيمن 

عيسى وحسن عباس والليبرو حسين 
عبدهللا.

ــاذ مــوســمــه  ــقـ ويــتــطــلــع داركـــلـــيـــب إلنـ
للبقاء  بــالــمــحــرق  لــإطــاحــة  والــســعــي 
أغلى  لقب  على  المنافسة  دائــرة  في 
لــقــاءات  ــمــا مــا تتسم  الــكــؤوس، ودائ

الفريقين باإلثارة والندية بينهما.
ــائـــرة أول  وكـــــان اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــطـ
اتــحــاد اســتــأنــف نــشــاطــه بــعــد إقــامــة 
المعامير  بين  الثانية  الــدرجــة  نهائي 
إجــراءات احترازية  والتضامن وسط 
وتدابير وقائية لكافة مرتادي الصالة 
التجهيزات  جميع  بتعقيم  والــقــيــام 
ــراءات  ــ اإلجــ تــلــك  لــتــلــقــى  واألدوات 

إشادة كبيرة.

حسن علي

“الرياضية” تنقل المباراة وتخصص استوديو تحليليا
بنقل  الــريــاضــيــة  البحرين  قــنــاة  ستقوم 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي لكأس  مــنــافــســات ال
سمو ولي العهد للكرة الطائرة على الهواء 
 4 الثالثاء  اليوم  ستبدأ  والتي  مباشرة، 
أغسطس 2020 بلقاء المحرق وداركليب 

الساعة 6:00 مساء.
وســتــخــصــص قــنــاة الــبــحــريــن الــريــاضــيــة 
النهائية  لــلــمــواجــهــة  تحليليا  ســتــوديــو 
ســـيـــديـــره الـــزمـــيـــل اإلعــــالمــــي عــبــدهللا 
المحلل  خــاللــه  وسيستضيف  عـــاشـــور، 
غازي  السابق  الدولي  والالعب  والمدرب 
استمرارا  المباشر  النقل  ويــأتــي  أحــمــد. 

المشاهد  بوضع  الرياضية  القناة  لجهود 
في قلب الحدث وتغطية كافة البطوالت 
المحلية، كما أن تلك التغطية تهدف إلى 
إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدث، 
الــســمــاح للجماهير  قـــرار عـــدم  فــي ظــل 

تنفيذا  الـــمـــبـــاراة  لــمــشــاهــدة  بــالــحــضــور 
لــمــنــع تفشي  ــة؛  ــرازيـ ــتـ ــــإجــــراءات االحـ ل
وحفاظا   )-19 )كوفيد  كورونا  فايروس 
المشاركين  على سالمة الجماهير وكافة 

في المباريات.

بــدأت  الرياضية  البحرين  قــنــاة  وكــانــت 
منذ فترة بعرض مجموعة من المباريات 
العهد  ولي  سمو  كأس  لمسابقة  النهائية 
الجماهير  لتهيئة  ســابــقــة  مــواســم  فــي 
محبي  وتذكير  الكؤوس”  “أغلى  لبطولة 
ــرز الــنــجــوم  ــأب وعــشــاق الــكــرة الــطــائــرة ب
وأبطال تلك المسابقة على مدار تاريخها، 
وذلـــك انــطــالقــا مــن حـــرص الــقــنــاة على 
وفــي  المحلية  الــبــطــوالت  كــافــة  تغطية 
التي  الــعــهــد  ولـــي  ســمــو  كـــأس  مقدمتها 
تحمل اسما غاليا على قلوب جميع أهل 

البحرين.

حسن علي

عبدالله عاشور

فريق داركليب فريق المحرق

علي مجيد

المدرب محمد المكشر

علي مجيد

حسين الصياد
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أعلنت شبكة FX عن بدئها العمل على مسلسل جديد مشتق 
مـــن مسلســـل American Horror Story، علـــى أن يطـــرح 
تحت اســـم American Horror Stories، وفقا للتقرير الذي 
نشـــر على موقع “deadline”، على أن تســـتوحى من سلسلة 
المختـــارات، مـــن تأليف ريـــان مورفي، ويعد المسلســـل من 
ضمـــن األعمـــال الجديد للشـــبكة التي ســـيتم عرضها خالل 

العام 2021.
مسلســـل American Horror Stories عبـــارة عـــن سلســـلة 
مختـــارات أســـبوعية لمـــدة ســـاعة ســـتعرض قصـــة رعـــب 
 American مختلفـــة في كل حلقة، كما تم تجديد مسلســـل

Horror Story األصلى لموسم جديد.
ويتضمن جدول مسلسالت شبكة FX للعام 2021، مجموعة 
 ،New YorkTimesو Better Things مـــن األعمـــال، منهـــا 
.It’s Always Sunny In Philadelphia والموسم الـ 15 من

 What We Do عـــن تجديد مسلســـل FX كمـــا أعلنت شـــبكة
in the Shadows، للموســـم الثالث، وذلك بعد النجاح الذي 
حققه الموسم الثاني، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى 
مـــن What We Do in the Shadows إلـــى 0.19، في الفئة 
العمريـــة بيـــن 18 و49 عاما، بمجموع 462 ألف مشـــاهد في 

تصنيـــف Live + فـــي نفس اليوم، ومقارنة بالموســـم األول، 
ارتفعت بنسبة 1 ٪ فقط في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير 

.”tv series finale“ الذي نشر على موقع

رعـــب دمـــويـــة مــخــتــلــفــة فـــي كـــل حلقة ــة  ــص ق
“American Horror Stories” في 2021
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ترانــك، والممثل تــوم هاردي فــي  المخــرج جــوش  مــن  يتعــاون كل 
 ،CIA ،مسلســل قصيــر جديــد، ســيدور حــول المخابــرات األمريكيــة
وذلــك بعــد عملهمــا معــا علــى فيلــم Capone، الــذي لــم يحصــل علــى 
تقييمات جيدة، بالرغم من توقع الكثير من النقاد نجاحه بشكل كبير.

 :”collider“ وقال ترانـــك لموقـــع
“أنـــا أعمـــل علـــى هـــذه السلســـلة 
تـــوم  ينتجهـــا  التـــي  المحـــدودة 
فيهـــا  يشـــارك  والتـــي  هـــاردي 
وهـــو متحمـــس جـــًدا لهـــا، وأنـــا 
متحمـــس بشـــأنها، وهـــي قصـــة 
تمتـــد لعقود، مـــن نهايـــة الحرب 
العالميـــة مباشـــرة، وفيمـــا يتعلق 
المخابـــرات  وكالـــة  بتشـــكيل 

المركزيـــة، ولكن مـــن وجهة نظر 
لم يتـــم رؤيتها بالفعـــل في فيلم 
قبـــل،  مـــن  التليفزيـــون  فـــي  أو 
الكتـــب..  فـــي  مذكـــورة  وهـــي 
يتعامل كثيًرا مع كاسترو وكوبا، 

والرأسمالية مقابل الشيوعية”.
الممثـــل  فيلـــم  قـــد حصـــل  وكان 
 ،Capone اإلنجليزي توم هاردي

على تقييمات ضعيفة جدا!

”CIA“ هاردي وترانك يعمالن على مسلسل عن الـ

شــكت النجمة األميركية ســكارليت جوهانسون من أن النجمات 
علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  شــديدة  لضغــوط  يتعرضــن  أصبحــن 
نحافتهــن ال رشــاقتهن، وأنهــا لــم تعد تتحمل تلــك الضغوط التي 
تؤثر على روتين حياتها، وحالتها النفســية، وأوشــكت أن تصيبها 

بالجنون.

ــدا  ــت إنـــهـــا ال تــنــســى أبـ ــالـ وقـ
ديفيز  بيتي  للممثلة  مشهدا 
ــن أفـــالمـــهـــا  ــ ــي واحـــــــــد مــ ــ ــ ف
 ، ”All About Eve“ المفضلة
تلتقط  وهــي  فيه  ظهرت 
شيكوالته  قطعة 
وتـــــتـــــردد ثــم 
تــــــتــــــركــــــهــــــا 
وتــــــــــــعــــــــــــود 
ثم  لتلتقطها، 
تــتــركــهــا ثــانــيــة، وأخـــيـــرا 
كفاح  بعد  وتلتهمها  تستسلم 

شديد.

ــذا  ــون أن هـ ــســ ــ ــان ــوهــ ــت جــ ــوهــ ــ ون
المشهد يصور معاناتها في الحياة، 
وحرصها على أال يزيد وزنها حتى 
إذ  السينمائية،  فرصها  تنخفض  ال 
والــمــخــرجــون  المنتجون  يــحــرص 
نحيفات؛  بممثالت  االستعانة  على 
ألن ذلـــك هــو عــنــوان الــجــمــال في 

عرفهم.
السوداء“  ”األرملة  نجمة  وأشــارت 
بسبب  بالجنون  أصيبت  أنها  إلــى 
وأصبحت  صحتها،  على  حرصها 
على شفا مرض اضطرابات التغذية 

من فرط حفاظها على رشاقتها.

المنتجــون والمخرجون يســتعينون بالممثــات النحيفات فقط
جوهانسون: ضغوط النحافة أصابتني بالجنون

تحظــى النجمــة جينيفــر لوبيز بشــهرة كبيرة 
وواسعة تخطت العالم كّله من خالل أدوارها 

النجمــات  أكثــر  مــن  واحــدة  لكونهــا  وكذلــك 
اللواتي اســتطعن أن يحافظن على رشاقتهّن 

وجمال جسمهن مع تقدمهّن في العمر.

فعلـــى الرغـــم مـــن اقترابهـــا مـــن عمـــر الـ52 
علـــى  تحافـــظ  أن  لوبيـــز  اســـتطاعت 

هـــذه الصفـــات فـــي جســـدها مـــن خالل 
اتباعهـــا نظاما غذائيـــا ابتعدت فيه عن 
المأكـــوالت التـــي اعتـــادت عليهـــا فـــي 

السابق.
فهي تحرص على تناول األصناف التي هي عبارة 

عـــن خليـــط مـــن األغذيـــة التـــي تمدهـــا بالبروتين، 
إضافـــة إلـــى ابتعادهـــا عن شـــرب الخمـــر نهائيا؛ من 
أجل زبدة الكوكيز ودقيق الشوفان واللوز الذي بات 

جزءا أساسيا من وجباتها.

أعلــن المخــرج إدجر رايت، تأجيل طرح فيلــم الرعب واإلثارة الجديد 
“Last Night in Soho” مــن 25 ســبتمبر المقبــل إلــى 23 أبريــل 2021؛ 

بسبب جائحة كورونا.

ونشـــر “رايـــت” عبـــر حســـابه على 
“تويتـــر” صورة مـــن الفيلم وعلق: 
هـــذا  المســـتقبل،  فـــي  “ســـنراكم 
 Last Night in Soho صحيـــح، 
لـــم ينتـــه بعد بســـبب كوفيد – 19، 
ولكـــن، أنـــا متحمس ألن نشـــاهده 
جميًعـــا علـــى الشاشـــة الكبيرة في 

23 أبريل 2021”.

ويتنـــاول درامـــا الرعـــب النفســـي 
فترتيـــن زمنيتيـــن في الســـتينات 
فـــي  الحالي. ويشـــارك  والوقـــت 
جـــوي،  تايلـــور  أنيـــا  البطولـــة 
ريـــج،  ديانـــا  ســـتامب،  تيرينـــس 
مات ســـميث، توماســـين ماكنزي، 
ريتا توشـــينجهام، وإخراج إدجار 

رايت.

أكدت الممثلة البريطانية إيما ســتون، أنها تغلبت على التوتر واالكتئاب 
الناجم عن الحجر الصحي والخوف من وباء كورونا، بالقراءة وجلسات 

التأمل والرقص للتخلص من الطاقة السلبية.

وقالـــت إنهـــا تشـــجع معجبيها على 
مشـــاركة قصصهـــم وتجاربهـــم في 
وكيفيـــة  الصحـــي  الحجـــر  فتـــرة 
الحفـــاظ علـــى ســـالمتهم الذهنيـــة 
والنفسية، والتغلب على ملل البقاء 
فـــي المنـــزل لمدة طويلـــة. وأعربت 
بطلـــة فيلم »الال الند« عن ســـعادتها 
بعالقتهـــا مـــع أســـرتها التي تشـــكل 
خط الدفـــاع األول لها فـــي الحياة، 
وهـــم الذيـــن ينبهونهـــا لـــو أخطـــأت 
أو لـــم تنتبـــه لما يحدث مـــن حولها، 
بوجودهـــم  ســـعيدة  بأنهـــا  منوهـــة 
ن  معهـــا. وأضافت ســـتون أن ما هوَّ
الحجـــر الصحي عليها هـــو خطيبها 
ديـــف ماكاري الـــذي ارتبطت به في 

ديسمبر من العام الماضي.

سر رشاقة 

جينيفر لوبيز
تأجيل »Last Night in Soho« إلى 2021 إيما ستون في الحجر الصحي

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

“The Way Back” توظيف كرة السلة بشكل ذكي

البحث عن الذات ومحاولة العودة إلى الحياة بعد المرور بتجربة إنسانية مؤلمة هو الموضوع 
الرئيــس لفيلــم The Way Back. دوًمــا مــا تكــون مرحلــة التعافــي ما بعد الصدمــة فكرة محببة 
وتيمة لعدة أفالم حيث يكون البعد النفســي للشــخصية الرئيســة هي محور األحداث. في هذا 
العمــل ســوف نمــر ســريعا على كيفية تنــاول هذا الفيلم للفكــرة وهو من بطولة بــن أفليك ومن 

إخراج جافين أوكونور.

إذا كان المخـــرج يملـــك رؤيـــة بصريـــة وفنيـــة 
جيـــدة لفيلمـــه كما الحـــال في هذا الفيلـــم، فإنه 
يمكنـــه أن يصنـــع عمـــاًل فنًيـــا خالًبا، حتـــى وإن 
كان الموضـــوع مكرر والســـيناريو المكتوب من 
المستوى المتوســـط. هناك متعة بصرية خاصة 
فـــي اختيـــار األلوان وحجـــم اللقطـــات والزوايا 

جعل الفيلم خالًبا على المستوى البصري.
حكـــي مرئي مـــوازي ألوجاع وآالم بطـــل الفيلم 
جـــاك كوننينجهـــام، واســـتخدام تدريجـــات من 
األلـــوان الموحيـــة باأللـــم النفســـي الشـــديد مـــع 
خلق كادرات قريبـــة معظم الوقت للتركيز على 
تعبيـــرات وجـــه البطـــل الـــذي يعانـــي أيًضـــا من 
مشكلة إدمان الخمور. هناك متعة بصرية نظنها 
أكبر بكثير من متعة القصة التي كان من الممكن 
أن تبدو تقليدية تماًما إذا اختلف المخرج الذي 

بدا أيًضا أن التفاهم بينه وبين أفليك واضًحا.
هنـــاك ألوكونـــور أعمـــال أخـــرى لعل مـــن أبرزها 
هو فيلـــم The Accountant العام ٢٠١٦ مع بن 
أفليك أيًضا ويتشـــابه الفيلمان في أنهما يتبعان 
نفس الخط النفسي الوجودي للبطل، ولكن في 
فيلم The Way Back تبدو الرؤية الســـينمائية 
أنضـــج كثيًرا جًدا. ونذكر أيًضـــا أن أوكونور هو 

منتج الفيلمين.
تصورنا أثنـــاء قرائتنا لملخص فكرة الفيلم قبل 
المشـــاهدة أننا سنرى فيلًما آخر من تلك األفالم 
التـــي تتعامل مع كرة الســـلة. تلـــك األفالم التي 

تعتمـــد علـــى إثـــارة اللعبـــة ولقطـــات وجـــوه 
الجماهيـــر وتقطيعات للكاميـــرا مع الالعبين 
والخالفـــات بينهم، ولكن بعد مشـــاهدة أول 

عشرين دقيقة تغّيرت تلك الفكرة تماًما.
ال تشـــغل كرة الســـلة في الفيلم إال مساحة 
درامية وبصرية ضئيلة جًدا مقارنة بأزمة 
البطـــل النفســـية ومحاوالتـــه للعـــودة إلى 
الحيـــاة. تـــم فقـــط اســـتعارة اللعبـــة ليتم 
توظيفها بشكل ذكي جًدا كأداة لمساعدة 
البطل فـــي االستشـــفاء، وكان المونتاج 

عبقرًيا في خلق هذه الموازنة.
البحـــث في الماضـــي ال يجب أن يكون 

من أجل العثور على ما يؤلمنا، ولكن من 
أجل استشـــكاف لحظـــات انتصاراتنـــا العظيمة 

ومحاولة جعلها حافًزا للتقدم.
وبحســـب موقـــع اراجيـــك، فـــإن بـــن أفليك هو 
ُيرشـــح  أو  يفـــز  لـــم  أنـــه  إأل  باألســـاس  ممثـــل 
لجائزة األوســـكار في فـــرع التمثيل حتى اآلن. 
أمـــا المفارقـــة أنه بالفعـــل حصل عليهـــا مرتين. 
الفيلـــم  عـــن  ســـيناريو  ككاتـــب  األولـــى  المـــرة 
العظيـــم Good Will Hunting فـــي العام ١٩٩٧ 
باالشـــتراك مع الممثل مات ديمون وقد اشتركا 
أيًضا في التمثيل بالفيلم. أما المرة الثانية، فقد 
فاز فيلمه Argo في العام ٢٠١٢ بجائزة أحســـن 
فيلم، وهو من إخراجه وإنتاجه وبطولته أيًضا، 
وكانت الجائزة بالشـــراكة مع جرانت هيسلوف 

وجورج كلوني.
قـــدم بن أفليك أداًء اســـتثنائًيا فـــي العديد من 
و  Pearl Harborو  Bounce مثـــل  األفـــالم 
The Accoun� كمـــا أن دوره فـــي Gone Girl
tant كان جيـــًدا أيًضـــا، ولكنـــه لـــم يلفـــت انتباه 
هيئة األوســـكار في أي منها وال بترشيح واحد. 
ومـــن وجهـــة نظـــر أراجيـــك، فإنه لـــو كان هناك 
 The Way اهتمـــام أكبر بتطوير ســـيناريو فيلم
Back وبعض جمل الحوار والمشاهد التي بدت 
تقليدية td الكتابة لربما أظهر بن أفليك قدرات 

أكبر بكثير من التي أظهرها بالفعل.



وّجه النجــم الهندي شــاروخان التهنئــة للجمهور حول 
العالم بمناسبة عيد األضحى، كاتبا على حسابه الخاص 
علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعــي “عيــد مبارك 
للجميع، أتمنى أن يجلب هذا اليوم وكل يوم الســعادة 

والصحة لجميع أحبائكم، للجميع عانقوا أنفسكم اليوم”.
يذكر أن شــاروخان كشف أخيًرا أنه يختلف بالدين مع أوالده، 

وأكــد انــه ال يجبر أي شــخص أو أي فرد مــن عائلته على شــيء، خصوًصا في 
موضوع الديانات.

انتهت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني من تسجيل 
أغنية جديدة باللهجة المصرية، وتنوي طرحها قريًبا.
وشــّوقت دومينيك متابعيها في صفحتها على أحد 
مواقع التوصل االجتماعي لألغنية بنشرها صورة لها، 

وعلقت “قريًبا جًدا إن شاء الله تعجبكن، بطل تمشي 
ورايــا”. يذكــر أن آخر أعمال دومينيــك كانت أغنية “بس 

تعا”، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وصورتها أثناء الحجر المنزلي 
بعدسة هاتفها الشخصي.

تعــود داليــا مصطفى لتصوير مشــاهدها فــي فيلمها 
الجديد “فوق األربعين” بعد عيد األضحى المبارك، الذي 
تعود من خالله إلى الســينما المصرية بعد فترة غياب 
كبيرة، منذ آخر أعمالها فيلــم “طباخ الريس” للممثل 

المصري الراحل طلعت زكريا، الذي تم إنتاجه منذ حوالي 
12 عاًما تقريبا.

والعمــل ســيكون مفاجــأة لجمهورها، وتــدور أحداثــه في إطار مــن اإلثارة 
والتشويق والرعب النفسي، ويشارك في بطولته بسمة وإيهاب فهمي.

فوق األربعيندومينيك تنتهي من أغنية جديدةشاروخان يهنئ بالعيد
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عرضـــت مؤسســـة مهرجـــان البحـــر 
األحمر الســـينمائي الفيلم السعودي 
“شـــمس المعارف” في جميع صاالت 
الســـينما الســـعودية فـــي أيـــام عيـــد 

األضحى المبارك. 
ويعـــد فيلم “شـــمس المعـــارف” أحد 
األفـــام التـــي حصلـــت علـــى منحة 
إنتاجيـــة من مهرجـــان البحر األحمر 
الســـينمائي الدولـــي، وكان مقرًرا له 
أن يكون فيلم افتتاح المهرجان في 
مـــارس الماضي، قبل أن يتم تأجيل 
المهرجـــان، ومـــن ثـــم إلغـــاء الدورة 
األولى بشـــكل نهائي؛ بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
والفيلـــم مـــن إخـــراج فـــارس قدس 

قـــدس،  صهيـــب  وتمثيـــل  وإنتـــاج 
ويتنـــاول جيـــل الشـــباب الســـعودي 
الذيـــن غير دخـــول اإلنترنت مجرى 
حياتهم، وتدور األحـــداث في العام 
المحتـــوى  ذروة صناعـــة  إذ   ،2010
الســـعودي علـــى اإلنترنـــت، وتـــروي 
قصـــة “حســـام” وهـــو طالـــب علـــى 
وشـــك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد 
نفســـه مهتًما بصناعـــة المحتوى، ما 

يدفعه إلى إهمال دراسته.
هـــذا الفيلم هـــو نظرة علـــى بدايات 
فـــي  الســـينما  صناعـــة  حركـــة 
والحمـــاس  والطاقـــة  الســـعودية، 
التي دفعت بجيل الشـــباب في هذا 

المجال.

“شمس المعارف” في عيد االضحى

Dai� “وفقا لـ 
 ،”lyMail

أخبرت إيلين 
ديجينريس 

منتجي 
برنامجها 
أنها تود 

المغادرة، 
بعدما اشتكى 
موظفين عدة 

لبيئة العمل 
السيئة وغير 

العادلة، منهم عاملة 
غادرت؛ بسبب 

التعليقات حول 
عرقها.

مسلســل “أم هــارون” قصــة مختلفــة عــن تعايــش األديان

إلهام علي: تدخل الجمهور بحياتي الخاصة يقلقني

قالت الفنانة الســـعودية إلهام علي “إنها ال تحب 
أن يركز أحد من الجمهور على حياتها الخاصة”، 
مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء عدم إعانها 
عـــن خطوبتهـــا بعدمـــا حدثـــت مباشـــرة، وظلت 
تخفـــي األمـــر حتـــى أعلنته قبل شـــهر مـــن اآلن، 
وأكدت أن تدخل الجمهـــور في حياتها الخاصة 

يتسبب لها في حالة من القلق.
وكشـــفت إلهـــام فـــي مقابلـــة إذاعيـــة ببرنامـــج 

“قلـــب مفتـــوح”، الـــذي يقدمـــه اإلعامي علي 
العليانـــي أخيرا عن هويـــة خطيبها قائلة “إنه 
مـــن الوســـط الفنـــي ويعمل ممثًا”، وأشـــارت 

إلـــى أنـــه ال يعاني أزمة بشـــأن إعـــان تفاصيل 
خطبتهما والكشف عن هويته.

وأضافت إلهام في مقطع متداول من المقابلة 
بالمشـــاهير  المهتمـــة  الفنيـــة  الحســـابات  عبـــر 

عبـــر “إنســـتغرام”، أنهـــا اتفقت مـــع خطيبها على 
إقامة حفل زفـــاف وارتدائها الفســـتان األبيض، 
مســـتطردة “بايـــن بينســـحب علي وما هلبســـه.. 

كمان واضح ما هيكون في بوفيه وال سفر”.
وأشـــارت إلـــى أن زوجهـــا مـــن مدينـــة العاصمة 
السعودية الرياض وُيدعى “خالد”، دون أن تذكر 
االســـم الثاني له، وأخذت األمر بطريقة ممازحة 
قائلة “خالد بس كل اللي اسمهم خالد أحبابي”.

وكانـــت قد رَدت إلهام علـــى االتهامات الموجهة 
لمسلســـلي “أم هـــارون” ومخـــرج 7”، بالتطبيـــع 

كونهـــا تشـــارك في المسلســـلين اللذيـــن يعتبران 
مـــن بين األعمال األكثر إثارة للجدل في الدراما 
الخليجيـــة لهذا العام، موضحة أنها تعتبر حظها 

جيًدا وأعربت عن تفاؤلها بالعملين.
وقالـــت إلهام في مداخلة متلفزة عبر “ســـكايب” 
الـــذي تقدمـــه  مـــن خـــال برنامـــج “تفاعلكـــم”، 
إن  دنـــدراوي،  ســـارة  الســـعودية  اإلعاميـــة 

مشـــاركتها فـــي هذيـــن العمليـــن جعـــل الجمهور 
أصبحـــوا  المتابعيـــن  وإن  أكثـــر  إليهـــا  يلتفـــت 

يعبرون عن محبتهم.
وأوضحـــت، فـــي تعليقهـــا علـــى الجـــدل المثـــار 
حول مسلســـل “ام هارون”، إنها ال ترى أي جدل 
بشأن المسلسل إال أن البعض يحب إثارة ضجة 
على أي فكرة مختلفـــة، مردفة أنها تعرف قصة 
المسلســـل وإلـــى أين يتجـــه وبالتالـــي فهو بعيد 
تماًمـــا عـــن السياســـة وبعيـــد تماًمـــا عـــن قضية 

التطبيع.
وشـــدّدت على أن مسلســـل “أم هـــارون” قصة 
مختلفـــة عـــن تعايـــش األديـــان ويبتعـــد عـــن 
التطبيـــع وقصة الصهاينة، منوهة أن الحلقات 
تـــدل علـــى توجههـــم، فهـــو قصـــة اجتماعيـــة 

للجمهور.
وأكدت علي أن مسلســـل “مخـــرج 7” عليه ردود 
فعل عاليـــة، مبينة أن البعض بما ال يفهم نوعية 
“الســـيت كـــوم” وهـــو مسلســـل متصـــل منفصل، 
مشـــيرة إلـــى أن العمـــل يعتمـــد علـــى كوميديـــا 
الموقف ألننا ال نستطيع اليوم أن نكون مكررين 

في أعمالنا وهذا هو الجديد.
وعن شـــخصية “لولـــو” القوية التـــي تقدمها في 
المسلســـل، قالت إنها بعيدة تماًما عن شـــخصية 
إلهـــام الحقيقية ألنها أكثر هدوءا في الواقع من 

الشخصية القوية الصارمة في المسلسل.
وفيما يخص موعد زفافها في ظل انتشار أزمة 
كورونـــا خصوصـــا وأنهـــا أعلنـــت عـــن خطوبتها 
خال الفترة الماضية، قالت: إنها أجلت زواجها 
ألجل غير مســـمى بسبب كورونا، الفتة إلى 
أنهـــا لـــن تتنازل عـــن إقامة حفـــل زفاف 

وبالتالي أجلته تماًما.
جمهورهـــا  فاجـــأت  إلهـــام  أن  ُيذكـــر 
بخبـــر خطوبتهـــا خـــال اســـتضافتها 
علـــى  المباشـــر  البـــث  خاصيـــة  عبـــر 
“إنســـتغرام” مـــع اإلعامـــي عبـــدهللا 
الطليحي، وقالت: إنَّ هذه هي المرة 
األولـــى التـــي تعلـــن بهـــا خطوبتهـــا 
أمـــام جمهورهـــا، مشـــيرًة إلـــى أنَّ 
عاقة االرتباط نشأت عن حب مع 
الطرف اآلخر، مستطردة “ارتبطت 
بشـــخص مشـــابه إللهـــام فـــي أفكارها 

ومعتقداتها كأنه مرآة عاكسة لها”.

تجنب العناد والغرور في الحديث؛ كي تشعر 
الجميع باألمان حولك.

حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، بممارسة 
بعض التمارين الرياضية.

 عليك أن تحصل على عدد ساعات نوم تمنح 
جسدك الراحة التي يستحقها.

تعاني من التوتر في عالقتك مع مديرك؛ بسبب 
كثرة الخالفات بينكم.

 ال تجبر نفسك على فعل شيء لست مقتنعا به، 
وحاول أن تثبت نفسك.

ستحقق الكثير من النجاحات اليوم، ركز فيما 
هو مهم.

قد تكون مرهقا بحلول نهاية اليوم وتبتعد عن 
األشياء التافهة.

اتخذ قراراتك بنفسك ونفذها وال تعتمد على 
اآلخرين.

أنت طموح والجميع يحبك، لكن لديك بعض 
المشاكل الخاصة.

ركز في حياتك فقط، ومن المحتمل أن تحدث 
تغييرات كبيرة قريبا.

استمر في التركيز على وظيفتك الحالية بدال من 
القلق بشأن األحداث.

يجب أن تعبر عن مشاعرك وال تخفيها، ألن 
تجاهلك له لن يثمر بشيء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

“دّواس” تفتتــح مهــرجــان صيـف البحـريــن “أقــرب عـن بعــد”
فـــي  البحريـــن  مهرجـــان صيـــف  انطلـــق 
نســـخته الثانية عشرة مســـاء األحد على 
وقع األلحان واألنغام البحرينية األصيلة، 
دّواس  إســـماعيل  فرقـــة  قّدمتهـــا  التـــي 
أثنـــاء حفل نّظمته هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار في مواقف سيارات متحف موقع 
قلعـــة البحرين، وذلـــك بحضور مدير عام 
الثقافـــة والفنـــون بهيئة الثقافة الشـــيخة 

ها بنت محمد آل خليفة. 
للجمهـــور  الثقافـــة  هيئـــة  وأتاحـــت 
حضـــور الحفل مـــع االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية للحد من 
 ،)Covid � 19( انتشـــار فيـــروس كورونـــا
إذ تمت مشـــاهدته من داخل الســـيارات. 
كما وتم بث الحفل مباشرة على تلفزيون 
البحريـــن وعلـــى الموجتيـــن اإلذاعيتيـــن 
)FM 95(.  واســـتحضرت  )FM 98.4( و 

فرقـــة إســـماعيل دّواس نمـــاذج ألغنيات 
من الموروث الفني والســـماعي الشـــعبي 
المحـــّرق  ومدينـــة  البحريـــن  لمملكـــة 
خصوًصـــا، مســـتعيدة بذلـــك جـــزءًا مهمًا 
من الموروث الثقافي البحريني األصيل، 
ومقّدمة للجمهور تجربة فنية وســـماعية 

أصيلة.
ومـــن بعد هذا الحفـــل، يتواصل مهرجان 
صيـــف البحريـــن بشـــعار “أقرب عـــن بعد” 

حتـــى 31 أغســـطس الجـــاري، إذ ينتقـــل 
بنشـــاطه إلى الفضاء اإللكتروني. ويمكن 
للجمهـــور متابعـــة نشـــاط المهرجـــان مـــن 
خال قنوات مواقع التواصل االجتماعي 
كمـــا   ،)@Nakhoolbah( العنـــوان  علـــى 
ويمكـــن الحصـــول علـــى برنامـــج صيـــف 
األنشـــطة  تفاصيـــل  وكافـــة  البحريـــن 
ومواعيد عرضها على الموقع اإللكتروني 

.)www.bahrainsummer.bh(

 ويقـــّدم مهرجان صيف البحرين توليفة 
التـــي تائـــم  مـــن األنشـــطة والفعاليـــات 
مختلـــف األذواق واألعمـــار وتتنـــوع مـــا 
واإلبداعيـــة  الفنيـــة  العمـــل  ورش  بيـــن 
المواقـــع  إلـــى  الجـــوالت  والرياضيـــة، 
الثقافيـــة، العـــروض الفنية والموســـيقية 
القادمة من مختلف أنحاء العالم، أنشطة 

سرد القصص والمسابقات.
3 و10  بيـــن   وفـــي أســـبوعه األول مـــا 

أغســـطس، ســـيكون رّواد مهرجان صيف 
البحرين على موعد مع حفات تبث عبر 
اإلنترنت تبدأ يوم 6 أغســـطس مع عرض 
فرقـــة محمـــد بـــن فـــارس وعـــرض “جين 
روّســـو” الغنائـــي بالتعـــاون مـــع الســـفارة 
يقـــّدم  أغســـطس   7 ويـــوم  اإليطاليـــة. 
مهرجان صيف البحرين عرض مجموعة 
نينغشـــيا للفنـــون األدائيـــة بالتعـــاون مـــع 
ســـفارة جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية. أما 

يوم 9 أغســـطس فسيكون الجمهور على 
موعد مع عرض فنون شـــعبية من تقديم 
وتبـــدأ  الشـــعبية.  للفنـــون  قالـــي  فرقـــة 
ورش العمل يوم 3 أغســـطس مع ورشـــة 
عمل “أضف لمســـة فرنســـية على منزلك” 
بالتعاون مع الســـفارة الفرنســـية وورشـــة 
“دمـــى الحيوانات الورقيـــة” بالتعاون مع 
السفارة اليابانية. ويوم 4 أغسطس يقدم 
المهرجـــان ورشـــة عمل “زخـــارف ورقية” 
بالتعاون مع السفارة الفلسطينية وورشة 
عمل “أقنعة الوجه” بالتعاون مع الســـفارة 
اإلندونيســـية. ويوم 5 أغسطس سيتعلم 
األطفـــال صناعة دمى ورقية في ورشـــة 
“ِحـــرف ورقيـــة”. أمـــا يوم 10 أغســـطس 
ميســـوال  مســـرح  عمـــل  ورش  فتنطلـــق 
لألطفال بالتعاون مع الســـفارة األميركية 

وتقام ورشة عمل “فن الفسيفساء”.

4 اغسطس
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االحتفاالت تعم المملكة المتحدة 

إلحياء ذكرى مياد الملكة 
إليزابيث األم المئة، وتعتبر 
الملكة إليزابيث أول أفراد 

العائلة المالكة التي تحتفل 
بذكرى ميادها المئة.

1961
والدة باراك أوباما، رئيس الواليات المتحدة الرابع واألربعون.

2003
وفاة فردريك روبنز، طبيب أميركي حاصل على جائزة نوبل.

2007
إطاق سفينة الفضاء “فينيكس” التابعة لناسا.

2010
إطاق القمر الصناعي المصري “نايل سات 201”.

2017
انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان قادًما من برشلونة.
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عادت النجمة التركية توبا بويوكستون لتؤكد أنها انفصلت عن حبيبها  «
رجل األعمال أوموت أفيرجان منذ بضعة أشهر، وشّنت هجوما الذعا 
على الصحافة التركية؛ بسبب اإلشاعات التي يطلقونها حول أسباب 

االنفصال، مطالبة إياهم باحترام أوموت وحرمة حياتهم الخاصة.
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“غًدا لم يأِت أبًدا” فيلم عن حياة األطباء بزمن “كورونا”
أطلقـــت “زيـــن فيلم برودكشـــن” اإلماراتية 
الفيلـــم التوعوي القصير”غـــًدا لم يأِت أبًدا” 
عـــن حياة األطباء في زمن جائحة كورونا 
كوفيـــد – 19، وتدور قصـــة الفيلم الجديد 
حـــول طبيبـــة تجد نفســـها فـــي خليط من 
المشـــاعر واألحاســـيس المتناقضـــة عندما 
تغيـــر جائحـــة الفيـــروس التاجـــي حياتها، 
ويهدف الفيلم عموما إلى تســـليط الضوء 
والمصاعـــب  والعواطـــف  التجـــارب  علـــى 
التـــي يواجهها األطباء خالل هذه األوقات 
العصيبـــة، وتلعـــب زينوفر فاطمـــة الممثلة 
الهنديـــة التي تعيش في دبي دور البطولة 
الرئيســـة في الفيلم، وبذلـــك تواصل “زين 
فيلم برودكشـــن” مساعيها في إنتاج أفالم 
“إعـــالن الخدمـــة العامـــة” من خـــالل انتاج 
هذا العمل الجديد، لتضيف زينوفر فاطمة 
والمنتجـــة  للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
قائمتهـــا  إلـــى  جديـــدا  فيلمـــا  الســـينمائية 
المتميـــزة مـــن األفـــالم الهادفـــة والمفيـــدة 

للمجتمع.
ويأتي الفيلـــم بعد فترة وجيزة من إصدار 

زينوفـــر للفيلـــم القصيـــر “أمـــل” الـــذي ركز 
فيـــروس  انتشـــار  خـــالل  االكتئـــاب  علـــى 
كورونا، خصوصـــا عند أولئك الذين فقدوا 
وظائفهـــم أو لم يكونوا مع أســـرهم، ورغم 

ذلـــك تغيـــر زينوفـــر هـــذه األفكار الســـلبية 
وتســـاعد على تحويلها إلى أفكار إيجابية 
مـــن خالل إعطاء جرعات مـــن األمل، وقد 
تم اســـتقبال الفيديو بشـــكل جيد من قبل 

الجمهور بحسب موقع البيان.
وفـــي الفيلـــم الجديـــد، تأمـــل زينوفـــر في 
تقديـــم فيديـــو إعـــالن خدمة عامـــة جديد 
مع تســـليط الضوء هذه المـــرة على أبطال 
الرعايـــة الصحيـــة الذيـــن أنقـــذوا مالييـــن 
مـــن  أو   ،19 كوفيـــد  مـــن  ســـواء  األرواح، 

األوبئة األخرى.
وقالـــت زينوفر فاطمة :”لقـــد رأيت العديد 
مـــن األفـــالم والفيديوهـــات الدعائيـــة في 
األشـــهر القليلـــة الماضيـــة، لكـــن أي منها لم 
يركـــز على األطباء الذيـــن وضعوا حياتهم 
حتـــى  المحـــك؛  علـــى  عائالتهـــم  وحيـــاة 
يتمكنـــوا من التأكد من ســـالمتنا وصحتنا، 
هـــذا الفيديو أقدمه لجميـــع األطباء الذين 
أظهـــروا لنا ما يعنيه حًقـــا أن نكون أبطاال، 
كمـــا ينصـــح الفيلـــم الجمهـــور بالبقـــاء آمًنا 
ألن الخطـــر لم ينته بعد، فنحن بحاجة إلى 
إيجـــاد التـــوازن ما بين العـــودة إلى الحياة 
الطبيعية والحفاظ على السالمة أيًضا، مما 
يســـهل أيًضا عمل األطبـــاء، الذين يفعلون 

الكثير لنا، وعلينا أن نرد لهم الجميل”.

محمــد الصفــار فنــان بحرينــي مــن مواليد 1973، خريج كلية الهندســة بجامعة البحرين ويعمل مهندًســا في وزارة اإلســكان. لــه العديد من األعمال 
المســرحية والتلفزيونيــة والمشــاركات الخارجيــة، المــس بلطف قلوب المشــاهدين كمن يمســك ناًيا ويجيــد العزف على أوتار القلــوب فيكون تارًة 

سعادة وتارة دمعة، وفي كثير من األحيان فرًدا يستحضر في قلوب المشاهدين ذواتهم فيكونون هو ويكون هم. 
محارب سكلر شرس، قال للسكلر في إحدى مناوراته “قسوَت علّي باأللم... سأقسو عليك بالُحلم”.

الفنان محمد الصفار: 
ما قبل السكلر ألم وما بعده إنجاز
“قســـوت علـــّي باأللـــم.. سأقســـو عليـــك بالحلـــم”

الطفولة 

يقول الصفار: اطلعتنـــي والدتي مبكًرا 
علـــى مرضـــي، إلـــى أن أصبحـــت أجيد 
أفشـــل  كنـــت  أننـــي  إال  معـــه  التعامـــل 

أحياًنا.
ويســـتحضر الصفـــار أول نوبـــة ســـكلر 
واجههـــا فـــي طفولتـــه “أشـــعرتني أوال 
أنني سأكون مختلًفا عن بقية األطفال، 
عندمـــا كنـــت فـــي المدرســـة مـــع بقيـــة 
المخصـــص  الحبـــل  نتســـلق  الطـــالب 
إذ  الجســـمانية،  العضـــالت  لتقويـــة 
تمكنـــت مـــن الصعـــود ســـريًعا وعندمـــا 
أردت النزول قفـــزت، إال أن القفزة تلك 
تركتني طريح الفراش لمدة أســـبوعين 
ال أفعل شـــيئا غير تأمل السقف والنظر 

من النافذة وتحمل األلم”.
كبيـــرا  الســـكلر  أثـــر  “كان  قائـــاًل  يتابـــع 
مرحلـــة الطفولة، لم أكن كبقية أقراني، 
فبـــداًل من اللعب معهم لعبـــة كرة القدم 
المحببة، أصبحت أجمـــع الكرات فقط، 
ليـــس لجهلـــي بطريقة اللعـــب، بل لعدم 
كفاءة جســـدي، إذ كان الجري يأخذني 

لنوبة جديدة كل مرة”.

األحالم.. طريق معبد باآلالم 

الطـــرق المعبـــدة بـــاآلالم مهيـــأة ألكثـــر 
األحالم البشرية علّوا وتميًزا ونجاًحا... 
النجاحـــات التـــي تقف منتظـــرة دورها 
علـــى قائمة التميز تنبـــع من مواجهة ما 

في مكان ما.
يقول الصفار واصًفا نفسه “أنا مهندس 

أو ممثـــل ال فـــرق، ألن مشـــوار الحيـــاة 
بـــدأ بهمـــا مًعـــا وكالهمـــا ســـيفضي إلى 
ســـعادة ما لآلخرين، مع أني كنت أحلم 
أن أكـــون طبيًبـــا إال أن هـــذا الحلـــم لـــم 
يتحقق العتبـــارات كثيـــرة، أهمها أنني 
لم أشـــأ إيالم أمـــي باالبتعـــاد عن أرض 
الوطن والثاني هـــو الرفيق الدائم وهو 

مرض السكلر”.
صرامـــة  مـــن  الرغـــم  “علـــى  ويضيـــف 
ووضـــوح  وحدتـــه  الهندســـي  المجـــال 
زوايـــاه واختـــالف المســـار الفنـــي عنه، 
المنحنيـــات  مـــن  غامـــض  عالـــم  الفـــن 
المتداخلة وغير الواضحة، إال أنهما كانا 

خليًطا رائًعا كوني على ما أنا عليه”.

النوبة إعصار يضرب الساحل 
ويمر.. مخلًفا حطاًما كبيًرا

يعـــرف الصفار نوبة الســـكلر أنها فريدة 
من نوعها قاســـية جًدا في وقتها، فهي 
كاإلعصار الشديد الذي يضرب الساحل 
لكنهـــا وبعد أيـــام ترحل وكأن شـــيًئا لم 

يكـــن. وتصبـــح جـــزًءا مـــن الذكريـــات 
أو مـــن األحـــداث التـــي يتحـــدث عنهـــا 
آخـــر  بشـــخص  مـــّرت  كأنهـــا  المريـــض 
لكنهـــا  بعيـــًدا،  عنـــه  وانفصـــل  يعرفـــه 

وبعـــد أن تـــزول ترحـــل بعـــد أن 
تحطم أشـــياء عدة في ذات 

تحطـــم  فهـــي  المريـــض، 
عـــزة الشـــخص وكبرياءه 
تحطـــم فيه مظهـــره الذي 
يظهـــر بـــه أمـــام اآلخريـــن 

كلماتـــه  فيـــه  تحطـــم  كمـــا 
التي يحبها ويعتز بها.

يأخـــذ الســـكلر كل ذلـــك 
ببســـاطة  ويرميه 

في مـــكان آخر، 
أيًضـــا  لكنـــه 
ُيعلم الساحل 
 ) يـــض لمر ا (
كيف يكون 
ا  يـــًر جد
ة  لحيـــا با

مع أول صوت لعصفور يمر في ظهيرة 
يوِم ما. 

يقـــول الصفـــار: إن الســـكلر ال يســـمح 
لك بالتألم بشـــكل مثالـــي، يجبرك على 
الصـــراخ والتـــأوه والنطـــق بـــكل 
حـــروف األلـــم وعباراته. هو 
معلم قاســـي، أحاول أن ال 
أقتـــرب منه وأحـــاول أن 
أهتـــم بصحتـــي وأراقب 
بـــه  أقـــوم  شـــيء  كل 
بعيـــًدا  بقـــاءه  ألضمـــن 
لكنـــه  عنـــي 
تي  يأ

مباغًتا، الســـكلر ال يعني فقط نقًصا في 
المـــاء أو تقصيـــًرا فـــي الغذاء، الســـكلر 
يأتـــي بعد صدمة عاطفيـــة بعد قلق أو 

قهر أو ألم نفسي.

مواجهة الخوف.. مواجهة 
حقيقية لأللم 

إن العيـــش فـــي دائـــرة الخـــوف أشـــبه 
بالحيـــاة فـــي منطقـــة داكنـــة مـــن قعـــر 
الكـــون، الخـــوف يجعـــل يـــدك مهزوزة 
وعقلـــك مشـــلوال وطموحاتـــك مؤجلة، 
أكثـــر  فـــي  دائمـــا  يحاصـــرك  الخـــوف 
المناطـــق ألًما بالنســـبة لك وهي منطقة 
البقـــاء، وحتـــى يتخلـــص الصفـــار مـــن 
تلـــك المخـــاوف قـــال: إذا تخلصت من 
الخوف سأســـتطيع إكمال طريقي وقد 
عملني الســـكلر كيفية التشبث بالحياة، 
فقـــد أســـر لـــي فـــي أذنـــي يوًمـــا بكلمة 
اســـتقرت في وجداني قال لي: قاتل! 
حتـــى أصبـــح األمـــر في داخلي أشـــبه 
بالنزال مع مقاتل شـــجاع يطلب مني 

أن أقاومه بشرف وعدالة.
فـــي هـــذه الحالـــة يكـــون التخلـــي عـــن 
الشـــجاعة استســـالًما صريًحـــا للمـــوت 
الصحيـــح  الطريـــق  هـــي  والمقاومـــة 
الســـتمرار البقاء وإضفـــاء نفس جديد 

للحياة.
دائـــم  عمـــل  “هنـــاك  الصفـــار  يقـــول 
ينتظرني هندسة بيوت وطرق وأماكن 
فيهـــا  ويبنـــون  األطفـــال  فيهـــا  يلعـــب 
ذكرياتهـــم وأحالمهم، كمـــا أنني ال أريد 
أن يفتقدنـــي أحد مع أني أدرك أن ذلك 

سيحدث يوًما”.

أكره عبارة على الرغم من السكلر 

المحـــارب محمـــد الصفـــار يكـــره دائًمـــا 
وأبًدا عبارة )على الرغم من أنه مريض 
سكلر، إال أنه...(، ويعتبر أن المرض غير 
مهم أبًدا، المهم لدى محمد هو ما يمكن 
لـــدى  بأبهـــى صـــورة.  للحيـــاة  تقديمـــه 
محمد آمـــال ومشـــاريع وخطط يواجه 
فيهـــا الســـكلر قائـــاًل لـــه “قســـوت علـــّي 
باأللم.. سأقســـو عليك بالحلم.. السكلر 

استثمار للحلم وطريق لتحقيقه”.
مريـــض الســـكلر الفنـــان محمـــد الصفار 
عبارة عن تجربة تصارع قسوة األرض 
من أجل إيجـــاد صورة جميلة ومؤثرة، 
وكما يقول محمد أنه في مرحلة عبور، 
مـــا قبـــل الســـكلر ألـــم ومـــا بعد الســـكلر 

إنجاز.

كتبت: هناء مرهون

جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر
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طالب ألمانيا يعودون للمدارس..والكمامة ليست إلزامية
فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد ال يكون هناك 
“حل ســحري” لفيروس كورونا، تسعى الدول للتعايش 
مــع الوبــاء ضمــن إجــراءات احترازيــة مشــددة بإعادة 
فتــح المراكــز التجاريــة والمحــات وحتــى المــدارس، 
ففــي شــمال ألمانيــا، عــاد آالف الطــاب، االثنيــن، إلــى 
مقاعد الدراســة، في أول دفعة في أوروبا، مع االلتزام 

باحترام بعض القواعد الصحية.
مقاطعــة  فــي  ألفــا   150 عددهــم  البالــغ  والطــاب 
ميكلينبورغ-بوميرانيا في شــمال شــرق ألمانيا والذين 
غــادروا فــي عطلــة فــي منتصــف يونيــو، هــم أول مــن 
يعــود إلى المدارس بشــكل أقرب إلــى الوضع الطبيعي 

بعد أشهر من تلقيهم الدروس عبر اإلنترنت.
“يوغنــدروف  مدرســة  مديــر  كاســتنر  شــتيفن  وقــال 
خريســتوفوروس” في روســتوك لوكالــة فرانس برس، 
فــي  أن يكونــوا حاضريــن  إلــى  “األطفــال بحاجــة  إن 
المدرســة، ألنه يجب تجنب التأخر في الدروس بشكل 

إضافي”.
ويجــب اتبــاع بعــض القواعد مــن اآلن فصاعــدا بهدف 
تجنــب انتقال فيروس كورونا المســتجد قدر اإلمكان، 
حيــث تســارعت اإلصابــات في الباد مع تســجيل أكثر 

من 500 حالة أسبوعيا.
فيــه طــاب  يلتقــي  بشــكل ال  الطــاب  ويتــم تجميــع 
صفيــن على ســبيل المثــال مع صفين من األصغر ســنا، 
خصوصــا مع فارق في ســاعات الــدروس، وبالتالي في 
حــال تســجيل إصابــة فــإن هــذا النظــام يجنــب إغــاق 
كل المدرســة وإنمــا وضــع الصــف المعيــن قيــد الحجــر 

الصحي.
ووضع الكمامات ليس إلزاميا إال في ممرات المدرسة. 
وتجــري تهويــة قاعــات الدراســة بانتظــام فيمــا علــى 
الطــاب احتــرام قواعــد النظافــة العامــة مثــل غســل 

اليدين بانتظام وتجنب العناق.

للغابــات  العامــة  اإلدارة  رصــدت 
بتونــس، خــال األيــام األخيــرة، 80 
حريقــا، اندلعــت بشــكل متتابــع فــي 
غابات الشمال الغربي والوسط، في 
مشــهد صــار متكــررا فــي الســنوات 
درجــات  ارتفعــت  وكلمــا  األخيــرة 

الحرارة.
المدنيــة  الحمايــة  فــرق  وتواصــل 
فــي  األهالــي  و  الغابــات  أعــوان  و 
وجبــال  وباجــة  الــكاف  مناطــق 
علــى  العمــل  وســليانة،  القصريــن 
إخمــاد النيــران التي طالــت الغابات 
بمــورد  وأضــرت  األهالــي  وأفزعــت 
األشــجار  أتلفــت  حيــث  رزقهــم، 
وبيــوت  الزيتــون  وأشــجار  الغابيــة 
مــن  عــدد  بســببها  ونفقــت  النحــل، 
الحيوانات، وكلها تمثل مورد الرزق 
الوحيــد لســكان القــرى والتجمعــات 

السكنية المتاخمة للغابات.

عشرات الحرائق 
تهدد غابات 

تونس
شــهدت مدينة مراكش المغربية، مؤخرا، 
جريمــة “مروعــة”، بعدمــا أقدمــت امــرأة 

على قتل طفلي زوجها.
المغربــي،  “هســبريس”  موقــع  وبحســب 
 50 العمــر  مــن  تبلــغ  التــي  المــرأة  فــإن 
عامــا اعترفــت بالجريمة، عنــد إخضاعها 

للتحقيق.
وأوضحــت أنهــا قتلت الطفليــن، من باب 
االنتقام، زاعمة أن زوجها يقوم بخيانتها، 

كما أنه كان يهددها بالطاق.
وقامــت الســيدة بخنــق الطفــل البالــغ 12 
ســنة في الطابــق األول من بيــت العائلة، 
ثــم انتقلــت إلــى الطفلة البالغة مــن العمر 

14 عاما ووجهت لها طعنة قاتلة.
ووفــق التحقيقــات فقد شــاهدت الطفلة 
للقتــل  يتعــرض  وهــو  شــقيقها  الراحلــة 
خنقــا، وحينما شــرعت في الصــراخ، بادر 

الجيران إلى االتصال بالشرطة.

 25 بعــد  زوجتــه  قتــل  علــى  زوج  أقــدم 
يوما فقط من زواجهما بمســاعدة والدته 
عامــر  بعزبــة  بينهمــا  خافــات  بســبب 
بمحافظــة الدقهليــة.  وتــزوج شــعبان. أ. 
أ مــن عروســه رضا منــذ 25 يوما، وعقب 
زواجهمــا بعــدة أيــام، نشــبت مشــاجرات 
بســبب تدخــل والدته فــى حياتهما وقرر 
الــزوج أن تقــوم الزوجــة بخدمــة والدتــه 
ولــم تعتــرض ووافقــت ولكــن األم كانــت 
تأخــذ أغراضا خاصة بها دون اســتئذانها 

بيــن  الخفيفــة  المشــادات  واســتمرت 
العروسين بسبب والدة الزوج.

بالشــكوى  الزوجــة  قامــت  أن  وبمجــرد 
لزوجهــا انهــال عليهــا بالضــرب وســمعت 
والدتــه صراخهــا فســاعدته فــي التعــدي 
عليها، وبعد دقائق من الضرب المبرح من 
الــزوج لزوجتــه بمســاعدة والدته، لفظت 
وفارقــت  األخيــرة،  أنفاســها  العــروس 
الحيــاة وقــرر االثنــان إلقاءها من شــرفة 
المنزل واباغ أسرتها بأنها سقطت منها.

جريمة مرّوعة.. انتقمت من زوجها بقتل طفليه

يقتل زوجته بمساعدة أمه وبطريقة غريبة

امرأة ترتدي قناًعا للوجه تتجول قرب المطاعم 
الخارجية في لندن )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جديــدا  إنزيمــا  علمــي  فريــق  اكتشــف 
أن  شــأنه  مــن  للشــيخوخة  مضــادا 
يطيــل عمــر اإلنســان ويكافــح األمراض 
المرتبطــة بالشــيخوخة، وتمــت تجربته 

بنجاح في المختبرات. 
قام فريق من العلماء في المعهد الكوري 
 ”KAIST“ المتقدم للعلــوم والتكنولوجيا
بتعديل إنزيم مضاد للشيخوخة بنجاح 

وتجربته على الديدان المخبرية.
وتحكــم الباحثــون بعمــر هــذه الديــدان 
المخبريــة عــن طريــق زيــادة أو إنقــاص 
نســبة هــذه اإلنزيمــات في أجســامها، ما 
يمثــا تطــورا كبيــرا مــن شــأنه أن يفتح 
آفاقا واسعة في مجال تصنيع العقاقير 
المؤخرة ألعراض وأمراض الشيخوخة.
ويسمح اإلنزيم الذي تم تعديله من قبل 
الباحثيــن للديــدان المســتديرة بتحويل 
السكر إلى طاقة عندما تنخفض الطاقة 
إيجــاد  الفريــق  واســتطاع  الخلويــة، 

طريقة للسيطرة عليه.

اكتشاف إنزيم 
مضاد للشيخوخة

أنتــج صاغــة الذهب في كهرمان مرعش جنوبي تركيا كمامة مطرزة بالذهب، 
مستخدمين أسلوبا جديدا في صياغة الذهب. 

اســتهاك  الكمامــة  تصنيــع  فــي  وتــم 
30 غرامــا مــن الذهــب، وعرضت للبيع 
بـــ14 ألــف ليرة بما يعــادل 2000 دوالر 

تقريبا.
المــدن  مــن  مرعــش،  كهرمــان  وتعــد 
وقــد  الذهــب،  صياغــة  فــي  الرائــدة 
انتشــر منهــا تطريز الكمامــات بالذهب 
وبالمجوهــرات أحيانا، كإضافة لطيفة 
جديدة إلى طقوس الزواج لدى بعض 
العرســان الذيــن يرتدونها في مراســم 

حفل الزواج.
رئيــس  أوز،  مصطفــى  حاجــي  وقــال 
غرفــة الصّيــاغ فــي كهرمــان مرعــش، 
بالذهــب  المطــرزة  الكمامــة  فكــرة  إن 
ظهــرت بعــد تفكيــر ودراســة مــن قبــل 
إدارة غرفة الصياغة وأصحاب متاجر 
المجوهرات، رغبة منهم في المساهمة 
بإنعــاش وتطويــر القطــاع الــذي تضرر 
بســبب تفشــي فيــروس كورونا، حيث 

تقــّرر تطريــز هــذه الكمامــات بمــا يفيد 
ويتماشى مع هذه الفترة.

في تركيا يطرزون كمامات ذهبية للعرائس

من كان يتصور أن يأتي يوم يتعارك فيه الناس بسبب كمامة؟  راكبان 
على طائرة تابعة للشركة الهولندية، لغتهما إنجليزية كما يبدو، رفضا 
وضــع كمامــة علــى الوجــه، وهــو مــا تطلبــه الشــركة مــن الــركاب منــذ 

وصولهم إلى المطار، وتكرره وهم داخل الطائرة قبل وبعد إقالعها.

 إال أن الراكبيــن مجهولي االســم 
الدخــول  فضــا  والجنســية، 

بمعركة على المثول للطلب.
كمامــة  وضــع  رفــض  منهمــا  كل 
علــى وجهــه بعــد أن احتســى ما 
احتســى مــن المشــروب الذاهب 
عــن  شــّمر  ثــم  بالعقــول،  عــادة 
ســاعديه وبدأ يعــارك من يقترب 
منه، إلى أن تكاتف بعض الركاب 
عليه وزميله معا، ودخلوا معهما 
فــي معركة حيــن كانــت الطائرة 

على ارتفاع 33 ألف قدم.
وفــي الوقــت الــذي كان الــركاب 
يســيطرون فيه على المتعاركين 
الواقيــة  للكمامــة  الرافضيــن 
كان  المســتجد،  “كورونــا”  مــن 
الطيــار يتصــل بســلطات المطــار 
ليخبرهــا بمــا يجــري، وملخصــه 
أن راكبيــن رفضــا وضــع كمامــة 

ويضايقان ركابًا آخرين، جســديًا 
وباأللفــاظ، بحســب مــا ورد فــي 
ترجمة لموقع مجلة “در شبيغل” 
األلمانية، لذلك أعدت الســلطات 
اســتقباالً “حــارًا” للراكبيــن يليــق 
بهمــا  اعتقلتهمــا، ومضــت  بهمــا: 
ليقضيــا بعض العطلــة في غرفة 

خاصة بالسياح المشاغبين.

معركة على ارتفاع 33 ألف قدم بسبب كمامة

غيــب الموت، يوم األحــد، الفنانة المصرية 
ســامية أميــن عــن عمــر ناهــز 75 عامــا بعد 
صراع مع المرض. واشتهرت سامية أمين 
المسلســات  فــي  الصعبــة  األدوار  بــأداء 
التلفزيونيــة مثــل أعمــال حضــرة  المتهــم 
الشــارد.  الضــوء  حرجــة  ولحظــات  أبــي 
وشــاركت فــي العديــد مــن األعمــال الفنية 

في الســينما والمســرح والتليفزيون حيث تركت وراءها رصيدا يبلغ أكثر من 30 عمل 
فنــي. ومــن أبــرز مسلســاتها أيضــا: بابــا نــور، عيــش أيامــك، حضــرة المتهم أبــي، أوالد 
األكابــر، ســوق الزلــط، عفريــت القــرش، الملك فــاروق، حق مشــروع، المصراوية، بشــرة 
سارة، قصة األمس.  وآخر أعمال الفنانة مسلسل “موعد مع الوحوش”، في عام 2010، 
مــع الفنــان الراحــل خالــد صالــح، ولــم تظهر فــي أي مشــاركات فنيــة بعدها، نظــًرا لعدم 
عرض ســيناريوهات مناســبة عليها. والفنانة ســامية أمين من مواليد 14 مارس 1945، 

وهي وزوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش.

وفاة الفنانة المصرية سامية أمين

مدرسة يوغندروف خريستوفوروس في روستوك
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تعمــل شــركة “ديزنــي” األميركيــة على إطاق مسلســل 
جديــد بتعاون عربي أميركــي، يتحدث عن حياة ثاث 

فتيات في مدينة لوس أنجلوس األمريكية.
ويســرد المسلســل “يــا بنــت” قصــة حيــاة ثــاث فتيات 
عربيــات أميركيــات انتقلــن مــن المنطقــة العربيــة إلــى 
الحياة في أميركا، ويرصد ما تعرضن له ضغوط بسبب 
االختافــات الثقافية بيــن المجتمع العربي واألميركي، 

بحسب “العربي نيوز”.
وتناضــل الفتيــات الثــاث “مايــا”، “جمانــة”، و”الرا”، من 
أجل تخطي صعوبات “صدام الثقافات”، بعد بدء حياة 
جديــدة في مجتمع جديــد، خصوصا مع فكرة “الحرية 

تساوي السعادة”.
وتعمل شــبكة “Freeform” األمريكية المملوكة لشــركة 
“ديزنــي” علــى إطــاق المسلســل الــذي يحمــل اســم “يا 
بنت”، بتعاون عربي أميركي، حيث يشرف على اإلنتاج 
التنفيذي المنتجان التنفيذيان لسلسلة “Empire” داني 

سترونج وسناء حمري.
وتعمــل كل مــن ديانا شــهابي وروال ســيلباك على كتابة 
العربيــات  الفتيــات  حيــاة  ســيرصد  الــذي  الســيناريو 
األميركيــات اللواتــي انتقلــن مــن الشــرق األوســط إلــى 

لوس أنجلوس.

نجمة سعودية في مسلسل من إنتاج “ديزني”

ديانا شهابي


