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جاللة الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان
 أصـــدر عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة توجيهاته السامية 
بتقديم مســـاعدات إنســـانية إغاثيـــة عاجلة 
إلـــى جمهوريـــة لبنان الشـــقيقة لمســـاعدتهم 
فـــي محنتهم والتخفيف مـــن المصاب األليم 
الذي يمـــرون به جراء اإلنفجـــار الكبير الذي 
تعرضـــت له العاصمة بيروت، على أن تتولى 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية مهمة 
اإلشراف على المساعدات اإلنسانية برئاسة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 

وشؤون الشـــباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة.

ورفع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلـــى مقام عاهل البالد جاللـــة الملك الرئيس 
الفخري للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 

علـــى  والعرفـــان  والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص 
مبـــادرات جاللتـــه اإلنســـانية المســـتمرة في 
مساعدة األشـــقاء وإغاثة المنكوبين، والذي 
يعكـــس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة 
وحكومـــة وشـــعبا تجـــاه الشـــعوب والـــدول 
الشـــقيقة والصديقـــة في مختلـــف الظروف 
التـــي يمـــرون ن بهـــا، وحـــرص جاللتـــه على 
تقديـــم العـــون والمســـاعدة للجميـــع انطالقا 
من الروابط األخوية واإلنســـانية التي تجمع 
مختلف شعوب العالم وتأكيدا على العالقات 
األخويـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
تشـــرف  ســـموه  مؤكـــدا  الشـــقيقة،  لبنـــان 

المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية بتنفيذ 
توجيهات جاللة الملك لدعم جمهورية لبنان 
الشـــقيقة علـــى جميـــع األصعـــدة، ووقـــوف 
مملكـــة البحرين إلى جانب الشـــعب اللبناني 
الشـــقيق فـــي أزمتـــه اإلنســـانية ولتخفيـــف 
وطـــأة هذا الحـــادث األليم الـــذي تعرضت له 
العاصمـــة اللبنانيـــة حيـــث تعمـــل المؤسســـة 
تجهيـــز  علـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
شـــحنة مـــن المســـاعدات اإلغاثيـــة العاجلـــة 
إلـــى لبنان، معربا ســـموه عن خالـــص تعازيه 
لجمهوريـــة لبنـــان قيـــادة وحكومـــة وشـــعبا 

)02(ولجميع أسر الضحايا.

0408101312

ظهور أول لحميدان بعد االستئناف“صراع العروش” األفضل“كورونا” يقتل شخصا كل 15 ثانيةندوة للتأقلم مع الوضع الجديد“تطبيق” يمنح الشباب حال لبطالتهم
ابتكرت طالبات بحرينيات تطبيًقا  «

يعالج البطالة حيث ابتكرن 
منصة إلكترونية اسمها الملتقى 

وذات مفهوم ثقافي جديد، لحل 
مشكلة التوظيف والتي تعتبر 

من أبرز المشاكل التي يواجهها 
المجتمع.

تنظم غرفة تجارة وصناعة  «
البحرين ممثلة بلجنة 

التكنولوجيا ندوة افتراضية - 
عن ُبعد - عن “التحول والتأقلم 

مع الوضع الطبيعي الجديد”، 
االثنين المقبل عبر تطبيق 

“زووم”.

كشف إحصاء أجرته وكالة رويترز  «
لألنباء، أن إجمالي الوفيات 

جراء اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد، تجاوز 700 ألف 

شخص على مستوى العالم، 
األربعاء، بمعدل شخص كل 15 

ثانية.

نشرت مجلة Digital Spy نتائج  «
تصويت أجرته لمعرفة رأي 

الجمهور عن أفضل المسلسالت 
التي أنتجت في القرن الحادي 

والعشرين. واحتل مسلسل “صراع 
العروش” المرتبة األولى كأفضل 

مسلسل في القرن الحالي.

شارك العب منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم والمحترف في صفوف 

نادي القادسية السعودي مهدي 
حميدان في مباراة ناديه مع نادي 
الخليج، والتي أقيمت يوم أمس 

األول، ضمن استئناف دوري األمير 
محمد بن سلمان للدرجة األولى.

اســـتيقظت بيـــروت أمـــس تحت وطـــأة الصدمة 
غداة انفجار ضخم أســـفر عن مقتل 135 شخصًا 
وإصابـــة 5 آالف بجروح وتشـــريد 300 ألف، فيما 
يواصـــل رجـــال اإلنقـــاذ محـــاوالت العثـــور علـــى 
ضحايا وســـط الـــركام في مرفأ بيـــروت والمباني 
المدمـــرة. وأعلنـــت الســـلطات العاصمـــة اللبنانية 
مدينة “منكوبة” بعد االنفجار الذي قالت الحكومة 
إنـــه نتج عن تخزيـــن 2750 طنا من مادة نيترات 
األمونيـــوم في مســـتودع في مرفأ بيـــروت، فيما 
قـــال المعهـــد األميركـــي للجيوفيزياء إّنه ُســـّجل 
كزلـــزال بقوة 3,3 درجـــات على مقيـــاس ريختر. 
وتوالـــت ردود الفعـــل مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
للتضامـــن مـــع لبنان فيما بدأ وصول المســـاعدات 
إثـــر االنفجار. وطالـــب رئيس الحكومـــة اللبنانية 
الســـابق زعيـــم “تيار المســـتقبل”، ســـعد الحريري، 
بإجـــراء تحقيـــق شـــفاف فـــي حـــادث االنفجـــار 
المدمر.  وقال محافـــظ بيروت مروان عبود، في 
لقـــاء مع قناة “الحدث”، إن خســـائر انفجار المرفأ 

تتراوح بين 10 و15 مليار دوالر.
وأفـــاد الصليـــب األحمر اللبناني فـــي آخر حصيلة 

أن االنفجـــار أوقـــع أكثـــر من 100 قتيـــل و4 آالف 
جريح، مشيرا الى أن فرقه ال تزال تقوم بعمليات 
بموقـــع  المحيطـــة  المناطـــق  فـــي  بحـــث وإنقـــاذ 
االنفجـــار. وكانـــت معظم شـــوارع العاصمة أمس 
مليئـــة بحصى وزجـــاج وأوراق وأغـــراض طارت 
مـــن المكاتب التـــي تحطمـــت ابوابهـــا ونوافذها. 
كما كانت ســـيارات محترقة موجودة هنا وهناك. 
ووصلـــت األضـــرار الـــى الضواحي والـــى مناطق 

بعيدة نسبيا عن مكان االنفجار.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة اللبنانـــي حســـان دياب 
الحـــداد الوطنـــي علـــى “ضحايـــا االنفجـــار” لمـــدة 
3 ايـــام. وبـــدأت األجهـــزة المعنيـــة تحقيقـــا فـــي 

الحادث.

بيروت المنكوبة.. تستفيق على وطأة الصدمة

صورة جوية تظهر األضرار الهائلة التي لحقت بصوامع الحبوب في ميناء بيروت والمنطقة المحيطة به )أ ف ب( 

بيروت ـ أف ب

)١٠(

صيادون لـ “^”: لسنا السبب بارتفاع األسعار... وهذه معاناتنا

انخفاض نسبة األسماك هذا الصيف إلى 50 %

أفـــاد صيـــادون بانخفاض أعداد األســـماك 
هـــذا الصيف إلـــى 50 % مقارنـــة باألعوام 
ارتفـــاع  الســـوق  شـــهدت  إذ  الماضيـــة، 
أســـعار األســـماك، وعلى وســـائل التواصل 
بمقاطعـــة  تعالـــت األصـــوات  االجتماعـــي 
“خلهـــا  حملـــة  فكانـــت  األســـماك  شـــراء 
عـــن  آراء  اســـتطلعت  “البـــالد”  تخيـــس”، 
هـــذه الحملـــة ومعانـــاة الصيادين في هذه 
الظروف اذ يطالـــب البعض بقطع أرزاقهم 
فيهـــا. من جانبه، قـــال النائب خالد بوعنق 
إن ارتفـــاع أســـعار األســـماك معقـــول جـــدا 
وبالكاد يسمى ارتفاعا في ظروف الطقس 
الحالية حيث تقل األسماك وتبدأ بالتزايد 
بالتدريـــج فـــي منتصـــف ســـبتمبر لتعـــود 
األســـماك بالتوافـــر بشـــكل طبيعـــي، وتابع 
وصل ســـعر كيلو ســـمك الصافي ما يعادل 

16 دينارا بحرينيا بدولة اإلمارات.

 وقال ان الحديث عن حملة “خلها تخيس” 
ليس بالمعقول فيجب أن تتوافر األسماك 
أوال التي تكاد تختفي من البحر وهاجرت 
بســـبب ما تعانيـــه البيئة البحريـــة التي لم 

تعد صالحة لعيش األسماك وتكاثرها.
مزاحمـــة  مـــن  يعانـــي  الصيـــاد  إن  وقـــال 
اآلســـيوي الذي اكتســـح البحر فهو يصول 

ويجـــول دون حســـيب وال رقيـــب ومنهم 
من يســـتأجر عشـــرات رخص الصيد الفتا 
الـــى معانـــاة الصياديـــن نتيجـــة الرخـــص 
العشوائية مطالبا بتطبيق قانون النوخذة 
البحريني وفرض تواجد صاحب الرخصة 
علـــى راس عملـــه ووقـــف تأجيـــر الرخص 

)07(فورا.

جاللة الملك

“الملكية اإلنسانية” 
تتولى اإلشراف 

برئاسة ناصر بن حمد

المنامة - بنا

ضرورة تعاون البنوك والمؤسسات في البحرين

أحمد عبدالرحيم
)04(

الصاالت الرياضية تستأنف نشاطها اليوم

البحريـــن  فـــي  الرياضيـــة  الصـــاالت  تســـتأنف 
نشـــاطها اليـــوم بعـــد توقف دام قرابة الخمســـة 
أشـــهر جراء اإلجـــراءات االحترازية للســـيطرة 

على تفشـــي وباء “كوفيد 19”، في الوقت الذي 
يتوقع فيـــه أن تبدأ الصـــاالت الرياضية إطالق 
عروض ترويجية مغرية الستقطاب المتدربين 
الذيـــن يبدو أن األغلبية في تـــردد في المرحلة 

األولى من االفتتاح.

وقال المتحدث باسم رابطة الصاالت الرياضية 
فـــي البحرين عبدهللا المرباطـــي إن نحو نصف 
وحتـــى أكثر من نصـــف األجهـــزة الرياضية في 
صاالت اللياقة البدنية ســـيتم إلغاؤها استجابة 

للشروط التي أعلنت الستئناف النشاط.

علي الفردان

إلغاء أكثر من نصــف األجهزة... وعروض لمواجهة ضعف اإلقبال

ليلى مال اهلل

المنامة - بنك اإلثمار

دعـــا الرئيـــس التنفيذي لبنـــك اإلثمار ونائـــب رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
مصـــارف البحريـــن أحمد عبدالرحيـــم البنوك وجميع المؤسســـات للتعاون 
معا ومع حكومة مملكة البحرين؛ من أجل مواجهة التحديات االقتصادية 
الصعبـــة التـــي تمر بها البـــالد نتيجة جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 19( 
التـــي أضرت بالعديد من القطاعات؛ نظـــرا لإلجراءات االحترازية التي تم 

)08(اتخاذها للتصدي لهذا الوباء والحفاظ على السالمة العامة.

دبي - العربية نت

كشـــفت قنـــاة “فوكس نيـــوز” األميركيـــة أن الدوحة مولت تســـليم 
أســـلحة إلـــى ميليشـــيا حـــزب هللا اإلرهابيـــة، معتبرًة أن هـــذا األمر 
يعـــرض القوات األميركية في قطر، والتـــي يبلغ عددها حوالي 10 

آالف فرد، للخطر.
وتستضيف قاعدة “العديد” العسكرية في قطر مقرًا أماميًا للقيادة 

المركزية األميركية وأسراب القوات الجوية األميركية.
واختـــرق مقـــاول أمنـــي خـــاص، هـــو جيســـون جـــي، أعمال شـــراء 
األســـلحة في قطـــر، وقال لشـــبكة “فوكس نيوز” الثالثـــاء إن “أحد 
أفراد األســـرة المالكة” في الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكري إلى 

“حزب هللا”.
ويوّثـــق ملـــف قدمه جيســـون جـــي، وتحققت منه شـــبكة “فوكس 
نيـــوز”، الدور الذي لعبه أحـــد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 

2017 في مخطط تمويل اإلرهاب المترامي األطراف.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن عبد الرحمن بـــن محمد ســـليمان الخليفي، 
ســـفير قطر لدى بلجيكا وحلف شـــمال األطلسي )الناتو(، سعى إلى 

دفع 750 ألف يورو لجيسون إلخفاء الملف.

قطر ممول رئيس لـ “حزب اهلل”... 
ودعوات لتجميد أصولها

دبي - العربية نت

قال وزير الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيو، أمـــس، إن الواليات المتحدة 
ســـتقدم لمجلـــس األمن التابـــع لألمم 
المتحـــدة األســـبوع المقبـــل مشـــروع 
قـــرار يدعـــو لتمديـــد حظـــر الســـالح 

المفروض على إيران.
وأبلـــغ بومبيو الصحافييـــن بأن إدارة 
ســـتعمل  ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس 
“بوســـيلة أو بأخـــرى” لضمـــان تمديـــد 

حظر السالح على إيران.
وشـــدد علـــى أنـــه واثـــق مـــن نجـــاح 
الجهـــود المبذولـــة بهذا الشـــأن، وذلك 

رغم معارضة روسيا والصين.
وقـــال بومبيـــو: “لـــن نســـمح بانتهـــاء 
حظـــر الســـالح علـــى إيـــران”، وأشـــار 
إلـــى دور إيران المزعزع في المنطقة، 
قائال: “النزاع في اليمن مستمر بسبب 

تسليح إيران للحوثيين”.

قرار أميركي لتمديد 
حظر السالح على 

إيران األسبوع المقبل

مقتل أكثر من 
135 شخًصا 

وإصابة 5 آالف 
وتشريد 300 ألف
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استقبل وزير الديوان الملكي الشيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة بمكتبـــه 
بالديوان الملكي أمس رئيس تحرير 
جريـــدة “غلـــف ديلـــي نيـــوز” جـــورج 
وليامـــز بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله، 
حيـــث رحب الوزير بوليامز، ونقل له 
تحيـــات عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــاد بالجهـــود الطيبـــة التـــي بذلها 
وليامـــز فـــي فتـــرة خدمتـــه الطويلة 

والتـــي كان لهـــا دور مهـــم في تعزيز مســـيرة العمل في صحيفـــة “غلف ديلي 
نيـــوز” التـــي تحرص على تســـليط الضوء علـــى جميع اإلنجـــازات الحضارية 
والتنموية التي تشـــهدها المملكـــة، باإلضافة إلى مواكبتها ألحدث التطورات 
االقليميـــة والعالميـــة.  كمـــا نوه الوزير بما يتميز بـــه وليامز من كفاءة وخبرة 

مكنته من تحقيق النجاح في القطاع المهم.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي القيادة العامة أمـــس وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 

سلمان بن خليفة آل خليفة.
وتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون والتنســـيق القائم 

بين قوة دفاع البحرين ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بمكتبه بقصر القضيبية رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشيخ أحمد بن 
محمد آل خليفة، إذ أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن تقديره 
لمـــا يقـــوم به ديوان الرقابة ورئيســـه ومنتســـبوه من جهـــود لمراقبة وتطبيق 
األنظمـــة واإلجـــراءات الماليـــة واإلدارية في الـــوزارات والهيئـــات الحكومية. 
وعبر الشـــيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تقديره الســـتقبال ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفة له، مؤكدا حـــرص ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

على القيام بواجبه ومسؤولياته المكلف بها للحفاظ على المال العام.

خالد بن أحمد: “جلف نيوز” تواكب التطورات

تنسيق التعاون بين “الدفاع” و“المالية”

حرص حكومي على حفظ المال العام

دفع مصاريف المتطوعين وتكريمهم مالًيا وأدبًيا
تقدمت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
زينل وعدد من النـــواب باالقتراح برغبة 
بشـــأن تنظيم العمل التطوعـــي، وتكريم 
وتوفيـــر  ومادًيـــا  أدبًيـــا  المتطوعيـــن 
احتياجات العمـــل التطوعي كافة، ودفع 
يتحملهـــا  التـــي  التشـــغيلية  المصاريـــف 

المتطوع.
بالثنـــاء  برغبـــة  االقتـــراح  وضمنـــت 
واإلشـــادة بسياســـة المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية فـــي تنظيـــم العمـــل 
التطوعي ســـواء في الداخـــل أو الخارج 
ســـاهمت  إذ  متفـــرد،  مهنـــي  وبأســـلوب 
الصعبـــة  المهـــام  أداء  فـــي  المؤسســـة 
تقديرهـــا  فـــي  تميـــًزا  وأبـــدت  بنجـــاح، 

للمتطوعين بالطرق واألساليب المثلى.
وجرى التأكيد ضمن المذكرة اإليضاحية 
للمقترح برغبة التي تقدمت به الرئيســـة 

مـــع كل مـــن النـــواب: محمـــد العباســـي، 
الدوســـري  عبـــدهللا  النفيعـــي،  إبراهيـــم 
العمـــل  أن  إلـــى  األنصـــاري،  وأحمـــد 
التطوعـــي هو أمر علـــى درجة عالية من 
األهميـــة للمجتمعـــات، خصوًصا في ظل 
األوضاع االســـتثنائية التـــي تتعرض لها 

هذه المجتمعات.
ومـــن الضـــرورة لذلـــك أن يكـــون هنـــاك 
تعميق لمبادئ العمـــل التطوعي ولثقافة 
التطـــوع فـــي كافة فئـــات المجتمـــع. مع 

ضـــرورة أن تقوم المؤسســـات الرســـمية 
فـــي الدولـــة بجانب مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي المختلفـــة علـــى تنظيـــم العمـــل 
أســـس  علـــى  وتأسيســـه  التطوعـــي 
ومفاهيـــم واضحـــة، بحيـــث يكـــون لدى 

المجتمـــع أدواتـــه التـــي يتحـــرك بهـــا في 
حـــاالت الطـــوارئ التي تســـتدعي تحرك 

القطاع التطوعي.
وتنطلق مبررات واعتبارات االقتراحات 
برغبـــة، من ضرورة دراســـة االحتياجات 
التطوعيـــة وتوزيـــع المتطوعين حســـب 
أرض  علـــى  واالحتياجـــات  الظـــروف 
الواقـــع، خصوصا وأن التجـــارب الدولية 
توضـــح أن األزمـــات أو الطوارئ تتســـم 
في معظمهـــا بعنصر المفاجأة والمباغتة، 
حركيـــة  ديناميكيـــة  تتطلـــب  وبالتالـــي 
عالية لدى الجهات المســـؤولة ومنظمات 

المجتمع المدني المعنية.
ويوجـــه االقتـــراح برغبـــة إلـــى ضـــرورة 
أن تكـــون هنـــاك فرق للتحكـــم في العمل 
التطوعـــي تكـــون لديهـــا قنـــوات تواصل 
مفتوحـــة مع المنظومة الرســـمية ســـواء 
كانـــت صحية أو أمنيـــة أو اقتصادية أو 

غيرها حسب نوع التحدي.
تتوخـــى  التـــي  المبـــررات  وتناولـــت 
المصلحـــة العامـــة، الغايـــات مـــن عمليـــة 
تجهيـــز  مـــن  تســـتلزمه  ومـــا  التطـــوع 
للقيـــام  يبـــادرون  الذيـــن  المتطوعيـــن 
وأن  خصوصـــا  التطوعـــي،  بالعمـــل 
المتطـــوع ال يتقاضى أجـــًرا عن تطوعه، 
إذ إن فكـــرة التطـــوع تعنـــي العمـــل بـــال 
مقابل، في وقـــت قد ينطوي على العمل 
مخاطـــر يتعـــرض لهـــا المتطـــوع ويكون 
فيهـــا عرضـــة للوقوع في براثـــن المرض 
أو الخطر المحدق أو التعرض إلشكاالت 
مســـتقبلية، األمـــر الـــذي يســـتدعي مـــن 
الجهـــة المشـــرفة علـــى العمـــل التطوعي 
توفيـــر كافـــة احتياجات العمـــل من دفع 
المصاريف التشـــغيلية للعمـــل التطوعي 
كالمالبـــس الخاصـــة بالعمل، إلـــى جانب 
االحتياجات الضروريـــة للمتطوعين من 

أكل وشرب ووقود سياراتهم ومصاريف 
الهاتـــف واالتصاالت، وكل مـــا يرد تحت 

بند المصاريف التشغيلية.
المقتـــرح علـــى أهميـــة تكريـــم  ويشـــدد 
بـــه  يقومـــون  مـــا  نظيـــر  المتطوعيـــن 
مـــن عمـــل، باعتبـــار أن التكريـــم األدبـــي 
علـــى  أمـــر  هـــو  للمتطوعيـــن  المناســـب 
درجة مـــن األهمية، فهو يحمل مدلوالت 
نفســـية عاليـــة وتقديـــر اجتماعـــي كبيـــر 
للمتطوعيـــن، الـــذي يســـتحقون التقدير؛ 
واإلنســـاني  الوطنـــي  لموقفهـــم  نظـــرا 
مـــن  يكـــون  شـــاقة  بأعمـــال  وقيامهـــم 
الصعب فيها على الوزارات والمؤسسات 
مواجهـــة التحديـــات دون نفقـــات طائلة 
وصعوبـــات كبيـــرة فـــي إيجـــاد األيـــدي 
العاملة المناســـبة لمواجهة حجم العمل؛ 
بســـبب الطوارئ كالحريق أو الوباء مثل 

وباء كورونا الحالي.

رئيسة مجلس النواب

مقترح نيابي 
لتنظيم العمل 

التطوعي دعًما 
للمواقف الوطنية
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العاهل يهنئ رئيسة 
بوليفيا وحاكم 

جامايكا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــــة  ــى رئـــيـــســـة دول ــ بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـ
بوليفيا جانين آنييز، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالدها. 
تهنئة  برقية  الملك  جاللة  بعث  كما 
إلـــى حــاكــم عـــام جــامــايــكــا بــاتــريــك 
لـــيـــنـــتـــون الــــيــــن، بــمــنــاســبــة ذكــــرى 

استقالل بالده.

“الملكية اإلنســانية” تتولى اإلشــراف برئاســة ناصر بن حمد

الدفعة األولى من المساعدات تحتوي على المواد الطبية الالزمة

جاللة الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان

وزير الخارجية يؤكد تضامن البحرين مع لبنان

 أصـــدر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة توجيهاتـــه الســـامية بتقديـــم 
مســـاعدات إنســـانية إغاثيـــة عاجلـــة إلـــى جمهوريـــة 
لبنان الشـــقيقة لمســـاعدتهم في محنتهم والتخفيف 
مـــن المصـــاب األليم الذي يمـــرون به جـــراء االنفجار 
الكبيـــر الـــذي تعرضـــت لـــه العاصمة بيـــروت، على أن 
تتولـــى المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مهمة 
اإلشـــراف على المســـاعدات اإلنســـانية برئاسة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وبهذه المناســـبة رفع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة إلـــى مقام عاهـــل البالد جاللة الملـــك الرئيس 
الفخري للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية خالص 
الشـــكر والتقديـــر والعرفـــان علـــى مبـــادرات جاللتـــه 
اإلنســـانية المســـتمرة في مســـاعدة األشـــقاء وإغاثة 
المنكوبيـــن، والـــذي يعكـــس موقـــف مملكـــة البحرين 
الشـــعوب  تجـــاه  وشـــعبًا  وحكومـــة  قيـــادة  الثابـــت 
والـــدول الشـــقيقة والصديقـــة في مختلـــف الظروف 
التـــي يمرون بها، وحرص جاللته علـــى تقديم العون 
والمســـاعدة للجميـــع انطالقـــًا مـــن الروابـــط األخوية 

واإلنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وتأكيدًا 
للعالقـــات األخوية بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
الشـــقيقة، مؤكـــدًا ســـموه تشـــرف المؤسســـة  لبنـــان 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية بتنفيـــذ توجيهات جاللة 
الملـــك لدعـــم جمهوريـــة لبنـــان الشـــقيقة علـــى جميع 
األصعدة، ووقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب 

اللبناني الشقيق في أزمته اإلنسانية ولتخفيف وطأة 
الحـــادث األليـــم الذي تعرضت لـــه العاصمـــة اللبنانية 
حيـــث تعمـــل المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
على تجهيز شـــحنة من المساعدات اإلغاثية العاجلة 
إلى لبنان، معربًا ســـموه عن خالص تعازيه لجمهورية 

لبنان قيادة وحكومة وشعبًا ولجميع أسر الضحايا.
ومـــن جانبـــه بيـــن األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد أنه بناء على هذه 
المبادرة الملكية الكريمة وبتوجيه من ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة تم العمل على تجهيز شحنة 
إغاثيـــة عاجلـــة تحتوي علـــى المواد الطبيـــة الالزمة 
لمثـــل هـــذه الظروف اإلنســـانية، بالتنســـيق مع وزارة 
الصحة والجهات والمؤسســـات المختصة، كما سيتم 
القيـــام بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم 
ومساندة األشقاء في لبنان جراء هذا الحادث األليم 
وذلـــك انطالقـــًا مـــن العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة 
المتميزة التـــي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية 
لبنان الشـــقيقة. وأشار الســـيد إلى أن مملكة البحرين 
كانـــت وال زالت من الدول الســـباقة في مد يد العون 
ومساندة األشـــقاء واألصدقاء في مختلف الظروف 

اإلنسانية التي يمرون بها.

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
وزيـــر  مـــع  هاتفًيـــا  اتصـــااًل  الزيانـــي، 
الخارجيـــة والمغتربين في الجمهورية 
اللبنانيـــة الشـــقيقة شـــربل وهبـــه، فـــي 
أعقـــاب االنفجـــار المـــروع الـــذي وقـــع 

أمس األول في مرفأ بيروت.
وزيـــر  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
الخارجية والمغتربيـــن اللبناني تعازي 
عاهـــل  الجاللـــة،  صاحـــب  ومواســـاة 
اللبنانيـــة  الجمهوريـــة  إلـــى  البـــالد، 
الشقيقة في الكارثة المؤلمة، وتضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع الشـــعب اللبناني 
الشـــقيق والوقـــوف معه لتجـــاوز هذه 

الظروف الصعبة الطارئة.

وأوضـــح الزياني أن جاللة الملك وجه 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
بأن تتولى المؤسســـة الملكية لألعمال 
إغاثـــة  مســـاعدات  تقديـــم  اإلنســـانية 

إنســـانية عاجلـــة للجمهوريـــة اللبنانية 
اإلنســـانية  المعانـــاة  مـــن  للتخفيـــف 
للعالقـــات  تأكيـــًدا  اللبنانـــي  للشـــعب 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  األخويـــة 
والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيًرا إلى أن 

الدفعـــة األولـــى مـــن تلك المســـاعدات 
ســـوف تحتـــوي علـــى المـــواد الطبيـــة 

الالزمة في مثل هذه الظروف.
الخارجيـــة  وزيـــر  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
والمغتربيـــن اللبناني عن شـــكر وتقدير 
الحكومـــة اللبنانيـــة والشـــعب اللبناني 
للموقـــف النبيـــل مـــن مملكـــة البحرين، 
مشيًدا بتوجيهات جاللة الملك بتقديم 
العـــون للبنان لمســـاعدته على مواجهة 
تداعيات هـــذه الكارثة المؤلمة، مؤكًدا 
امتنـــان الحكومـــة اللبنانيـــة لمـــا أبدته 
مملكـــة البحرين مـــن تعاطف وتضامن 
مـــع الشـــعب اللبنانـــي وحرصهـــا علـــى 
الوقـــوف إلى جانبه فـــي هذه الظروف 

الصعبة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

جاللة الملك

الشيخ خالد بن أحمد

الجائحة تقدمت بالتعليم الرقمي 5 سنوات لألمام
ــبــحــريــن فـــي الـــدراســـة عـــن ُبــعــد ــة ال ــي يــســتــعــرض تــجــرب ــال ــع ال

خلـــص علمـــاء وأكاديميون مـــن جامعات 
عالميـــة متعددة إلى أن جائحة كوفيد 19 
اختصـــرت الزمن في التحوالت التعليمية 
المتوقعة خالل العقـــد المقبل واختصرت 
5 ســـنوات قادمة من التحول الرقمي في 
مجـــال التعليـــم، مؤكدين تســـارع التحاق 
مختلف مجـــاالت التعليم والبحث العلمي 
بركب التكنولوجيا جراء الجائحة وتقديم 
العديـــد مـــن البلـــدان والجامعـــات تجارب 
ناجحـــة وملهمـــة في هـــذا المجـــال، ودعا 
المنتـــدى  فـــي  المشـــاركون  األكاديميـــون 
لتضافـــر جهـــود األكاديمييـــن والجامعات 
حـــول العالم؛ مـــن أجل النهـــوض بالتعليم 
مـــن  واالســـتفادة  المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي 

ثمـــرات الجائحـــة مـــع معالجـــة التحديات 
التي فرضتها.

شـــبكة  نظمتـــه  الـــذي  المنتـــدى  وتنـــاول 
جامعـــات التكنولوجيا العالميـــة بالتعاون 
مـــع الجامعـــة األهلية عـــددا مـــن المحاور 

ومنهـــا  التعليـــم،  مجـــال  فـــي  الحيويـــة 
الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19، 
وأهميـــة التكيـــف مع التغييـــرات الجذرية 
التي حدثت في قطاع التعليم في أعقاب 
الجائحة مـــع دخـــول التكنولوجيا كعنصر 

أساســـي مـــن عناصـــر العمليـــة التعليميـــة 
وتحـــول التعليم من المباشـــرة إلى “األون 
اليـــن” والتحديات المســـتجدة، بمشـــاركة 
رئيـــس الجامعـــة األهلية منصـــور العالي. 
وتنـــاول منصـــور العالـــي ضمـــن فعاليـــات 
المنتدى تجربة مملكة البحرين والجامعة 
اســـتمرار  المحافظـــة علـــى  فـــي  األهليـــة 
ســـير العمليـــة التعليميـــة رغـــم الجائحـــة، 
مملكـــة  أضحـــت  التـــي  بالمكانـــة  منوهـــا 
البحريـــن تحظى بها إقليميـــا وعالميا في 
مجـــال التعليـــم العالـــي واجتـــذاب الطلبة 
البحرينييـــن والخليجييـــن فـــي جامعاتها 
فـــي ظل ما يحظـــى به التعليـــم الجامعي 
من مســـاندة ودعم حكوميين ومن قيادة 

المملكة الحكيمة تحديدا.

المنامة -  الجامعة األهلية

القضيبية - مجلس النواب



دراسة ميدانية لتحديد أفضل ممارسات دول “التعاون االقتصادي”
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  يعتـــزم 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
تنفيـــذ دراســـة ميدانيـــة  “دراســـات” 
الخبـــرات  مـــن  لالســـتفادة  مكثفـــة، 
وأفضـــل  المميـــزة،  االقتصاديـــة 
الممارســـات المســـتقاة مـــن تجـــارب 
االقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  دول 
والتنميـــة OECD، وذلـــك مـــن خالل 
مـــن  عـــدد  مـــع  المقابـــالت  إجـــراء 
البحرينييـــن الذين يعملـــون حاليًا أو 
ســـبق لهم أن عملوا فـــي هذه الدول، 
تجربتهـــم  مـــن  االســـتفادة  بهـــدف 
ووجهـــات نظرهم حول الممارســـات 
المثلى التي بمقدورها إثراء القرارات 

التنموية في مملكة البحرين.
ومـــن المقرر أن يتـــم البدء في تنفيذ 
هذه المقابالت خالل شـــهر أغسطس 
الحالـــي، حيـــث ســـيعمل المركز على 
فـــي  الراغبيـــن  المرشـــحين  دعـــوة 
الرابـــط  عبـــر  للتســـجيل  المشـــاركة، 
https://surveymonkey. التالـــي:  
com/r/derasat_studyوســـيقوم 
بعدهـــا أحد أعضاء فريق “دراســـات” 
بالتواصل مع المرشحين/المرشحات 
لتحديد المواعيد للمقابالت الهاتفية 

أو المرئية عبر شبكة اإلنترنت.
ويتطلع مركز “دراســـات” – من خالل 
هـــذا البحـــث الميداني – لالســـتفادة 

من خبراتكم وتجاربكم التي تشـــكل 
إضافًة نوعيًة لهذه الدراســـة، راجين 
منكم المبـــادرة بالتســـجيل إذا كانت 

الشروط التالية تنطبق عليكم:
بحريني الجنسية.. 1
خبير مهني في االقتصاد.. 2
سبق لك العمل لسنة أو أكثر في . 3

إحدى الدول األعضاء في منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية.

قبول إجراء المقابلة الشخصية . 4
لمدة ال تتجاوز الستين دقيقة.

الشـــخصية  بياناتكـــم  ســـتخضع 
الحمايـــة  لضمانـــات  والفكريـــة 

والسرية.
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شـــكا مواطن بقاء ابنه المصاب بنوبة 
ســـكلر فـــي طـــوارئ مجمع الســـلمانية 
الطبـــي لمـــا يربـــو علـــى 8 أيـــام دون 

توفير سرير له.
وأشـــار والـــده فـــي حديثـــه لـ”البـــالد” 
إلـــى أن ابنـــه البالغ من العمـــر نحو 26 
عاما دخل المستشـــفى في تاريخ 28 
من  الشـــهر الماضي إثر تعرضه لنوبة 

ســـكلر، وظـــل منـــذ ذلك الحيـــن حتى 
اليـــوم فـــي قســـم الطـــوارئ دون نقله 

للجناح، بداع عدم توفر سرير له.
ابنـــه بحاجـــة  أن  إلـــى  والـــده  ولفـــت 
ماســـة لنقله إلى الجنـــاح نظرا لوضعه 
الصحـــي الذي يتطلب رعاية واهتمام 

خاصين.
وناشـــد وزارة الصحـــة اإلســـراع فـــي 
توفيـــر الحلـــول التي تؤمن نقـــل ابنه 

للجناح وإنهاء معاناته.

8 أيام ومصاب سكلر يطلب نقله من الطوارئ للجناح

المنامة - بنا

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
لمتابعـــة  بعـــد(،  )عـــن  تنســـيقيا  اجتماعـــا 
التـــي  واالحترازيـــة  األمنيـــة  المبـــادرات 
تقـــام فـــي مختلـــف مناطـــق المحافظـــة، 
وذلك بحضور  نائـــب محافظ المحافظة 
الجنوبية العميد عيســـى ثامر الدوســـري، 
ومديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة 
عاصـــم عبداللطيـــف عبـــدهللا، و رئيـــس 
الشـــيخ  المقـــدم  الرفـــاع  شـــرطة  مركـــز 
ســـلمان بـــن أحمـــد آل خليفة، وعـــدد من 

المسؤولين في المحافظة والبلدية.
وفـــي بداية االجتماع، أكد ســـمو محافظ 
الجنوبيـــة مواصلـــة الجهـــود فـــي اتخـــاذ 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
بالمســـتوى األمنـــي  الوقائيـــة وتعزيزهـــا 
شـــرطة  مديريـــة  مـــع  بالتعـــاون  الـــالزم، 
المنطقـــة  وبلديـــة  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
األمنيـــة،  اإلدارات  ومختلـــف  الجنوبيـــة 
عبر استمرار الزيارات الميدانية لتخفيف 
نســـبة الكثافـــة في ســـكن العمـــال والتي 
بلغـــت نســـبة 60 %، األمـــر الـــذي يعكس 
الـــدور الوقائي واألمنـــي الرائد، باإلضافة 
فـــي  التطهيـــر اإلحتـــرازي  إلـــى حمـــالت 
العديـــد مـــن مناطـــق المحافظـــة كمنطقة 

الرفاع والزالق ومدينة عيسى.
األمـــن  رجـــال  دور  ســـموه  ثمـــن  و 
الفاعلـــة  مشـــاركتهم  فـــي  والمتطوعيـــن 

فـــي تعزيز الشـــراكة المجتمعية وتحقيق 
مبادئهـــا مـــن خـــالل التنســـيق والتعـــاون 
المشـــترك للدور األمنـــي والمجتمعي في 
مواصلـــة المبـــادرات والبرامـــج الهادفـــة، 
والتي حققت العديد مـــن النتائج البارزة 
للجهـــود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة 

في مختلف مناطق المحافظة.

ومـــن جانـــب آخر، اطلـــع ســـمو المحافظ 
شـــرطة  مديريـــة  قدمتـــه  إيجـــاز  علـــى 
المحافظـــة الجنوبيـــة، حيـــث اســـتعرض 
المقدم ســـلمان بن أحمد آل خليفة رئيس 
مركز شـــرطة الرفاع، الجهود التي بذلتها 
المديرية فـــي اتخاذ التدابير االحترازية، 

كتخفيـــف التجمعـــات وتحقيـــق التباعـــد 
االجتماعي والتأكيد على لبس الكمامات 
الوقائية والتوعية التي من شأنها تثقيف 
المجتمـــع وتعزيـــز الطـــرق الوقائيـــة بيـــن 

أفراده.
من جهتهم، أشـــاد الحضور بالـــدور البارز 
الذي يوليه ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة محافظ المحافظة 
لكافـــة  الجنوبيـــة مـــن حـــرٍص ومتابعـــة 
اإلجـــراءات االحترازية وتعزيز الشـــراكة 
المجتمعية الســـتمرار المبـــادرات األمنية 
والتوعويـــة التـــي تنصـــب فـــي تحقيـــق 
األمـــن والســـالمة لألهالـــي والمواطنيـــن 

والمقيمين.

تخفيــف نسبـة الكثافـة بسكــن العمـال 60 %
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يشـــيد بـــدور رجـــال األمـــن والمتطوعيـــن فـــي تعزيـــز الشـــراكة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا تنسيقيا عن بعد

“مراسلو مدارس”... مبادرة خالقة إلعداد إعالميين بارزين
ُتعد مبادرة “مراسلو مدارس” إحدى 
المبـــادرات الرائـــدة لـــوزارة التربيـــة 
والتعليم، التي تهدف من خاللها إلى 
رفـــد الســـاحة اإلعالميـــة بإعالميين 
أكفاء، من خالل استقطاب المواهب 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  الطالبيـــة 
واإلذاعـــة  بالصحافـــة  المتصلـــة 
والتلفزيـــون والتواصـــل االجتماعي 
وغيرهـــا،  اإللكترونيـــة  والمواقـــع 
وتدريبهـــم وتأهيلهم بإشـــراف نخبة 
مـــن المتخصصيـــن، فـــي بيئـــة عمل 

وتدريب ميدانية.
وتقـــول اختصاصـــي إعـــالم بـــإدارة 
العالقـــات العامة واإلعـــالم بالوزارة 
نور أبوالشـــوك “تم تدشـــين المبادرة 
فـــي العـــام 2013، بدعـــم كبيـــر مـــن 
وزيـــر التربية والتعليم، ونســـعى من 

خاللها إلى خلق جيل إعالمي جديد 
ومتميـــز، مـــن خـــالل التواصـــل مـــع 
المـــدارس الختيار أفضـــل المواهب، 
فـــي  مهاراتهـــم  تطويـــر  ثـــم  ومـــن 
العديـــد مـــن المجاالت، ومـــن ضمنها 
التقديـــم وصياغة الخبـــر والتصوير 
الطالـــب  تزويـــد  مـــع  والمونتـــاج، 
والمعـــارف  المعلومـــات  بمختلـــف 

المعززة لموهبته اإلعالمية”.
خـــالل  “مـــن  أبوالشـــوك  وأضافـــت 
وتطويـــر  اكتشـــاف  تـــم  التدريـــب، 
قـــدرات عديـــدة للطلبـــة، مـــن أبرزها 
واإللقـــاء  التقديـــم  علـــى  قدرتهـــم 
واإلســـبانية  الكوريـــة  باللغـــات 
إلـــى  إضافـــة  وغيرهـــا،  والفرنســـية 
بالطبـــع، كمـــا  العربيـــة واإلنجليزيـــة 
الطلبـــة ذوي  مـــن  عـــدًدا  اســـتقطبنا 

للمشـــاركة  الخاصـــة،  االحتياجـــات 
معنـــا، لتعزيـــز جهـــود إدماجهـــم في 
المجتمـــع”، مشـــيرًة إلـــى أن الطلبـــة 
يشـــاركون فـــي التغطيـــة اإلعالميـــة 
وفعاليـــات  مدارســـهم  لفعاليـــات 
الـــوزارة مثـــل فعالية العيـــد الوطني 
أوالً  والبحريـــن  الميثـــاق  وذكـــرى 
نشـــر  ويتـــم  الكتـــاب،  ومعـــرض 
تغطياتهم فـــي “انســـتغرام” الوزارة، 

ويستفاد منها لألخبار المحلية.

مـــن جانبـــه، يقـــول الطالـــب جاســـم 
بانضمامـــه  اكتســـب  “إنـــه  محمـــد 
للمبادرة مهارات ومعلومات إعالمية 
التدريـــب  لجـــودة  نظـــًرا  متنوعـــة؛ 
الـــذي يركز علـــى الجانـــب التطبيقي 
الميداني، وهـــو يطمح إلى االلتحاق 
بتخصـــص اإلعالم في الجامعة”، أما 
مريـــم الحـــدي فقالـــت “إن المبـــادرة 
أكســـبتها الثقـــة بالنفـــس واالرتجال 
أمـــام الكاميـــرا، وغطـــت العديـــد من 
عـــززت  التـــي  الوطنيـــة  الفعاليـــات 
والمواطنـــة،  االنتمـــاء  روح  لديهـــا 
اإلعـــالم  ســـتدرس  أنهـــا  وأكـــدت 
لتصبـــح مذيعة”، فيما شـــكرت مريم 
صليبيخ الوزارة على إتاحة الفرصة 
لهـــا لتطويـــر موهبتهـــا فـــي التقديم 

اإلذاعي والتلفزيوني.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تدريب الطلبة على العمل اإلعالمي

طلبة يحلمون أن 
يصبحوا مذيعين 

وآخرون مقدمي 
برامج تلفزيونية

“الصحــة”: الضمــان الصحــي يشمــل المتقــاعـديــن
ــن ــي ــس ــم ــخ ــغ ال ــلـ ــبـ ــات دوريـــــــــة لـــمـــن يـ ــ ــوص ــ ــح ــ ــراء ف ــ ــ ــإج ــ ــ مـــقـــتـــرح بـــرلـــمـــانـــي ب

أكــدت وزارة الصحــة أن الرعايــة الصحيــة بكافــة أنواعهــا مكفولــة لجميــع المواطنيــن ســواء أكانــوا موظفيــن أم متقاعديــن، وأن 
الحكومة هي من تلتزم بســداد االشــتراكات عن المواطنين في صندوق الضمان الصحي لتوفير التغطية التأمينية الشــاملة لهم في 

الضمان الصحي اإللزامي.

جاء ذلك فـــي رد الوزارة على اقتراح 
مـــن  مجموعـــة  بـــه  تقـــدم  برلمانـــي 
النواب بشـــأن قيـــام الحكومة بإجراء 
فحوصـــات طبيـــة دوريـــة، لـــكل مـــن 
البحرينييـــن  الموظفيـــن  مـــن  يرغـــب 
عند بلوغهم سن الخمسين؛ للتأكد من 
حالتهم الصحية واكتشـــاف األمراض 
الظاهـــرة والكامنة في حـــال وجودها 

قبل إحالتهم للتقاعد.
وبينـــت الـــوزارة أن الرعايـــة الصحية 
المقدمـــة للمواطنيـــن والمكفولة وفقًا 

للدســـتور وقانـــون الضمـــان الصحـــي 
ستســـاهم فـــي تمكيـــن الموظفين من 
عند بلوغهم ســـن الخمسين وإحالتهم 
إلـــى التقاعـــد المبكر من تلقـــي العالج 
علـــى نفقة الحكومـــة، وبالتالي تحقق 

الهدف المنشود من االقتراح.
وأشارت إلى أنها تقوم بتقديم العديد 
مـــن الخدمـــات الصحيـــة فـــي المراكز 
الصحية للكشـــف المبكر عن األمراض 
المزمنة وعوامـــل االختطار المرتبطة 
بها، إلى جانب حمـــالت التوعية التي 

تقـــوم بها الـــوزارة للكشـــف عنهـــا عبر 
الزيـــارات الميدانيـــة لكافة الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكومية للكشف على 

الموظفين وتوعيتهم.
وأكـــدت أن الحكومـــة ملتزمة بتوفير 
ســـائر الخدمـــات الصحيـــة والوقائيـــة 
والفحـــوص  والتأهيليـــة  والعالجيـــة 
المواطنيـــن  لكافـــة  الطبيـــة وغيرهـــا، 
بالمجـــان دون ســـداد أي مقابـــل نقدي 

لتلك الخدمات.
ولفتـــت إلـــى أن الرزمـــة اإللزامية في 

قانـــون الضمان الصحـــي والتي تلتزم 
عـــن  اشـــتراكاتها  بتحمـــل  الحكومـــة 
المواطنين تشـــمل أكثر من 18 خدمة 
وقائيـــة وعالجية وتأهيلية وفحوص 

طبية.
ووفقـــًا للمذكـــرة اإليضاحيـــة المرفقة 
مقدمـــو  بيـــن  البرلمانـــي  باالقتـــراح 
المقترح أنه جاء متســـقًا مع الدستور 

الـــذي كفـــل الرعايـــة الصحيـــة لجميع 
مبـــادئ  مـــع  ومنســـجما  المواطنيـــن، 
الديـــن اإلســـالمي الـــذي أولـــى عنايـــة 
خاصة بكبار السن من خالل التخفيف 
من بعض التزاماتهم الشرعية، إضافة 
إلى أن االهتمام والعناية بكبار الســـن 
أصبـــح يعـــد واحـــدًا من أهم الســـمات 

الحضارية التي تتميز بها الدول.
وأشـــاروا إلـــى أن الحاجـــة إلـــى هـــذا 
المقترح يأتي كمراعاة لمن يتقاعدون 
مبكـــرًا ثم يتبين لهـــم أنهم يعانون من 
أمراض كامنة يتطلب عالجها اقتدارًا 
ماليًا مما يتســـبب لهـــم بضائقة مالية، 
نظرًا لتراجع دخلهم بعد إحالتهم على 

التقاعد.

رعاية المسنين من ابرز السمات الحضارية للدول

املنامة - بنا
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“تطبيـــــق” يمنـــــح الشـــبــــاب حـال لبطالتهــــم
تطبيًقا  بحرينيات  طــالــبــات  ابــتــكــرت 
منصة  ابــتــكــرن  حيث  البطالة  يعالج 
الــمــلــتــقــى وذات  ــكــتــرونــيــة اســمــهــا  إل
مــفــهــوم ثــقــافــي جـــديـــد، وذلــــك لحل 
من  تعتبر  والــتــي  الــتــوظــيــف  مشكلة 
المجتمع،  التي يواجهها  المشاكل  أبرز 
مساعدة  عــلــى  المنصة  هـــذه  وتــعــمــل 
ــارات مــــن الــشــبــاب  أصــــحــــاب الــــمــــهــ
البحريني لعرض مهاراتهم وخدماتهم.

طالبات   6 قبل  من  المشروع  تأسس   
جــائــزة  وحــقــقــن  المملكة  جــامــعــة  مــن 
 2020 الجامعات  لفئة  شركة  أفضل 
ــم تــرشــيــح مــنــصــتــهــن )الــمــلــتــقــى(  ــ وت
أفــضــل منتج ومـــشـــروع ذي  لــجــائــزة 
المسابقة  في  وذلــك  اجتماعي،  تأثير 
في  الشباب  األعــمــال  لـــرواد  السنوية 
الثانية عشرة، والتي تنظمها  نسختها 

عن  وأقيمت  البحرين  إنجاز  مؤسسة 
بعد عبر منصات التواصل االجتماعي.

ــشــركــات  ــأن ال ــ ــفــتــيــات ب ــرحـــت ال وصـ
يتيحوا  أن  يمكن  األعــمــال  وأصــحــاب 
المجاالت،  لمختلف  وشواغر  وظائف 
وتسهل طريقة التواصل بين الطرفين، 
وذلك بمقابل تكلفة يتم االتفاق عليها 
والطريقة  والمكان  الوقت  تحديد  مع 
الــخــدمــة، ويمكن  لــتــقــديــم  الــمــنــاســبــة 
األندرويد  أجهزة  على  التطبيق  إنزال 
الفرص  إليــجــاد   AL MALGA بــاســم  

العمل المناسبة مع الراتب.

أهداف  يواكب  المشروع  بأن  وأردفن 
رؤية البحرين 2030 وأهداف التمنية 
بتخفيف  وذلــك   )SDGs( المستدامه 
القطاعين  فـــي  الــوظــيــفــي  الــتــضــخــم 
ــاص، وتــنــمــيــة روح  ــخـ الــحــكــومــي والـ
الشباب  عند  المجتمعية  المسؤولية 

والــوعــي  ــقــدرة  ال وتــعــزيــز  البحريني، 
الخاصة  مشاريعهم  لتأسيس  والثقة 
على  للحصول  مــهــاراتــهــم  وتــوظــيــف 
ــي أو إضـــافـــي،  ــاسـ ــل أسـ مـــصـــدر دخــ
إنتاجية  رفــع  فــي  مساهمتهم  وأيــضــا 

اقتصاد البحرين.

أسسته 6 طالبات 
من جامعة 

المملكة

مروة خميس

قال الفنان والنهام أحمد ســالمين إن “النهمة” على وشــك االندثار، والســبب صعوبة األداء، وغياب الجمهور المتقبل 
لهذا اللون الفني. وأعرب سالمين في حديثه لـ “البالد” عن أمله أن ُيحتضن الفن الشعبي البحري بشكل متخصص عبر 

تأسيس معهد متخصص، يكون باكورة مشاركات مميزة للبحرين في المحافل اإلقليمية والدولية.
بداية، حدثنا عن النهام والفنان  «

أحمد سالمين؟

الثماني  عمر  في  وأنــا  كانت  بداياتي 
سنوات، حيث اكتشف والدي موهبتي 
على  ثم شجعني  والعزف،  الغناء  في 
ومع  موهبتي،  تطوير  وعلى  اإلبـــداع 
مرور السنين وجدت نفسي في ساحة 
الفن بشتى أنواعه، خصوصا المرتبط 
بالتراث البحري والوطني، ومنه النهم 
ــغــوص في  ــذي كـــان يميز فــتــرة ال ــ وال

البحرين.
والـــيـــوم وبــفــضــل مــن هللا عــز وجــل، 

العود،  آلة  على  العزف  أتقن  بت 
والقانون، والكمان، والغيتار، 

ــون، كــمــا  ــ ــوفـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ــسـ ــ والـ
البحرينية  األشــعــار  ألــّحــن 
النهم  وأهــوى  والخليجية، 
حرفة  للعلم  وهــي  كثيرا، 
صعبة وأنا مهتم باإلبداع 

في  ــع  واسـ بشكل  فيها 
الفترة المقبلة.

غن الفن القديم، 
ــن  ــ لـــــــــهـــــــــو فـ

صـــــــــعـــــــــب 
ومـــمـــيـــز، 

ويحتاج الجهد والمعرفة واإلتقان.
ما الذي شجعك لالتجاه نحو  «

النهمة؟

ونهمي  حــبــي  هــو  شجعني  مــن  أكــثــر 
والذي  لبلدي،  البحري  للتراث  الشديد 
ينهم  الـــذي  الــنــهــام  بــه شخصية  كـــان 
ــبــحــر إحـــــدى الــســمــات  ــال لــلــغــواصــة ب

المميزة والجميلة في تلك الحقبة.
الفنانين  إلى  التقدير  وألفت هنا بعين 

ــر، ورائــــــد بــحــر والــلــذيــن  ــحـ ــد بـ ــمـ أحـ
الموهبة،  هــذه  فــي  يــعــززا  بــأن  اهتما 
ــهــا،  ب أبــــــرع  أن  عـــلـــى  ويـــســـاعـــدانـــي 
ــنــي ومــنــذ الــصــغــر كنت  خــصــوصــا وأن
ــلــون مــن الــفــن والـــذي  ــارس هـــذا ال أمــ

ُيكنى بـ )الفجري(.
ما المواصفات األساسية في  «

امتهان النهمة والبراعة فيها؟ 

بالفن  معرفة  الشخص  لدى  يكون  أن 
ــه  ــه؛ ألن ــخـ ــاريـ ــه، وتـ ــ ــول الـــبـــحـــري وأصــ
سيساعد في اتقان هذا اللون الجميل، 
والذي  التراث،  أصالة  يعبر عن  والذي 

يمتد من تاريخ األجداد.
لــديــه صوت  يــكــون  أن  المهم  ومــن 
وأداء؛ ألنهما األرضية التي يقوم 
عليها اإلبداع في مجاالت النهمة 

والغناء وغيرها.
من هم أشهر النهامة اليوم؟  «

وكيف تنظر لمسارهم نحو تطوير 
هذه الحرفة التاريخية؟

جــاســم  اآلن  مــحــلــيــًا  ــم  ــرهـ ــهـ أشـ
الـــحـــربـــان، ســعــد بـــو جــفــال، 
وأحمد  جفال،  بو  عيسى 
خالد بحر، والفت ايضا 
بــحــديــثــي لــلــمــرحــوم 
سالم العالن، والذي 
كان يتميز في كل 
فنون الموروث 
الـــــــبـــــــحـــــــري 
)الــفــجــري( 
من حيث 

يلقب  وكـــان  واألداء،  الــقــوي  الــصــوت 
الــتــراث  الشعبي فــي  الــفــن  بــأســطــورة 

البحري.
ــرب عـــن شـــكـــري لــلــفــنــان جــاســم  ــ واعــ
الحربان على تشجيعه لي ولكثير من 
الشباب في )النهمة( وفي جميع الفنون 
وإمكاناته  لوقته  وبتسخيره  األخــرى، 
مدرسة  وهــو  النجاح،  نحقق  لكي  لنا 
كــبــيــرة فــي األخــــالق والــفــن الشعبي، 
كما أنه مرجع للتراث الفني البحريني، 

والمرجع األساسي لي شخصيا.
ما أبرز فصول فن الفجري التي ال  «

تزال حية حتى اآلن؟

هي بواقع األمر خمسة فصول، بحري، 
عدساني، حدادي، مخولفي، حساوي. 
محصورة  فتكون  الــغــوص،  فنون  أمــا 
عــلــى ظــهــر الــســفــيــنــة فــقــط بــخــالف 
يمكن  والتي  السابقة  الخمسة  األنواع 

تردديها في األماكن المختلفة.
بماذا يشتهر فن )الفجري( عن غيره؟ «

البحارة تفرج عن نفسها  فن ترفيهي، 

إتــمــام عمليات  بــه، بعد  الــغــوص  أيـــام 
ــات التي  ــيـ الـــغـــوص، والــتــنــزيــلــة  )األبـ
تتردد( تتعلق بالدنيا ويوميات الناس 

والبحر.
كيف تنظر للنهمة في الواقع  «

المعاش اليوم؟

صعوبة  والسبب  االندثار،  وشك  على 
لهذا  المتقبل  الجمهور  وغياب  األداء، 

اللون الفني.
هل يرتقي االهتمام الرسمي  «

بالنهمة وبفنون الغوص لمستوى 
الطموح؟

نــعــم، فــمــا تــقــوم بـــه هــيــئــة الــبــحــريــن 
من  بالشيخة  ممثلة  والتراث  للثقافة 
بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة مــحــل شــكــر، 
سواء على مستوى الدعم أو المشاركة 
والخارجية،  الداخلية  الفعاليات  في 
كــمــا تــهــتــم الــهــيــئــة بــمــســاعــدتــنــا على 
وتخصيص  الــفــنــيــة  مــواهــبــنــا  تــعــزيــز 
مختلف  على  والتدريب  للتمرين  دور 
ناهيك  الشعبي،  الــتــراثــي  الفن  ألـــوان 
أي  وسد  معنا،  المستمر  تواصلهم  عن 

احتياجات لنا. 
وماذا عن اتجاهات الجيل الحالي نحو  «

تراث أجداده؟ 

ــيـــل الـــحـــالـــي لــــم يـــعـــد مــرتــبــطــا  الـــجـ
ــداد على  ــ بــشــكــل مــبــاشــر بــتــراث األجـ
مــســتــويــات عـــدة، هــنــالــك تــوجــه نحو 
الفنون الجديدة والسبب تغير الذائقة 
الفنية، وتغير طلب الجمهور، وهو أمر 

طبيعي.
 كلمة أخيرة. «

الشعبي  الفن  احتضان  يتم  بــأن  آمــل 
البحري بشكل متخصص وعميق؛ ألن 
اندثاره خسارة كبيرة للبلد. ولتاريخها 
هــنــالــك  يـــكـــون  أن  الـــعـــريـــق، وآمــــــل 
القديمة  بــالــفــنــون  الــنــظــر  فــي  تــوســع 
و)الصوت(  الحب(  و)دق  كل)الفجري( 
و)الليوه( و)العرضة( عبر تأسيس معهد 
مشاركات  بــاكــورة  يــكــون  متخصص، 
مميزة للبحرين في المحافل اإلقليمية 

والدولية.

أحمد سالمين متحدًثا إلى “البالد”

“النهمــة” ستندثــر والسبــب عــزوف الجمهــور
البحري الــفــنــي  ــوروث  ــمـ الـ الحــتــضــان  مــعــهــدا  تــأســيــس  نتمنى  ســالــمــيــن:  ــد  ــم أح
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مع استئناف “الصاالت الرياضة”.. إلغاء أكثر من نصف األجهزة
الــصــاالت  الخميس  الــيــوم  تستأنف 
بعد  نشاطها  البحرين  في  الرياضية 
توقف دام قرابة الخمسة أشهر جراء 
االجراءات االحترازية للسيطرة على 
الوقت  في   ،19 كوفيد  وبــاء  تفشي 
الــصــاالت  تــبــدأ  أن  فيه  يتوقع  الـــذي 
ترويجية  عــروض  إطــالق  الرياضية 
اللذين  المتدربين  مغرية الستقطاب 
يبدوا األغلبية في تردد في المرحلة 

األولى من االفتتاح.
وقال المتحدث باسم رابطة الصاالت 
ــبــحــريــن عــبــدهللا  ــي ال الـــريـــاضـــيـــة فـ
المرباطي إن نحو نصف وحتى أكثر 
مــن نــصــف األجـــهـــزة الــريــاضــيــة في 
صاالت اللياقة البدنية سيتم إلغاؤها 
ــة لـــلـــشـــروط الـــتـــي أعــلــنــت  اســتــجــاب

الستئناف النشاط. 
أن  ينبغي  فــإنــه  ــشــروط  ال وبــحــســب 
يكون هناك مسافة ال تقل عن مترين 

بــيــن جــهــاز واآلخـــــر، ومـــع اكــتــظــاظ 
ــاالت الـــريـــاضـــة بــكــم كــبــيــر من  ــصـ الـ
األجـــهـــزة الــمــخــصــصــة لــتــمــريــن كل 
ــعــاد هــذه  عضلة عــلــى حـــدة، فـــإن إب
لن  بعضها  الثقيلة عادة عن  األجهزة 
يكون أمرا ممكنا كما ال يوجد مكان 
لنقلها وتخزينها مع صعوبة تحريكها، 

ما يجعل أمر اإللغاء ال مفر منه.
الصاالت  مــالك  إن  المرباطي  وقــال 
لجأوا إلى لصق ملصقات كبيرة لمنع 
الــالعــبــيــن مــن الــلــعــب عــلــى األجــهــزة 
للشروط،  استجابة  إلغاؤها  تم  التي 

مشيًرا إلى صعوبات تواجه الصاالت 
في مرحلة التشغيل.

وأوضح المرباطي أن عدد المرتادين 
من  أقل  سيكون  الرياضية  للصاالت 
خوف  بسبب  بالتأكيد  كــورونــا  قبل 
البعض في البداية، كما أنه لن يكون 
بمقدور الصاالت استيعاب العدد كما 
هــو فــي الــســابــق، إذ البــد مــن وجــود 
مدرب مشرف على دخول األعضاء.

يملكها  التي  الصالة  أن  إلــى  ويشير 
 70 نحو  تستقبل  السابق  في  كانت 
أمـــا اآلن  ــد،  شخصا فــي وقـــت واحــ

على  شخصا   20 يتعدى  لــن  فالعدد 
أفضل تقدير.

الحصول  بصعوبة  المرباطي  وأقـــر 
على متدربين جدد في حين سيكون 
عــلــى أصـــحـــاب الـــصـــاالت احــتــســاب 

ــتــوقــف فـــي فــتــرة عضوية  ال فــتــرة 
األعــضــاء كــنــوع مــن الــتــعــويــض عن 

التوقف.
الرياضية  ــصــاالت  ال أن  إلــى  وأشـــار 
ــا مــــن إطـــــــالق عــــروض  ــهـ ــر لـ ــفـ ال مـ

مع  جــديــدة  اشــتــراكــات  الستقطاب 
مثل  التشغيلية  التكاليف  استمرار 
الكهرباء واإليجارات وغيرها، مشيًدا 
ــصــاالت  ــدعــم ال بــتــوجــه الــحــكــومــة ل

ودعم “تمكين” لهذا القطاع.

عروض “مغرية” 
لمواجهة 

ضعف اإلقبال 
“كورونا”

علي الفردان

تعويض 
المشتركين في 

الصاالت عن فترة 
التوقف 



يقـــرأ محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام 
الرؤيـــة  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
المستبصرة للقيادة الحكيمة والخطوات 
اتخذتهـــا  التـــي  االســـتباقية  والتدابيـــر 
لمواجهـــة انعكاســـات االنتشـــار العالمـــي 
لفيروس كورونا على المســـتوى المحلي، 
فيشـــير إلـــى أن مـــن أبرزهـــا تخصيـــص 
حزمة مالية واقتصادية دعما للمواطنين 
والقطـــاع الخـــاص، ومـــا تبعـــه مـــن قرار 
بتمديـــد الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة 
للقطاعـــات األكثر تضررا جراء اســـتمرار 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، ما 
أســـهم في التخفيـــف من اآلثار الســـلبية 
لهـــذه الجائحـــة علـــى القطـــاع الخـــاص، 
عـــن  البحريـــن  ميـــز  الســـريع  فالتعامـــل 
نظرائهـــا من الدول وأعطاهـــا الفارق من 
خالل التعاطي اإليجابي مع هذه األزمة؛ 

لتقليل األضرار قدر اإلمكان.

دراسة استقصائية حول “التأثير”

ويتنـــاول في حديثه مع “البـــالد” العديد 
مـــن الجوانـــب المهمـــة، موضحـــا: علـــى  
اتخذتهـــا  التـــي  الخطـــوات  مـــن  الرغـــم 
األزمـــة  هـــذه  تأثيـــر  أن  إال  الحكومـــة، 
العالميـــة طـــال العديـــد مـــن القطاعـــات 
التجارية في المملكة، ومن هذا المنطلق 
حرصـــت محافظة العاصمـــة على إعداد 
دراســـة اســـتقصائية حول تأثير )كوفيد 
19( على الشركات الصغيرة والمتوسطة 
فـــي البحريـــن، لكـــون هذيـــن القطاعيـــن 
يشـــكالن نحـــو 98 % مـــن إجمالـــي عدد 
الشـــركات التـــي يقع مقرها فـــي المملكة، 
حيـــث أوصـــت الدراســـة، باتخـــاذ تدابير 
تشمل وضع سياســـات من شأنها توجيه 
الصغيـــرة  الشـــركات  وتدريـــب  ودعـــم 

والمتوســـطة فـــي تنفيـــذ أســـاليب عمـــل 
حديثة، وإيجاد أسواق جديدة، وتسريع 
عمليات رقمنة األعمال، واالســـتفادة من 

التقنيات الحديثة.
وقد تميزت محافظة العاصمة في مجال 
تدريـــب المتطوعين، فقد نظمت ورشـــة 
عمل إرشادية بالتعاون مع وزارة الصحة 
ودربتهـــم  متطوعـــا،   )90( اســـتهدفت 
علـــى القيام بحمـــالت تفتيشـــية؛ لتقييم 
الوضع الصحي في الصالونات ومحالت 
الحالقة والتجميل الرجالية والنســـائية، 
وللتأكد من عدم اإلخالل باالشـــتراطات 
أن  علـــى  فيهـــا،  الصحيـــة  واإلجـــراءات 
ممثلـــي  مـــن  هـــم  المتطوعيـــن  هـــؤالء 
لـــدى  المعتمديـــن  الســـكنية  المجمعـــات 
المحافظـــة لتفعيـــل تطبيـــق )عاصمتـــي( 
اإللكترونـــي، حيث يتلخـــص دورهم في 
رصد الشـــكاوى والمطالـــب والمقترحات 
فـــي محيـــط مجمعاتهم الســـكنية ونقلها 

إلى المحافظة بالصور والمواقع.

خطط وبرامج حماية المجتمع

ا على ســـؤال يتعلق بخطط وبرامج  وردًّ
الحفـــاظ علـــى اســـتقرار المجتمع ونشـــر 
لفيـــروس كورونـــا،  والتصـــدي  التوعيـــة 
يجيـــب الشـــيخ هشـــام بالقـــول: “بهـــدف 

تخفيف األضرار التي تسببت بها جائحة 
)كوفيـــد 19( قـــدر اإلمـــكان عـــن األهالي 
والمقيميـــن، أطلقـــت محافظـــة العاصمة 
حملة )معا نهتم( بالشـــراكة مع مؤسسات 
حيـــث  الخـــاص،  القطـــاع  وشـــركات 
قامـــت المحافظـــة بالتعاون مـــع مديرية 
شـــرطة محافظـــة العاصمـــة بتوزيـــع 45 
ألـــف وجبة وســـلة غذائية علـــى األهالي 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن خالل شـــهر 

رمضان المبارك”.
إضافة إلى ذلـــك، وزعت المحافظة 517 
ألـــف وجبـــه إفطـــار صائـــم خالل الشـــهر 
الفضيـــل ضمـــن حملـــة )فينـــا خيـــر( التي 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أطلقهـــا 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
وواصلت محافظة العاصمة جهودها في 
الفتـــرة الماضيـــة، بتوزيع 10 آالف ســـلة 
غذائية خالل ضمن مشروع )غذاؤك في 
بيتك( الـــذي أطلقته المؤسســـة الخيرية 
الملكيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة، 
حيـــث تأتـــي هـــذه الحملـــة لدعم األســـر 
والمواطنيـــن البحرينييـــن والمحتاجيـــن 

والمتضررين من وباء كورونا.

توعية ورصد احتياجات

كذلك بـــدأت محافظـــة العاصمـــة بحملة 
توعويـــة مكثفـــة للعمالـــة الوافـــدة منـــذ 
بداية أزمـــة كورونـــا؛ لتوعيتهم بمخاطر 
انتشـــار الفايـــروس، عبـــر توزيع نشـــرات 
اللغـــات  بكافـــة  توعويـــة  ومطبوعـــات 
التـــي يتحدثـــون بهـــا، وتوضيـــح أهميـــة 
انتشـــار  لتجنـــب  االجتماعـــي  التباعـــد 

الفيروس واالستخدام األمثل للمعقمات 
والمطهرات وضرورة التواصل مع فريق 
البحريـــن الطبـــي على 444 عند الشـــعور 

بأي من أعراض الفيروس.

تكاتف جهود حمالت التعقيم

وقـــادت محافظة العاصمـــة حملة تعقيم 
المنامـــة  ســـوق  منطقـــة  فـــي  واســـعة 
وتحديدا باب البحرين بدعم من شـــركة 
)أســـري(، كمـــا قامـــت بتعقيـــم عـــدد مـــن 
المناطـــق دعما للحملة الوطنية لمكافحة 
بالتعـــاون  وذلـــك  كورونـــا،  فيـــروس 
والتنســـيق مع مديرية شـــرطة محافظة 
العاصمة، واإلدارة العامة للدفاع المدني 
التـــي قامت بتدريب المتطوعين لتعقيم 
المناطـــق مثـــل النعيـــم وأم الحصم، إلى 
جانب ذلك، فقد رفع المجلس التنسيقي 
لمحافظة العاصمة توصية عاجلة ألمانة 

العاصمة لتعقيم سوق المنامة المركزية، 
وفتـــح بعض األبـــواب للتهويـــة، وقياس 
الحرارة، وإلزام الباعة باتباع االحترازات 
الصحية، مثل لبس الكمامات والقفازات 
أثنـــاء ممارســـتهم المهنة، وقـــد تم تنفيذ 
اجتمـــاع  انتهـــاء  فـــور  التوصيـــة  هـــذه 

المجلس.

في الشدائد... يتالحم المجتمع

وفيمـــا يتعلـــق بالممارســـات والتجـــارب 
والســـلوكيات ضمن عمل كل المؤسسات 
أثبتـــت  والتـــي  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
أهمية مفهوم الشراكة المجتمعية، يؤكد 
الشـــيخ هشـــام أن فريق البحرين بقيادة 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة نجـــح في إطـــالق العديد من 

حظيـــت  التـــي  والخطـــوات  المبـــادرات 
بالتقديـــر المحلـــي واإلقليمـــي والدولي، 
منهـــا فتـــح بـــاب التطـــوع فـــي الحملـــة 
كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
التـــي شـــهدت إقبـــاال كثيفـــا مـــن جانـــب 
المواطنين والمقيمين بتسجيل أكثر من 
30 ألف متطوع، حيث يظهر ذلك تنامي 
ثقافـــة المســـؤولية المجتمعية بين أفراد 

المجتمع.
مـــن  الواســـعة  المشـــاركة  عكســـت  كمـــا 
المواطنيـــن ومؤسســـات القطاع الخاص 
في حملـــة “فينا خير” التي أطلقها ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة، مدى 
التالحم والتعاضـــد المجتمعي خصوصا 
فـــي أوقـــات الشـــدائد، وهـــو أمـــر جبـــل 
عليـــه أهـــل البحرين الكـــرام منـــذ القدم، 
فقـــد تجلـــت صـــور ذلـــك فـــي العديد من 

المواقف والمبادرات.

توزيع الوجبات الغذائية على الجاليات

تمديد الحزمة المالية ساهـم بتخفيـف آثـار الجائحـة
محافــظ العاصمــة: تدريــب 90 متطوًعــا لحمــات التفتيــش وتقييــم الوضــع الصحــي
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سعيد محمد

البيانات المالية المرحلية المختصرة  30 يونيو 2020

بيان التدفقات النقدية المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 
 بآالف الدنانير البحرينية

30 يونيو 2020
)مراجعة(

٣0 يونيو 2019
)مراجعة(

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
مقبوضات من العمالء

مقبوضات أخرى
10,1٣4

1,001
18.059

9٣5
11,13518.994

مدفوعات المشتريات
مدفوعات المصروفات التشغيلية األخرى

مدفوعات أتعاب اإلدارة
مدفوعات حق اإلمتياز

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 
مدفوعات التبرعات الخيرية

ضرائب مدفوعة
منحة حكومية مستلمة

)7,098(
)2,2٣5(

)279(
)2,752(

)1٣0(
)146(
)450(

270

)9,972(
)2.598(

)611(
)4.245(

)1٣0(
)110(

)50(
-

)12,820()17.716(
1.278)1,685(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من أنشطة العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
فوائد مستلمة 

أرباح أسهم مستلمة
إيرادات إيجار مستلمة من استثمارات عقارية، صافي

مدفوعات استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية 
األرباح المستلمة من استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية

شراء عقارات ومعدات، صافي
شراء استثمارات 

مقدم مدفوع لشراء استثمارات 
إيداعات بنكية

استحقاق سندات الدين بالتكلفة المطفأة
بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أرباح مستلمة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافي

1٣4
810
2٣7

)215(
19٣
)2(

-
-

1,050
98
42

)2٣0(
76

)16(

2٣٣
888
184

)1.808(
-

)26(
)71(

)1.027(
٣.128

-
80٣

-
-

)14(
2,1772.290صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)4.881()4,089(أرباح أسهم مدفوعة

)4.881()4,089(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة

النقد وما في حكمه في 1 يناير
)3,597(

5,240
)1.٣1٣(

4.475
1,643٣.162النقد وما في حكمه في 30 يونيو

عالوة إصدار رأس المال
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي أعمال 
خيرية

احتياطي 
القيمة العادلة

أرباح 
مستبقاة

المجموع

30 يونيو 2020 )مراجعة(

14.2271.9537.1147727,85620,99652,918كما في 1 يناير 2020  

الدخل الشامل:  

2,1902,190-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

)2,179(-)2,179(----الشامل اآلخر - صافي التغير في القيمة العادلة

المحول إلى األرباح المستبقاة من بيع إستثمارات في حقوق

-22)22(----الملكية 

)2,179(22)2,201(----مجموع الدخل الشامل اآلخر

2,21211)2,201(----مجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019

تبرعات خيرية مدفوعة خالل الفترة  

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
150

)147(

-
-
-

)4,261(
)150(

-

)4,261(
-

)147(

14.2271.9537.1147755,65518,79748,521في 30 يونيو 2020

عالوة إصدار رأس المال
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
أعمال خيرية

احتياطي 
القيمة العادلة

أرباح 
مستبقاة

المجموع

٣0 يونيو 2019 )مراجعة(

14.2271.95٣7.1147٣86.9٣620.28051.248كما في 1 يناير2019  

الدخل الشامل:  

4.2964.296-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

1.029-1.029----الشامل اآلخر - صافي التغير في القيمة العادلة

المحول إلى األرباح المستبقاة من بيع إستثمارات في حقوق

-٣1٣)٣1٣(----الملكية 

716٣1٣1.029----مجموع الدخل الشامل اآلخر

7164.6095.٣25----مجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة 2018
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2018

تبرعات خيرية مدفوعة خالل الفترة  

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
149

)110(

-
-
-

)4.267(
)149(

-

)4.267(
-

)110(

14.2271.95٣7.1147777.65220.47٣52.196في ٣0 يونيو 2019

بيان الربح أو الخسارة المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 
بآالف الدنانير البحرينية

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو
2020

)مراجعة(
2019

)مراجعة(
المبيعات 

تكلفة المبيعات
10,105
)6,148(

18.270
)9.229(

3,9579.041إجمالي الربح
إيرادات أخرى، صافي

مصروفات إدارية                                    
مصروفات البيع

622
)٣,519(

)177(

820
)6,44٣(

)٣59(
883٣.059ربح التشغيل

إيرادات الفوائد
إيرادات من أوراق مالية

إيرادات من استثمارات عقارية، صافي
عكس االنخفاض في قيمة موجودات مالية 

حصة الشركة من أرباح شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية

128
842

66
-
1

41
1.0٣٣

95
٣6
٣2

-270منحة حكومية 
2,1904.296 ربح الفترة

15.39٣0.20 العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(

بيان الدخل الشامل المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020                                                   
بآالف الدنانير البحرينية

للستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو
2020

)مراجعة(
2019

)مراجعة(
 ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة:

استثمارات في حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل - صافي 
التغير في القيمة العادلة

2,190

)2,179(

4,296

1.029
115.٣25مجموع الدخل الشامل للفترة

اعتمدت البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في ٥ أغسطس 2020، ووقعت من قبل

بيان المركز المالي المختصر كما في 30 يونيو 2020                                                            
بآالف الدنانير البحرينية

30 يونيو  2020
)مراجعة(

٣1 ديسمبر 2019
)مدققة(

الموجودات 
العقارات والمعدات
استثمارات عقارية

استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
استثمارات في أوراق مالية

موجودات أخرى

52
10,6٣7

4,٣7٣
27,704

1,866

74
10,745

4,٣50
29,774

1,866
44,63246,809مجموع الموجودات غير المتداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى

النقد وأرصدة البنوك

 
5,٣٣6
2,٣55
1,64٣

 
5,٣٣9
2,448
7,242

9,33415,029
279149موجودات محتفظ بها لغرض البيع

9,61315,178مجموع الموجودات المتداولة
54,24561,987مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال 
عالوة إصدار أسهم

احتياطي قانوني
احتياطي أعمال خيرية

احتياطي القيمة العادلة  
أرباح مستبقاة

14,227
1,95٣
7,114

775
5,655

18,797

14,227
1,95٣
7,114

772
7,856

20,996
48,52152,918مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات
منافع الموظفين

ذمم تجارية دائنة وأخرى
حق امتياز مستحق 

422
2,٣59
2,94٣

546
4.11٣
4.410

5,7249,069مجموع المطلوبات المتداولة
54,24561,987مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020                                                                                                                                                                 
     بآالف الدنانير البحرينية

فاروق يوسف المؤيد                      عبدهللا حسن بوهندي                          بسام الوردي                        مراجعة من قبل
رئيس مجلس اإلدارة                                 العضو المنتدب                                    المدير العام                               كي بي ام جي

محافظ العاصمة



المنامة - بنا

إدارة  مجلـــس  رئيســـة  أعربـــت 
المركـــز اإلقليمـــي العربي للتراث 
العالمي التابع لمنظمة اليونسكو، 
آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة 
العميـــق  حزنهـــا  عـــن  خليفـــة 
عصـــف  الـــذي  األليـــم  للحـــادث 
بالعاصمـــة اللبنانية بيروت، التي 
تعكـــس غنـــى التاريخ اإلنســـاني 
وتاريـــخ  إرث  مـــن  تحملـــه  بمـــا 
وحضـــارة طالما أغنـــت المجتمع 

العربي بمخزونها الثقافي.
علـــى  حرصهـــا  عـــن  وأعربـــت 
التعاون مع المؤسســـات المعنية 
بهـــدف اســـترجاع الذاكـــرة التي 
حـــاول االنفجـــار الضخـــم الـــذي 
األول  أمـــس  العاصمـــة  شـــهدته 
معالمهـــا  مـــن  بعضـــًا  يمحـــو  أن 

التاريخية والحضارية.

كمـــا ناشـــدت الشـــيخة مـــي كل 
الثقافـــي  بالشـــأن  المعنييـــن 
علـــى  معـــًا  بالعمـــل  والتراثـــي 
اســـتعادة اإلرث اإلنساني المادي 

الذي تحمله بيروت وتتمّيز به.

مي بنت محمد تدعو الستعادة اإلرث اإلنساني ببيروت

local@albiladpress.com
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تطهير شوارع العدلية بمشاركة 35 متطوًعا
ــا” ــورونـ ــاٍم فـــي مــكــافــحــة “كـ ــن ــت ــق وعـــي م ــي: خــل ــل عــيــســى بـــن ع

واصلت محافظة العاصمة عملية تطهير 
مناطقها للمســـاهمة في الحد من انتشار 
فيـــروس كورونـــا، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 
وزارة الصحة ومديرية شرطة محافظة 
العاصمة واإلدارة العامة للدفاع المدني.

وتم تطهير شوارع مجمع 338 بالعدلية، 
البرامـــج  إدارة  مديـــر  بحضـــور  وذلـــك 
االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الشـــيخ عيسى بن علي آل خليفة، إذ نفذ 
عمليـــة التطهيـــر 35 متطوًعـــا مـــن فريق 
شـــباب النعيـــم التطوعي، بعـــد أن قاموا 
مســـبقا بتطهيـــر عـــّدة مناطـــق بالعاصمة 

شملت جدعلي، الجفير وأم الحصم.
وأثنى الشـــيخ عيسى بن علي آل خليفة 
على دور الشـــراكة المجتمعية القائم بين 
األهالي والجهات الحكومية ومؤسسات 

المجتمـــع المدنـــي فـــي تطهيـــر مناطـــق 
العاصمـــة؛ بهـــدف خلق وعـــي متنام في 
مكافحة فيـــروس كورونا، مشـــيًدا بدور 
الجهـــات كافة في تجاوز هذه األزمة من 
خالل العمـــل بمســـؤولية لتطهير مناطق 
العاصمـــة ضمن جهود المحافظة الرامية 

لنيل لقب المدينة الصحية.
فـــي  المتطوعيـــن  مشـــاركة  أن  يذكـــر 
إلحاقهـــم  بعـــد  تأتـــي  التطهيـــر  عمليـــة 
بدورة عمل إرشـــادية أقامتها المحافظة 
أن  بعـــد  الصحـــة،  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
بحمـــالت  القيـــام  علـــى  تدريبهـــم  تـــم 

تفتيشـــية لتقييـــم الوضـــع الصحـــي فـــي 
الصالونـــات ومحالت الحالقة والتجميل 
اإلخـــالل  وعـــدم  والنســـائية،  الرجاليـــة 
باالشتراطات واإلجراءات الصحية التي 
يتعيـــن اتخاذهـــا فـــي المحـــال التجارية 

والصناعية.

انفجار بيروت مفجع لكل العرب والعالم
ــي ــان ــن ــب ــل ــب ال ــعـ ــشـ ــامـــن مــــع الـ ــن” تـــتـــضـ ــيـ ــيـ ــفـ ــحـ ــصـ “الـ

أعربــت جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة عــن خالص تعازيها ومواســاتها إلى الشــعب اللبناني الشــقيق، وأهالي الضحايا وجميــع اإلعالميين 
المصابين بانفجار بيروت، معبرة عن تضامنها مع الشعب اللبناني في النكبة التي حلت عليهم.

وأشـــارت في بيان إلى أن الدمار 
الهائـــل والمصاب األليم الذي حل 
بباريس الشـــرق بيـــروت، إنما هو 
مفجع ومؤلم لكل العرب والعالم، 
يتحمـــل  أن  ضـــرورة  مؤكـــدة 
تجـــاه  مســـؤوليتهم  الجميـــع 
الحـــادث، وأن يتـــم كشـــف كافـــة 
مالبســـاته أمـــام الـــرأي العام بكل 

شفافية ووضوح.
مـــع  تضامنهـــا  علـــى  وشـــددت 
لبنـــان،  فـــي  الصحافيـــة  األســـرة 
الصحافـــة  لشـــهداء  وتعازيهـــا 

الذين قضوا باالنفجار، وتمنياتها 
والشـــفاء  المفقوديـــن،  بإيجـــاد 
للجرحـــى، مؤكدة ضرورة حماية 
الصحافييـــن فـــي لبنـــان في ظل 

األوضاع الراهنة.
لبنـــان  بـــه  يمـــر  مـــا  إن  وقالـــت 
التدخـــالت  بســـبب  الشـــقيق 
الخارجيـــة، والتحزبات الطائفية، 
ووجـــود الســـالح لـــدى منظمـــات 
خـــارج الدولـــة، وقيـــام حزب هللا 
بعمـــل دولـــة داخـــل الدولـــة، هي 
أمور يجب القضاء عليها لتستقر 

الدولة، مشددة الجمعية على أن 
هـــذه االنتهـــاكات تعيـــق مســـيرة 
التقدم وتعـــود بلبنان إلى الوراء، 

وإلى مستنقع الحرب األهلية.
كمـــا أعربت الجمعية عن تأييدها 
لمقتـــرح نقابة محـــرري الصحافة 
مـــن  الرابـــع  بإعـــالن  اللبنانيـــة، 
ذكـــرى  عـــام  كل  مـــن  أغســـطس 
“نكبـــة  عنـــوان  تحـــت  رســـمية 
بيروت”، وغيرها من المقترحات 
الواردة في بيان النقابة، مشـــددة 
على أن جميع األسرة الصحافية 

تقـــف إلـــى جانـــب زمالئهـــا فـــي 
لبنان.

وشـــددت علـــى ضرورة ممارســـة 
وإتاحـــة  اإلعالميـــة،  التغطيـــة 
لجميـــع  الصحافيـــة  الحريـــات 
هـــذا  تغطيـــة  فـــي  الصحافييـــن 
وكافـــة  ومالبســـاته،  الحـــدث 
لبنـــان،  فـــي  األخـــرى  األحـــداث 
كمـــا  تهديـــد،  أو  تضييـــق  دون 
حصل ســـابقًا مع عـــدة إعالميين 
تم اســـتهدافهم مـــن قبل الجهات 

اإلرهابية.

الجفير - جمعية الصحفيين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة عن البدء في 
اســتقبال المراجعيــن الكــرام بفرعها الخدماتــي في المجمع 
األمنــي بمحافظــة المحــرق، بدءا من يوم األحــد الموافق 9 
أغســطس 2020م، مــن الســاعة 8:00 صباًحا حتى الســاعة 
2:00 مســاء، كذلــك ســيتم توفيــر خدمــة ملصــق اإلقامــة 

للمقيمين فقط.
ــه تــنــفــيــذا  ــ ــى أنـ ــ ــــوهــــت إلـ ون
ــيــــة  ــ ــائ ــوقــ ــ لــــــــإجــــــــراءات ال
واالحـــــتـــــرازيـــــة لـــمـــواجـــهـــة 
جائحة كورونا وتطبيقا لمبدأ 
لن  فإنه  االجتماعي،  التباعد 
ــدخــول أي مــراجــع  يــســمــح ب
أن  دون  األمني  المجمع  إلى 
لــديــه مــوعــد مسبق،  يــكــون 
المراجعين  على  يتعين  إذ 
حجز مواعيدهم مسبقا عبر 

.”Skiplino“ تطبيق
الجنســـية  شـــؤون  وأكـــدت 
والجـــوازات واإلقامـــة علـــى 
األمنـــي  المجمـــع  مراجعـــي 
بالتدابيـــر  االلتـــزام  بأهميـــة 
انتقـــال  لمنـــع  االحترازيـــة 
العدوى بين مراجعي المركز، 
وذلك بلبس كمامـــات الوجه 
إلنجـــاز  وجودهـــم  أثنـــاء 

معامالتهم.

“الجوازات”: استقبال المراجعين في فرع المحرق األحد

الشيخة مي بنت محمد



أفاد صيادون بانخفاض أعداد األسماك هذا الصيف إلى 50 %  مقارنة باألعوام الماضية، إذ شهدت السوق ارتفاع أسعار األسماك، 
وعلى وســائل التواصل االجتماعي تعالت األصوات بمقاطعة شــراء األســماك فكانت حملة “خلها تخيس”، “البالد” اســتطلعت آراء 

حول هذه الحملة ومعاناة الصيادين في هذه الظروف إذ يطالب البعض بقطع أرزاقهم فيها.

ال يغطي مصاريفه

يؤكد سيد حسين عدنان أحد صيادي 
الديـــر الـــذي أمضى اكثر مـــن 40 عاما 
في البحر  أن الصياد بريء من ارتفاع 
أســـعار األســـماك، موضحـــا ان أصابـــع 
االتهـــام تتجـــه نحـــو البائـــع، مردفا أن 
ارتفاع ســـعر الســـمك عـــدة دنانير من 
الممكـــن ان يشـــعل مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي في حين ان الصياد يعاني 
االمرين وال يلتفت إليه احد، متسائال 
أيـــن هذه األصوات عن حقوق الصياد 

وأين المواقع عن ظروف عمله.
ويقـــول  عدنـــان إن الصيـــاد ال يغطي 
مصاريفه في هذه األشهر بل الخسارة 
تالحقه والديـــون والقروض ،موضحا 
ان مصـــروف “طـــراد” يصـــل الى 200 
دينار في حين إنه ال يخرج من البحر 
بنصف ثالجة قد ال يســـعرها السوق بـ 
50 دينـــارا، ال يعلـــم عنه انـــه في كثير 
مـــن األيـــام يعـــود بعـــدة كيلـــوات من 
األســـماك قد ال تكفي غداء يوم واحد 

ألسرته.
 ويوضـــح ال يعلم كثيـــرون أن الصياد 
لمصـــروف  الفتقـــاره  أيامـــا  يتوقـــف 
دخول البحر ويعجز عن ســـداد راتب 
مســـاعده وكثيـــرا ما يقـــف حائرا أمام 
مطالـــب أســـرته، فـــي وقت نجـــد فيه 
أن البحـــر المصـــدر الوحيـــد قـــد بخل 
علـــى اهل البحر، فاجبرنا على ترحيل 
عمالنـــا بعـــد ان عجزنـــا عـــن تســـديد 
رواتبهم، أما مســـتأجري الرخص فهم 

لم يتركوا ألهله شيئا سوى الديون 

بال عالوات

 ويقـــول الصيـــاد محمـــد حســـن أحـــد 
صيادي سترة المحترفين إن مدخول 
البحر فـــي الصيف ال يغطي مصاريف 
الصياد الذي ال ُيدعم من أي جهة حتى 
عـــالوة الغالء وعالوة الســـكن قطعت 
“البانـــوش”  فرخصـــة  الصيـــادة   عـــن 
تحرمنـــا منها فـــي حين أننـــا ال نغطي 
مصاريفنـــا اليومية وتحاصرنا الديون 

بسبب شح األسماك وقلة الصيد.
وتابـــع نعيش كل يـــوم بيومه ال نعرف 
مـــا مصيرنـــا، نخرج بخفـــي حنين من 
البحر تتلقانا الديون في البر، موضحا 
إن عدة الصيد والكمائن والتصليحات 
والعمال والعائلـــة والديون والقروض 
كلهـــا تالحق الصياد في حين ان حال 
البحر من ســـيئ إلى أسوا ومعاناتنا ال 
تقتصر على أشـــهر الصيف فهي ذاتها 
فـــي الشـــتاء في ظـــل ظـــروف البيئة 
البحريـــة التـــي ال تبـــدو انها تســـتقيم 
في ظل الدفان وشفط الرمال وزيادة 
الرخـــص والتعامـــل الخاطـــئ من قبل 

اآلسيويين مع البحر.
أننـــا  الجميـــع  يعرفـــه  ال  مـــا  وأكمـــل 
نتوقف باأليام عن دخول البحر فترى 
“البوانيـــش” و”الطراريـــد” معطلة على 
الســـواحل أليـــام حتـــى قيمـــة البنزين 
ال نملكهـــا، فـــال يمكننـــا أن نركـــن إلـــى 
شيء ثابت حالنا كحال البحر، متمنيا 
من المســـؤولين أن ينظـــروا في حالة 
الصيادين بأســـرع ما يمكن لتضررهم 

خاصة في هذه األزمة. 
آالف الرخص

بدوره، يوضح علـــي يتيم أحد بحارة 
قريـــة ســـماهيج ان الســـوق هـــي مـــن 
تحـــدد ســـعر األســـماك وليـــس الصياد 
فالمزايـــدة علـــى األســـماك تعتمد على 
الطلب ووفرة السمك، ومن المعروف 
ان األســـماك تبتعـــد كثيرا في األشـــهر 
الحارة فيصعب على الصياد الوصول 
لهـــا لتقيده بالحـــدود الدوليـــة، مؤكدا 
أن الســـمك فـــي ظـــل ارتفـــاع الحرارة 
تراجعت أعداده بنسبة 50 % مقارنة 

بالصيف الماضي. 
ويتســـاءل أين األســـماك في وقت أن 
الدفـــان وشـــفط الرمـــال قائمـــة علـــى 
قـــدم وســـاق وأنهكت البيئـــة البحرية 
فغـــادرت األســـماك موطنهـــا وغادرت 
أرزاق اسر تعتمد عليها. ويوضح كثير 
من األيام اخرج من البحر ب60 دينارا 
في حيـــن ان مصروفي لدخول البحر 
50 دينـــارا، وفـــي المقابـــل لـــدي عمال 

وأســـرة وأطفال ينتظرون مصروفهم 
فضال عن قرض بنك التنمية ورســـوم 

سوق العمل والتأمينات.
ويكمـــل ال نملـــك حتـــى الطـــراد الـــذي 
نبحـــر به فهـــو مرهـــون لبنـــك التنمية 
لحيـــن االنتهاء من القـــروض الخاصة 
بـــه وكثيـــرة هـــي قضايا الصيـــادة في 
أروقـــة المحاكـــم بعـــد أن عجـــزوا عن 

تسديد دونهم وتراكمها.
ويتابع  لماذا ال ُيلتفت إلى اآلسيويين 
بمخالفاتهـــم  البحـــر  يغرقـــون  الذيـــن 
وطـــرق الصيد الممنوعـــة التي دمرت 
حيـــن  فـــي  األســـماك  تكاثـــر  مواقـــع 
تكاثروا هم بطريقة كبيرة وحاصرونا 

كما حاصروا األسماك في البحر.
ويوضـــح تقليـــص الرخص من شـــأنه 
ان يعيـــد التوازن الى البحـــر ومراقبة 
تأجيـــر الرخص فعـــدد الرخص تجاوز 
المســـاحة  حيـــن  فـــي  رخصـــة  الـــف 
المســـموح بالصيد فيها تقلصت اال أن 
المطالبة بتطبيق النوخـــذة البحريني 

لم تتعدَّ أسماع الصياد البحريني.

األسعار معقولة

 مـــن جانبـــه، قال النائـــب خالد بوعنق 
إن ارتفاع أسعار األسماك معقول جدا 
وبالـــكاد يســـمى ارتفاعـــا فـــي ظروف 
الطقـــس الحاليـــة حيث تقل األســـماك 
وتبـــدأ بالتزايد بالتدريج في منتصف 
سبتمبر لتعود األسماك بالتوافر بشكل 
طبيعي، وتابع وصل ســـعر كيلو سمك 
الصافـــي ما يعـــادل 16 دينارا بحرينيا  

بدولة اإلمارات.
 وقـــال ان الحديـــث عـــن حملـــة “خلها 
فيجـــب  بالمعقـــول  “ليـــس  تخيـــس 
ان تتوافـــر األســـماك أوال  التـــي تـــكاد 
تختفـــي مـــن البحـــر وهاجرت بســـبب 
ما تعانيـــه البيئة البحرية التي لم تعد 

صالحة لعيش األسماك وتكاثرها.

مزاحمة اآلسيوي

وقـــال إن الصيـــاد يعاني مـــن مزاحمة 

اآلســـيوي الـــذي اكتســـح البحـــر فهـــو 
وال  حســـيب  دون  ويجـــول  يصـــول 
رقيـــب ومنهـــم من يســـتأجر عشـــرات 
معانـــاة  الـــى  الفتـــا  الصيـــد  رخـــص 
الصيادين نتيجة الرخص العشـــوائية 
النوخـــذة  قانـــون  بتطبيـــق  مطالبـــا 
تواجـــد صاحـــب  وفـــرض  البحرينـــي 
ووقـــف  عملـــه  راس  علـــى  الرخصـــة 

تأجير الرخص فورا.

تصدير القباقب 

وأكمل أن الشركات البحرية المرخص 
لهـــا صيـــد القباقـــب  وقناديـــل البحـــر 
للتصديـــر هي عائق فـــي وجه الصياد 
حيـــث أن القباقب هو غذاء األســـماك 
التي يصعب عيشـــها فـــي بيئة فقيرة 
الغـــذاء مطالبـــا بتقليـــص عمـــل هـــذه 
الشـــركات وتحديدهـــا لمصلحة البيئة 
البحرية ومنع التصدير ودعم صندوق 

الصيادين بنسب من هذه الشركات.
جدولة التكاثر

وجدولـــة  سياســـة  غيـــاب  ان  وتابـــع 
تكاثر األسماك ساهم في تقليل اعداد 
األسماك حيث يتم منع صيد القباقب  
اشـــهر  و6  شـــهرين  الكنعـــد  وســـمك 
للروبيـــان ، فـــي حين ان تكاثـــر أنواع 
األســـماك ومواسمه ال تحظى باهتمام 
وطالـــب  الســـمكية،  الثـــروة  إدارة 
بوعنق بضرورة جدولة مواســـم تكاثر 
األســـماك للمحافظـــة عليهـــا وتعويض 
الصياديـــن في أوقات المنع على غرار 
المعمـــول بـــه فـــي دول الخليج  فضال 
عـــن ضـــرورة توحيـــد رخـــص الصيـــد 
التاحـــة مســـاحة اكبر  للصيـــاد لمزولة 

المهنة.

تراجع األسماك

  وأوضـــح أن شـــركات ســـحب الرمال 

التـــي تعمـــل دون جدولـــة ومقاييـــس 
كانـــت ســـهما قاتـــال للصياديـــن حيث 
تكاثـــر  مواقـــع  اغلـــب  علـــى  تعـــدت 
األســـماك فـــي الوقت الـــذي تؤكد فيه 
التصريحـــات الرســـمية تعافـــي البيئة 
البحريـــة بنســـبة 18 % اال ان الواقـــع 
يشير الى تراجع اعداد األسماك بشكل 
للصياديـــن  بصنـــدوق  مطالبـــا  كبيـــر. 
يدعم بنسب من أرباح هذه الشركات.

تلوث متعمد
 وأضاف فوق كل المعاناة التي يعاني 
ميـــاه  شـــاحنات  تقـــف  الصيـــاد  منهـــا 
الصـــرف والملوثة أمام مرأى ومســـمع 
الجميـــع تلقـــي حموالتهـــا فـــي البحر،  
وختم نحن اهل البحر نســـتعين اليوم 
بأســـماك من دول مختلفة وأنواع غير 
التي اعتدنا عليها ففي السوق أسماك 
مـــن مصـــر وأخرى مـــن عمـــان وكذلك 

الهند واليمن وتركيا والسعودية.

خالد بوعنق 

بوعنـــق: لوقــــــف تأجيـــر الرخـــص وتعويــــــض الصياديــــــن وجدولـــة مواســـم التكاثـــر

إسماعيل السقايراشد الغائب

مواعيد حظر

دول تحظر «الكراف»

الكنعد والروبيان والقباقب

15 مارس حتى 15 مايو
من كل عام

القباقب
1 فبراير حتى 30 يوليو

من كل عام

الروبيان
15 أغسطس حتى 15 أكتوبر

من كل عام

الكنعد

حظرت اإلمارات وعمان صيد الروبيان
بشباك الجر القاعية «الكراف»  

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

ليلى مال اهلل

local@albiladpress.com
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السنابس - بيت التجار

تنظــم غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ممثلــة بلجنــة التكنولوجيــا 
نــدوة افتراضيــة - عــن ُبعــد - حــول “التحــول والتأقلــم مــع الوضــع 
الطبيعي الجديد”، وذلك في الســاعة 10:30 من صباح يوم االثنين 

.”ZOOM الموافق 10 أغسطس 2020 عبر تطبيق “زووم

عـــدٍد  علـــى  النـــدوة  وســـتركز 
مـــن الموضوعـــات منهـــا تفعيـــل 
اآلمنـــة  العـــودة  اســـتراتيجية 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  للمكاتـــب 
حمايـــة  وضمـــان  كورونـــا، 
الموظفيـــن واســـتمرارية العمل. 
كما ســـتتناول عدًدا من المحاور 
منهـــا:  العالقـــة  ذات  المهمـــة 
وضـــع االســـتراتيجيات، تقنيـــن 
المخاطـــر،  إدارة  المصروفـــات، 
الماليـــة،  التدفقـــات  إدارة 
إضافـــة إلى تعزيز االســـتمرارية 
والمرونـــة التشـــغيلية وجاهزية 

البنية التحتية التكنولوجية.
وفـــي هـــذا الصدد، تدعـــو غرفة 
أصحـــاب  جميـــع  البحريـــن 
األعمـــال والمهتميـــن للمشـــاركة 
فـــي هـــذه النـــدوة المهمـــة، التي 
بهـــدف تهيئـــة  يأتـــي تنظيمهـــا؛ 

للعـــودة  األعمـــال  أصحـــاب 
لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي 
األمثـــل  واالســـتغالل  وآمـــن 
للتكنولوجيا لضمان اســـتمرارية 
التحديـــات  ظـــل  فـــي  أعمالهـــم 
الراهنـــة التـــي فرضتهـــا جائحة 
كورونا. وجددت الغرفة دعوتها 
المهتميـــن  وجميـــع  ألعضائهـــا 
للتســـجيل عبـــر الرابـــط التالـــي 
https://bahrainchamber.(
bh/en/bcci-event-pub-

.)lic/71031
التـــي  النـــدوة  يقـــدم  وســـوف 
ســـُتعقد -باللغة اإلنجليزية- كاًل 
مـــن الشـــريك التنفيذي لشـــركة 
Gartner جو يوســـف مالك، كما 
ســـيدير محـــاور النـــدوة رئيـــس 
لجنـــة التكنولوجيا لـــدى الغرفة 

أسامة البحارنة.

“الغرفة”: ندوة حول التأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد

المنامة - بنك اإلثمار

دعم رأس المال وتحقيق أهداف مرحلية مهمة ضمن إستراتيجيته الجديدة

“الخليجي التجاري” يستكمل طرح صكوك بـ 159 مليون دوالر

أعلن المصـــرف الخليجي التجاري عن 
اســـتكماله بنجاح طرح صكـــوك بقيمة 
159 مليـــون دوالر، التـــي تـــم تغطيتها 
بالكامـــل من قبـــل مجموعـــة “جي إف 
هـــذه  إصـــدار  وجـــاء  الماليـــة”.  إتـــش 
الصكـــوك بعد حصـــول المصـــرف على 
موافقـــة الجهـــات الرقابيـــة والجمعية 
العموميـــة غيـــر عاديـــة، التـــي انعقدت 
المصـــرف  نـــال  إذ  العـــام،  هـــذا  بدايـــة 
علـــى دعم المســـاهمين إلصدار صكوك 
ضمن الشريحة األولى الداعمة لقاعدة 
 200 إلـــى  تصـــل  بقيمـــة  المـــال  رأس 
مليـــون دوالر، بمـــا يعـــزز قاعـــدة رأس 
المـــال ويســـاهم في تحقيـــق األهداف 
المصـــرف  إلســـتراتيجية  المرحليـــة 
الجديـــدة.  وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
“يترجـــم  القصيبـــي  للمصـــرف ســـطام 
اإلغالق الناجـــح إلصدار هذه الصكوك 
النهـــج المالي واالســـتثماري المدروس 
الـــذي ينتهجـــه المصـــرف فـــي اختيـــار 
المـــال  رأس  لدعـــم  الحلـــول  أفضـــل 
وتطوير األعمال نحـــو تحقيق أهداف 
مرحليـــة مهمـــة، ضمـــن اســـتراتيجيتنا 
األصـــول  جـــودة  وتنميـــة  الجديـــدة 
التـــي  المصرفيـــة  الخدمـــات  وتعزيـــز 

نقدمها لألفراد والشركات”.
وأضـــاف القصيبـــي “ســـيكون لعمليـــة 
دعـــم رأس المال تأثير كبير في تقوية 
مركزنـــا المالـــي وتمكيننا مـــن الدخول 
جديـــدة  اســـتراتيجية  شـــراكات  فـــي 
ومشـــاريع واعـــدة تهيـــئ لنـــا القاعـــدة 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  النمـــو،  لتحقيـــق 
تخفيض تكلفة التمويل وتقوية كفاية 
رأس المال، إضافة إلى االســـتثمار في 
تطويـــر أنظمـــة الخدمـــات المصرفيـــة 
اإللكترونية وجودة الخدمات المقدمة 

لعمالئنا الكرام”.

وضع مستقر

من جهة أخرى، أشاد الرئيس التنفيذي 

للمصرف باإلجراءات االستباقية التي 
اتخذتهـــا الحكومة بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، بدعـــم مـــن رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وبمتابعة ولي 
العهد، نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفـــة، لحماية ســـوق المال واألعمال 
لجائحـــة  الســـلبية  االنعكاســـات  مـــن 

فيروس “كوفيد - 19”. 
وواصـــل القصيبي قائـــالً “لقد حافظت 
اإلجـــراءات والقـــرارات التـــي اتخذها 
فريـــق البحريـــن إلـــى جانـــب قوانيـــن 
علـــى  المصرفـــي  القطـــاع  وأنظمـــة 
توفـــر الســـيولة القوية ومتانـــة قاعدة 
رأس المـــال لـــدى المصـــارف بالمملكة، 
األمـــر الـــذي كان له وقـــع إيجابي على 
اســـتمرار نهـــوض المشـــاريع التنمويـــة 
وتخفيـــف تداعيـــات األزمـــة العالميـــة 
جـــراء فيروس كورونا علـــى االقتصاد 
المحلي، كما أن القرارات التي أتخذها 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي ســـاهمت 
فـــي حماية القطـــاع المصرفي من تلك 
التداعيـــات وشـــجعت المصـــارف على 
اتخـــاذ الخطـــوات الضرورية لتحصين 
أوضاعها المالية ودعم عمالئها بصورة 

أكبر”. 
وأكد القصيبي “في الوقت الذي نلحظ 
فيـــه تراجـــع الكثير مـــن القطاعات في 
العديـــد مـــن الـــُدول، ســـجلت البحرين 
اســـتقرارا ملحوظـــا بفضل مـــا اتخذته 
احترازيـــة،  إجـــراءات  مـــن  البحريـــن 
خصوًصـــا في القطـــاع المصرفي الذي 
يســـير اليوم بخطى ثابتة والفضل في 
ذلـــك يعـــود إلى وجـــود قيادة رشـــيدة 
ذات رؤيـــة مســـتقبلية واضحـــة. لقـــد 
حافظـــت الحزمـــة الماليـــة والتنمويـــة 
األولـــى والثانيـــة مـــن معـــدالت النمـــو 
الثابتة القتصـــاد البحرين وهو ما عزز 
مـــن اســـتقرار القطـــاع المصرفـــي. إن 

مثل هذه الرعايـــة الكريمة من القيادة 
أحـــد  جعلـــه  القطـــاع  لهـــذا  الرشـــيدة 
األعمـــدة الثابتة في اقتصـــاد البحرين 
إذ يســـاهم اليـــوم بمـــا نســـبته 16.7 % 

في الناتج المحلي”. 
ونـــوه القصيبـــي بالقوانيـــن واألنظمـــة 
التي ســـنها مصرف البحريـــن المركزي 
التـــي  الماضيـــة،  الســـنوات  مـــر  علـــى 
أصبحت اليوم القاعدة المتينة للقطاع 
التـــي  لألضـــرار  للتصـــدي  المصرفـــي 

خلفها انتشار الجائحة.
وتابـــع فـــي هـــذا الســـياق “اليـــوم أدرك 
الجميع أهمية جميع القوانين واألنظمة 
التي وضعها مصرف البحرين المركزي 
ولغايـــة  الجديـــدة  األلفيـــة  خـــالل 
يومنـــا هذا، التـــي بفضلها تســـير اليوم 
المؤسســـات الماليـــة بالمملكـــة بثبـــات 

على الرغم من التحديات الجديدة”. 

 استكمال خطط رقمنة الخدمات

مـــن  التجـــاري”  “الخليجـــي  ويســـعى 
خـــالل تعزيـــز رأس مالـــه إلـــى الدفـــع 
الخاصـــة  خططـــه  اســـتكمال  بعجلـــة 
برقمنة بنيته التحتية؛ بهدف استثمار 
الُفـــرص الحاليـــة والُمســـتقبلية. وكان 
المصرف من أوائل المصارف بالمملكة 

التـــي تبنـــت النهـــج الرقمـــي ووضعت 
التكنولوجيا المالية في صلب خططها 

في المضي نحو الُمستقبل.
المصـــرف  أطلـــق  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
العديـــد من الخدمـــات الرقميـــة ومنها 
المفتوحـــة،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
باعتباره من أوائل المؤسســـات المالية 
وقـــال  الخطـــوة.  بهـــذه  تبـــادر  التـــي 
القصيبـــي “لقـــد أوجـــد الوضـــع الحالي 
فـــرص جديدة وسيســـاهم زيادة رأس 
المـــال فـــي منحنا األفضليـــة ألن نكون 
ســـباقين فـــي اســـتثمار هـــذه الفـــرص، 
ومنهـــا إيجـــاد طـــرق بديلـــة الســـتمرار 
تقديـــم الخدمـــات الماليـــة، الـــذي كان 
المصـــرف ســـباق بتبنـــي هـــذه الطـــرق 
من خـــالل مبادرتنا بإطالق العديد من 
البرامـــج والُمنتجات الرقمية لتســـهيل 
لخدماتنـــا  الكـــرام  عمالئنـــا  وصـــول 

المصرفية الُمبتكرة “.

تنمية شاملة

القصيبـــي أن  أكـــد  مـــن جهـــة أخـــرى، 
المصرف الخليجي التجاري سيواصل 
مساعيه الحثيثة لتوفير الدعم لجهود 
الحكومـــة الرشـــيدة لتحقيـــق التنميـــة 
الشـــاملة للمملكة من خالل االســـتثمار 
إلـــى  إضافـــًة  حيويـــة،  مشـــاريع  فـــي 
مضاعفـــة الجهـــود الداعمـــة للخدمات 
الحكومـــة  ُتقدمهـــا  التـــي  المُميـــزة 
الرشـــيدة؛ بهدف الحفاظ على رفاهية 
الُمجتمـــع البحريني، ومـــن ذلك توفير 
عروض خاصة للمواطنين المستفيدين 
من برنامج الســـكن االجتماعي “مزايا” 

بالتعاون مع وزارة اإلسكان”. 
التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف  ويعـــد 
أحـــد المصـــارف اإلســـالمية المتميـــزة، 
الذي يســـعى لتحقيق تطلعات العمالء 
مـــن خـــالل نمـــوذج مصرفي إســـالمي 
يقـــدم مجموعة شـــاملة مـــن الخدمات 
لألفـــراد  الجـــودة  عاليـــة  المصرفيـــة 
والشركات وفرًصا استثمارية متوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية الغراء.

المنامة - المصرف الخليجي التجاري

المنطقة الدبلوماسية - مصرف البحرين المركزي

تغطية إصدار صكوك التأجير 
اإلسالمية بـ 26 مليون دينار

ــزي أنـــه  ــركــ ــمــ ــ ــبـــحـــريـــن ال أعـــلـــن مـــصـــرف الـ
 ISIN(  180 ــم  رقــ اإلصـــــــدار  تــغــطــيــة  تــمــت 
الــتــأجــيــر  صــكــوك  مـــن   )BH0007170937
التي  األجــل  قصيرة  الحكومية  اإلسالمية 
ــمــصــرف نــيــابــة عـــن الــحــكــومــة.  يــصــدرهــا ال
لفترة  دينار  وتبلغ قيمة اإلصــدار 26 مليون 
الخميس  اليوم  تبدأ  يــوًمــا،   182 استحقاق 
المتوقع  العائد  ويبلغ   .2021 فبراير   4 إلــى 
لهذه الصكوك 2.50 % مقارنة بسعر 2.58 % 
لإلصدار السابق بتاريخ 9 يوليو 2020، علًما 

أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 358 %.

سطام القصيبي:
تتمتع البنوك المحلية 

بسيولة تمكنها من استدامة 
نشاطها بشكل مستقر

دعا خبير مصرفي البنوك وجميع المؤسســات للتعاون معا ومع حكومة مملكة البحرين؛ من أجل مواجهة التحديات 
االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد نتيجة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( التي أضرت بالعديد من القطاعات؛ 

نظرا لإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لهذا الوباء والحفاظ على السالمة العامة. 

وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك اإلثمار 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب 
عبدالرحيـــم  أحمـــد  البحريـــن  مصـــارف 
منـــذ  البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  بـــدور 
بدايـــة األزمة وعلى الجهـــود التي بذلتها 
انتشـــار  واحتـــواء  المواطـــن  لحمايـــة 
فيروس “كوفيد 19”، حيث حصلت هذه 
الجهـــود علـــى إشـــادة دولية مـــن منظمة 
الصحـــة العالميـــة. كما نوه بـــأن القرارات 
الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  االقتصاديـــة 
األفـــراد  دعـــم  فـــي  ســـاهمت  الرشـــيدة 
والمؤسســـات  القطاعـــات  مـــن  والعديـــد 
الصغيـــرة والمتوســـطة للمحافظـــة على 
عجلـــة التنميـــة، محاولة بذلـــك الحد من 
التأثيـــرات الســـلبية التـــي أحدثتهـــا هذه 

األزمة على االقتصاد الوطني. 
توجيهـــات  “إن  عبدالرحيـــم:  وقـــال 
ماليـــة  حزمـــة  بإطـــالق  الحكومـــة 
واقتصاديـــة للقطـــاع الخـــاص وقـــرارات 
اللجنـــة التنســـيقية منـــذ بدايـــة األزمـــة 
كان لهـــا عظيم األثر فـــي محاولة تجنب 
وتقليـــل اآلثـــار الســـلبية على االســـتقرار 
اســـتثنائية  ظـــروف  إنهـــا  االقتصـــادي. 
البحرينـــي  المجتمـــع  تكاتـــف  أثبتـــت 
بأســـره قيـــادة وحكومة وشـــعبا للتصدي 
هـــذه  تضمنـــت  وقـــد  الجائحـــة.  لهـــذه 
القرارات تكفل الحكومة الموقرة بسداد 
قيمـــة فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء لكافـــة 
المشـــتركين من األفراد والشركات ودفع 
رواتب المواطنيـــن البحرينيين العاملين 
في القطاع الخاص كاملة لمدة 3 شـــهور 
ابتداًء من شـــهر أبريل وما نسبته 50 % 
مـــن رواتبهم لمدة 3 أشـــهر أخرى ابتداًء 
من شـــهر يوليو، إضافة إلى إعفاء بعض 
المؤسســـات األكثـــر تضـــررا مـــن رســـوم 
العمـــل. وهـــو مـــا يعكس حـــرص المملكة 
على عدم المســـاس بالمستوى المعيشي 
للمواطنيـــن ويعـــزز مـــن قـــدرة أصحـــاب 
األعمـــال علـــى مواجهة التحديـــات التي 
فرضتهـــا الظـــروف الحالية، وهـــذا يؤكد 
أيضـــا علـــى مواصلـــة واســـتمرار الجهود 

الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة”. 
كما قـــال عبدالرحيـــم: “إن الدعم المقدم 
لقطاعـــات معينة دون أخـــرى هو نتيجة 
لتأثرهـــا الشـــديد بالجائحـــة. وهنـــا تأتي 
الدعـــم  أهميـــة تركيـــز وتوجيـــه حزمـــة 
بكفـــاءة واالنتفـــاع بهـــا قـــدر المســـتطاع 
مـــن خـــالل توجيهها بشـــكل صحيح كما 
فعلت حكومـــة مملكة البحرين؛ من أجل 
تحقيـــق التـــوازن ومواصلـــة العمـــل نحو 
إحـــراز المزيد من التقـــدم لتجاوز األزمة 

بنجاح”. 
وأضـــاف عبدالرحيـــم: “الشـــك أن أزمـــة 
كورونـــا أحدثـــت تغييـــرات جذرية على 
جميـــع األصعدة، وأن العالم لن يعود إلى 
مـــا كان عليه قبل كورونا في المســـتقبل 
القريـــب. لذلـــك علينا دراســـة المعطيات 
والتحديـــات بجديـــة والبحث عن ســـبل 
جديـــدة ومتطـــورة إلدارة هـــذه األزمـــة 
والعمـــل علـــى تنمية االقتصـــاد والتقليل 
مـــن التأثيـــرات الســـلبية علـــى مختلـــف 
األعمال والقطاعـــات. ويجب علينا أيضا 
أن نفكـــر بطرق جديـــدة ومبتكرة ووضع 
النمـــو  خطـــط تســـاعدنا علـــى مواصلـــة 
وتجاوز المصاعب التي تواجهنا في ظل 
هذه الظروف غير العادية التي نمر بها”. 
وأكـــد عبدالرحيـــم قائـــال: “أن المصـــارف 
تلعـــب دورا رئيســـا فـــي مواجهـــة هـــذه 
مـــن  العمـــالء  دعـــم  خـــالل  مـــن  األزمـــة 
األفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة وتوفير التمويالت الالزمة 
والســـيولة ومواصلة دورهـــا الذي يهدف 
إلى دفع العجلة االقتصادية. ويأتي دور 
المصـــارف معـــززا بحزمـــة من القـــرارات 
الرشـــيدة  الحكومـــة  أصدرتهـــا  التـــي 
ومصـــرف البحريـــن المركزي للمســـاعدة 
على اســـتيعاب اآلثـــار الســـلبية المترتبة 
اســـتقرار  ولحمايـــة  األزمـــة  هـــذه  علـــى 
القطـــاع المالـــي بمملكـــة البحريـــن. وقـــد 
الفائـــدة  ذلـــك تخفيـــض أســـعار  تضمـــن 
وتخفيف عـــدد من المتطلبـــات المتعلقة 
باالحتياطات القانونيـــة؛ لتوفير المرونة 

الالزمـــة، والتـــي مـــن شـــأنها دعـــم قدرة 
المصـــارف علـــى تأجيل األقســـاط ودعم 
العمـــالء بصورة أكبر وتحصين األوضاع 

المالية للمصارف”. 
وواصـــل عبدالرحيـــم: “أود أن أؤكـــد هنا 
بـــأن مبـــادرة تأجيـــل أقســـاط التمويالت 
لمـــدة ســـتة أشـــهر ســـاعدت العمـــالء من 
اســـتيعاب  علـــى  والشـــركات  األفـــراد 
عـــن  الناتجـــة  االقتصاديـــة  التأثيـــرات 
تفشـــي الوباء وتجنب تدهـــور األوضاع 
لهـــا  ســـيكون  كان  والتـــي  االقتصاديـــة، 
تأثيرات حـــادة على االقتصـــاد الوطني. 
كمـــا أن هـــذه الخطوة كانت ســـتقلل من 
قـــدرة المصـــارف علـــى توفيـــر الســـيولة 
المطلوبـــة ومواجهـــة التزاماتهـــا الماليـــة 
ولكـــن  للعمـــالء،  التمويـــالت  وتوفيـــر 
مصـــرف البحرين المركزي وفر الســـيولة 
الالزمـــة ومن دون أرباح لفترة 6 أشـــهر. 
وهذا خير دليل على أهمية تقديم الدعم 
والتعـــاون بيـــن جميـــع الجهـــات؛ لضمان 
توجيه االقتصاد نحو المسار الصحيح”. 
وصـــرح عبدالرحيم: “إن المصارف حاليا 
تعمـــل على اإلعداد لفتـــرة ما بعد تأجيل 
األقســـاط، في نهاية شـــهر أغسطس، بما 
يضمـــن تخفيـــف األعبـــاء الماليـــة علـــى 
الشـــركات حتى تتحســـن ظروف السوق 
وقدرة الشركات على مواجهة التزاماتها 
الماليـــة مـــع المصـــارف. وســـيتم التأقلم 
مـــع هـــذا الوضـــع االنتقالـــي مـــن خـــالل 
عدة برامج ســـتطرحها بعـــض المصارف 
وتخيـــف  التمويـــالت  هيكلـــة  كإعـــادة 
األقســـاط وإجراءات أخرى تســـهل على 
تحســـين  فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات 

ظروفها المالية”.
أشـــار عبدالرحيم قائـــال: “إن بنك اإلثمار 
حاليا يقوم بالمتابعة المســـتمرة ألوضاع 
والمؤسســـات  األفـــراد  مـــن  عمالئـــه 
معهـــم  التواصـــل  ويتـــم  والمســـتثمرين، 
لمعرفـــة مـــدى تأثرهـــم بالظـــروف التـــي 
نمر بها وقدرتهم علـــى تحمل التحديات 
الصعبة. كما يتم أيضا دراسة توجهاتهم 

أجـــل  مـــن  المســـتقبلية؛  وخططهـــم 
قيـــام البنـــك بالعمـــل علـــى ضمـــان تلبية 
متطلباتهـــم والتزاماتهـــم الماليـــة ووضع 
الخطـــط وتحديث المنتجات والخدمات 

بناًء على هذه الدراسات”. 
كما قال عبدالرحيم: “إننا في بنك اإلثمار 
نقوم أيضا بمتابعة التغيرات االقتصادية 
والقطـــاع  الســـوق  علـــى  تطـــرأ  التـــي 
المصرفي، حيث إن ذلك يحدث تغييرات 
في القوة الماليـــة للعمالء ويخلق حاجة 
ملحة إلعادة هيكلة التمويالت المتنوعة 
التـــي يقدمها البنـــك لعمالئه. ويجب في 
هذه المرحلة االســـتجابة الســـريعة لهذه 
وتوفيـــر  للســـوق  المتغيـــرة  المتطلبـــات 
المنتجـــات والخدمـــات المصرفيـــة التي 

يحتاجها العميل”. 
وأضاف عبدالرحيم: “إن مملكة البحرين 
تمكنـــت مـــن تعزيز مكانتهـــا كواحدة من 
الرئيســـة  والمصرفيـــة  الماليـــة  المراكـــز 
في المنطقـــة. ويمثل القطـــاع المصرفي 
أهمية بالغة بالنســـبة لالقتصـــاد الوطني 
البحرينـــي، فهـــو يشـــكل ما نســـبته 16.5 
% من الناتـــج المحلـــي اإلجمالي ويوفر 
مـــا يزيـــد عـــن 14 ألـــف وظيفـــة، أغلبهـــم 

بحرينيو الجنسية”.
“إن  بالقـــول:  عبدالرحيـــم  واســـتطرد 
الظـــروف التي نمـــر بها أثـــرت على كثير 
من القطاعات وأوقفت أو أبطأت العديد 
مـــن األنشـــطة، وهذا مـــن شـــأنه أن يؤثر 
علـــى االســـتثمارات والعائـــدات، والتـــي 
بدورها أن تؤثـــر على القطاع المصرفي. 
فجميـــع األنشـــطة مترابطـــة وتؤثر على 
بعضها البعض وال يمكن استثناء البعض 
منهـــا. لذلك أؤكـــد ضرورة التعـــاون فيما 
بيننـــا؛ لتجاوز هذه األزمة والتخفيف من 

تداعياتها وآثارها السلبية”. 
كمـــا قال عبدالرحيم: “إنـــه من الضروري 
لجميـــع القطاعـــات واألعمـــال التجاريـــة 
االســـتمرار فـــي أداء مهامها والبحث عن 
خطـــط وفـــرص بديلـــة. وهنا يأتـــي دور 
التكنولوجيـــا التـــي ســـاعدت الكثيـــر من 
القطاعات على االستمرار في أداء عملها 
خـــالل هـــذه الفتـــرة، وهـــو مـــا يثبـــت أن 
االبتكار عنصـــرا مهما للنجـــاح ومواصلة 

التقدم”.
وأضـــاف عبدالرحيم: “لقد بدأنا منذ مدة 
طويلة فـــي بنك اإلثمار بإعـــداد وتطوير 
البنيـــة التحتية للتكنولوجيـــا لدينا. وقد 
حرصنا على توفير العديد من الخدمات 
مـــع  وقمنـــا  اإلنترنـــت  عبـــر  المصرفيـــة 
بدايـــة األزمـــة بحث جميـــع العمالء على 
التـــي  المصرفيـــة  خدماتنـــا  اســـتخدام 
نوفرهـــا عبـــر اإلنترنت، وأكدنـــا أن جميع 
معامالتنـــا تقريبـــا يمكن اســـتكمالها دون 
الحاجـــة لزيـــارة الفـــروع. وهـــذا بـــدوره 
يحمـــي العمالء والموظفين ويســـهم في 

الحد من انتشار فيروس كوفيد 19”. 
وأوضـــح عبدالرحيـــم: “لقد تـــم الحديث 
مـــرارا عـــن أهميـــة التكنولوجيـــا الماليـــة 
“الفنتـــك”، وكيف أنها ســـتحدث تغيرات 
في طريقـــة إدارة المعامالت المصرفية. 
ونحـــن اليـــوم أصبحنـــا بالفعـــل بحاجـــة 
أجـــل  مـــن  التكنولوجيـــا؛  لهـــذه  ماســـة 
الخدمـــات  وتوفيـــر  األعمـــال  اســـتمرار 
الالزمـــة للمواطنين والمؤسســـات. وهذا 
من شـــأنه أن يقلـــل الضغوط التي تنشـــأ 
لـــدى أصحـــاب األعمـــال إذا تمكنـــوا مـــن 
التفكير بطـــرق مبتكـــرة لمواصلة تقديم 
خدماتهم وضمان اســـتمرار أعمالهم. كما 
أصبح دراسة السوق وتحليل المعطيات 
ضرورة البد منها؛ من أجل معرفة أفضل 
األعمـــال  لتوســـيع  المتاحـــة  الخيـــارات 

فيها”. 
وواصل عبدالرحيم: “البد من البحث عن 
فـــرص جديدة، فهذه األزمـــة والتي أدت 
إلى هبوط أســـعار النفط إلى مســـتويات 
غيـــر مســـبوقة وأحدثـــت تأثيـــرات على 
ســـتضع  واالســـتثمارات،  اإليـــرادات 
ضغوطـــا للبحث عن فرص اســـتثمار في 
أنشطة غير نفطية. وعلينا هنا االستعداد 
لمرحلة ما بعد أزمة كورونا، خصوصا أن 

جميع الدراســـات والتحليـــالت لألوضاع 
الراهنة تشـــير إلى أننا ســـنواجه انكماشا 
اقتصاديا، حيث توقعت وكالة »ستاندرد 
أن  االئتمانـــي،  للتصنيـــف  بـــورز«  آنـــد 
ينكمـــش اقتصـــاد البحرين بنســـبة 5 في 

المئة في 2020”. 
وأكد عبدالرحيم: “أن المصارف سيكون 
لهـــا دور مهـــم ورئيس في تلـــك المرحلة. 
وعليها البحث عن فرص جديدة والعمل 
والمؤسســـات؛  األفـــراد  مســـاعدة  علـــى 
لإليفاء بالتزاماتهم المالية. كما يجب أن 
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ضرورة تعاون البنوك والمؤسسات في البحرين

أحمد عبدالرحيم
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Property Manager's license No. 23

 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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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم (111) لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بروفيشنال سار ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/ KANNAN KILLIKULANGARA MADHAVAN باعتبــاره المصفــي 
،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية  بروفشــنال ســار ذ.م.م  لشــركة  القانونــي 
محدودة بموجب القيد رقم 92347، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة 
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 إدارة السجــــل التجــاري

)109692-CR2020( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : سلطانه محمد علي مقبل
 االسم التجاري الحالي : المزاد لكي المالبس

 االســـــم التجـــاري الجديد : المزاد للخضروات والفواكة

قيد رقم 61183-6

التاريخ: 2020/07/23
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-107147 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: احمد عبدهللا عبدالرحمن الشافعي
االسم التجاري الحالي: مطعم ون ناينتي

االسم التجاري الجديد: مطعم اميز

38344464قيد: 93222-3
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Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
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 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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قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : سلطانه محمد علي مقبل
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مقتــل 135 شــخصا وإصابــة 5 آالف وتشــريد 300 ألــف

بيروت المنكوبة.. تستفيق على وطأة الصدمة

بيـــروت، أمـــس، تحـــت  اســـتيقظت 
وطـــأة الصدمة غـــداة انفجار ضخم 
أسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة 
5 آالف بجـــروح وتشـــريد 300 ألف، 
فيما يواصل رجال اإلنقاذ محاوالت 
العثـــور علـــى ضحايـــا وســـط الركام 
في مرفأ بيـــروت والمباني المدمرة. 
وأعلنت السلطات العاصمة اللبنانية 
االنفجـــار  بعـــد  “منكوبـــة”  مدينـــة 
الـــذي قالـــت الحكومـــة إنـــه نتج عن 
تخزيـــن 2750 طنا من مادة نيترات 
األمونيـــوم في مســـتودع فـــي مرفأ 
بيـــروت، فيما قـــال المعهد األميركي 
للجيوفيزياء إّنه ُسّجل كزلزال بقوة 
3.3 درجـــات علـــى مقيـــاس ريختر. 
وتوالـــت ردود الفعـــل مـــن مختلـــف 
أنحاء العالم للتضامن مع لبنان فيما 
بدأ وصول المساعدات إثر االنفجار. 
وأفـــاد الصليب األحمـــر اللبناني في 
آخر حصيلـــة أن االنفجار أوقع أكثر 
جريـــح،  آالف  و4  قتيـــل   100 مـــن 
مشـــيرا إلـــى أن فرقه ال تـــزال تقوم 
بعمليـــات بحث وإنقـــاذ في المناطق 
المحيطـــة بموقـــع االنفجـــار. وقـــال 
محافـــظ بيروت مـــروان عبود أمس 
250 و300  بيـــن  هنـــاك  أن  “أعتقـــد 
ألـــف شـــخص باتوا مـــن دون منازل، 
ألن منازلهـــم أصبحـــت غيـــر صالحة 
للســـكن”، مشـــيرا إلى أنـــه يقدر كلفة 
مليـــارات  و5   3 بيـــن  بمـــا  األضـــرار 
دوالر، فـــي انتظار أن تصدر التقارير 

النهائيـــة عن المهندســـين والخبراء. 
وقـــال “نحو نصف بيـــروت تضّرر أو 
تدمـــر. إنـــه وضـــع كارثي لم تشـــهده 

بيروت في تاريخها”.
مـــن  بدعـــم  اإلنقـــاذ  رجـــال  وعمـــل 
عناصـــر األمـــن طـــوال الليـــل بحثـــا 
عن ناجيـــن أو ضحايا عالقين تحت 
المستشـــفيات  ووصلـــت  األنقـــاض. 
التـــي تتعامـــل مـــع اإلصابـــات بوباء 
“كوفيـــد 19”، إلـــى أقصـــى طاقاتهـــا 
االســـتيعابية. وجال مصابون خالل 
الليل على مستشـــفيات عدة لم تكن 

قادرة على استقبالهم.

حداد وطني 

العاصمـــة،  شـــوارع  معظـــم  وكانـــت 
أمس، مليئة بحصى وزجاج وأوراق 
وأغـــراض طارت مـــن المكاتب التي 
كمـــا  ونوافذهـــا.  أبوابهـــا  تحطمـــت 
كانـــت ســـيارات محترقـــة موجودة 
هنـــا وهنـــاك. ووصلت األضـــرار إلى 
بعيـــدة  مناطـــق  وإلـــى  الضواحـــي 
نســـبيا عـــن مـــكان االنفجـــار. وأعلن 

اللبنانـــي حســـان  الحكومـــة  رئيـــس 
دياب الحـــداد الوطني على “ضحايا 
االنفجـــار” لمدة 3 أيـــام. وقال خالل 
اجتماع للمجلس األعلى للدفاع “من 
غيـــر المقبول أن تكون هناك شـــحنة 
من نيتـــرات األمونيوم تقّدر بـ2750 
طّنـــا موجـــودة منـــذ 6 ســـنوات فـــي 
مســـتودع، من دون اّتخاذ إجراءات 
وقائية”، مضيفا “لن نرتاح حتى نجد 
المســـؤول عما حصل ومحاســـبته”. 
وبـــدأت األجهزة المعنية تحقيقا في 

الحادث.
لوكالـــة  قـــال  أمنـــي  مصـــدر  وكان 
فرانـــس بـــرس إّن المـــواد الموجودة 
في المستودع مصادرة منذ سنوات 
مـــن باخرة فـــي مرفأ بيـــروت حدث 
بهـــا عطـــل، وموضوعـــة فـــي “العنبر 
رقـــم 12 في المرفأ”، مشـــيرا إلى أنه 
لم تتم “متابعتها بالشكل المطلوب”.
ويدخـــل األمونيوم في تركيبة مواد 
شديدة االنفجار. وأشار مصدر أمني 

إلى وقوع انفجارين متتاليين.

 مساعدات 

وبدأت المســـاعدات الطبية العاجلة 
والمستشـــفيات الميدانيـــة الوصول 
إلـــى لبنـــان أمـــس، بعـــد أن هرعـــت 
دول العالـــم إلـــى عرض مســـاعداتها 

وتقديم تعازيها إثر االنفجار.
ووصلـــت مســـاعدات مـــن الكويـــت، 
بينما قامت فـــرق في قاعدة العديد 
الجويـــة بتحميل أســـرة قابلة للطي 

ومولدات.
وأعلنـــت فرنســـا إرســـال 3 طائـــرات 
المســـاعدات  مـــن  بأطنـــان  محملـــة 
الواليـــات  وعرضـــت  اإلنســـانية. 
المتحـــدة أيضـــا المســـاعدة وكذلـــك 

ألمانيا.
وأمر العاهـــل األردني الملك عبدهللا 
الثانـــي، أمـــس، بتجهيـــز مستشـــفى 
عســـكري ميداني إلرساله إلى لبنان. 
وأعلنـــت الســـلطات الهولنديـــة أنهـــا 
أرســـلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت 
بينهم أطباء ورجال شـــرطة ورجال 

إطفاء.
وقّدمت روســـيا واإلمـــارات العربية 
المتحـــدة وســـوريا والكويت ومصر 
والجامعة العربيـــة واألردن والعراق 
التعازي بالضحايا، فيما أّكدت إيران 

دعمها لبنان.
أزمـــة  أســـوأ  حالّيـــا  لبنـــان  ويشـــهد 
اقتصاديـــة فـــي تاريخه، مـــع تدهور 
في سعر العملة، وقيود على الودائع 
فـــي  وغـــالء  وتضّخـــم  المصرفّيـــة، 
األســـعار، إضافة إلى خسارة اآلالف 

وظائفهم.

بيروت - أ ف ب

بيروت ـ وكاالت

مـــروان  بيـــروت،  محافـــظ  قـــال 
عبـــود، إن حجـــم األضرار بســـبب 
انفجار بيـــروت يتراوح بين 3 و5 
مليـــارات دوالر، وفقـــا لمـــا نقلتـــه 
لإلرســـال  اللبنانيـــة  المؤسســـة 
إنترناشونال.وتزيد هذه الخسائر 
مـــن معانـــاة لبنـــان الـــذي يحتـــاج 
إلـــى ما يصل إلـــى 93 مليار دوالر 
لتقريـــر  وفقـــا  اقتصـــاده،  إلنقـــاذ 
معهـــد الدفاع عـــن الديموقراطية 

األميركي. 
ويشـــير التقريـــر الجديـــد إلـــى أن 
بيروت تحتاج إلى 67 مليار دوالر 
مـــن األمـــوال الجديـــدة لتحقيـــق 
االســـتقرار في القطـــاع المصرفي 
اللبنانـــي، بافتـــراض ســـعر صرف 

ليـــرة   4000 قـــدره  رســـمي  غيـــر 
لبنانيـــة مقابل الدوالر. وال يشـــمل 
ذلك 22 مليار دوالر من الخســـائر 
المركـــزي،  البنـــك  تكبدهـــا  التـــي 
مصـــرف لبنان. كمـــا أنه ال يتضمن 
خســـائر صافية متوقعـــة تبلغ 4.2 
مليـــار دوالر أو أكثـــر من ســـندات 

اليورو المتعثرة.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن احتيـــاج 
دوالر  مليـــار   100 البالـــغ  لبنـــان 
البنيـــة  حتـــى  يشـــمل  ال  تقريًبـــا 
واالحتياجـــات  العامـــة  التحتيـــة 
األخرى. وفي هذا الســـياق، بلغت 
أكبـــر خطة إنقـــاذ لصنـــدوق النقد 
الدولـــي علـــى اإلطـــالق 57 مليار 

دوالر لألرجنتين في عام 2018.

محافظ بيروت: خسائر االنفجار 5 مليارات دوالر

باريس ـ وكاالت

فتحـــت نيابـــة باريـــس، أمـــس، تحقيقا 
في التسبب بـ”جروح غير متعمدة” بعد 
االنفجار الضخم الذي وقع الثالثاء في 
بيـــروت، فيما يـــزور الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون لبنان اليوم الخميس. 
وقالـــت النيابـــة فـــي بيـــان إن “احصاء 
أوليا سمح بتحديد هويات 21 فرنسيا 
وأضافـــت  االنفجـــار”.  فـــي  أصيبـــوا 
“انطالقـــا من االختصاص الذي يشـــمل 
وقائـــع حصلت في الخـــارج، فإن دائرة 
الحـــوادث الجماعية فـــي نيابة باريس 
التســـبب  فـــي  تحقيقـــا  اليـــوم  تفتـــح 
بجـــروح غير متعمـــدة”. ويزور ماكرون 

اليـــوم لبنـــان حيـــث مـــن المقـــرر أن 
يلتقي نظيره اللبناني ميشـــال عون 

ورئيـــس الـــوزراء حســـان ديـــاب، 
فـــي وقـــت أعربت فرنســـا 

عـــن تضامنهـــا مـــع لبنـــان 
معـــدات  وأرســـلت 

وأفـــرادا لمســـاعدة الســـلطات اللبنانية، 
وفق ما أكدت الرئاسة الفرنسية. وكتب 
ماكرون في تغريـــدة “أزور بيروت غدا 
للقاء الشعب اللبناني وألحمل له رسالة 
أخوة وتضامن من الفرنسيين. وسنقيم 
الوضع مع الســـلطات السياسية”.  وبعد 
الحكومـــة  رئيـــس  جمـــع  أمـــس،  ظهـــر 
الـــوزراء  كاســـتيكس  جـــان  الفرنســـي 
األساســـيين المعنيين من أجل “تنسيق 
كل المســـاعدات ومـــواد اإلغاثـــة التـــي 
وغـــادرت  بيـــروت.   إلـــى  سنرســـلها” 
أول طائـــرة مســـاعدات ظهـــر أمس من 
مرسيليا )جنوب شرق( محملة بمعدات 
إغاثـــة طارئـــة وفريـــق طبـــي مـــن 
طـــوارئ،  أطبـــاء   4( أشـــخاص   9
و3 ممرضيـــن، وإطفائيـــان( إلـــى 
لبنـــان، كمـــا أكـــدت المكتب 
اإلعالمـــي إلدارة اإلطفاء 

في مرسيليا.

فرنسا تفتح تحقيقًا إثر انفجار بيروت

بيروت ـ وكاالت

عقد رئيس وزراء لبنان الســـابق، سعد الحريري، أمس األربعاء، 
اجتماعا افتراضيا لكتلة المســـتقبل النيابية والمكتب السياسي 
والمجلس التنفيذي لتيار المستقبل. وقال الحريري إنهم “قتلوا 

قلب بيروت من جديد”.
وصـــدر عـــن مكتـــب الحريـــري بيانـــا أكـــد “أن نكبة كبيـــرة حلت 
ببيروت وأهلها وسكانها، وحصدت مئات األرواح من مواطنين 
ومواطنات، ال ذنب لهم سوى اإلقامة والعمل والبحث عن لقمة 

العيش في عاصمتهم”.
وقال “إن أي دعوة للتضامن مع بيروت واســـتنفار قوانا األهلية 
والحزبيـــة والتنظيميـــة وتفعيـــل العالقـــات العربيـــة والدوليـــة 
لنجدتهـــا، هـــي مـــن بـــاب تحصيـــل الحاصـــل، ومســـؤولية علينا 
وعلـــى الدولـــة بجميـــع رؤســـائها ومؤسســـاتها وبـــكل إمكاناتها 
الماديـــة والمعنويـــة”. وطالب رئيس الحكومة اللبنانية الســـابق 
زعيم “تيار المســـتقبل”، ســـعد الحريري، بإجراء تحقيق شـــفاف 

في حادث االنفجار المدمر.
يذكـــر أن مجلس الوزراء اللبناني قد قـــرر إعالن حالة الطوارئ 
في بيروت لمدة أســـبوعين، على إثر االنفجار الذي هز العاصمة 
اللبنانيـــة. كمـــا وافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تســـيير 

مهـــام العاصمـــة بيـــروت خـــالل فتـــرة فـــرض حالـــة الطـــوارئ 
المســـتمرة لمدة أســـبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع 

طمس األدلة.
وخصـــص مجلس الـــوزراء اللبناني 100 مليار ليـــرة )66 مليون 
دوالر( بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات.
وتعهـــد وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي بأن يكـــون التحقيـــق بانفجار 
مرفـــأ بيروت شـــفافا، وتابع قائال: “التحقيق سيســـتغرق 5 أيام، 

والمسؤول عما حدث سيحاسب”.

آثار الدمار الذي خلفه االنفجار المروع في بيروت

كتلــة المســتقبل تطالب بمشــاركة دوليــة فــي التحقيق بانفجــار المرفأ
سعد الحريري: قتلوا قلب بيروت من جديد

عواصم ـ رويترز

كشف إحصاء أجرته وكالة رويترز لألنباء، أن إجمالي الوفيات 
جـــراء اإلصابـــة بفيـــروس كورونا المســـتجد، تجـــاوز 700 ألف 
شـــخص علـــى مســـتوى العالـــم، أمـــس، بمعدل شـــخص كل 15 
ثانيـــة. ووفقـــا لحســـابات رويتـــرز التـــي اســـتندت إلـــى بيانات 
مـــن األســـبوعين الماضييـــن، فإنـــه يتوفـــى 5900 شـــخص في 

المتوسط كل 24 ساعة، نتيجة اإلصابة بمرض “كوفيد 19”.
ويعنـــي ذلك وفاة 247 شـــخصا كل ســـاعة، أو شـــخص كل 15 

ثانية.
وأشـــارت الوكالـــة إلى أن الواليـــات المتحـــدة والبرازيل والهند 
والمكســـيك، هـــي مـــن أعلى الـــدول تســـجيال للوفيات بســـبب 

الوباء.
واعتبـــر الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب أن تفشـــي فيروس 
كورونا “تحت الســـيطرة فـــي الواليات المتحـــدة”، التي تجاوز 

عدد الوفيات فيها 155 ألف شخص.
وقال ترامب في مقابلة مع موقع “أكســـيوس” اإلخباري: “إنهم 
يموتـــون، هذا صحيـــح... الوضع كذلك بالفعل لكن هذا ال يعني 
أننـــا ال نبـــذل كل ما بوســـعنا. األمـــر تحت الســـيطرة بأفضل ما 
يمكـــن، إنـــه وبـــاء مروع”. وفـــي البرازيـــل، قلل الرئيـــس جايير 

بولســـونارو من خطـــورة الجائحة، وعارض إجـــراءات اإلغالق 
على الرغم من إصابته وعدد من وزراء حكومته بالفيروس.

ووصلت الجائحة إلى أميركا الالتينية على نحو أبطأ من بقية 
أنحاء العالم. ورصدت أستراليا واليابان وهونغ كونغ وبوليفيا 
والســـودان وإثيوبيا وبلغاريا وبلجيكا وأوزبكســـتان وإسرائيل 

ارتفاعات قياسية في حاالت اإلصابة في اآلونة األخيرة.
كما أعلنت أســـتراليا عددا قياسيا من الوفيات الجديدة، أمس، 

لترتفع الحصيلة اإلجمالية هناك إلى 247 شخصا.

يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل 24 ساعة

إجمالــي الوفيات بالفيــروس المميت تجــاوز 700 ألف على مســتوى العالم
“كورونا” يقتل شخصا كل 15 ثانية

دبي - العربية.نت

أكـــد المبعـــوث األميركـــي الخاص 
أن  أمـــس،  هـــوك،  بريـــان  إليـــران 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب 
لـــن  إيـــران  إن  بوضـــوح،  قالهـــا 
تحصـــل على ســـالح نووي.وشـــدد 
هـــوك فـــي تصريحات ســـابقة على أن 
“عدم تســـليح إيران يســـهم في جلب 
االســـتقرار للشـــرق األوســـط”، مذّكـــرا 
بـــأن “إيـــران ترعى اإلرهـــاب وحاولت 
هـــذا  وفـــي  الســـعودية”.  اســـتهداف 
الســـياق، أضـــاف: “منـــع تســـلح إيران 
يحـــول دون مهاجمـــة جيرانهـــا عبـــر 

وكالئها”.
وخّيـــر هـــوك إيران بيـــن التفاوض أو 

االقتصـــادي،  االنهيـــار  مواجهـــة 
مضيفـــا: “سنســـتمر فـــي سياســـة 
والعزلـــة  االقتصـــادي  الضغـــط 

إيـــران.  ضـــد  السياســـية 
المتحـــدة  الواليـــات 

الســـيناريوهات  ألســـوأ  مســـتعدة 
مـــع إيـــران”. وشـــدد علـــى أن “النظـــام 
اإليرانـــي ينفـــق عائـــدات النفـــط فـــي 

تمويل اإلرهاب”.
وقبـــل أيام رفـــض هـــوك التصريحات 
الصـــادرة مـــن وزير الخارجيـــة محمد 
جـــواد ظريف، بشـــأن تأثيـــر العقوبات 
تفشـــي  مكافحـــة  علـــى  األميركيـــة 
كورونـــا فـــي إيـــران. وأكـــد هـــوك “أن 
معظم اإليـــرادات التي يتلقاها النظام 
مـــن بيع النفط ومنتجات أخرى، تنفق 
علـــى تمويـــل اإلرهـــاب فـــي الحروب 
الـــدوالرات.  بمليـــارات  الخارجيـــة 
مـــن  فقـــط   10% أن  لـــو  تخيلـــوا 
الــــ16 مليـــار دوالر التي أنفقتها 
ايـــران منذ 2012، أنفقت على 
نظـــام عالجـــي، لكان الشـــعب 
بأوضـــاع  يتمتـــع  اإليرانـــي 

أفضل”.

هوك: إيران لن تحصل على سالح نووي
واشنطن ـ أ ف ب

رفض المرشـــح الديموقراطي للرئاسة 
األميركيـــة جـــو بايـــدن فكـــرة إجـــراء 
فحص إدراكي يهدف إلى تقييم حالته 
العقليـــة، ردا علـــى دعـــوات من خصمه 
دونالـــد ترامـــب الـــذي يحضـــه على أن 

يجتاز مثله هذا االختبار. 
ورد بايـــدن، خـــالل مقابلـــة بثت أمس، 
فيمـــا بـــدا عليـــه الغضـــب “ال لـــم أجتـــز 
هـــذا  أجتـــاز  أن  علـــي  لـــم  االختبـــار، 

االختبار؟”. 
ويثيـــر فريـــق حملـــة ترامـــب البالغ 74 
عامـــا، تكـــرارا تســـاؤالت بشـــأن قـــدرة 
بايـــدن العقليـــة وهـــو يبلـــغ مـــن العمـــر 

77 عامـــا. ويتواجـــه الرجـــالن في 3 
نوفمبر في االنتخابات الرئاسية.

وأضاف بايـــدن لصحافي من قناة 
“سي بي إس” كان يجري معه 

مقابلة لمؤتمر المؤسســـات 
األميركيـــــــــــــــــــــــــة 

للصحافييـــن الســـود وللصحافييـــن من 
أصـــول التينيـــة “األمـــر أشـــبه بطلبـــي 
منـــك، قبـــل أن تأتـــي إلى هـــذه الحلقة، 
بـــأن تخضع الختبـــار يبين مـــا إذا كنت 
تتعاطى الكوكايين. ما رأيك؟ هل أنت 

مدمن؟”. 
وأثـــار هذا الرد غيـــر المتوقع جدال على 
وقـــال  االجتماعـــي.  التواصـــل  مواقـــع 
الصحافـــي إيـــرول بارنيـــت الحقـــا أنـــه 
طلـــب مـــن فريق حملة بايـــدن توضيح 
ســـياق ربطـــه بيـــن الفحـــص اإلدراكـــي 

وفحص المخدرات. 
وســـارع فريـــق حملـــة ترامـــب بعد تلك 
التصريحات إلى التشكيك مجددا 
بقدرات بايدن العقلية، الذي غالبا 
ما يروي عن تجربته في مكافحة 
مشـــكلة فـــي التلعثم كان 

يعاني منها.

جو بايدن يرفض إجراء تقييم لقدراته العقلية

إرجاء إصدار الحكم في 
قضية اغتيال الحريري

ــنــت الــمــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان،  أعــل
أمس، إرجاء إصدار حكمها في قضية 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق 
االنفجار  إثر  الحريري في 2005  رفيق 
الضخم الذي هز بيروت الثالثاء وخلف 

عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
ــالـــت الــمــحــكــمــة، الـــتـــي مــقــرهــا في  وقـ
الهاي، في بيان إن اعالن الحكم الذي 
ــىء إلـــى 18  كـــان مــقــررا الــجــمــعــة ارجــ
من  الكبير  للعدد  “احــتــرامــا  أغسطس 

الضحايا”.

بيرزت ـ أ ف ب



opinions@albiladpress.com11
الخميس 6 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 - العدد 4314

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

للتواصل: 17111483

االستعداد للعام الدراسي... خطط وبرامج منزلية
لقـــد كان “التعلـــم عـــن بعـــد” فـــي مملكـــة البحريـــن طـــوال األشـــهر 
الماضية، على درجة عالية من الحيوية والثراء والفاعلية، وأعطى 
اإلنتاجيـــة المرتفعـــة للطالب والتقدم الملمـــوس، وبذل الجميع في 
وزارة التربيـــة والتعليـــم قصـــارى جهدهـــم، ولـــم يقفـــوا عند حدود 
معينـــة، وهذا ما جعلنا نتجاوز الكثير مـــن دول المنطقة في عملية 
االبتكار واإلبداع في مسيرة “التعلم عن بعد”، وتبوأنا المكانة األبرز 
على جميع األصعدة، وبما أننا مقبلون على العام الدراسي الجديد، 
فمن المؤكد األخذ باالعتبار المراجعة الشـــاملة لألهداف والغايات، 
والتصـــور المســـتقبلي للمراحل واإلنجازات، ودون شـــك اســـتعدت 
العائلة البحرينية للعام الدراسي المقبل بمتابعة مسيرة “التعلم عن 
بعد”، وقيـــاس أداء األبناء وتهيئتهم وتكريس كل الجهود والوقت 
مـــن أجـــل العمل علـــى راحتهم وتوفيـــر كل ما من شـــأنه أن يحقق 
لهـــم التقـــدم والتفوق، وهنـــاك عوائل بـــدأت بالفعل وضـــع الخطط 
والبرامـــج المنزليـــة، منهـــا تخصيـــص غرفـــة مـــزودة بالحواســـيب 
ومجهزة بكل شيء إلى درجة اإلتقان، وهي عبارة عن فصل مصغر 

تشعر الطالب بأنه في المدرسة وينجز كل ما يطلب منه. 
إن وزارة التربيـــة والتعليـــم وفـــرت إمكانيـــات كثيـــرة ومتعـــددة 
لتســـهيل كل األمـــور على الطلبة فـــي موقعهـــا اإللكتروني، وكولي 
أمـــر اطلعـــت علـــى مختلـــف البرامـــج والبيانـــات وكل الجوانـــب 
المتعلقـــة بالتعليم عن بعـــد، ووجدت ودون مبالغـــة تميزا وتكامال 
في المعارف والمهارات التي تحقق جودة التعليم، بما يتواكب مع 
أحدث التوجهات الدولية، بل ويتفوق عليها في كثير من الخطط 
والسياســـات، وهـــذا ليـــس جديـــدا علـــى مملكـــة البحريـــن صاحبة 
المكانة الرفيعة بين األمم واإلنجازات رفيعة المستوى في الحقل 
التعليمـــي والتربـــوي، بفضـــل الدعم الكبير والرعايـــة الخاصة التي 
توليهـــا الحكومـــة الموقـــرة للحقل التعليمـــي والتربـــوي، إذ ال يكاد 
يمر عام إال والبحرين تحقق إنجازا دوليا رفيعا ونتائج مبهرة في 
التربيـــة والتعليـــم، ما جعلها مـــن أكثر الدول حضورا فـــي التقارير 
الدوليـــة المتعلقـــة بـــاألداء العالـــي فـــي التعليـــم وصاحبـــة المراكز 

األولى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وجُع الفقد
وجـــُع الفقـــد أصعـــُب ألٍم قـــد يتذوقه المـــرُء على اإلطـــالق، فيعتصر ألمـــًا لفراق 
األحبـــة، ويظـــُن المـــرء أنَّ حياتـــه ال معنى لهـــا وال ضرورة، وقد ُيعبـــُر عن رغبته 
فـــي الرحيـــِل هو اآلخر، وقد يتعـــدى مفهوُم الفقد كل ذلك ليشـــمل فقَد األحالِم 
واألهـــداف فـــي الحياة أيضـــًا، فهـــو إذًا حالٌة من التعبيـــر عن الخســـارِة التي لن 

ُتعوض أبدًا.
ويمُر الفرُد بمراحَل عادًة ما يمُر بها الفاقدون، وتكوُن المرحلُة األولى هي األمر 
واألكثـــر صعوبـــة، وتبدأ مـــن لحظة وقوِع الفـــراق؛ إذ تبدُأ حالٌة مـــن اإلنكاِر لكِل 
ما حدَث بســـبب الصدمـــة، ويظُن الفاقُد أنَّ خطأً حدث وســـيتُم إصالحه، أو أنَّ 
الشـــخَص الذي فقده ســـيعوُد حتمًا، أو أنـــه حلٌم مزعج وسيســـتفيُق منه. منهم 
مـــن يصمـــُت لحظَة الفراق، ومنهم من ُيرِجئ الشـــعوَر باأللـــم، ومنهم من ينفجر 
بالبـــكاء ويحـــاول إيقاف ذلك الكابوس بصورٍة مســـتميتة دون جدوى، ثم تأتي 
المرحلـــة األصعب واألخطر، وفيها ُيـــدرُك الفاقُد أنَّ الفقَد حصَل وال ريب؛ فيبدُأ 
بتجـــرِع ألـــِم الفقد الممـــِض يوميًا؛ إذ ُيـــدرُك فقد محبوبه حقيقـــًة فيفتقده على 
الـــدوام ويقـــوى الشـــعوُر بالفقد مع عـــدِم عودِة المفقـــود، وتزداُد األآلُم شراســـًة 
عندما يســـتدعي ذكرياتُه معه. ثم تختلُط مشـــاعُر األلِم تلك مع مشاعِر الغضب 
والهجر واإلحساس بالذنب والحزن والشفقة على النفس والرغبِة في االختفاء 
أحيانًا، وإن لْم ُيتدارك الفاقُد في هذه المرحلة من ِقبِل المحيطين، كان فريسة 

لالكتئاِب والعزلِة المرضية، وهي ما ُيطلُق عليها بمرحلة “األلم”. 
تأتـــي بعدها مرحلـــُة “التقبل أو التكيف”؛ حيث يبقى الفاقـــُد في حالٍة من األلم، 
لكنـــه يســـتعيُد توازنـــُه أخيـــرًا، ويبدأ بممارســـِة حياتـــه وعمله مـــن جديد ولكن 
بوتيـــرٍة ضعيفـــة، وفيها ُيدرُك أنَّ ما حدث واقـــع ال خيال؛ فيبدُأ بالتقبل. وأخيرًا 
يتالشـــى األلـــم وُتقلُب صفحُة الفراق بوعـــي، فيبدأ الفاقد بدايـــًة جديدًة ُيطلُق 

عليها “مرحلة النسيان”، حين يتالشى األلم ال الحب. 
يبقى أن نقول إّنا مختلفون بطبائعنا؛ فمنا من يمُر بكل تلك المراحِل في أياٍم  «

أو أسابيع ومنا من يستغرق شهورًا أو سنين، ورغم أنَّ المراحَل ثابتة إال أننا 
نختلُف في قدرتنا على المروِر عبر تلك المراحل بحسب تكويناتنا النفسية 

واستعدادنا للعبوِر بسالم، وما نتلقى من دعٍم ومساندة ممن حولنا كي نخرج 
من أوجاعنا بأقِل ضرر. وهنا يجدُر القول إنَّ التمسَك بالدين والثقِة بالله 
واإليماِن بالقضاِء والقدر عوامُل أساسيٌة للخروج من أزمِة الفقد. كما أنَّ 

االنشغاَل بالعمِل والهوايات والتواجِد مع األهل واألصدقاء كفيٌل بإخراجنا من 
شرنقِة الحزِن واأللم لفضاِء التسليِم والرضا.

هدى حرم

سقوط الماللي قاب قوسين أو أدنى
كل شيء جدي وليس هناك أي مجال للعبث أو المزاح، هذا هو لسان حال األحداث 
والتطورات الجارية في إيران على مختلف األصعدة، والسيما على صعيد األحداث 
والتطـــورات الداخليـــة واســـتمرار التحـــركات االحتجاجيـــة المتصاعـــدة إلـــى جانب 
النشـــاطات المتزايـــدة لمعاقل االنتفاضة ألنصـــار مجاهدي خلق والتـــي أصابت كلها 
نظـــام الفاشـــية الدينيـــة المجرمة في طهـــران بحالة من الدوار تـــكاد تصل إلى وضع 
الترنـــح، الســـيما النجاح السياســـي الفكـــري الباهر جـــدا الذي حققه مؤتمـــر من أجل 

إيران حرة بجلساته واألصداء واالنعكاسات الكبيرة له داخل وخارج إيران.
نظام الماللي الذي كان يتحرك إلى األمس على كل الجهات كما يشاء، وكان يتمختر 
ويطلـــق للســـان قادته المجرمين العنان لإلدالء بالتصريحـــات العنترية الجوفاء ضد 
بلـــدان المنطقـــة والعالم، فإنـــه اليوم منعزل ومنبوذ، وأكثر نظـــام مرفوض في العالم 
كلـــه، وهو محاصر ليس باألزمات والمشـــاكل فقط، إنما بتراكـــم النتائج والتداعيات 
الســـلبية للسياســـات والمخططات التي اتبعهـــا ونفذها طوال أربعـــة عقود، حتى أن 
محاكمة الدبلوماسي اإلرهابي أسد هللا أسدي وعصابته المجرمة في بلجيكا نموذج 
حـــي علـــى ذلـــك، وأن العالم اليوم لـــم يعد ينخـــدع بأكاذيب وتهريجات هـــذا النظام 
وخدعـــه، خصوصـــا بعد مؤتمر من أجل إيران حرة الـــذي جعل النقاط على الحروف 

وعرى النظام من كل ما كان يتستر به.
الشعب اإليراني الذي واجه أسوأ وأشنع الظروف واألوضاع منذ تأسيس هذا النظام، 
ودفع ثمنا ضخما جراء حكمه الظالم الذي ال يوجد نظير له إال في القرون الوسطى، 
يبـــدو واضحـــا أنه حـــزم أمره وصمم على خـــوض المواجهة التي لـــم يعد من مناص 
منهـــا ضـــد هذا النظـــام، وإلقاء نظرة ســـريعة على األحـــداث والتطـــورات المتداعية 
على األوضاع الحالية يؤكد أن الشـــعب الـــذي يواصل تحركاته االحتجاجية بصورة 
متزامنـــة مع نشـــاطات معاقل االنتفاضة التي باتـــت تغطي إيران كلها، فإنه يؤكد أن 

أيام هذا النظام باتت معدودة وأنه ماض إلى زوال حتمي.
الشعب اإليراني ينتفض بوجه جالديه من الماللي الطغاة الفاسدين، هذه حقيقة دامغة  «

وأمر واقع بعد أن صار قادة النظام بأنفسهم يعترفون بذلك ويحاولون بطرقهم 
الملتوية السعي بمختلف الطرق من أجل االلتفاف على الموجة العارمة المضادة 

لهم، ولكنهم ال يعلمون أن هذه الموجة هي سنة تاريخية البد منها لتنهي عصرا من 
التناقضات والتضادات وتحدث التغيير الجذري الذي ال محال منه، التغيير الذي طالما 

أكدت عليه المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق كقدر البد منه إليران، ذلك أن كل 
مقومات بقاء واستمرار هذا النظام انتهت والبد من سقوطه. “الحوار”.

فالح هادي الجنابي

ال أحـــد ينكر حجم الخســـائر واألضـــرار االقتصادية التـــي تكبدتها الحكومـــة والقطاع 
الخاص كأحد آثار جائحة كورونا )كوفيد 19(، وال أحد ينكر كذلك الجهود التي بذلتها 
الحكومـــة في دعـــم الجهات المتضررة لمواجهـــة تداعيات هذه الجائحـــة، والتي منها 
تكفلهـــا بدفـــع أجور البحرينييـــن العاملين في القطاع الخاص والمســـجلين لدى الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي ولمدة 3 أشـــهر، وبنصـــف الراتب في األشـــهر الثالثة التي 

تليها.
هـــذا يعني، أن يســـتلم الموظف راتبه كما كان يســـتلمه قبـــل الجائحة، ال أن ُيجبر على 
التوقيع و”البصم” على أوراق تقر باستالمه راتبه! الذي هو في الحقيقة “نصف” راتب! 

وُيهدد بالفصل من العمل إن هو رفض اإلذعان لذلك. 
حـــارس أمـــن، رغم ما كان يشـــعر به مـــن ُغبن، وشـــعور بالمهانة والذل لنشـــره معاناته 
للنـــاس عبـــر مســـج صوتـــي، بقهـــر وحرقـــة أقـــر بأنه اســـتلم علـــى مضـــض 130 دينارًا 
كراتب لمدة ثالثة أشـــهر-هي في األصل الثالثة أشـــهر التي تكفلت الحكومة برواتب 
البحرينييـــن بهـــا “بالكامـــل”- رغـــم أن راتبه قبل الجائحـــة 250 دينارًا! وأنه في الشـــهر 

الرابع والذي من المفترض أن يســـتلم فيه نصف راتب، تم تســـليمه ربع الراتب، والذي 
لم يتجاوز 65 دينارًا فقط!

هـــذا البحرينـــي الـــذي ال يعلم غير هللا كيـــف يتدبر أمـــور حياته في الظـــروف العادية 
براتـــب 250 دينـــارًا، مـــن إيجار شـــقة، ومصروفـــات أبنائـــه، وفواتير الكهربـــاء والماء 
والهاتف، وبترول ســـيارة وغيرها من قائمـــة طويلة من ضروريات الحياة، كيف له أن 
يتدبر أموره تلك بنصف راتب؟ أو بربع راتب؟ ويا ليته كان راتبًا سخيًا ليستقطع منه!

بـــات الموظفون ال يعرفـــون أي باب يطرقونه للحصول على حقوقهم، فال جهة عملهم 
تنصفهم وتصرف لهم أجورهم، وال وزارة العمل ترد على اتصاالتهم المتكررة، خصوصًا 
مع عدم إمكانية مراجعة مكاتبها، بعد أن ُحولت معامالتها إلكترونيًا كأحد اإلجراءات 
االحترازية! وإن كانت الحكومة مشكورة قد ضخت الماليين لدعم الشركات الخاصة 
لضمـــان اســـتمرار دفع أجـــور البحرينيين، فلم لم تصرف الشـــركات الخاصـــة الرواتب 

كاملة؟ ومن سيرد لهؤالء الموظفين حقوقهم؟

ياسمينة: تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى الموظفين المتضررين أمر ضروري. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

راتبي 65 ديناراً!

أعرف أن البعض من الموهومين والمنتفعين وأصحاب المصالح ال يزالون يجادلون 
بأن تركيا تدافع عن اإلسالم والمسلمين، وألن هؤالء ال يقرأون بل يرددون ما يملى 
عليهم فأنا أدعوهم لقراءة التقرير الذي نشرته صحيفة “تلجراف” البريطانية بتاريخ 
 How Turkey is sending Muslim Uighurs back 26 يوليو الماضي تحت عنوان
to China without breaking its promise، الـــذي تفضـــح فيـــه كيـــف يتاجـــر نظام 
الســـلطان التركي بقضية مسلمي األيغور وادعاءاته الكاذبة في هذا السياق، ولست 
هنـــا في معرض الحديث عن أبعـــاد هذه القضية التي تخص األمن القومي الصيني، 
ولســـت كذلك من هواة الســـير في ركب المغرر بهم في مثل هذه القضايا الســـيادية 
لدولـــة كبـــرى مثل الصيـــن، لكنني فقط أريد تســـليط الضوء على نمـــوذج من نماذج 
زيف السياســـة واالدعاءات التركية التي تتاجر بمســـلمي األيغور تمامًا مثلما تتاجر 
بقضية الالجئين الســـوريين ووظفتهم سياســـيًا وماليًا بل وعسكريًا أيضًا، وحصلت 
من خالل اســـتخدامهم كورقة تهديد في ابتزاز الخزانة األوروبية على أموال تقدر 
بحوالي ستة مليارات يورو )تصريحات المسؤول المعني بشؤون االتحاد األوروبي 
فـــي وزارة الخارجيـــة التركيـــة فـــي 14 ديســـمبر 2019( وإال فـــإن البديـــل هـــو “فتح 

األبواب” لالجئين للوصول ألوروبا!
لـــم يكـــن مناســـبًا إعالميـــًا وال مـــن الالئق سياســـيًا أيضًا أن يشـــير الجنـــرال آكار إلى 
اإلمـــارات ويدعوهـــا للنظـــر إلى “ضآلة حجمها ومـــدى تأثيرها”، فهـــذه النصيحة كان 
أولـــى بهـــا حلفاؤه وممولوه في الدوحـــة وال تنطبق أبدًا على اإلمـــارات، التي أصبح 
لهـــا دور إقليمـــي ودولـــي فاعـــل يزعج قـــوى إقليميـــة تقليدية فـــي مقدمتهـــا تركيا 
التي تتســـم مواقفها ونظرتها لألمور بعنجهية ونظرة اســـتعالئية فارغة تتكئ على 
مـــاض اندثر وتاريخ توســـعي زاخر بقصص الفشـــل والفضائح والمؤامـــرات والفتن 

واإلخفاقات والخيبات. 
كما ال أدري، شـــخصيًا، كيف يحق لقوة اســـتعمارية ســـابقة أن تدعي حقًا في ليبيا، 
وتنكـــر فـــي الوقت ذاته حق الـــدول العربية التـــي يربط بين شـــعوبها ودولها مصير 
وتاريخ ومنظومات عمل جماعي وأطر مؤسسية ناظمة للعالقات العربية العربية؟!
يقول الجنرال آكار أيضًا في حديثه إن بعض التصريحات المصرية “تكون مستفزة” 
مع أن الدبلوماســـية المصرية تبدو على قدر هائل من ضبط النفس والصبر والوعي 
والتريـــث االســـتراتيجي، بـــل ال يصـــدر عن القيادة المصرية ســـوى ما يرســـم حدود 
السياســـة المصريـــة وخطوطها الحمر التـــي يجب على اآلخريـــن مراعاتها للحيلولة 
دون اســـتفزاز مصر وإثارة غضب جيشـــها، وهذا مثال آخر على عدم إدراك الساسة 
األتـــراك أبعاد الموقف اإلقليمـــي والضوابط والمعايير االســـتراتيجية الدقيقة، التي 

تحول دون اندالع صراع إقليمي واسع.
ليـــس لذلك كله من تفســـير، برأيي، ســـوى “العمى االســـتراتيجي”، الـــذي تحدث عنه 
مولـــود داود أوغلو وزير الخارجية التركي في إطـــار تعليقه على المواقف المصرية 
والفرنســـية تجـــاه ليبيـــا، فالعمـــى االســـتراتيجي هـــو الســـمة الطاغيـــة علـــى رؤيـــة 
الســـلطان التركي وحاشـــيته في الوقـــت الراهن وليس على رؤيـــة األطراف األخرى 
ومواقفهـــا؛ فهـــذا العمى هو ما يفســـر قول الجنـــرال آكار أنه “إذا لـــم توقف اإلمارات 
والســـعودية ومصر وروســـيا وفرنســـا دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر، فلن تنعم 
ليبيـــا باالســـتقرار، وإذا اســـتمرت هذه الدول بدعم حفتر فإنـــه بإمكاني أن أقول: إن 
الطريق المؤدي للسالم في ليبيا سيكون أطول بكثير”، وليس لذلك من تفسير سوى 
العنجهية التركية الفارغة والنهج االســـتعماري الذي يســـعى السلطان الستدعائه من 

أدراج التاريخ. “إيالف”.

سالم الكتبي

تركيا واستدعاء النهج االستعماري )2(



المنامة-مكتب رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

أعرب رئيس اإلتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم النائـــب األول لرئيس اإلتحاد 
الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفة عن تضامن أسرة 
اإلتحاد اآلسيوي مع الشعب اللبناني 
على خلفية اإلنفجار المؤســـف الذي 
وقع في مرفـــأ بيروت وأودى بحياة 

العشرات من الضحايا والمصابين.
  وبعـــث معالـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
ابراهيم آل خليفة رســـالة تعزية إلى 
هاشـــم حيدر رئيس اإلتحاد اللبناني 
لكرة القدم أبدى فيها أســـفه الشديد 

لهذا الحادث المأساوي.
  وقال رئيس اإلتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم في رسالته : إننا إذ نتوجه إلى 
أســـرة اإلتحـــاد اللبنانـــي لكـــرة القدم 
،فإننـــا  والمواســـاة  العـــزاء  بخالـــص 
نؤكد وقوف أسرة اإلتحاد اآلسيوي 

لكـــرة القـــدم إلـــى جانبكـــم فـــي هذه 
الظروف األليمة. 

  وأضـــاف: كما نؤكـــد في هذا اإلطار 
تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني، 
ونعرب عن ثقتنا التامة بقدرته على 
تجـــاوز آثـــار هذا الحادث المأســـاوي 
من خالل وحـــدة وتالحم اللبنانيين 

جميعا.
  ودعـــا معالـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
تعالـــى،  هللا  خليفـــة   آل  ابراهيـــم 
أن يرحـــم الضحايـــا ويمـــّن بالشـــفاء 
العاجـــل علـــى المصابين ويلهم أســـر 
الضحايـــا والشـــعب اللبنانـــي الصبـــر 

والسلوان.

سلمان بن إبراهيم

ســلمان بن إبراهيــم يعزي بضحايــا انفجار مرفــأ بيروت
“اآلسيوي” يتضامن مع لبنان الجريح

يســـعى فريق األهلـــي للمحافظة على 
لقـــب كأس ســـمو ولـــي العهـــد للكـــرة 
الطائرة الذي أحرزه الموســـم الماضي 
عندمـــا يواجـــه النجمـــة فـــي “ديربـــي 
العاصمة” اليوم الخميس 6 أغسطس 
مـــن  النهائـــي  نصـــف  بالـــدور   2020
المســـابقة على صالة الشـــيخ عيســـى 
بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى 

الرياضية.
الفائـــز مـــن المواجهـــة ســـيلتقي أمام 
داركليـــب الـــذي بلـــغ النهائـــي وضمن 
الميداليـــة الفضيـــة بعـــد تغلبـــه علـــى 

المحرق 3/2.
فنيـــة  بقيـــادة  ســـيدخالن  الفريقـــان 
جديـــدة، حيـــث يلعـــب األهلـــي تحت 
أيمـــن  التونســـي  المـــدرب  قيـــادة 
المنصالـــي بعـــد انتقـــال الوطني رضا 

الكويتـــي،  القادســـية  لقيـــادة  علـــي 
حيث استأنف األهلي تدريباته مبكرا 
وهـــو يضم فـــي صفوفـــه كوكبـــة من 
أبـــرز العناصـــر الدولية فـــي مقدمتهم 
الشـــقيقان ناصر ومحمد عنان اللذان 
يمثالن قوة هجومية ضاربة بمركزي 
مـــن  بينمـــا  التوالـــي،  علـــى  و)2(   )4(
المؤمل أن يشرك المدرب سيد محمد 
العبار بمركـــز )4( عوضا عن المحترف 
الكندي “ريموند” الذي غادر إلى بالده.

النجمة يقوده المـــدرب الوطني فؤاد 

عبدالواحد بعد اعتذار مشـــعل تركي، 
وســـيفتقد الفريق خدمـــات المحترف 
البرازيلـــي “كوســـتا” الـــذي غـــادر إلـــى 
عناصـــر  يضـــم  الفريـــق  لكـــن  بـــالده، 
متميـــزة ال يســـتهان بها فـــي مقدمتها 
الدولـــي يوســـف خالـــد وعلـــي محمد 
عبدالنبـــي بمركـــز )4( وأحمـــد عيســـى 
بمركـــز )2( إلـــى جانـــب حســـن جعفـــر 
فـــي االرتـــكاز ومحمود جاســـم بمركز 
صناعـــة اللعب وصـــادق هرونة بمركز 

الليبرو.

من يكون الطرف الثاني في المباراة الختامية ألغلى كؤوس الطائرة؟
األهلي يالقي النجمة بنصف النهائي
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شــارك العــب منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القــدم والمحترف فــي صفوف 
نادي القادسية السعودي مهدي حميدان في مباراة ناديه مع نادي الخليج، 
والتــي أقيمــت يــوم أمــس األول، ضمــن اســتئناف دوري األميــر محمــد بــن 

سلمان للدرجة األولى.

وأقيمـــت المباراة بعـــد فترة التوقف 
األنشـــطة  مختلـــف  طالـــت  التـــي 

الرياضية بسبب فيروس كورونا.
وشـــارك مهدي حميدان في المباراة 
بصفتـــه العًبا أساســـًيا تحـــت قيادة 
المدرب التونســـي يوســـف المناعي، 
وهو المدرب الذي سبق له أن أشرف 
علـــى تدريـــب النـــادي األم لحميدان 

)األهلـــي البحرينـــي( خـــالل مواســـم 
ســـابقة. وانتهـــت مبـــاراة القادســـية 
اإليجابـــي  بالتعـــادل  الخليـــج  مـــع 
بواقـــع هـــدف لـــكل طـــرف. ويملـــك 
 28 مـــن  نقطـــة   50 اآلن  القادســـية 
مبـــاراة، ويحتل المركز الخامس في 
ســـلم ترتيب دوري األمير محمد بن 

سلمان للدرجة األولى.

ظهور أول لحميدان بعد االستئناف

15 أغسطس منتدى اإلعالم الرياضي عن ُبعد
والخليجي البحريني  اإلعـــام  فــي  ثقلهم  لهم  المتحدثون  كــريــم: 

كشــف رئيــس لجنــة اإلعــالم الرياضــي أحمــد كريم عــن موعد إطــالق منتــدى اإلعالم 
الرياضــي فــي 15 مــن شــهر أغســطس الحالــي مــن الســاعة الرابعــة ولغايــة الســاعة 
السادســة مســاء، تحــت عنــوان “اإلعــالم الرياضــي بيــن الواقــع والطمــوح”، علــى أن 

يفضي إلى توصيات ترفعها جمعية الصحفيين البحرينية إلى الجهات المعنية. 

المتحدثيـــن  أســـماء  عـــن  كريـــم  وأعلـــن 
الرئيســـيين في المنتدى، وهي شخصيات 
لها ثقلها على مســـتوى اإلعـــالم البحريني 
والخليجي، وهم: الصحافي القدير محمد 
لـــوري، ورئيس القســـم الرياضي بصحيفة 
األيـــام األســـتاذ ناصـــر محمـــد، واإلعـــالم 
القدير عبدهللا بونوفل، وصاحب حســـاب 
“بي إس إن” اإلعالمي النشـــط مازن أنور، 
فيمـــا يديـــر الحوار اإلعـــالم المتألـــق فواز 

العبدهللا. 
وأضـــاف كريـــم، إن الزميـــل محمـــد لـــوري 
ســـيقدم ورقة عن أهميـــة “النقد الرياضي 

ودوره فـــي تطوير المنظومـــة الرياضية”، 
فيمـــا يقـــدم الزميـــل ناصـــر محمـــد ورقـــة 
بعنوان “مكانـــة الصحافة الورقية وأهمية 
الحفـــاظ عليها”، ويشـــارك عبدهللا بونوفل 
بورقـــة عـــن “األخطاء الشـــائعة فـــي النقد 
الرياضـــي”، أمـــا مـــازن أنـــور فيقـــدم ورقة 
بعنـــوان “اإلعـــالم الجديـــد مكمـــال لإلعالم 

التقليدي أم بديال عنه؟”. 
الرياضـــي  اإلعـــالم  لجنـــة  رئيـــس  وتابـــع 
بالقـــول: وقـــع االختيـــار علـــى اإلعالمـــي 
الحـــوار  إلدارة  العبـــدهللا  فـــواز  المتألـــق 
فـــي المنتدى، والذي ســـيقام عـــن بعد عبر 

تطبيق “زووم”، وســـوف تكون المشـــاركة 
فـــي  الراغبيـــن  جميـــع  أمـــام  مفتوحـــة 
االســـتفادة مما يطرح مـــن تجارب وأفكار 
لهـــذه الشـــخصيات المتميـــزة فـــي مجـــال 

اإلعالم البحريني والخليجي. 
   طريقة التسجيل

وأوضح كريم، أن الدعوة عامة للمشاركة، 
داعيـــا الراغبيـــن في التســـجيل بالتواصل 

مـــع الزمـــالء عبر الواتســـاب علـــى األرقام 
التالـــي: )39999654 و33791110( ليتـــم 
إلـــى البرنامـــج،  إيصـــال وصلـــة الدخـــول 
المشـــاركين  بمقـــدور  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
التداخل في الحـــوار خالل فترة مفتوحة 
ســـيتم تخصيصهـــا لتلقي األســـئلة وإبداء 
اآلراء بكل شفافية وذلك بهدف الحصول 

على أفضل النتائج. 
  وفـــي ختام تصريح، تقدم كريم بالشـــكر 
الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  إلـــى 
البحرينية برئاســـة األستاذة عهدية أحمد، 
علـــى الدعم والتشـــجيع الذي حصل عليه، 
كمـــا شـــكر المشـــاركين فـــي المنتـــدى مـــن 
الزمالء واألســـاتذة مؤكدًا أن هذا التعاون 
هـــو البـــذرة التـــي مـــن خاللهـــا يســـتطيع 
اإلعـــالم البحرينـــي أن يطـــور مـــن قدراته 

ويرتقي لمستوى الطموح.

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

للكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  أعلـــن 
بطوالتـــه  روزنامـــة  عـــن  الطائـــرة 
للعـــام المقبـــل 2021، بعـــد تعليـــق 
البطـــوالت  مـــن  العديـــد  وتأجيـــل 
التـــي كان مقـــررا لهـــا أن تقام هذا 
وبـــاء  تفشـــي  لـــوال   2020 العـــام 
فايروس كورونـــا العالمي )كوفيد 

.)19 -
 8 اآلســـيوي  االتحـــاد  وســـينظم 
مـــن  الصـــاالت  داخـــل  بطـــوالت 
بينها 4 بطـــوالت للرجال بمختلف 
للســـيدات  بطـــوالت  و4  فئاتهـــا، 
بمختلـــف فئاتهـــا، فيمـــا ســـتقام 7 
بطوالت للكرة الطائرة الشاطئية.

اآلســـيوية  البطولـــة  وســـتقام 
الحاديـــة والعشـــرون للرجـــال في 
اليابـــان مـــن 12 لغاية 19 ســـبتمبر 
2021، بينما ستقام بطولة األندية 
اآلســـيوية للرجال فـــي تايلند من 

25 ابريل لغاية 2 مايو 2021.
وكان االتحاد البحريني قد اعتذر 
البطولـــة  اســـتضافة  عـــن  رســـميا 
اآلســـيوية تحـــت 18 ســـنة، التـــي 
كان مقـــررا لها أن تقـــام في يوليو 
حـــدد  أن  بعـــد   ،2020 الماضـــي 
االتحـــاد اآلســـيوي موعـــدا جديدا 
الفئـــة  هـــذه  مـــع  يتناســـب  ال  لهـــا 

العمرية المرتبطة بالدراسة.

روزنامة آسيوي الطائرة لعام 2021

القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  منح 
االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
اســتــضــافــة الــمــتــبــقــي مــن مــبــاريــات 
االتــــحــــاد  لــــكــــأس   A ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ
اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، الــتــي يلعب 
المنامة.  نـــادي  المملكة  ممثل  فيها 
 26 الفترة  فــي  الــمــبــاريــات  وستقام 
المقبلين،  نــوفــمــبــر   4 حــتــى  أكــتــوبــر 
وسيلعب ممثل المملكة نادي الرفاع 
األردن  فــي   C مجموعته  مــبــاريــات 

بالفترة ذاتها.
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ناصربن حمد: التقيد باالحترازات والتدابير الصحية الطريق األمثل للنجاح

عودة النشاط الرياضي ظاهرة إيجابية

دعيج بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة أن عودة النشـــاط الرياضـــي بصورة 
عامة واســـتئناف مباريـــات دوري ناصر بن حمد 
لكرة القدم تمثـــل ظاهرة إيجابية لعودة الحياة 
الطبيعيـــة فـــي المملكـــة بصـــورة تدريجية وفق 
االحتـــرازات واإلرشـــادات الصحية الصادرة من 
قبـــل الجهـــات المختصـــة فـــي المملكة، مشـــيرا 
ســـموه إلـــى أن الحركـــة الرياضيـــة البحرينيـــة 
أمـــام مرحلـــة جديدة لعـــودة النشـــاط الرياضي 
ضمن احترازات وارشـــادات وبروتوكول صحي 
المســـابقات  لتســـيير  الجميـــع  ســـالمة  يضمـــن 
المحلية. وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
في تصريح له بمناســـبة عودة نشـــاط كرة القدم “نشـــدد 
على أهمية تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي 
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، والقاضية باســـتئناف الدوريـــات المحلية بدون 
جمهـــور، وتوصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا باإلضافة إلى التقيد بالدليل اإلرشـــادي 
والالئحة االحترازيـــة والصحية واإلجراءات التنظيمية 
والتدريبـــات  الرياضـــي  النشـــاط  لعـــودة  واإلداريـــة 
والـــذي  المختلفـــة  الرياضيـــة  والمســـابقات  الرياضيـــة 
صدر عن وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة والتأكد من 
تنفيـــذ كافة االشـــتراطات وذلك بهدف إخراج مســـابقة 
كـــرة القـــدم والمســـابقات األخـــرى بشـــكل يتوافـــق مـــع 

االحتـــرازات ويضمـــن ســـالمة وصحـــة جميع منتســـبي 
الحركة الرياضية”.  وأضاف ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة “إن انطـــالق مســـابقات كرة القـــدم من جديد 
تمثل إشـــارة مهمة ورسالة إلى أن مملكة البحرين تسير 
بخطى ثابتة نحو العودة إلى النشـــاط بصورة تدريجية 
ومن بينها مسابقات كرة القدم والتي ستساهم في رفع 
المعنويـــات والحالـــة اإليجابيـــة في المجتمـــع البحريني 
ويبعـــث علـــى األمـــل في عـــودة الحياة كما كانـــت عليه، 
ولكـــن على المجتمع الرياضـــي بصورة عامة وكرة القدم 
علـــى وجه الخصـــوص أن يكون أكثر وعيـــا وانضباطية 
ومدركا للمسئولية الملقاة على عاتقه من خالل التطبيق 
األمثـــل لكافـــة االحتـــرازات والضوابـــط لتكـــون عـــودة 
النشـــاط الرياضـــي ســـليمة وتضمـــن ســـالمة المنظومـــة 
الرياضية”. وأشـــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

“لقد بذلنا جهودا كبيرة من أجل عودة النشاط الرياضي 
ونشـــاط كرة القدم في المملكة ووضعنا خطة احترازية 
بالتعـــاون مع الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا ويجـــب علـــى الجميـــع التكاتـــف والعمـــل بروح 
الفريـــق الواحد من أجل إنجاح عودة النشـــاط الرياضي 
وتخطـــي جميـــع التحديات بالشـــكل الصحيـــح والمتقن 
مـــع كافة اإلجـــراءات الصحية المعمول بهـــا في المملكة 
وثقتنـــا كبيـــرة فـــي وعـــي المجتمـــع الرياضـــي والتزامه 
بكافـــة االشـــتراطات الصحيـــة والتدابيـــر الوقائية التي 

حددت لعودة النشاط الرياضي”. 
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إن المتتبع 
لمســـيرة التحضيـــرات لعـــودة مباريات كـــرة القدم يدرك 
تمامـــا حجـــم العمـــل الكبيـــر والمتقـــن مـــن قبـــل االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم وذلك بهدف تأميـــن كافة عوامل 
النجـــاح لـــدوري ناصـــر بـــن حمد لكـــرة القـــدم ونأمل من 
جميع العبي األندية الوطنية واألجهزة الفنية واإلدارية 
التعاون مـــع االتحاد لتطبيق البروتوكول الخاص بعودة 
النشـــاط فســـالمة منظومـــة الرياضـــة البحرينيـــة وكـــرة 
القدم هي أولوية بالنســـبة لنـــا ونعمل على حمايتهم من 

اإلصابة بفيروس كورونا”. 
وبين ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة “نأمل من 
الفـــرق الرياضيـــة مواصلـــة العطاء في الملعـــب وتقديم 
المســـتويات الكبيـــرة التـــي تؤكـــد التطـــور التصاعـــدي 
لكـــرة القـــدم البحرينيـــة وزيـــادة حجـــم االثـــارة والندية 
والتنافســـية بيـــن الجميـــع للوصـــول الـــى التنافس على 
المراكز األولى في الدوري ونأمل لجميع الفرق المشاركة 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مســـيرتهم بمباريـــات الـــدوري 

وعكس الصورة المشرقة عن كرة القدم البحرينية”.

هنأ نائب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفـــة، ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
األمـــن الوطنـــي رئيس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة  بمناســـبة االنتصـــارات 
التـــي حققهـــا فريـــق البحريـــن  الكبيـــرة 
الدراجـــات  منافســـات  فـــي  مكالريـــن 
هـــذه  أن  إلـــى  بأوروبا.وأشـــار  الهوائيـــة 

البحريـــن  لفريـــق  المتتاليـــة  اإلنجـــازات 
مكالريـــن فـــي عالـــم رياضـــة الدراجـــات 
الهوائيـــة تؤكد عمق رؤية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن خـــالل 
تأسيس هذا الفريق وتقديم كل الرعاية 
وتهئيـــة الظروف المناســـبة لـــه من أجل 
حصد كل هذا التألق وتحقيق االنجازات 
الملتقيـــات  مختلـــف  فـــي  المســـتمرة 

والبطوالت.
فـــي حين أكد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 

آل خليفـــة  ثقتـــه بقدرة فريـــق البحرين 
مســـيرة  مواصلـــة  علـــى  مكالريـــن 
االنتصـــارات تحـــت قيادة ســـمو الشـــيخ 
معتبـــرًا  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
بـــأن تحقيـــق المركـــز األول فـــي طـــواف 
اإلســـباني  جيتكســـو”  دي  “ســـيركوتو 
“روت  طـــواف  مـــن  الثانيـــة  والجولـــة 
أوكيتانيا” الفرنسي، خير بداية من أجل 
حصـــد المزيد من االنجازات ورفع اســـم 

البحرين في مختلف المحافل العالمية.

المكتب اإلعالمي

أحمد مهدي

استضافة 
آسيوية

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

دعيج بن سلمان

حسن علي

أحمد كريم

حسن علي

أحمد مهدي
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أطلقت شبكة نتفليكس الموسم الخامس لمسلسل )Vis a Vis ” (locked up” اإلسباني، 
بطولة نجوى نمري ذات األصول األردنية. المسلسل الذي تدور أحداثه حول يوميات 
مجموعة من الســجينات في قالب درامي مثير، يواصل نجاحاته موســم بعد موســم 
والســبب يعــود إلــى الخــط التصاعــدي لألحــداث مــن حلقــة إلــى أخــرى. ويشــارك في 
بطولته مع نجوى زميلتها في مسلســل “La Casa De papel” ألبا فلوريس المعروفة 

بشخصية “نيروبي”.

la casa de papel تقوم حاليا بتصوير مشــاهدها فــي
النجمة نجوى نمري تعود بمسلسلين

الخميس 6 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 - العدد 4314

الرعــب فيلــم  طــرح  موعــد  “باراماونــت”  اســتديوهات   أرجــأت 
 “A Quiet Place 2” للنجمــة إيملــي بالنــت، إلــى 23 أبريــل 2021؛ 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.

يركـــز الجـــزء الثانـــي مـــن الفيلم 
علـــى قصـــص الناجيـــن اآلخرين 
إلـــى جانب عائلة أبـــوت )إيميلى 
الذيـــن  وولديهـــا(،  بالنـــت 
يتعرضون للترهيب والرعب ِمن 

جانب أشباح وكائنات مخيفة،
لبعض الوقت، وعلى هذه األسرة 
أن تظل طوال الوقت في صمت 
تـــام ودون إصـــدار أدنـــى صوت؛ 
تصطـــاد  الكائنـــات  هـــذه  ألن 
ضحاياهـــا مـــن خـــالل األصوات 

التي يحدثونها أو يصدرونها.
واحـــًدا   ”A Quiet Place“ ُيعـــد 
من أهم أفالم الرعب في 2018، 
عبـــر  مميـــزة  تقييمـــات  وحقـــق 
مثـــل  األفـــالم  مراجعـــة  مواقـــع 

”Rotten Tomatoes“
95 %، كمـــا  وحـــاز علـــى نســـبة 
مليـــون   340 عائداتـــه  تخطـــت 
دوالر في شـــباك التذاكر العالمي 
بميزانية بلغت قدرها 17 مليون 

دوالر فقط.

“A Quiet Place 2“ في أبريل 2021

 نشــرت مجلــة Digital Spy نتائــج تصويــت أجرته لمعرفــة رأي الجمهور 
حول أفضل المسلسالت التي أنتجت في القرن الحادي والعشرين.

التصويـــت  لنتائـــج  وتبعـــا 
“صـــراع  مسلســـل  احتـــل 
العـــروش” المرتبـــة األولى 
فـــي  مسلســـل  كأفضـــل 
فـــي  وتـــاله  الحالـــي،  القـــرن 
 Stranger الترتيب مسلســـل
Things الشـــهير أيضـــا، وثالثا 
 .Doctor Who حـــل مسلســـل
كمـــا شـــملت قائمـــة أفضل 10 
مسلســـالت فـــي القـــرن الحالي 
مسلســـل  للتصويـــت،  وفقـــا 
Break�  “شارلوك”، ومسلسل
 Killing ومسلســـل ،ing Bad
 Gavin & ومسلســـل   ،Eve
 ،Stacy، Line of Duty

ومسلسل “تشرنوبل”.

بعـــض  كانـــت   2019 مايـــو  وفـــي 
الحلقـــة  أن  بينـــت  فـــد  اإلحصـــاءات 
األخيرة من الموسم الثامن من مسلسل 
Game of Thrones الفائـــز فـــي المرتبة 
األولى في التصويت حققت عددا كبيرا 
من المشـــاهدات وصل إلى 19.3 مليون 

مشاهدة.
رقمـــا  المسلســـل  هـــذا  حقـــق  وبعدهـــا   
قياســـيا آخـــر، حيـــث تلقى 32 ترشـــيحا 
لجائزة “إيمي” الفنية الشـــهيرة، وحصل 
ممثلوه على عشرات الترشيحات الفنية 

أيضا.
يشـــار أن الرقـــم القياســـي الســـابق بعدد 
الترشـــيحات كان مـــن نصيـــب مسلســـل 
“شـــرطة نيويـــورك”، والذي حصـــل العام 

1994 على 27 ترشيحا.

الحلقــة األخيــرة حققــت عــددا كبيــرا مــن المشــاهدات
“صراع العروش” أفضل مسلسل في القرن

قــررت  ديزنــي،  شــركة  أفــالم  جــداول  فــي  تغييــرات  عــن  اإلعــالن  عقــب 
اســتديوهات ســوني الترفيهية تأجيل طرح تكملة فيلم المغامرة واألكشــن 

“Spider-Man: Far From Home” إلى 17 ديسمبر 2021.

وكان مـــن المفتـــرض فـــي األصـــل أن 
يتـــم إصدار الفيلـــم الثالث في امتياز 
تـــوم هوالنـــد “Spider�Man” في 16 
يوليـــو 2021، لكـــن ســـوني كانـــت قد 
أجلته سابًقا إلى 5 نوفمبر 2021، في 
أبريـــل من هذا العام بســـبب فيروس 

كورونا.
يعـــود المخرج جون واتـــس، لتوجيه 
الجـــزء الجديـــد عقب نجاحـــه الكبير 
في الجزأين الســـابقين، ومن المتوقع 
أيًضا عودة النجمين جاكوب باتالون 

وزيندايا، في أدوار نيد وام جاي.

 التزمت المغنية والممثلة األمريكية سيلينا غوميز بعدم الظهور كثيرا 
عبر حســاباتها على سوشــيال ميديا خالل الشــهرين الماضيين، لتطل 
أخيرا عبر إنستغرام مفسرة هذا الغياب وواعدة بأخبار جيدة قريبا.

وقالـــت غوميـــز فـــي فيديو نشـــرته 
عبـــر حســـابها علـــى إنســـتغرام »في 
الفتـــرة الماضيـــة لم أكن متحمســـة 
لنشـــر مظاهر احتفائية أو تلك التي 

تعكـــس حيـــاة المشـــاهير؛ 
نظـــرا لمـــا يمر بـــه العالم 
جـــراء كورونـــا أو حتى 
مظاهـــرات  ظـــل  فـــي 
مهمـــة،  الســـود  حيـــاة 

صعبـــا  األمـــر  جعـــل  مـــا 
لـــي،  بالنســـبة  وحساســـا 
حيـــث اســـتغرقت الوقـــت 

الكافي ألتعلم وأفهم ما 
وهو  ومازلت  يجـــري 
ما يشكل أولوية في 

حياتي«.

حظــي األلبــوم الجديــد المصــور للمغنية بيونســيه، الــذي يحتفي بثقافة الســود، 
بإشــادة كبيــرة أمــس الجمعــة، خاصــة مــع طرحه في خضــم زلزال ثقافي بشــأن 

العرق والعدالة االجتماعية.

وقالـــت بيونســـيه في رســـالة بمناســـبة 
طـــرح ألبـــوم “بـــالك إز كينـــج” )األســـود 
ملك( الذي يعيد رســـم قصة فيلم “الين 
كينغ” )األســـد الملك( باالســـتعانة ببشر: 
المفهـــوم  “لتغييـــر  يهـــدف  األلبـــوم  “إن 

العالمي لكلمة أسود”.
وبـــدأ العمـــل فـــي إنتـــاج األلبـــوم العـــام 

مصـــورة  مقاطـــع  ويعـــرض  الماضـــي، 
بالبحـــث عـــن هويـــة وجمـــال  تحتفـــل 
السود في العصور القديمة والمعاصرة.

ووصفـــت مجلة فاريتـــي العمل الجديد 
لقـــوة  بالحيـــاة  تنبـــض  “تذكـــرة  بأنـــه 
وعظمـــة الســـود هنا في أمريـــكا وأيضا 

في إفريقيا”.

”Spider-Man: Far From Home“ تأجيل سيلينا غوميز تكشف سبب غيابها ألبوم بيونسيه الجديد.. رائع

إعداد: طارق البحار

للتواصل: 17111479

أعمال ســينمائية مــن فلســطين والمغرب وتونــس والجزائر

4 أفالم عربية في “فينسيا السينمائي”

كشفت إدارة مهرجان فينسيا عن برنامج الدورة 77، 
التي تقام في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل.

المهرجـــان كان أعلـــن منح جائزة اإلنجـــاز على مدى 
الحيـــاة للمخرجـــة المعروفـــة فـــي هونـــج كونـــج، آن 

هوى، والممثلة البريطانية تيلدا سوينتون.
وأعلنت اإلدارة مشـــاركة 4 أفـــالم عربية في برنامج 
الـــدورة 77، أولهـــا الفيلم التونســـي “الرجل الذي باع 

جلده” إخراج كوثر بن هنية.
 ZANKA“ الفيلـــم العربـــي الثاني مـــن المغرب، وهـــو
CONTACT”، إخـــراج إســـماعيل العراقـــي، وبطولـــة 

خنساء بطمة، وأحمد حمود، ومراد زاوي.
الفيلـــم الثالـــث مـــن فلســـطين بعنـــوان “غـــزة حبي”، 
إخـــراج طـــرزان ناصر وعربـــي ناصر، وبطولة ســـليم 
ضـــو، وهيـــام عبـــاس، مايســـة عبـــد الهـــادي، جـــورج 

إسكندر، ومنال عوض.
الفيلـــم الرابـــع مـــن الجزائـــر، ينتمى إلى فئـــة األفالم 
القصيـــرة، بعنـــوان “UNDER HER SKIN - تحـــت 

بشرتها”، إخراج مريم مسراوة.
فينيســـيا  مهرجـــان  ألفـــالم  الكاملـــة  القائمـــة  أمـــا 
الســـينمائي 2020 المقـــرر عقدها فـــي الفترة من 2 � 

12 سبتمبر المقبل فهي كالتالي:

المسابقة الرسمية

“In Between Dying” - هالل بايدروف
“Le Sorelle Macaluso” - إيما دانتي

“The World To Come” - منى فاستفولد
“Nuevo Orden” - ميشيل فرانكو

“Lovers” - نيكول جارسيا
“Laila in Haifa” - عاموس جيتاي

“Dear Comrades” - أندريه كونشالوفسكي
“Wife Of A Spy” - كيوشي كوروساوا

“Sun Children” - ماجد مجيدي
“Pieces Of A Woman” - كورني موندروزو

“Miss Marx” - سوزانا نيتشاريلي
“Padrenostro” - كالوديو نوس
“Notturno” - جيانفرانكو روزي

مالجورزاتـــا   -  ”Never Gonna Snow Again“
سزوموفسكا وميشال إنجلرت

“The Disciple” - شيتانيا تمهاني
“And Tomorrow The Entire World” - جوليا فون 

هاينز
“Quo Vadis، Aida؟” - جاسميال زبانيك

“Nomadland” - كلوي زاو

مسابقة أفاق

“Apples” - كريستوس نيكو )فيلم افتتاحي(
“La Troisième Guerre” - جيوفاني الوي

“Milestone” - إيفان اير
“The Wasteland” - أحمد بهرامي

“الرجل الذي باع جلده” -  كوثر بن هنية
“I Predatori” - بيترو كاستيليتو

“Mainstream” - جيا كوبوال
“Genus Pan” - الف دياز

“Zanka Contact” - إسماعيل العراقي
وماســـيمو  بارينتـــي  مارتينـــا   -  ”Guerra E Pace“

دانوفاي
“La Nuit Des Rois” - فيليب الكوت

“The Furnace” - رودريك ماكاي
“Careless Crime” - شهرام مكري

“Gaza Mon Amour” - طرزان ناصر، عرب ناصر
“Selva Tragica” - يولين أوليزوال

“Nowhere Special” - أوبرتو باسوليني

“Listen” -  أنا روشا دي سوزا
“The Best Is Yet To Come” - وانغ جينغ

“Yellow Cat” -  أديلخان يرزانوف

العروض الخاصة خارج المسابقة 

الرسمية

“Monedas 30” - أليكس دي ال ايجلسيا
“Princesse Europe” - كميل لوتو

“Omelia Contadina” - أليس رورفاكر

خارج المسابقة الرسمية - روائي

“Lacci” - دانيلي لوتشي )فيلم افتتاحي(
“Lasciami Andare” - ستيفانو مورديني

“Mandibules” - كونتن ديبو
“Love After Love” - آن هوي

“Assandira” - سلفاتوري ميرو
“The Duke” - روجر ميشيل

“Night In Paradise” - بارك سون جيونج
“Mosquito State” - فيليب جان ريمزا

خارج المسابقة الرسمية - غير روائي

Sportin’ Life - أبيل فيريرا
Crazy, Not Insane - أليكس جيبني

Greta - ناثان جروسمان
لـــوكا   -  Salvatore, Shoemaker Of Dreams

جوادينينجو
Final Account - لوك هوالند

La Verita Su La Dolce Vita - جيوسبي بيدرسولي
Molecole - أندريا سيرجي

Narciso Em Ferias - ريناتو تيرا وريكاردو كاليل
Paulo Conte, Via Con Me - جورجيو فيرديللي

مـــن جهـــة أخـــرى تقـــوم نجـــوى 
فـــي  مشـــاهدها  حاليا بتصويـــر 
 la casa de papel مسلســـل 
بعـــد أن أعلنت نتفليكس رســـميا 
عن بدايـــة عودة الجزء الخامس 
قريبا، والـــذي أكدت أنه ســـيكون 
األخير “ الجزء الخامس: “عملية 

السرقة تصل للنهاية”.
يذكر ان نجـــوى نمري هي ممثلة 
ومغنيـــة أردنية إســـبانية، والدها 
الجنســـية   أردنـــي  نمـــري  كـــرم 

بـــدأت  ووالدتها إســـبانية. 
مســـيرتها عبـــر أول دور لهـــا فـــي 
فيلم ســـينمائي باللغة اإلســـبانية 
 Salto al“ عنـــوان  حمـــل 
vacío” )قفـــزة فـــي الفراغ( وتم 
ترشـــيحها لجائـــزة أفضـــل ممثلة 
فـــي مهرجـــان غويـــا الســـينمائي 
الفيلـــم  فـــي  وذلـــك عـــن دورهـــا 
Quién te can� “الدرامـــي 
tará” )كويـــن تـــي كانتـــارا( في 

العام 2019.



تســتأنف الممثلــة المصريــة حنــان مطــاوع تصويــر 
مشــاهدها في حكاية “أمل حياتي”، من مسلســل “ إال 
أنا “، الســبت المقبــل في المعز، بعد انتهــاء إجازة عيد 
األضحى، ويتبقــى لها أيام قليلة وتنتهــي من التصوير 

بشكل نهائي. وتجسد حنان في أحداث الحكاية شخصية 
فتاة شــعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة 

بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع. حكاية “أمل حياتي” من بطولة 
حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان ونور محمود.

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن بوستر مبدئي 
وغير رسمي لمسلسله الرمضاني المقبل، الذي يحمل 
اســم “موســى”. ونشــر عبر صفحته الخاصة على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي صورة البوســتر، الذي ظهر 

عليه بشــخصية صعيدي، ولكــن بطريقة غيــر مألوفة، 
فبدا يرتــدي “صديري” فقط، وهو الشــكل الذي ال يظهر به 

“الصعايدة” في مصر، إذ يرتدون هذا الصديري أسفل الجلباب، ويكون تحته تي 
شيرت طويل األكمام، أبيض اللون في الغالب بحسب موقع الفن.

قالت الفنانة المصرية أنوشــكا إن الممثلة الراحلة رجاء 
الجداوي كانت رمزا للشــياكة وتتميــز بالجمال، مقارنة 

بباقي الممثالت اللواتي هن في جيلها.
وقالت أنوشــكا إنها تقوم باالهتمام بمنزلها بنفســها، 

وإن كرسي المذيع أصعب بكثير من كرسي الضيف.
وأضافت أنوشــكا خــالل اســتضافتها في برنامج “مســاء 

DMC” الــذي يقدمه اإلعالمــي رامي رضوان عبر قنــاة “DMC” أنها أحبت كل 
الضيوف الذين حضروا إلى برنامجها “صالون أنوشكا“.

عن رجاء الجداويرمضان يكشف عن بوستر مسلسلهحنان تستأنف “أمل حياتي”
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توفــي أمــس األول ويليــام إنجليــش، أحــد رواد تطويــر الكمبيوتــر 
الحديث، بعد فشــل في الجهاز التنفســي، عن عمر ناهز الـ 91 عاما. 
وتمكن إنجليش إلى جانب دوغالس إنجليبارت في معهد ستانفورد 

لألبحاث، من تطوير أول فأرة كمبيوتر “ماوس” في العالم.

كما ســـاهم إنجليش فـــي تطوير 
 The Mother of All“ ما يسمى بـ
Demos”، وهـــو اســـم طّبـــق بأثر 
رجعـــي علـــى عـــرض توضيحـــي 
فـــي  تقديمـــه  وتـــم  للكمبيوتـــر، 
الكهربـــاء  مهندســـي  معهـــد 
 )ACM/IEEE( واإللكترونيـــات 
العـــام 1968، والذي حدد العديد 
مـــن المفاهيـــم التي ســـتأتي إلى 
مـــدى  علـــى  الكمبيوتـــر  أجهـــزة 

عقود، ومنها واجهات المستخدم 
الرسومية وتحرير النصوص عبر 

اإلنترنت، ومكالمات الفيديو.
إنجليبـــارت  كان  حيـــن  وفـــي 
صاحـــب البصيـــرة، كان إنجليش 
واحدا من األشخاص الوحيدين 
األفـــكار  اســـتوعبوا  الذيـــن 
حقـــا، ولديهـــم الموهبـــة، إذ قـــام 
بتطويـــر “الماوس” بعد أن رســـم 

إنجليبارت رسما له.

رحيل مخترع “فأرة الكمبيوتر”

منصة TikTok تقوم 
بتوقيع شراكة مع 

النجمة اللبنانية 
نانسي عجرم؛ 

الستضافة 
أول “حفل 

غنائي 
ساحر” لها 

بشكل 
حصري 

على 
المنصة.

الرائــع The Lighthouse والعربــي الكوميدي ”ســاعة رضا“

شاهدت لكم.. جديد أفالم “أو أس إن”

قدمـــت منصـــة او اس ان مؤخـــرا 
الجميلـــة  األفـــام  مـــن  عـــددا 
لكـــم  شـــاهدت  للمشـــاهدة، ومنهـــا 
فيلميـــن مختلفيـــن فـــي الموضوع 

والتمثيل!

The Light House

قبل أن اشـــاهده مجددا في منصة 
او اس ان، تمكنـــت مـــن حضـــوره 
فـــي مهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
الدولي في دورته السابقة حصريا، 
 The  عندمـــا اختيـــر الفيلـــم الرائـــع
المبـــدع  للمخـــرج   Light House
روبـــرت إيجـــرز، والـــذي شـــارك به 
في القسم لرسمي خارج المسابقة 
وســـط حضور كبير جدا؛ كونه من 
أفضـــل أعمـــال ٢٠١٩، فهـــو يتعمق 
في النفس البشـــرية بصـــورة ذكيه 

بعيدة عن الرعب الظاهري.
أحـــداث الفيلم الذي يقوم ببطولته 
دافـــو  ويليـــام  النجـــوم  مـــن  كل 
وروبـــرت باتينســـون تمثل قصص 
عديدة قديمـــه، وتدور أحداثه في 
القرن التاســـع عشر، حول حارسي 
منـــارة قديمـــة فـــي جزيـــرة بنيـــو 
انجلنـــد معزولـــة تتمحـــور قصتهـــا 
حـــول رجل عجـــوز يدعى توماس 
المنـــارة  هـــذه  فـــي  عـــاش  ويـــك 
القديمـــة لمدة 30 ســـنة عن شـــاب 
يدعى فرايم وينسلو، والذي يعتبر 
رجل المنارة المســـتجد والذي كان 

من المفترض أن يســـكن معه لمدة 
قصيرة، لكن األمـــور تتغير بصورة 
التـــي  العواصـــف  وســـط  غريبـــة 
تضـــرب كل شـــيء وتطفئ األنوار، 
ووســـط كل ذلـــك يريـــد الفتـــي أن 
يســـرع إلى السطح وأخذ القنديل، 
ولكـــن الرجـــل العجوز يقـــاوم ذلك 
بحجة أنه ينتمـــي للضوء والضوء 
ينتمـــي إليـــه وحـــده! فـــي إشـــارة 
إلـــى درس يريـــد أن يلقنـــه للفتـــى 
والفضول الكبير الذي يسيطر عليه 
مغـــرورة  منـــه شـــخصية  ويجعـــل 
وأنانيـــة وخائفة، فيريده أن يتعلم 
من العزلة بخاف كل ما هو عليه.

إشارات رمزية جميلة بأداء خيالي 
تشـــبه  ورغبـــات  قديمـــة  لقصـــص 
عندمـــا يرفـــض اإلنســـان تصديـــق 
فقـــده عزيـــزا عليـــه مثـــا، فتـــراه 
يصـــارع كل األحاديـــث التي تؤكد 
ذلك، فالعقل يخدم رغبات اإلنسان 
علـــى نحـــو يتخيـــل فيه مـــا يرغب 

في رؤيته!
روبـــرت  الفيلـــم،  لمخـــرج  وســـبق 
إيجـــرز، أن نـــال إعجـــاب كثير من 

المشاهدين من خال فيلم الرعب 
ذا ويتش 2015، وهذه المرة يقدم 
فيلـــم ملـــيء بالتفاصيل يســـتحق 
المشاهدة جدا وقدم ”الميثولوجيا 
اإلغريقيـــة“ بكل براعـــة في تقديم 

تحفة رعب نفسي غير مسبوقة.

”ساعة رضا“

وللموازنة بين مشـــاهداتي األفام 
شـــاهدت لكم هـــذا األســـبوع أيضا 
المصـــري  الفيلـــم  إن  أس  أو  فـــي 
الكوميدي ”ساعة رضا“ الذي يدور 
في حي شـــعبي بأســـلوب كوميدي 
)رضـــا(  قصـــة  ويحكـــي  خفيـــف، 
يعمـــل  والـــذي  البســـيط،  الشـــاب 
فـــي  صعيـــرة  بورشـــة  ميكانيكـــي 
هـــذا الحي الطيـــب، ويقع في حب 
إحـــدى الفتيـــات وهي )نـــور(، لكنها 
معجبة بشـــاب آخر وسيم، ووسط 
ذلـــك يجـــد منبهـــا قديمـــا يحتـــوي 
علـــى تعويذة تجعله يعـــود بالزمن 
إلى الوراء، وهنـــا يجد ضالته لكي 
يفـــوز بقلب الفتاة التي يحبها، لكن 
هـــذا يجعله يدخل فـــي العديد من 

المواقـــف نتيجـــة المفارقـــات التي 
تقع له!

“ســـاعة رضـــا” مـــن بطولـــة أحمـــد 
فتحـــي، دينـــا فؤاد، محمـــد ثروت، 
طـــارق صبـــري، هالة فاخر، إســـام 
إبراهيم، عبير منير، طاهر أبو ليلة، 
شـــيماء ســـيف، مـــن تأليف هشـــام 
الســـبكي،  أحمـــد  وإنتـــاج  يحيـــى، 

وإخراج هاني حمدي.
كوميديـــة  قصـــة  يحمـــل  الفيلـــم 
جديدة لنجم جميل ويقدم رســـالة 
بشـــكل  ليـــس  الحـــب  إن  تقـــول 
الشـــخص، وإنما بمضمون اإلنسان 
وطبيعـــة شـــخصيته، وهـــو خليط 
والتراجيـــدي،  الكوميـــدي  بيـــن 
ففكرتـــه  الفانتازيـــا،  مـــن  وجانـــب 
جديدة ومختلفة عن باقي األفام 
التـــي تعودنـــا عليها، وتـــدور بقصة 
وهـــو  قديـــم،  لموضـــوع  فانتازيـــة 
الرجـــوع للماضـــي عـــن طريـــق آلة 
الزمـــن والذي في الفيلم يكون عبر 
”المنبه“ الذي يجده رضا في منزل 
جـــده، ويحـــاول من خاله كســـب 
قلب الفتاة التي يحبها، لكنه يفشل 
فـــي ذلك، ويمثل النجـــم المحبوب 
أحمـــد فتحـــي شـــخصية إنســـانية 
مـــن الدرجة األولى وبشـــكل جديد 
ومختلف عن أدواره الســـابقة التي 
كانـــت فـــي شـــكل كوميـــدي فقط، 
قـــادر  كممثـــل  يظهـــر  مـــرة  وألول 
علـــى األداء التراجيـــدي، وبالطبـــع 
ال ينســـى الكوميديـــا، وهـــو جديـــر 

بالمشاهدة العائلية.

حان الوقت كي تحّصن نفسك بالمزيد من 
المعرفة والدراسات.

اليوم عليك العمل الجاد لبناء أسس قوية في 
المشاريع التي تنفذها.

حاول أن تترك انطباعات إيجابية عند 
األشخاص المحيطين بك.

 ستشهد تحوالت جذرية تحمل في طياتها بعض 
التغييرات في مسار عملك.

عليك تعزيز وضعك المهني وتأمين كل ما يسّهل 
حركتك اليوم. 

إدخال بعض التعديالت على حياتك االجتماعية 
يؤدي إلى كسر الروتين.

من الضروري المشاركة في النشاطات الترفيهية 
التي تحسن المزاج.

هذا الشهر قد تحدث تغييرات وانقالبات في 
أوضاعك المهنية.

عليك التخّلص من السلبيات ودراسة خطواتك 
باعتماد أسلوب مرن.

عليك أن تكون واعيًا ألي إشكاالت قد تحصل 
مع المحيطين بك.

الوفاق والمودة في العالقات خير من النميمة 
والفراق والحقد. 

ستكون أمام مسؤوليات عديدة، عليك التعامل 
مع األوضاع المتقلبة بانفتاح.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

عبداهلل الزايد.. األب الروحي للصحافة البحرينية
قبــل ظهــور قانــون الصحافة فــي البحرين العام 1930، ظهــر األب الروحي 
للصحافة البحرينية عبدهللا بن علي الزايد، وُيعرف أنه كان كاتًبا وشــاعًرا 

وصحافًيا وتاجًرا في اللؤلؤ.

 1899 العـــام  فـــي  الزائـــد  عبـــدهللا  ولـــد 
اب  بمدينة المحرق، وتلقى تعليمه في كتَّ
الشيخ عيسى بن راشد بالمحرق، فحفظ 
القـــرآن ودرس اللغـــة العربيـــة ثـــم انتقل 
إلى المدرســـة األهلية ليتلقى دروس في 
األدب والنحو والحساب، وبعد أن وصل 
إلى سن الرشد عمل في تجارة اللؤلؤ، إذ 

كان يذهب إلى باد الهند كثيًرا. 
اهتـــم عبـــدهللا الزايد بتأســـيس صحافة 
بحرينية، وهذا يرجع إلى باد الهند فيما 
شـــاهده من نشـــر الفكـــر والتنوير ومحو 
فجعـــل  المجتمـــع،  فـــي  الســـائد  الجهـــل 
تأســـيس الصحـــف بديًا مناســـًبا لتجارة 

الطائلـــة  أموالـــه  أنفـــق  وبعدهـــا  اللؤلـــؤ، 
لشـــراء مطبعـــة مـــن ألمانيـــا، ليبـــدأ بهـــا 
إطـــاق أول صحيفة في المنطقة، وعلى 
الرغم من العوائق التي وضعتها السلطة 
البريطانيـــة، خصوًصـــا بعـــد وضعها أول 
العـــام  البحريـــن  فـــي  للصحافـــة  قانـــون 
لضبـــط  وضـــع  القانـــون  وهـــذا   ،1930
عمليـــة توزيع الصحف وضبط مســـاهمة 
المثقفيـــن البحرينييـــن فيهـــا بالمقـــاالت 

والتعليقات.
)األب  لقـــب  يســـتحق  الزايـــد  عبـــدهللا 
الروحـــي للصحافـــة البحرينية(؛ ألنه كان 
السبب في صدور أول صحيفة بحرينية 

فـــي الثامن من مـــارس العـــام 1939، أي 
قبـــل انـــدالع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بـ 
6 أشـــهر تقريًبـــا، وكانـــت الصحفية تهتم 
بالمقاالت السياســـية واألدبيـــة والعملية 
والجامعية بشكل مؤقت كل أسبوع، كما 
توقفـــت الصحيفة فـــي 15 يونيـــو العام 

1944؛ بســـبب ظـــروف الحـــرب العالمية 
الثانيـــة والصعوبـــات التـــي حالـــت دون 
اســـتيراد الورق إلى درجـــة أن الصحيفة 
ملـــون  علـــى ورق  األعـــداد  آخـــر  طبعـــة 

باألخضر والبنفسجي.
لم يكتـــف الزايد في الكتابـــة والصحافة 

فقـــط، بـــل كانـــت لديـــه موهبـــة شـــعرية 
عظيمة، ذلك وضع مســـاحة عريضة في 
جريدتـــه للقصائـــد والمعـــارك الشـــعرية، 
واحتفـــى بقصائـــد كبار شـــعراء البحرين 
آل  عيســـى  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  منهـــم: 
خليفـــة، إبراهيـــم العريـــض، عبدالرحمن 
المعـــاودة وخالد الفرج، كمـــا حصل على 

جائزة األولى في مســـابقة لندن الشعرية 
عـــن قصائـــد الحـــرب والحريـــة ونهضـــة 
الشـــباب، الجائـــزة الثالثـــة عـــن قصيـــدة 

الحنين إلى الوطن.

كتب طالب اإلعالم: محمد حميدان
جامعة البحرين

عبدالله الزايد محمد حميدان

6 اغسطس

1945
 الواليات المتحـــدة تلقي قنبلة 
ذرية سميت الولد الصغير على 
اليابانيـــة  هيروشـــيما  مدينـــة 
أدت إلـــى مقتل 80 ألف نســـمة، 
وتلتها بعد 3 أيام 
قنبلـــة أخرى هي 
البديـــن  الرجـــل 
مدينـــة  علـــى 

ناغاساكي. 

 1815
 النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا االتحاد حتى العام 1905.

 1881
 والدة ألكسندر فلمنج، عالم بكتيريا اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل.

 1990
األمم المتحدة تفرض حصاًرا اقتصادًيا على العراق نتيجة غزوه للكويت.

 2016
افتتاح دورة األلعاب األوليمبية الصيفية 2016 بالبرازيل.

 2018
وفاة النجمة المصرية سناء مظهر.

طارق البحار
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النجمة مروة محمد تنضم لحملة “لمتنا سعودية”
مـــروة  الســـعودية  واإلعالميـــة  الفنانـــة  أبـــدت 
محمد ســـعادتها باالنضمـــام لحملـــة “لمتنا ســـعودية” 
التي أطلقتها مجالت ســـعودية على مواقع التواصل 
وذلـــك  الخاصـــة،  الوطنيـــة  الحملـــة  االجتماعـــي 
والـــذي   ،90 الــــ  الســـعودي  الوطنـــي  بمناســـبة اليوم 

يصادف في 23 سبتمبر من كل عام. 
وكشـــفت الفنانة السعودية مروة لسيدت عن رغبتها 
قها لزيارة مدينـــة أبهـــا، الواقعـــة في  الكبيـــرة وتشـــوِّ
المنطقـــة الجنوبية. وقالـــت مروة، متغزلـــًة بالمدينة 
التـــي تنعم حاليـــا بأجواء صيفية غايـــة في الروعة: 
ف لزيارتها؟  “هـــل تعلمون أي مدينٍة في وطنـــي، أتلهَّ

إنها أبها البهية”. 
وأوضحـــت الفنانـــة الســـعودية أنهـــا زارت حتى اآلن 
أغلـــب مناطـــق البالد، مشـــيرًة إلى أنها قـــررت زيارة 
أبهـــا لما ســـمعته من إطراٍء كبير ووصٍف مســـتفيض 
لجمالهـــا وروعتهـــا، حيث المنـــاخ الصيفـــي المنعش، 
والثقافـــة العريقـــة، والحضارة المجيـــدة، إضافة إلى 
توفر كافة المقومات الســـياحية والترفيهية فيها، ما 

يجعلها وجهًة مثالية لعشاق السفر.
وشـــدَّدت مروة على أن كل ما ســـبق جعل من زيارة 
أبهـــا أمنيـــًة بالنســـبة إليهـــا، ترغب فـــي تحقيقها في 
أقـــرب فرصة، قائلًة: “أحلم خـــالل الفترة المقبلة في 
التوجـــه إلى أبهـــا الجميلة؛ ألنعم بأجوائها الســـاحرة، 
وأســـتمتع بطبيعتها الخالبة، وأزور جبالها ووديانها، 

ى في غاباتها”. وأتمشَّ
ومدينـــة أبهـــا هـــي المقـــر اإلداري وعاصمـــة منطقـــة 
عســـير، جنـــوب غربـــي المملكـــة العربية الســـعودية، 
وأهـــم مدنها، حيث يوجد فيها مقـــر اإلمارة، وفروع 

الوزارات. 
وتقـــع المدينـــة علـــى جبـــال الحجـــاز، ويجاورها من 
الشـــرق والشمال الشـــرقي محافظة خميس مشيط، 
ومـــن الشـــمال الغربـــي محافظة النمـــاص، ومن جهة 

الغـــرب والجنوب الغربي محافظة محايل 
عسير، ومحافظة رجال ألمع.

 وتعـــدُّ أبهـــا من أهـــم المصائـــف والمدن 
السياحية في السعودية بسبب اعتدال 
مناخهـــا، وارتفاعهـــا الكبير عن ســـطح 
ى أيضا “عروس الجبل”،  البحر، وتســـمَّ
و”ســـيدة الضبـــاب”، و”أبهـــا البهية” لما 

تتميز به من جمال طبيعي.
ومناخ أبها قاٍس، يســـتقبل الثلوج 

وبدايـــة  الخريـــف  نهايـــة  فـــي 
األمطـــار  ويســـتقبل  الشـــتاء، 
بشكل يومي في الربيع، وبشكل 

أســـبوعي فـــي فصـــل الصيـــف، إذ 
سلســـلة جبال  قمـــة  علـــى  المدينـــة  ترتفـــع 
الحجاز، وطقســـها يكون باردا معتدال صيفا، 
وثلجيـــا شـــديد البـــرودة شـــتاًء. أمـــا درجـــة 
الحـــرارة، فتصـــل إلى 25 درجـــة مئوية كحدٍّ 
أقصى في فترة الصيف، وإلى 6- شتاًء. تبلغ 
مســـاحة المدينة نحـــو 5100 هكتـــار، وترتفع 
عـــن ســـطح البحر بمـــا ال يقل عـــن 2200 متر، 
وتشـــغل منطقة أشـــبه مـــا تكون بالحـــوض، إذ 

تحيـــط بها الجبـــال من أغلـــب الجهـــات، ما عدا 
الجهـــة الشـــمالية والشـــمالية الشـــرقية، حيـــث تقع 

محافظة خميس مشيط.

تزيين أبها بنحو 5100 شجرة “جاكرندا”

متابعة محرر مسافات

كشفت النجمة كاتي بيري أن أغنية “Smile “ هي األقرب لها من  «
ألبومها الجديد الذي يحمل ذات االسم، وعن األلبوم قالت لوسائل 

إعالم عالمية: “ألبومي الجديد مليء باألمل والمرونة والفرح ورحلتي 
الخاصة للجحيم أيضا”.

كما أشادت أيضا بأغنية “ What Makes a Woman “ من األلبوم،  «
واصفة إياها بالرائعة وتتحدث عن مدى تنوع النساء وقبولهّن 

بالتكّيف.
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مازالت الردود مســـتمرة حـــول االنفجار 
الضخـــم الـــذي هـــز بيـــروت أخيـــرا عنـــد 
نجـــوم الفـــن فـــي لبنـــان والعالـــم العربي 
الذيـــن تضامنوا مع الشـــعب اللبناني في 
السوشـــيال ميديـــا، بعـــد وقـــوع الحادث 
الـــذي تســـبب في وقوع خســـائر بشـــرية 

ومادية فادحة.
النجمة إليســـا علقت على انفجار بيروت 
وأكدت أن منزلها تعرض لتحطم شديد، 
معلقـــة عبر “تويتر”، قائلة “محروق قلبي 
من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. 
أنا الحمدلله بخير وإن شاء هللا ما يكون 
في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب، 
بيتي تكســـر كلو بس مش مهـــم، المهم.. 

هللا يحمي لبنان”.
وطالبت الفنانـــة اللبنانية ماغي بوغصن 
اللبنانيين بســـرعة التوجه للمستشفيات 
والتبـــرع بالدم إلنقـــاذ المتضررين جراء 
انفجـــار هائـــل وقـــع فـــي مرفـــأ بيـــروت، 
قائلة عبـــر “تويتر”: “الرجاء التبرع بالدم 
بكافـــة فـــروع الصليـــب االحمـــر.. الناس 
بحاجـــة”، خصوصا بعـــد توجيه الصليب 
األحمر اللبناني نداًء عاجاًل للتبرع بالدم، 
وشـــاركت أيضا اإلعالمية ريا ابي راشد 
ذلـــك وطلبـــت مـــن الجميع التبـــرع بالدم 
فـــورا، وكتبـــت “مستشـــفى اوتيـــل ديـــو 
القريـــب مـــن موقـــع االنفجـــار تطلب من 
 Please help if الجميـــع التبـــرع بالـــدم

.”you can
وتفاعـــل الفنـــان المصري محمـــد هنيدي 
مـــع انفجار مرفأ بيروت متوجًها بالدعاء 
إلى هللا أن يحفظ لبنان ويحمي شـــعبها 
من كل ســـوء، معلًقـــا عبر “تويتـــر”: “ربنا 
يحفظكم ويســـترها على اهلنا في لبنان 

ويحميكم يارب”.
ونشـــرت النجمـــة هيفـــاء وهبـــي فيديـــو 
لمنزلهـــا وهـــو مدمر بالكامل بعـــد انفجار 
وكتبـــت:  جمهورهـــا  وتطمئـــن  بيـــروت 
“ادعوا لربة بيتي “روبي” بالشفاء بعد ان 

اصيبت في رأسها ويدها وعينها“.
وقالت النجمة اللبنانية “إن منزلها الواقع 
فـــي وســـط العاصمـــة بيـــروت ســـقطت 
االنفجـــار  بســـبب  الزجاجيـــة  واجهتـــه 
الكبير الـــذي وقع منذ قليل لكنها لم تكن 

موجودة بداخله”.
تصـــور  كانـــت  أنهـــا  هيفـــاء  وأضافـــت 
مسلســـلها “أســـود فاتـــح” أثنـــاء وقـــوع 
موقـــع  عـــن  بعيـــدة  وكانـــت  االنفجـــار 
الحـــادث، إال أن العامالت الفلبينيات في 
منزلها أصيبوا بجراح في الوجه والرأس 
بعد ســـقوط الزجـــاج عليهن وتـــم نقلهن 

ألحد المستشفيات ببيروت.
الشـــديد  الرعـــب  مـــن  حالـــة  وانتابـــت 
الممثلين الذين يصورون مسلسل “أسود 
اللبنانيـــة  العاصمـــة  فـــي  حالًيـــا  فاتـــح” 

بيروت، وذلك بعدما حادث االنفجار.
وســـاندت الفنانة أحالم الشعب اللبناني 
بعد حـــدوث االنفجـــار، إذ تمنـــت أن تمر 
األزمـــة التي تســـبب فيهـــا االنفجار على 
اللبنانـــي،  الشـــعب  يحفـــظ  وأن  خيـــر، 
فكتبت تدوينة عبر حسابها على “تويتر” 
قالـــت فيها: “يارب احفـــظ لبنان وأهلها.. 

لبيروت من قلبي سالم.. لبيروت”.
والفنانة المصرية أنغام نشرت أيضا عبر 
حســـابها علـــى “تويتـــر” تدوينة ســـاندت 
فيهـــا الشـــعب اللبنانـــي، فكتبـــت: “يا رب 

احفظ لبنان الحبيبة وأهلها”.
والفنانـــة ســـميرة ســـعيد نشـــرت أيضـــا 

تغريدة عبر حسابها على “تويتر” تحدثت 
فيهـــا عـــن االنفجـــار الكبيـــر فـــي لبنـــان، 
وأكدت على تعاطفها مع الشعب اللبناني 
ومســـاندته لـــه، فكتبت: “مشـــهد مخيف 
ومرعـــب.. ال افهم في لغة السياســـة وال 
بمواءماتهـــا وال بمتناقضاتهـــا لكـــن هـــل 
هنـــاك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. هللا 
يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه 

الكوارث التي تتوالى علينا تباعا”.
ونشـــرت الفنانـــة كنـــدة علـــوش فيديـــو 

لالنفجـــار عبر حســـابها على “انســـتغرام” 
وعلقـــت عليهـــا قائلـــة: “من قلبي ســـالم 

لبيروت”.
عـــن  كذلـــك  كشـــفت  لطيفـــة  والفنانـــة 
تضامنها مع الشعب اللبناني، كما تحدثت 
عـــن قلقها علـــى أصدقائها فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت، فكتبـــت عبر حســـابها 
علـــى “تويتر”: “مـــوش عارفه اطمن على 
اغلب أصحابي في بيروت ربنا يحميكم 
طمنوني عنكم وال تستسلموا ال تستسلم 

يـــا لبناني ارجوكم ال تفرطـــوا في بلدكم 
ربنا يقويكم”.

الصفـــي  فاطمـــة  الكويتيـــة  والفنانـــة 
الموجـــودة فـــي لبنـــان من أجـــل تصوير 
طمأنـــت  بيـــروت”،  “دفعـــة  مسلســـل 
جمهورها عبر حســـابها على “انســـتغرام” 
وأكـــدت  المسلســـل،  عمـــل  فريـــق  علـــى 
أنهـــم بخير ولم يصـــب أي منهم بأضرار، 
فكتبـــت “احنا بخير الحمدلله شـــكًرا لكل 
اللـــي قاعد يدق ويدز مســـجات اطمنكم 

احنا بخير اللهم احفظ لبنان”.
وكتبـــت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على 

“تويتر”: “يا رب ال تهجر سما لبنان“.
وتضـــرر منـــزل المطـــرب اللبنانـــي جـــاد 
شويري من االنفجار، ونشر صوًرا لمنزله 
في حسابه الشـــخصي على ”إنستغرام”. 
بالكامـــل  “بيتـــي تدمـــر  وعلـــق شـــويري 
والناس في الشـــوارع في حي األشرفية 
الدم في كل مكان واالنفجار اشبه بنهاية 

العالم”، مطالبا الجمهور بالدعاء للبنان. 
وأكـــدت الفنانة رانيا منصـــور، أنها كانت 
فـــي أحـــد المـــوالت وقـــت االنفجـــار، ثم 
والزجـــاج  الواجهـــات  بتهشـــم  تفاجـــأت 
تطايـــر حولها، مشـــيرة إلـــى أن ما حدث 
يفجع القلوب على حد وصفها، موضحة 
أن جميـــع الممثليـــن بخيـــر، لكـــن تعرض 
الفندق الذي يقطن فيه ممثلو المسلســـل 

لتهشم واجهاته.

انفجارات بيروت تشعل صفحات النجوم في السوشيال ميديا

منزل الفنانة اليسا

ريا ابي راشدالفنانة احالم

الفنانة هيفاء وهبيالفنان محمد هنيدي

الفنانة اليسا

منزل الفنانة هيفاء وهبي
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“صيف البحرين” يقّدم اليوم ثنائية موسيقية رائعة
يواصــل مهرجــان صيــف البحرين فــي نســخته الثانية 
عشــرة نشــاطه، ويقّدم عبر اإلنترنت ثنائية موســيقية 
البحريــن  هيئــة  تبــّث  حيــث  الخميــس،  اليــوم  رائعــة 
للثقافة واآلثار الســاعة 7:00 مســاًء حفالً لفرقة محمد 
بــن فــارس، فيما تبــث بالتعاون مــع الســفارة اإليطالية 
لــدى البحرين حفــالً لفرقة الفنون الدولية جين روّســو  
في تمام الســاعة 8:00 مســاًء. ويمكن للجمهور متابعة 
الحفليــن على قناة مهرجان صيف البحرين على موقع 

  .Nakhoolbah@ يوتيوب على العنوان
وتعــد فرقة محمد بن فــارس من أهم الفرق البحرينية 
التي تقدم ألواًنا موسيقية تعكس غنى الموروث الفني 
المحلــي، وتتكــون الفرقــة مــن مطربيــن وموســيقيين 
ونخبة من فناني الفرق الشــعبية الذين مارسوا الفنون 
التراثيــة بــكل تميــز. وتؤدي الفرقــة ألوانــًا مختلفة من 
والخمــاري  والبســتة  الصــوت  وهــي  التراثيــة  الفنــون 
وغيرهــا مــن األغانــي التراثيــة البحرينيــة، إال أن لفــن 

الصوت مكانة خاصة لدى الفرقة. 
أمــا فرقــة الفنــون الدوليــة جين روّســو فســتقّدم حفالً 
يجمــع ما بيــن أعضائها المنتمين لــدول مختلفة، حيث 
اإلنســاني  والتضامــن  الثقافــي  الحــوار  الفرقــة  تدعــم 

وتتواصل بلغة الســالم واألخوة اإلنســانية، وقد حازت 
على جائزة اليونيسكو لتعليم السالم في العام 1996م. 
 ومن الجدير ذكره أن مهرجان صيف البحرين يســتمر 
بشــعار “أقــرب عــن بعــد” حتــى 31 أغســطس الجــاري، 
حيــث ينتقل بنشــاطه إلى الفضــاء اإللكتروني. ويمكن 
للجمهــور متابعــة نشــاط المهرجــان مــن خــالل قنــوات 
Nakhool� @مواقع التواصل االجتماعي على العنوان 
bah، كما ويمكن الحصول على برنامج صيف البحرين 
وكافة تفاصيل األنشطة ومواعيد عرضها على الموقع 

.www.bahrainsummer.bh اإللكتروني

عــن  لبنــان  فــي  الفــن  نجــوم  عبــر 
حزنهم، إثــر االنفجار الضخم الذي 
هز العاصمة بيروت، وخلف موجة 

رعب كبيرة.
إليســا  الشــهيرة  المطربــة  وقالــت 
علــى حســابها الرســمي فــي تويتر 
“محــروق قلبــي من جوا و مقهورة 
عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله 
بخيــر وإن شــاء هللا مــا يكــون في 
شــهداء، وكل الجرحــى يتعافــو يا 
رب! بيتــي تكســر كلــو بــس مــش 

مهم، المهم. هللا يحمي لبنان”.
من جهتها، ذكرت المطربة نانســي 
عجــرم فــي تغريــدة مختصــرة “يــا 

رب ما إلنا غيرك... لبنان”.
كمــا نشــرت المطــرب نجــوى كــرم 
تغريــدة جــاء فيها “يــا رّب ال تهجر 
سماء لبنان”. وقال جوزيف عطية 

على تويتر “أ يا رب رحماك”.

تغريدات حزينة 
على ما أصاب 

بيروت
عثــرت أم بريطانيــة علــى كمامــة داخــل 
وجبــة دجاج، اشــترتها ألطفالها من أحد 

مطاعم الوجبات السريعة.
البريطانيــة،  “ميــرور”  لصحيفــة  ووفقــا 
فــإن لــورا  أربــر اقتنــت مــن أحــد الفروع 
وجبــات الدجــاج ألوالدهــا، الذيــن كانــوا 
برفقتهــا. وبعــد عودتهــم للمنــزل، جلــس 
وجبــة  لتنــاول  األريكــة  علــى  األطفــال 
طفلتهــا،  أن  األم  فالحظــت  الدجــاج، 
التــي تبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات، تشــعر 

باالختناق، فهرعت لها وأدخلت أصابعها 
فــي  مــا  الطفلــة  لتتقيــأ  حلقهــا،  أســفل 
جوفهــا. وقالــت لــورا: “كل مــا اســتطعت 
رؤيتــه هــو اللــون األزرق، ولكنهــا كانــت 
متأكــدة إن هــذا اللــون ال يمكن أن يكون 
قطًعــا صغيرة للدجاج، وتفحصت العلبة 
ووجــدت كمامــات داخــل قطعتيــن مــن 
الحادثــة،  بنشــر  األم  وقامــت  الدجــاج”. 
علــى موقــع  ابنتهــا،  لهــا  التــي تعرضــت 

“فيسبوك” لتوعية اآلخرين باألمر.

أعلــن مطــار كوبنهاغــن وهــو األكبــر فــي 
األربعــاء  أمــس  االســكندنافية،  الــدول 
أنــه ســيقوم بإلغــاء 650 وظيفــة أي مــا 
يعــادل ربــع موظفيــه، بســبب االنخفاض 
جــراء   الجويــة  الحركــة  فــي  التاريخــي 
وباء كوفيد19�. وأعلنت الهيئة المشغلة 
فــي  كوبنهاغــن  فــي  كاســتروب  لمطــار 
بيــان عــن خطــة ادخــار تنص علــى إلغاء 
أصــل  مــن  كامــل،  بــدوام  وظيفــة   650

2600 وظيفــة، مــن أجــل “تأميــن قدرتــه 
التنافسية على األمد الطويل”.

 وأكــد المديــر التنفيــذي للمطــار تومــاس 
ولدبــاي فــي البيــان “مــن المحــزن للغايــة 
مطــار  فــي  الموظفيــن  عــدد  تقليــص 
خــالل  “هدفنــا  أن  كوبنهاغــن”، موضحــا 
النشــاط  علــى  المحافظــة  كان  األزمــة 
مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  علــى  والحفــاظ 

الوظائف في المطار”.

سيدة تعثر على كمامات داخل وجبة دجاج

مطار كوبنهاغن يعلن إلغاء 650 وظيفة

فنان هندي يضع اللمسات األخيرة على لوحة جدارية تصور عمال الخطوط األمامية لمواجهة الفيروس التاجي “كوفيد ـ 19” في كولكاتا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تتوســع الشــركات الكبرى في استخدام 
الروبوتــات الذكيــة حتــى أصبحت تلك 
الروبوتات تقوم بجزء كبير من عمليات 
التجميع الخاصة بالعديد من المنتجات 
حــول العالــم بداية من الهواتــف الذكية 

وحتى الطائرات العمالقة.
حــذرت وكالة “بلومبــرغ” األمريكية من 
خطر التوســع في اســتخدام الروبوتات 
فــي المصانــع العمالقــة، مشــيرة إلى أن 
برامــج تشــغيلها تكون عرضــة للقرصنة 
أن  يمكــن  التــي  االختــراق  وعمليــات 
تســبب فــي حــدوث خلــل فــي المنتــج 

النهائي لتلك المصانع.
تجميــع  “روبوتــات  إن  الوكالــة  وتقــول 
المنتجــات فــي المصانــع العمالقة يمكن 
لوثائــق  وفقــا  للقرصنــة،  تتعــرض  أن 

حصلت عليها.

بعــد االستحســان الــذي شــهده مشــروع 
تطويــر ميدان التحرير وســط العاصمة، 
تــدرس الســلطات المصريــة تخصيــص 
شــوارع للمشــاة فقط فــي المنطقة التي 

تعرف بـ”القاهرة الخديوية”.
وتقــع هــذه المنطقــة العريقــة فــي قلــب 
القاهــرة، وتحديدا بين ميداني التحرير 
واألوبــرا مــرورا بميدانــي طلعــت حــرب 
ومصطفــى كامــل. وتبدو هــذه المنطقة 
كلوحــة علــى جــدار الزمــن فــي المدينة 
التــي يســكنها المالييــن، وكان قــد بناها 
الخديــوي إســماعيل، أحــد حــكام مصر، 
في القرن التاســع عشر، وتنتمي مبانيها 

إلى طرز معمارية باريسية.
تطويــر  مشــروع  إن  المصــادر  وتقــول 
القاهــرة الخديويــة يرمــي إلــى إحداث 
نقلــة نوعيــة بمنطقــة وســط العاصمــة 
صورتهــا  تحســين  عبــر  المصريــة، 
شــخصيتها  وتعظيــم  البصريــة 
المعماريــة، وذلــك مــن خــالل الحفــاظ 

على واجهات مبانيها المميزة.

الروبوتات تهدد 
صناعة الطائرات 
والهواتف الذكية

مخطط لتطوير 
القاهرة الخديوية

تســبب ســائح فــي إتــالف جزئــي لتمثال 
أثنــاء  عشــر،  التاســع  القــرن  إلــى  يعــود 
التقــاط صــورة إلى جانــب التحفة الفنية 
النادرة التي أبدعها نحات إيطالي شهير.

وكان الســائح النمســاوي البالــغ من العمر 
50 عاما يريد االحتفاظ بصورة تذكارية 
مــع التمثال الذي صنعه النحات أنطونيو 
فــي متحــف يحمــل  المعــروض  كانوفــا، 

اسمه بمنطقة بوسانيو شمالي إيطاليا.
وقالــت مصــادر فــي الشــرطة اإليطاليــة 
لشبكة “سي إن إن” اإلخبارية األميركية، 

مــن  مجموعــة  ضمــن  كان  الرجــل  إن 
الســياح النمســاويين، ثــم انفصــل عنهــم 
مؤقتــا ألخــذ الصورة. لكن يبــدو أنه اتكأ 
علــى التمثــال المنحــوت قبــل نحــو 200 
عــام “أكثــر مــن الــالزم”، ممــا تســبب فــي 
كســر 3 مــن أصابــع قدمــه، وفقــا لصــور 

نشرتها “رويترز”.
وفقــا للمحققيــن، قــد يكــون هنــاك مزيــد 
مــن األضــرار لحقــت بقاعــدة التمثــال لم 
يتــم اكتشــافها بعــد، فيما اعتــرف الرجل 

بـ”الخطوة الغبية” وفق بيان صحفي.

من أجل “صورة”.. أتلف تمثاال عمره 200 عام

البريطانية كاثرين، دوقة كامبريدج ترتدي قفازات ومئزر وهي تساعد 
على تفريغ اإلمدادات خالل زيارتها بنك لألطفال في شيفيلد، شمال 

إنجلترا. وتهدف بنوك األطفال إلى دعم وتمكين العائالت من خالل ضمان 
حصول كل طفل على العناصر األساسية التي يحتاجه للنمو )أ ف ب(

وكان أنطونيو كانوفا نحاتا كالسيكيا إيطاليا معروفا، عاش بين عامي 1757 و1822، واشتهر 
بتماثيله الرخامية.

أعلنــت شــركة “فيســبوك” عــن إطالقهــا لميــزة جديــدة علــى موقــع “إنســتغرام” 
ستكون منافسا لتطبيق “تيك توك” الصيني.

يطلــق علــى هــذه الخدمــة اســم Instagram Reels ويتم وصفها بأنهــا “طريقة 
جديدة إلنشــاء واكتشــاف مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة”. وبحســب ما نشرته 
الشــركة فإنــه مــن خالل نشــر مقطع فيديو على حســاب عام، يمكنــك “الوصول 
إلى متابعين أكثر حول العالم”، على أن يتم استخدام الميزة الجديدة في أكثر 
من 50 بلدا حول العالم. وأشار موقع “إنستغرام” الى أنه يمكن مشاركة الفيديو 
مــع األصدقــاء فــي حــال كان الحســاب مغلقا وعلى شــكل أوســع في حــال كان 
مفتوحا، ويتم ذلك من خالل تصميم مقاطع الفيديو متعددة المقاطع لمدة 15 

ثانية باستخدام الصوت والمؤثرات واألدوات اإلبداعية الجديدة.
هذا وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، إنه يعتزم حظر تطبيق “تيك توك” 
وســط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرا على األمن الوطني بســبب 

البيانات الشخصية التي يعالجها التطبيق.
وســيتيح االســتحواذ علــى تطبيق “تيك تــوك”، الذي يفخر بوجــود 100 مليون 
مســتخدم أميركــي لــه، فرصة نادرة لكي تصبح “مايكروســوفت” منافســا كبيرا 

لعمالقة التواصل االجتماعي.

“إنستغرام” يطلق ميزة جديدة مشابهة لـ”تيك توك”

اســتحدثت مومبــاي العاصمــة االقتصاديــة للهنــد، 
تغيdر إشارات المرور الضوئية لتشمل الجنسين.  
ويقطــن مومبــاي نحــو 12 مليــون نســمة، وتغdيــر 
اإلشــارات الضوئيــة يأتــي ضمن مشــروع للتوعية 
مبــادرة  إطــار  فــي  الجنســين،  بيــن  بالمســاواة 
حكوميــة تعــرف باســم “العمــود الفقــري للثقافــة”.  
فــي  الســياحة  وزيــر  ثاكيــراي،  آديتيــا  ويتــرأس 
واليــة ماهارشــترا، التــي تقع فيها مدينــة مومباي، 
اللوحــات الجديــد تظهــر ســيدة  المبــادرة.  وفــي 

ترتــدي فســتانا، بعــد أن كان شــكل رجــل يظهــر عند إنــارة الضوء األخضــر واألحمر. 
ومــن جانبــه نشــر آديتيــا ثاكيــراي، صورة مــن اإلشــارات الجديــدة وعلق عليهــا: “لو 
مــررت مــرة بــدادار، فســترى شــيئا يشــعرك بالفخــر”، في إشــارة منه إلــى الحي الذي 
يقــع فــي مركــز المدينــة. وأضاف الوزيــر: “اإلدارة المحليــة تؤكد على المســاواة بين 

الجنسين بفكرة بسيطة، اإلشارات اآلن عليها صورة سيدة”.

مومباي تضع صورة سيدة على إشارات المرور الفجر:  
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