
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  دعـــا 
إلـــى  اإليرانيـــة  الســـلطات  ترامـــب 
االمتنـــاع عن تنفيـــذ حكم باإلعدام 
صـــدر بحـــق مصـــارع شـــاب أديـــن 
بقتل موظف حكومي أثناء “أعمال 
شـــغب” جـــرت فـــي شـــيراز جنوب 

البالد في صيف 2018.

التواصـــل  مواقـــع  وغصـــت 
تناشـــد  برســـائل  االجتماعـــي 
تنفيـــذ  عـــدم  اإليرانيـــة  الســـلطات 
حكـــم اإلعـــدام الصادر بحـــق نويد 
أفـــكاري، 27 عامـــا، الســـيما بعد أن 
أفادت معلومات صحافية أن إدانة 
أفـــكاري تمت بناء علـــى اعترافات 

انتزعت تحت التعذيب.

للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  أعلنـــت 
المخـــزون  أن  الجمعـــة  الذريـــة 
اإليرانـــي من اليورانيـــوم المخّصب 
الحـــد  مـــّرات   10 حاليـــًا  يتجـــاوز 
المنصـــوص عليه في اتفـــاق 2015 
النـــووي الـــذي أبرمتـــه طهـــران مـــع 

القوى الكبرى.
ويشـــير االتفـــاق إلى حـــد يبلغ 300 
المخّصـــب  اليورانيـــوم  مـــن  كلـــغ 
علـــى شـــكل مرّكـــب محـــدد، أي مـــا 
يعـــادل 202,8 كلغ مـــن اليورانيوم. 
وأفـــاد تقرير الوكالة بـــأن المخزون 

اإليراني الحالي يبلغ 2105 كلغ.
إيـــران  أن  الوكالـــة  أعلنـــت  كمـــا 

ســـمحت لمفتشـــيها بالوصـــول إلى 
أحـــد موقعين يشـــتبه بأنهما شـــهدا 
أنشـــطة نوويـــة غيـــر معلنـــة مطلـــع 

األلفية الثالثة.
وأضاف التقرير أن إيران “ســـمحت 
إلـــى  بالوصـــول  الوكالـــة  لمفتشـــي 

الموقع ألخذ عّينات بيئية”، مضيفا 
أنه ســـيتم زيـــارة الموقع الثاني في 

وقت الحق هذا الشهر.
وكان المديـــر العـــام للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة رافائيـــل غروســـي 
ورئيـــس منظمـــة الطاقـــة النوويـــة 
اإليرانيـــة علي أكبر صالحـــي، أعلنا 
في بيان مشـــترك األربعاء الماضي، 
أن إيـــران تقبـــل وصول المفتشـــين 

إلى موقعين مشبوهين.
وذكـــر البيـــان أن “إيـــران والوكالـــة 
الدوليـــة للطاقة الذرية توصلتا إلى 
اتفـــاق بشـــأن حـــل قضايـــا تطبيـــق 
الضمانـــات التـــي حددتهـــا الوكالـــة، 
وتم تحديد مواعيد دخول الوكالة 

وأنشطة التفتيش”.

واصلـــت فـــرق اإلنقـــاذ فـــي لبنـــان أمـــس 
الجمعـــة البحث بيـــن أنقـــاض مبنى مدمر 
ببيـــروت عن شـــخص قد يكـــون على قيد 
الحيـــاة، علـــى الرغم من مضي شـــهر على 

انفجـــار مرفـــأ العاصمـــة اللبنانيـــة المروع؛ 
إثر رصد فريق تشيلي متخصص نبضات 
قلـــب تحـــت ركام بناية مدمرة في شـــارع 

مار مخايل المنكوب باألشرفية.

نبضات قلب تحت أنقاض انفجار بيروت
بيروت - وكاالت

“الصحة العالمية”: ال لقاحات قبل منتصف 2021
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جنيف - روتيرز

أعلنت منظمة الصحـــة العالمية أمس، أنها ال تتوقع 
توفيـــر تحصيـــن ووقايـــة علـــى نطـــاق واســـع مـــن 

فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل.
وشـــددت المتحدثة باســـم منظمة الصحـــة العالمية 
مارغريـــت هاريـــس، على أهميـــة إجـــراء اختبارات 
وســـالمة  اللقاحـــات  فاعليـــة  مـــن  للتأكـــد  دقيقـــة 
اســـتخدامها، الفتة إلـــى أن المنظمة ال تتوقع توفير 
تحصيـــن ووقايـــة علـــى نطـــاق واســـع مـــن مـــرض 
كوفيد19- الذي يســـببه فيروس كورونا قبل حلول 

منتصف العام 2021.
تكـــون هنـــاك  نتوقـــع أن  “ال  المتحدثـــة:  وأضافـــت 
عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام 

المقبل”.
وقالت: “هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا 
أطـــول ألننا نحتاج لمعرفة مـــدى الحماية الحقيقية 
التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن” 
فـــي إشـــارة للمرحلة الثالثة من التجارب الســـريرية 

على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

إيران مستمرة في خرق االتفاق النووي
“الذريــة”: طهــران تخطت حــد اليورانيوم المســموح 10 مرات

إيران سمحت بتفتيش أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة

دبي - العربية نت

اكـــد المديـــر العـــام ألمانـــة العاصمـــة 
المنامـــة  ســـوق  ان  الَســـهلي  محمـــد 
المركزي د شـــهد مؤخرا عدة مشاريع 
تطويريـــة هدفـــت الى تحســـين بيئة 
الســـوق وكافـــة مكوناتـــه فـــي إطـــار 
مواصلـــة أمانـــة العاصمـــة لجهودهـــا 
الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم  الراميـــة 
وتلبية احتياجات التجار والمرتادين. 
جاء ذلك في الجولة التفقدية للمدير 
العـــام ألمانة العاصمـــة لالطالع على 
مراحل تنفيذ مشـــروع توسعة سوق 

الخضـــار المحليـــة في ســـوق المنامة 
المركزي. واوضح الَسهلي ان األمانة 
وبالتنسيق مع وكالة الزراعة والثروة 
البحرية انتهت مؤخرا من توزيع 40 
فرشـــة علـــى المزارعيـــن البحرينيـــن 
بعد اســـتيفائهم لمتطلبات الترشـــيح 
تكون منصة لهم لتسويق منتجاتهم، 
مشـــيرا الـــى ان االمانـــة تعمـــل علـــى 
المزاعيـــن  احتياجـــات  كل  توفيـــر 
فـــي  اســـهاماتهم  نظيـــر  البحرينيـــن 
التنمية الزراعية واألمن الغذائي في 

المملكة.

توزيع 40 فرشة للخضار في “المركزي”

المنامة - أمانة العاصمة
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المنامة - بنا

ريادتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  أكـــدت 
الخيـــري؛  العمـــل  مجـــال  فـــي 
بوصفـــه محـــركا رئيســـا للنهـــوض 
بالمجتمعـــات ويمثل قمـــة العطاء 
هـــذا  ويأتـــي  اإلنســـاني،  الوطنـــي 
االزدهـــار الكبير في مجـــال العمل 
الخيري بالمملكـــة اقتداء وترجمة 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 

التـــي تضـــع المواطـــن أولويـــة في 
جميع الخطط الوطنية.

للعمـــل  الدولـــي  اليـــوم  وبمناســـبة 
الخامـــس  يوافـــق  الـــذي  الخيـــري 
من شهر ســـبتمبر من كل عام، أكد 
األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 
جهود المؤسسة وعملها على تعزيز 
األواصر االجتماعية واإلسهام في 

تحقيق التنمية المستدامة.

العمل الخيري في البحرين إبداعي

)٠٢(

)١٢(

توزيع 40 فرشة على المزارعين البحرينين بعد استيفائهم لمتطلبات الترشيح 

)١٢(الرئيس األميركي

أظهرت إحصاءات تدفقات  «
أسبوعية من بنك أوف أمريكا 
أمس أن المستثمرين ضخوا 

المال في صناديق السندات 
والذهب في األسبوع المنتهي في 
الثاني من سبتمبر وتخارجوا من 

األسهم.

انتهت الجولة األولى من  «
المربع الذهبي لدوري زين 
ألندية الدرجة األولى لكرة 

السلة بسقوط “حامل 
اللقب” فريق المحرق أمام 

األهلي )70/76( وفوز المنامة 
على الرفاع )73/110(.
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“البالد سبورت” يستعرض مجريات المربع الذهبيالمستثمرون يقبلون على الذهب

نفســـك  يمـــأل  ثمـــة شـــعور خـــاص 
وأنـــت تقـــف فـــي عمـــارة التيتـــون 
لبنـــاء الســـفن فـــي منطقـــة النعيم، 
الشـــاي  مـــن  بكـــوب  وســـتحظى 
“المخـــدر” إن ســـنحت لـــك الفرصة 
للقاء الحاج محمد نجيب التيتون، 
شـــيخ القالليـــف فـــي البحريـــن، أو 
وقفـــت لبضع لحظـــات تتأمل بقايا 
ســـفن متعددة األحجام غارقة في 
المياه الضحلة أو تلك التي غادرت 

الحيـــاة في ركـــن على الشـــاطئ ال 
يظهـــر منهـــا إال بقايـــا هيكلهـــا فـــي 
القالليـــف  عمـــارة حســـن ومحمـــد 
في المحرق، وأخرى تقف شـــامخة 
رغـــم شـــيخوختها، وثالثـــة في عز 
الشباب.. شامخة قوية مذهلة وقد 
تمخـــر عباب البحر يوًمـــا ما.. لتبدأ 
مشـــوار هوية التاريـــخ والجغرافيا 
بًرا وبحًرا، مهمـــة بـ “ريحة األجداد 

واآلباء”.

الغوص في أعماق “الحلم”... 
ريحة اآلباء واألجداد

)٠٤(

الســـيارات  قطـــاع  اســـتمر 
بســـتجيل  البحرينـــي 
التراجعـــات خـــالل هـــذا العام 
بعـــد سلســـلة مـــن التراجعـــات 
شـــهدها في األعوام الماضية، 
حيث أظهرت بيانات رســـمية 
تراجع واردات الســـيارات إلى 
المملكـــة فـــي األشـــهر الســـبعة 
إلـــى  ينايـــر  مـــن  أي  األولـــى 
مؤشـــر  فـــي  الماضـــي  يوليـــو 
علـــى تراجع مبيعات شـــركات 

ووكاالت السيارات.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع 
واردات الســـيارات عبـــر مينـــاء 
خليفة بن ســـلمان، والذي يعتبر 
المينـــاء التجـــاري الرئيـــس في 
البـــالد، والذي تمـــر عبره معظم 
تراجـــع  الســـيارات،  واردات 
الســـيارات  فـــي   % 27 نســـبته 

الجديدة الواردة للبحرين.

17 ألف سيارة 
جديدة للبحرين 

خالل 7 أشهر

)٠٦(
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سعيد محمد من النعيم والمحرق

علي الفردان
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تغطية - المكتب اإلعالمي

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  تلقـــى 
اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
إشـــادات  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
واســـعة بعـــد االحتفاليـــة التـــي أقامهـــا 
ســـموه لمجموعة من العاملين بمناســـبة 

احتفالية “أونام” للديانة الهندوسية.
وأشاد عدد من الشخصيات باالحتفالية 
التي تجســـد حرص ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفة على المشـــاركة في 
ومنهـــا  األطيـــاف،  مختلـــف  احتفـــاالت 
احتفاليـــة “أونـــام” للديانـــة الهندوســـية، 
مؤكدين أن سموه سباق بالمشاركة في 
االحتفـــاالت مع جميع األديـــان في ظل 
التعايـــش القائم على االحترام المتبادل 

لحرية المعتقد في مملكة البحرين.
وقـــال رئيـــس كيراليا ســـامجام ورئيس 
مجلـــس إدارة المدرســـة الهندية ســـابقًا 
بالبحريـــن بـــي فـــي راداكريشـــنا بيـــالي 
“كان من دواعي الفخر والســـرور عندما 
عرفـــت الجالية الهنديـــة وخاصة جالية 
كيرال في البحرين بمشاركة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة فـــي احتفالية 
أونـــام. ازدهـــرت الجاليـــة الهنديـــة فـــي 
البحريـــن على مـــر الســـنين. بفضل خير 

ورعاية األسرة الحاكمة”.
وأضـــاف “ســـاهمنا أيًضا فـــي تنمية هذا 
البلد العظيم. وأظهر ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة من خالل مشـــاركته 
فـــي احتفـــاالت أونام تقديـــره للكيرالية 
وعبـــر عـــن تضامنـــه مـــع شـــعب الهنـــد 
وحرصه علـــى تعزيز العالقـــات الهندية 

البحرينيـــة. ونعـــرب عن امتناننا لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة على 

لفتته النبيلة نيابة عن المجتمع”.
أمـــا رئيـــس االتحـــاد الماليالـــي العالمـــي 
لفرع البحرين كوشـــي ســـامويل، فقال: 
“كان مـــن الرائع مشـــاهدة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة وهـــو يحضر 
بفـــرح احتفـــاالت أونـــام المنحـــدرة مـــن 
والية كيـــرال. وهذا يعكس مبـــدأ مملكة 
البحريـــن في التعايش الســـلمي والوئام 
عـــن  أعـــرب  أن  لـــي  اســـمحوا  الدينـــي. 
خالـــص امتنانـــي لســـمو الشـــيخ ناصـــر 
على لفتة المحبة، ونحن جميًعا سعداء 

بحضور سموه الكريم الحتفال أونام”.

احتفاالت األونام.. بنكهة خاصة هذا العام

البحريـــن  فـــي  الهنـــدي  النـــادي  رئيـــس 
ستالين جوزيف، قال: “ُيشرفنا ويسعدنا، 
مملكـــة  ســـكان  مـــن  الماليالّيـــون  نحـــن 
البحرين، أن نشـــهد مشاركة سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة مع أنجال سموه 
الكـــرام، مدّشـــنًا احتفالّيـــة حصـــاد كيرال: 
األونام، عبـــر إضاءة المصباح الترحيبي، 
واالحتفـــال بذلك مـــع موّظفيـــه، ذلك ما 
كان له األثر الطّيب والعميق علينا، حّتى 
وإنـــا كّنـــا ال نبـــارح منازلنـــا بســـبب وضع 

الجائحة”.
وأضـــاف “تأتـــي هـــذه اللفتـــة من ســـمّوه 
تعبيـــرا عن الحّريـــة الدينية التـــي نتمّتع 
بهـــا في مملكـــة البحرين، حيث نســـتمتع 
بوجودنـــا فـــي هـــذه الجزيـــرة الجميلـــة، 
وبهـــذه المناســـبة، فإننا نـــوّد أن نعبر عن 

شكرنا الجزيل لقيادة البحرين”.
رئيـــس  نيـــر  برافيـــن  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
سامســـكرتي البحرين أن هذه اللفتة من 
ســـموه الذي يمّثل هـــذه البالد الُمشـــِرقة 
مـــع موّظفيـــه ليســـت شـــيئًا يبعـــث على 
المفاجأة ألي مقيـــم في البحرين، ولكنها 
بالتأكيـــد مفاجـــأة في عالـــم اليوم، حيث 

يسعى الجميع لمكافحة عدّو مشترك”.

وقـــال: “تتشـــّرف سامســـكرتي البحريـــن 
بتســـجيل ســـعادتها وفخرها بمـــا قام به 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة، 
والـــذي شـــاركنا االحتفالّية مـــع جمع من 
التقليـــدي  المصبـــاح  موقـــدا  موّظفيـــه، 
ورق  علـــى  الشـــهّية  بالوجبـــة  ومتمّتعـــا 
الشجر، إذ يعّبر هذا عن التعايش السلمي 
الـــذي ُعِرفـــت بـــه البحريـــن، خاصـــة في 

العهد الزاهر لجاللة الملك”.
وأضـــاف “مـــع التشـــريفات الملكّية، تأتي 
بعض الصفات التي ال يمكن التعبير عنها، 
علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا جلّيـــة. صاحب 
الســـمو: لقـــد قّدمـــت لنـــا وأســـرتك هـــذه 

اللفتة الذهبّية، ونحن بالفعل فخورون.
نائـــب الرئيس لمجتمع تاّتاي الهندوســـي 
في البحرين باقافان أساربوتا، قال: “إّنه 
ألمر مفرح أن نرى ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة، مع أنجال ســـموه، وهم 
يدّشـــنون احتفال الحصاد )األونام( الذي 
تحتفـــل بـــه كيـــرال ســـنوّيًا، عبـــر إضاءته 

للمصباح الترحيبي”.
وأضـــاف “تأتـــي هـــذه اللفتـــة من ســـموه 
تعبيـــرا عـــن الحّريـــة الدينّية فـــي مملكة 
البحريـــن حيـــث أننـــا كمغتربيـــن نتمتـــع 
بهـــذا األمر فـــي المملكـــة الجميلة، مملكة 
البحرين، وبالشـــّك، فإن هذا هو الســـبب 
الرئيـــس لكوننا ال نشـــعر باالغتـــراب في 
فنحـــن  لمعظمنـــا،  وبالنســـبة  البحريـــن، 
نعتبرها بلدنا الثاني، بل األم التي تبّنتنا”.
واألفعـــال  الحســـنة  النوايـــا  “إن  وتابـــع 
الخّيرة للعائلـــة المالكة، وهي تختلط مع 
األشخاص العاديين، وخاّصًة المغتربين، 
فـــي االحتفاالت الهندوســـّية الرئيســـية، 
مثـــل ديوالي، األونـــام، وغيرهـــا، تجعلنا 
بـــأن نكـــون جـــزءا مـــن هـــذه  فخوريـــن 
المملكـــة، ونـــوّد بهـــذه المناســـبة أن نعيد 

التعبير عن انتمائنا للبحرين”.
وواصـــل “فـــي الواقـــع، يوجـــد تعبير في 
الهندوســـّية باســـم “فاســـوديفا ُكُتمَبَكم”، 
حيـــث يعّبر عن أن هذه األرض، وكّل من 

يســـكنون فيهـــا، هـــم عائلة كبيـــرة، عائلة 
واحـــدة. ويقـــارب هـــذا التعبيـــر، التعبير 
الحديـــث “العالـــم قرية صغيـــرة”. اليوم، 
وهنا في البحرين، نرى هذا المفهوم وهو 
ُيطّبق بـــكل ما يحمله من معاٍن، فيّتســـع 
لجميع األشـــخاص مـــن كل األديان التي 
تمتزج معًا في هذه الجزيرة التي تسمح 
ومعتقداتهـــم  أديانهـــم  بممارســـة  لهـــم 

الخاّصة”.
لطالما كان والؤنا للعائلة المالكة، لحكومة 
مملكـــة البحريـــن، وللشـــعب البحرينـــي، 
ونـــوّد أن ننتهز هذه الفرصـــة للتعبير عن 
هـــذا األمر مـــّرًة أخـــرى، مؤّكديـــن والءنا 

التاّم وانتماءنا للبحرين، قيادًة وشعبًا.
أمـــا علـــى الصعيـــد الشـــخصّي، فمازلـــت 
مرتبطًا بالمملكة منذ 51 سنة، وذلك منذ 
جئتها وكنت مســـؤوالً عن شـــؤون شركة 
ب. هاريـــداس ســـنز كـــو ذ.م.م. كعضـــو 
منتـــدب، حيـــث دخـــل الجيـــل الخامـــس 

على الساحة.

ــدات ــق ــت ــع ــم ال لـــحـــريـــة  تـــأكـــيـــد  ــوه  ــمـ سـ ــة  ــاركـ ــشـ مـ أن  أكــــــدت  شــخــصــيــات 

ناصر بن حمد يتلقى إشادات واسعة بعد احتفالية “أونام”
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سمو الشيخ ناصر بن حمد حضر احتفالية “أونام” للديانة الهندوسية )أرشيفية(

كوشي سامويلراداكريشنا بياليباقافان أساربوتاستالين جوزيفبرافين نير

 

تـــرأس ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
جمهوريـــة مصر العربيـــة والمندوب 
الدائـــم لـــدى جامعة الـــدول العربية 
هشام الجودر وفد مملكة البحرين، 
فـــي اجتمـــاع المجلـــس االقتصادي 
واالجتماعي على المستوى الوزاري 
في دورته العادية )106(، الذي عقد 

عبر تقنية االتصال المرئي.
االجتمـــاع  فـــي  المجلـــس  وأقـــر 
مجموعة مـــن التوصيات والقرارات 
المتعلقـــة بالموضوعات االقتصادية 
تنفيـــذ  ومتابعـــة  واالجتماعيـــة، 
قرارات الدورة )105( للمجلس التي 
عقـــدت فـــي فبرايـــر 2020، إضافـــة 
إلـــى اإلحاطة بالملفـــات االقتصادية 

واالجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة 
علـــى مســـتوى القمة فـــي دورتهـــا الـ 31 
التـــي تضمنـــت عـــددا مـــن القضايـــا ذات 
األهميـــة التنمويـــة التـــي شـــملت أهمها: 
التقـــدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة 
الجمركـــي  واالتحـــاد  الكبـــرى  العربيـــة 
العربـــي، والتحديات الضريبية الناشـــئة 
عـــن االقتصـــاد الرقمـــي، واالقتصاديات 
العربيـــة بعـــد عقـــد مـــن األزمـــة الماليـــة 
العالمية الكبرى، والوضع االقتصادي في 
الـــدول العربيـــة مـــا بعد جائحـــة كورونا، 
واالســـتراتيجية العربية لالســـتخدامات 
الســـلمية للطاقـــة الذريـــة، إضافـــة إلـــى 
بحـــث مجمل قضايا دعـــم العمل العربي 

االقتصادي واالجتماعي المشترك.
الجهـــود  الـــوزاري،  المجلـــس  وبحـــث 
التـــي تمـــت بشـــأن التعامـــل مـــع تبعات 

النواحـــي  مـــن   ”19  - “كوفيـــد  جائحـــة 
قبـــل  مـــن  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
جامعة الـــدول العربية والدول األعضاء 
ووجـــه لمواصلـــة الجهود للتنســـيق بين 

والـــدول  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة 
الوزاريـــة  والمجالـــس  األعضـــاء 
واللجـــان المتخصصة مع الشـــركاء؛ 
لتعزيـــز الجهود الرامية إلى احتواء 
آثارهـــا  مـــن  والتخفيـــف  الجائحـــة 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية 
واإلنســـانية، إضافـــة إلـــى اعتمـــاده 
المجالـــس  وقـــرارات  لتقاريـــر 

الوزارية.
االجتماعـــي  للملـــف  بالنســـبة  أمـــا 
المجلـــس  فأكـــد  واالقتصـــادي، 
اللبنانيـــة  للجمهوريـــة  دعمـــه  علـــى 
والتضامـــن معهـــا في أعقـــاب كارثة 
مشـــيًدا  بيـــروت،  مرفـــأ  انفجـــار 
والطبيـــة  اإلنســـانية  بالمســـاعدات 
العاجلة التي بـــادرت الدول العربية 
بتقديمها لجمهورية لبنان الشقيقة، ومن 
ضمنها اإلشـــادة بالمســـاعدات اإلنسانية 

التي قامت بها مملكة البحرين.

سفير البحرين بمصر يترأس وفد المملكة في اجتماع “المجلس االقتصادي”

إشادة بالمساعدات اإلنسانية من البحرين للبنان

المنامة - أمانة العاصمة

اكد المدير العـــام ألمانة العاصمة محمد 
الَســـهلي ان ســـوق المنامـــة المركـــزي د 
شـــهد مؤخـــرا عـــدة مشـــاريع تطويريـــة 
هدفت الى تحســـين بيئة السوق وكافة 
أمانـــة  مواصلـــة  إطـــار  فـــي  مكوناتـــه 
لتقديـــم  الراميـــة  لجهودهـــا  العاصمـــة 
احتياجـــات  وتلبيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 

التجار والمرتادين.
جـــاء ذلك فـــي الجولة التفقديـــة للمدير 
العـــام ألمانـــة العاصمـــة لالطـــالع علـــى 
مراحـــل تنفيذ مشـــروع توســـعة ســـوق 
الخضـــار المحليـــة فـــي ســـوق المنامـــة 
المركـــزي بزيـــادة 40 فرشـــة خصصـــت 

لتســـويق المنتج البحرينـــي من المزارع 
المحليـــة التـــي تقـــوم باإلنتـــاج الزراعي 

طوال العام.
واوضح الَســـهلي ان األمانة وبالتنسيق 
مـــع وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
انتهت مؤخرا من توزيع 40 فرشة على 
المزارعيـــن البحرينيـــن بعد اســـتيفائهم 
لمتطلبـــات الترشـــيح تكـــون منصة لهم 
ان  الـــى  مشـــيرا  منتجاتهـــم،  لتســـويق 
االمانة تعمل على توفير كل احتياجات 
المزاعيـــن البحرينيـــن نظير اســـهاماتهم 
فـــي التنميـــة الزراعيـــة واألمـــن الغذائي 
فـــي المملكـــة. وبيـــن أن عمـــل فرشـــات 

الخضـــار المســـتحدثة بدأ على مســـاحه 
خارجيـــة تصـــل الـــى 1000 مربـــع حيث 
يبـــدأ العمل منذ ســـاعات الفجـــر األولى 

الى الساعة 10 صباحا.
تعمـــل  العاصمـــة  امانـــة  أن  وأضـــاف 
ســـوق  مرافـــق  تعزيـــز  علـــى  باســـتمرار 
المنامـــة المركزي لتتناســـب مـــع مكانتة 
وأهميتـــة الحيويـــة كونـــه أحـــد المعالم 
التجاريـــة المهمـــة في البـــالد عن طريق 
التطوير في مســـتوى ونوعية الخدمات 
فيهـــا والتجديـــد المســـتمر الـــذي يوازي 
فـــي  البحرينـــي  اإلنتـــاج  فـــي  التوســـع 

القطاع الزراعي.

ضمن مراحل تنفيذ مشروع توسعة سوق الخضار في “المنامة المركزي”

أمانة العاصمة تنتهي من توزيع 40 فرشة للخضار
المدير العام ألمانة العاصمة في جولة تفقدية لالطالع على مراحل تنفيذ المشروع

سفير البحرين بمصر يترأس وفد المملكة في االجتماع

المنامة - وزارة الخارجية



مواقـــــــف عمـــــــارات سلمابــــــــاد “مخنوقــــــــــة”
ـــل” ـــط ري ـــك مح ـــعار “مال ـــع ش ـــة ترف ـــوارع الجانبي ـــة والش األرصف

تلقـــى منـــدوب الصحيفـــة أخيـــًرا 
مـــن  لجمـــع  عديـــدة  اتصـــاالت 
أهالـــي العمـــارات اإلســـكانية فـــي 
منطقـــة “ســـلماباد” يشـــكون فيها 
شـــح المواقـــف هنالـــك، وتزاحـــم 
تنامـــي  مـــع  الشـــديد،  الســـيارات 
الرقعـــة الســـكانية وازديـــاد حجم 

العوائل القاطنة هناك.
وأوضحوا فـــي حديثهم لـ “البالد” 
أنـــه ال يوجد “إنش” مـــن المواقف 
أو األرصفـــة أو جوانب الشـــوارع 
إال  العمـــارات،  إلـــى  المفضيـــة 
وتكدســـت بها الســـيارات بشـــكل 

خانق ومزعج ومؤرق لهم.
وأوضحوا أن تعطيال شـــبه يومي 

لمصالحهم؛ بســـبب إغـــالق بعض 
هـــذه الســـيارات لمنافـــذ الخـــروج 
ولمنافذ الشوارع الجانبية، كما أن 
السيارات المركونة على األرصفة 
تحـــول دون التحـــرك أو الخـــروج 

إن استدعت الحاجة إلى ذلك.

للمســـاحات  احتـــكارا  أن  وبينـــوا 
الفضاء فـــي األراضـــي المحيطة، 
إذ يتـــم ركـــن الســـيارة وإخراجها 
أخـــرى  ســـيارة  مكانهـــا  لتركـــن 
لنفـــس المالك، أو لزوجته، أو أحد 
أقربائه، وهو أمر يقيد على البقية 

إمكانية االستفادة من المساحات 
هذه.

وقـــام منـــدوب الصحيفـــة أخيـــًرا 
بزيـــارة ميدانية للموقـــع المذكور 
وبوقت مبكر من الصباح للوقوف 
علـــى ما يحدث، إذ توضح الصور 
المنشـــورة صحة مـــا قاله األهالي 

بدقة متناهية.
ويمثـــل شـــح المواقـــف إشـــكالية 
تعانـــي منهـــا الكثير مـــن المناطق 
المحـــرق  مثـــل  المملكـــة،  فـــي 
والمنامـــة والرفـــاع وغيرهـــا، في 
الوقـــت الذي ينادي بـــه الكثيرون 
بتأســـيس شركة حكومية أو شبه 

حكومية لمواقف السيارات.
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إبراهيم النهام

التجمهر ُيهدر دقائق احتماالت اإلنقاذ
أوًل” ــر  ــ ــوي ــ ــص ــ ــت ــ “ال واألحــــــــــــــــداث...  الــــــحــــــوادث  ــي  ــ فـ

واألحـــداث  الحـــوادث  تصويـــر  بـــات 
العامـــة أمًرا اعتيادًيا بيـــن الناس دون 
اعتباٍر للجانب اإلنساني والخصوصية؛ 
ذلـــك ألن مثـــل هـــذا الســـلوك ينتهـــك 
فـــي  اآلخريـــن  وحريـــات  خصوصيـــة 
ظـــروٍف صعبـــة، إذ أصبحـــت المســـألة 
تسلية، وألهداف شخصية للترّبع على 

ساحة مواقع التواصل. 
وكانت قد انتشرت في اآلونة األخيرة 
ظاهـــرة التجمهر في مواقـــع الحوادث 
المروريـــة؛ بغيـــة تصويرهـــا، ثـــم بثهـــا 
التواصـــل دون مراعـــاة  علـــى مواقـــع 
إدراك  ودون  الغيـــر  لخصوصيـــات 
للتبعات االجتماعية السلبية، فالبعض 
يســـيء اســـتخدام تقنيـــات التصويـــر 
الفـــوري فـــي تصوير مشـــاهد ال ينبغي 
تمـــس  كانـــت  إذا  خصوًصـــا  تداولهـــا 

خصوصية الغير.
“كـــن مســـتعًدا”  ولذلـــك أطلـــق فريـــق 
التطوعـــي مبـــادرة “لحظـــة!! ال تصـــور 
تلك اللقطة”، والتي تهدف إلى التوعية 
بخصـــوص عـــدم نشـــر صـــور لحوادث 
الســـير التي تخّلف مصابين ومتوفين؛ 
حفاًظا على مشاعر اآلخرين واحتراًما 

للمتأذين وذويهم. 

تحقيق الخصوصية 

أحـــد  الجردابـــي  قاســـم  وتحـــدث 
أعضـــاء فريق كن مســـتعًدا التطوعي، 
قائـــاًل: “تحـــرص الحملة علـــى تحقيق 
الخصوصيـــة، وهـــو أمـــٌر فطـــري؛ ألننا 
مجتمـــع محافـــظ، ولكـــن بســـبب هـــذا 
تطـــور  ظـــل  فـــي  الدخيـــل  التصـــرف 
وســـائل االتصال وما أدخـــل عليها من 
تقنيات، تصبح الصور عرضًة للتداول 
واالنتشـــار دون علم األشخاص، ودون 
أخـــذ إذٍن منهـــم بالتصويـــر أو النشـــر، 
عالوًة على ما يســـببه التجمهر؛ بهدف 
التصويـــر في مكان الحادث من عرقلة 
فـــي وصـــول فـــرق اإلنقـــاذ ومباشـــرة 
المصابين، األمر الذي يتطلب الوقوف 
وقفـــًة حازمـــة ضـــد ظاهـــرة تصويـــر 
الحوادث المرورية ونشرها إلكترونًيا”. 

غياب الوعي 

النامليتـــي:  نـــور  قالـــت  جانبـــه،  إلـــى 

“دائًمـــا ما يرتكب مثل هذه التصرفات 
أشـــخاص محدودو الثقافة، حيث إن 
هـــذا التصويـــر يعكس عـــزوف الرقابة 
الذاتية على الفرد نفســـه الذي يتعدى 
فيـــه علـــى خصوصيـــة المصـــاب، فهو 
بذلك سلوك سلبي يشبع الفضول الذي 
يدخل في حب اسكتشـــاف المجهول 
لمعرفـــة تفاصيل ما يقـــع لآلخرين من 
مواقف وأحداث، ما يسبب ألًما نفسًيا 
ألهـــل الضحايـــا أو المصابين أنفســـهم 
اســـتهتار  مـــدى  عاكًســـا  الوقـــت،  مـــع 

البعض بأرواح اآلخرين.
فسبب انتشار هذه الظاهرة في المقام 
األول هـــو ثقافـــة المجتمـــع، والحـــس 
التوعـــوي الذي يغيب عن البعض ممن 

يجهل سوء ما قام به”.  

تعطيل الجهود 

وأشـــار برأيـــه عبدالـــرؤوف إبراهيـــم: 
انـــدالع  وقـــت  الجمهـــور  تجمـــع  “إن 
الحـــوادث المروريـــة تحـــت أي ذريعة 
حضـــاري  غيـــر  ســـلوك  هـــو  دافـــع  أو 
يعيـــق عمـــل األجهـــزة المختصـــة، كما 
يعد مـــن الســـلوكيات المرفوضة التي 

تعكـــس نوًعـــا من غيـــاب الوعـــي لدى 
المتجهرين، لما له من تأثير سلبي في 
عرقلة مهام عناصر اإلنقاذ واإلســـعاف 
أثنـــاء تأديـــة واجبهم ومســـؤولياتهم، 
وتعطيل الجهود المبذولة في وصول 
المســـاعدة إلى المتضررين في الوقت 
المناسب، األمر الذي يضاعف الخسائر 
البشـــرية والماديـــة، فالتجمهـــر يزيـــد 
المشـــكلة التـــي وقعـــت، بحيث تصبح 

أكبر من حجمها الحقيقي”. 

النظام يحمي الحياة الخاصة 

بـــن  علـــي  فاطمـــة  المحاميـــة  وتـــرى 
بـــدأت ظاهـــرة تصويـــر  “أنـــه  رجـــب: 
الحوادث المرورية منذ انتشار وسائل 
التكنولوجيـــا، األمـــر الذي يعـــد انتهاًكا 
صارًخـــا لحيـــاة وحرمـــة األشـــخاص، 
البحرينـــي  الدســـتور  وأن  الســـيما 
علـــى  تؤكـــد  القانونيـــة  والتشـــريعات 

حفظ خصوصية األفراد.  
فـــال يحـــق قانوًنا ألي شـــخص تصوير 
آخـــر دون علمـــه حتـــى لـــو كان بهدٍف 
نبيـــل، وفـــي حـــال نشـــر هـــذه الصـــور 
يعـــد ذلك جريمة أخـــرى يعاقب عليها 

بشـــكٍل قانونـــي، فـــإن المـــادة )47( من 
قانـــون المـــرور الحالي ينـــص على أن 
يعاقـــب بالحبـــس مـــدة ال تزيـــد ســـتة 
أشـــهر وبغرامـــة ال تقـــل عـــن خمســـين 
دينـــار  تتجـــاوز خمســـمئة  دينـــاًرا وال 
أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن كل من 
قـــام بتصويـــر حـــادث مروري ونشـــره 
باســـتثناء  إلكترونيـــة،  وســـيلة  بـــأي 
قائـــد المركبة المتســـببة فـــي الحادث 

ووسائل اإلعالم المرخص لها. 
كما وأن القانون أعطى الحق للمتضرر 
فـــي اللجوء للقضـــاء حال تـــم انتهاك 
خصوصيتـــه، ذلـــك إلى جانـــب جهود 
الجهـــات المعنية المتمثلـــة في اإلدارة 
تقـــوم بدورهـــا  التـــي  للمـــرور  العامـــة 

التوعوي الالزم والمستمر”.  
ويـــرى النـــاس أن إقبالهم فـــي تصوير 
األحداث بأنهم يقومون بعمٍل إيجابي، 
فقد يعتقد المصور أنه صحافي يغطي 
الحـــدث، وذلـــك ما تســـبب فـــي إفراغ 
الشـــيء عن مضمونه وألغـــى المعايير 
األخالقيـــة المعتادة، وفـــي ذلك قالت 
الصحفية سكينة الطواش: “إن تفشي 
هذه الظاهرة بهذا الشكل الكبير يكمن 
هدفه في الســـبق وتحقيقق الشـــهرة، 
ولـــو كان ذلـــك علـــى حســـاب أحـــزان 
النـــاس ومصائبهـــم، خاصًة مـــع ظهور 
مفهـــوم المواطـــن الصحافـــي في هذا 
العصـــر، والذي أصبح فيه من الســـهل 
أن يكون أّي أحٍد منا إعالمًيا ومراسالً 
صحفًيـــا، بل قـــد يكون قنـــاة إعالمية 
متكاملـــة دون مراعـــاٍة لزماٍن أو مكاٍن 

أو ظرٍف أو فئة. 

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

نور النامليتي

تحقيق: زينب محمد

حديث سنوات عاشوراء البحرين واهتمام سمو رئيس الوزراء
Û  قبــل أيــام، انتشــرت في الكثير من مواقــع التواصل االجتماعي، الســيما تلك

التــي تعنــى بتاريــخ وتراث مملكــة البحرين، وفي العديد من المراســالت في 
وســائل التواصــل صــورة لهــا معان كثيــرة نبيلة عن عقود من الزمن تســجلها 
ذكرى عاشوراء في بالدنا.. تلك الصورة كانت الفتتاح مأتم مدن في المنامة 
بعد تجديده والتقطها المصور عبدهللا إبراهيم الحكيم مدونة بتاريخ األول 
من يونيو من العام 1961 وكان سمو األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان 
طيــب هللا ثــراه، ومعــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه ومتعــه بالصحــة والعافية 

وأعاده إلى بالده وأهله سالًما.
Û  ،الصورة لها أثر خاص في القلوب والنفوس لمكانة هذه الذكرى في النفوس

حيــث اجتمــع حضور رســمي وشــعبي من أهالــي المنامة ومــن المدعوين من 
كل المناطــق وشــخصيات البلــد، وكان بينهــم المرحــوم الشــيخ عبــدهللا بــن 
عيســى الذي كان وزيًرا للمعارف آنذاك، وبالطبع، حين نشــاهد هذه الصور أو 
نســتعيد الكثير من المشــاهد على مر تاريخ البحرين الحديث وفي محطات 
كثيــرة، فــإن توالــي الســنين يجعلنــا نحمــد هللا علــى هــذه النعمــة، وبــودي 
اإلشــارة إلــى مكانــة هــذه الذكــرى لدى صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة أيــده هللا، فــال يخفــى علــى أحد مســير تطــور خدمات 
الموســم إدارًيا وفنًيا ولوجســتًيا بمتابعة وتوجيهات ســموه لتكامل منظومة 
الخدمــات، وهــذا بالشــك، أمر يتجلى منه ارتباط هذه الذكرى بضمير ســموه 
ووجدانه ومشاعره، كيف ال وهو “أمير الضمير” بعطائه اإلنساني الرائد، ومن 
دالئــل هــذه الصــورة أن “خليفــة بــن ســلمان” كان وال يزال، حتــى في رحالته 
العالجيــة، يتابــع شــؤون وشــجون الموســم مــع المســئولين فــي ديوانــه ومع 
الــوزراء، وبالتالــي البــد أن نشــير إلــى بعــض مــا يركز ويؤكــد عليه “أبــا علي” 
حفظه هللا، ليس من جانب المشــهد الخدماتي لهذه الذكرى، بل من “المشــهد 
الوطني واالجتماعي” حينما يعبر عن غبطته وســروره بعد نجاح كل موســم 
عاشــورائي، وعلــى الخصــوص في معانيه المرســخة للتعــاون والتكاتف بين 
أبنــاء الوطــن الواحــد ومــا يجمعهــم مــن قيــم أصيلــة تقــوم علــى التعدديــة 

والتآخي والوحدة الوطنية.
Û  ولعل هناك جانب آخر يعلمه الكثيرون، وهو أن سمو رئيس الوزراء يحرص

على أن يترجم موسم عاشوراء أبراز مناخ احترام المعتقدات وتوفير مناخ 
الحريات وتقديم التسهيالت التي تمكن أبناء المجتمع من ممارسة شعائرهم 
في أمن واطمئنان وراحة، وال شك في أن األجهزة الحكومية الخدمية التي 
تســتحق منــا كل الشــكر والتقديــر، كانــت وال تــزال، تســير وفــق خطــة عمــل 
تتطور عاًما بعد عام ألن الحكومة برئاســة “أبا علي” تميزت طوال الســنوات 
الماضيــة فــي تكامــل الخدمــات خالل موســم عاشــوراء... فالشــكر والتقدير 
للجميــع، زد علــى ذلــك، أن ســمو رئيس الــوزراء ال يكتفي فقط بمتابعة ســير 
الخدمــات، بــل يســتمع خــالل لقاءاته مع مســئولي المآتم والحســينيات حال 

انتهاء كل موسم، آلراء ومقترحات ومتطلبات الجميع.
Û  هذا العام، وسمو رئيس الوزراء في رحلته العالجية، الشك في أن هذا اللقاء

السنوي لن يكون في موعده لهذا السبب ولسبب ظروف جائحة كورونا، إال 
أنــه دون شــك، هــو لقاء في ضمير ســموه وفي موضع اهتمامــه، وبعون هللا، 
ســيعود ســموه ســالًما معافــى ببركــة دعوات أبنائــه في هذا الموســم الجليل، 

ونسأل هللا أن يوفق الجميع ويعودهم على هذه الذكرى في خير حال.

عادل المرزوق

قاسم الجردابي سكينة الطواش

فاطمة بن رجب شريفة سوار



ثمــة شــعور خــاص يمــأ نفســك وأنت تقــف في عمــارة التيتــون لبناء الســفن في 
منطقة النعيم، وستحظى بكوب من الشاي “المخدر” إن سنحت لك الفرصة للقاء 
الحاج محمد نجيب التيتون، شيخ القالليف في البحرين، أو وقفت لبضع لحظات 
تتأمل بقايا سفن متعددة األحجام غارقة في المياه الضحلة أو تلك التي غادرت 
الحيــاة فــي ركــن علــى الشــاطئ ال يظهــر منهــا إال بقايــا هيكلهــا في عمارة حســن 
ومحمد القالليف في المحرق، وأخرى تقف شــامخة رغم شــيخوختها، وثالثة في 
عز الشــباب.. شــامخة قوية مذهلة وقد تمخر عباب البحر يوًما ما.. لتبدأ مشــوار 

هوية التاريخ والجغرافيا بًرا وبحًرا، مهمة بـ “ريحة األجداد واآلباء”.

في عمـــارة “عبدهللا بن بحر”، على ســـبيل 
المثال، تعلم بعض األساتذة القالفة وبناء 
الســـفن، لكـــن التاريـــخ يشـــهد بـــأن منطقة 
النعيم هي المدرسة التي علمت القالليف، 
وكانـــت هـــذه المنطقـــة هـــي التـــي تعقـــد 
الصفقات مـــع النواخذة مـــن أهل المحرق 

وسترة على وجه التحديد.

“القالفة” تبتسم لك

فـــي زاويـــة مـــن المشـــهد، حيـــن تقف في 
صمت المـــكان وتتأمل “البانـــوش الميت” 
الـــذي تقـــف داخلـــه أو حولـــه، تذهـــب بك 
األفـــكار بمخيلـــة حكايـــا الغـــوص والهولو 
واليامـــال وفيلـــم “بـــس يـــا بحـــر”  و”نهمة 
ســـالم العـــالن وأحمد بـــو طبنيـــة” وإيقاع 

الفجري وبريق اللؤلؤ.
أمـــا فـــي زاويـــة أخـــرى، وبيـــن ضجيـــج 
اآلالت وحركـــة العمال ودوران المناشـــير 
الكهربيـــة، تأخـــذك األفكار إلى ابتســـامة.. 

أو ربمـــا شـــعور آخـــر بـــأن مهنـــة “القالفة” 
تبتســـم لـــك رغم آالمهـــا بأنها باقيـــة، وأن 
هـــذه العمـــارة التـــي تحيطهـــا األخشـــاب، 
المســـتوردة مـــن الهند في يـــوم ما مضى 
وتكدســـت، أو التـــي جـــاءت مـــن أشـــجار 
“الغـــاف”.. أو مـــا تعـــرف أحياًنـــا باللهجـــة 

العامية “شجرة الجنغلي”.. 
هي عمارة من بين عمارات قليلة تتحدى 
الزمـــن لتســـجل أســـماء “األســـاتذة بنـــاء 
الســـفن فـــي البحريـــن فـــي ســـجل الهوية 
لتقـــول:  نفســـك  وتخاطـــب  الوطنيـــة”، 
حســـًنا.. لم تقصر الدولة ممثلة في وزارة 
شـــؤون اإلعـــالم وكذلـــك هيئـــة البحريـــن 
حقوقهـــم  حفـــظ  فـــي  واآلثـــار  للثقافـــة 
الصناعـــة  هـــذه  هـــل  لكـــن،  وحرفتهـــم، 
ســـتبقى صامدة في ظـــل التطور المذهل 
فـــي الصناعـــات البحريـــة وبنـــاء الســـفن 
الحديثـــة؟ أم إنهـــا ال تزال “ملكـــة” يبجلها 

أهل الخليج العربي خصوًصا؟

أنقذوه من االندثار

هـــي مهنـــة مبجلـــة دون شـــك، وهـــذا مـــا 
أكده شـــيخ القالليف الحاج محمد نجيب 
التيتـــون الذي قضى أكثر من 60 عاًما في 
هـــذه المهنـــة وبنى أكثر من 1400 ســـفينة 
متعددة األحجام واألسماء، وهو من أكثر 
األصـــوات التـــي ارتفعت لتنـــادي بضرورة 

قيـــام الدولـــة بجهـــد أكبر ورؤيـــة واضحة 
للحفـــاظ علـــى هـــذه المهنـــة مـــن االندثار، 
وقد أورد هذه الرســـالة فـــي كتابه )تاريخ 
صناعـــة الســـفن فـــي البحريـــن والخليج.. 

أحداث وأخبار وحكايات(.
ويســـتذكر البعـــض موقًفـــا لـــه مـــع وزيـــر 
اإلعالم األســـبق جهاد بوكمال في معرض 

الكتاب بالعام 2008 عندما أهداه نســـخته 
فـــي  الســـفن  صناعـــة  “تـــراث  لـــه  وقـــال 
البحريـــن يتطلـــب اإلنقاذ، وينتظـــر تحرًكا 
لحمايته من االندثـــار”، وكان الدافع األول 
لـــه ولمـــن يعاضده مـــن العائلـــة والمعارف 
هـــو  البحريـــن  تـــراث  علـــى  والحريصيـــن 
جذب االنتباه إلى هذه الحرفة، فقد مضى 
أســـاتذتها ومشـــاهير صناعها ولـــم يبق إال 
هـــو ليواجه مســـؤولية الحفـــاظ على هذا 
الكنـــز، وكل مبتغاه، هو أن تمتد يد الدولة 
إليه، فتأخذ بيده وتســـتمع له وتقرأ، حتى 

يبقى هذا الكنز الثمين محفوًظا مصاًنا”.

هؤالء العزوة...

سجل أشـــهر قالليف الســـفن في البحرين 
يحمـــل بيـــن طياته أســـماء مثـــل: ياقوت 
محبـــوب، محمد القوتي، مكـــي عبدالنبي، 
عبداألميـــر  بيـــت  القـــالف،  بوعلـــي  بيـــت 
القالف، محمد العريفي، التيتون، ســـلمان 
بودنـــدن، عبـــدهللا بحـــر، حســـين بوحمـــد، 
سلمان بحر، الغانمي، عبدالعزيز المسامح، 
وحسين بوحمد، ولربما غابت عن التوثيق 
أســـماء أخرى، إال أن هـــؤالء “العزوة”، بنوا 
مئات الســـفن في عمارات بالمنامة السيما 
فـــي النعيـــم، وكذلـــك فـــي المحـــرق كونها 
والمنامـــة هـــي الرئـــة البحريـــة منـــذ القدم 
للقالليف وعيالهم وأحفادهم، إذ منذ ذلك 
الوقـــت وحتـــى اليـــوم، يمكنـــك مشـــاهدة 
أطنان األخشـــاب التي كانت تســـتورد من 

باكســـتان والهنـــد كخشـــب الصنوبـــر الذي 
يتميـــز بمقاومـــة الرطوبة، وكذلك خشـــب 

الساج.
اآلن، يمكنك أن تشـــاهد في عمارة حســـن 
ومحمد القالف وبن بحر في مرفأ المحرق 
مـــن  قريًبـــا  لإلبحـــار  ربمـــا  تســـتعد  ســـفًنا 
البوانيـــش الضخمة، وفـــي الغالب تتراوح 
أسعار السفن الخشبية بين 50 و100 ألف 
دينار حســـب أحجامها، وقـــد تتراوح مدة 
بنائهـــا بين قرابـــة عام كامل ال ســـيما تلك 
الســـفن الكبيرة التي تصل أوزانها إلى 80 
طًنـــا وعمقها 12 قدًما وطولها 80 قدًما أو 

أكثر وعرضها بين 25 و30 قدما.

عمايرنا.. نواخذتنا

شـــيخ  كتـــاب  متصفًحـــا  الختـــام  مســـك 
القالليـــف “بوفراس” الحـــاج محمد نجيب 
التيتـــون، فهـــذا الكتـــاب يحكـــى مســـيرة 
حوالـــي 5 عقـــود مـــن الزمن، وفـــي دفتي 
207 صفحـــات بأجـــزاء الكتـــاب األربعـــة، 
وثـــق التيتون أنـــواع الســـفن والمحركات 
والمـــواد  القـــالف  وأدوات  الخليـــج  فـــي 
المســـتخدمة في صناعة الســـفن وأساتذة 
الرعيـــل األول و “عمايرهم” فـــي البحرين 
والخليج وأســـماء القالليف الذين يعملون 
النقـــش  عمليـــة  وهـــي  “الجـــرخ”،  علـــى 
علـــى خشـــب المركب، كمـــا تناول أســـماء 
النواخـــذة وســـفنهم.. ثمـــة شـــعور خاص، 

أليس كذلك؟

الغـوص في أعمـاق “الحلـم”... ريحــة اآلبــاء واألجــداد
ــل الــهــويــة ــج ــي س ــظ فـ ــف ــح ــيــن” ُت ــي ــن ــحــري ــب ــن ال ــف ــس ــذة بـــنـــاء ال ــ ــات ــ ــاء “أس ــمـ أسـ

سعيد محمد من النعيم والمحرق

العمل شاق في كل تفاصيله

بين أيدي األستاذ البحريني تكتمل الهندسة

عامل يجهز قطعة لهيكل السفينة

عهد يمضي وعهد يأتي

شيخ القالليف محمد نجيب التيتون

قابعة هناك وكأن 
صوت الفجري 

يصدح فيها

local@albiladpress.com
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نهاية المرسى وحكايات من 
األسرار

بعد  الشاطئ  على  استراحة 
أهوال السنين



أكـــدت مملكة البحريـــن ريادتها في مجال 
رئيســـا  بوصفـــه محـــركا  الخيـــري؛  العمـــل 
للنهوض بالمجتمعـــات ويمثل قمة العطاء 
الوطني اإلنســـاني، ويأتـــي االزدهار الكبير 
في مجال العمـــل الخيري بالمملكة اقتداء 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  وترجمـــة 
لعاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة التـــي تضع المواطن 

أولوية في جميع الخطط الوطنية.
وبمناســـبة اليـــوم الدولـــي للعمـــل الخيـــري 
الذي يوافق الخامس من شـــهر سبتمبر من 
كل عام، أكد األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية مصطفى الســـيد جهود 
المؤسســـة وعملهـــا علـــى تعزيـــز األواصـــر 
االجتماعية واإلســـهام في تحقيق التنمية 
المســـتدامة وبنـــاء مجتمـــع أكثـــر شـــموال 
ومرونـــة، وذلـــك بتوجيـــه كريم مـــن عاهل 
البـــالد وبدعـــم الحكومـــة برئاســـة رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، ومـــؤازرة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  األول 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وفي ظل قيادة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للمؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
ورفع الســـيد أســـمى آيات الشكر والعرفان 
الفخـــري  الرئيـــس  البـــالد  عاهـــل  إلـــى 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
علـــى الدعم الكريم الـــذي يحظى به العمل 
الخيـــري واإلنســـاني فـــي مملكـــة البحرين 
مـــن قبل جاللتـــه، بمناســـبة اليـــوم الدولي 
للعمـــل الخيري الـــذي أطلقته منظمة األمم 

المتحدة.
وقـــال الســـيد فـــي تصريـــح لوكالـــة أنبـــاء 
البحريـــن إن من بين ثمرات اهتمام مملكة 
البحرين بالعمل الخيري واإلنســـاني داخل 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا، تلـــك الثمـــرة 
الغنيـــة المتمثلـــة فـــي حملـــة “فينـــا خيـــر” 
المباركـــة والتـــي أطلـــق مبادرتهـــا وقادهـــا 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  بنجـــاح 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب رئيس مجلس 
أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، إذ 
تـــم دعـــم المحتاجيـــن والمقيميـــن ودعـــم 
األســـر المحتاجة مادًيا ودعـــم المتضررين 
من آثار فيروس كورونا من أصحاب المهن 
البحرينيـــة المختلفـــة، إضافـــة إلـــى إنتـــاج 
األســـر المنتجة للكمامـــات، فضاًل عن دعم 
الدفـــاع المدني للتعقيم والتطهير، وتوفير 
حواسيب آلية لألسر البحرينية المحتاجة، 
ودعم برمجيـــات وتقنيات التعلم عن بعد، 
ودراســـة تجهيـــز مختبـــر مركـــزي لفحـــص 
الوبائيات، حيث تكللت كل هذه المبادرات 
بحمـــد هللا وتوفيقـــه ثـــم بفضـــل تضافـــر 
جميـــع الجهـــود الوطنية بنجـــاح كبير حاز 

إعجاب الجميع داخل المملكة وخارجها.
وأوضـــح أن إطـــالق ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
خيـــر”  “فينـــا  الوطنيـــة  للحملـــة  وقيادتـــه 
يعتبـــر تتويجا للعمـــل الخيري واإلنســـاني 
فـــي مملكة البحرين، إذ ســـاهم الجميع من 
مؤسسات وشـــركات ومواطنين ومقيمين 
في دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة 

كورونـــا ممـــا عمـــل علـــى تعزيـــز األواصـــر 
االجتماعية واإلســـهام في تحقيق التنمية 
المســـتدامة وبنـــاء مجتمـــع أكثـــر شـــموالً 
ومرونـــة، وأوضـــح أن المؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية والتـــي أسســـها جاللة 
الملـــك المفـــدى تعمـــل مـــن خـــالل الرعاية 
الملكية الكريمة؛ للقيام بأعمال الخير والبر 
واإلحســـان وتنفيذ المشـــروعات التنموية 
واإلنســـانية بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز روح 
التضامن االجتماعي داخل مملكة البحرين 
بحيـــث تخـــدم وتســـاعد جميـــع الشـــرائح 
المســـتهدفة ضمـــن مبـــادرات وتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللة الملك والتـــي ترتكز على 
تحقيـــق مجموعة من المحـــاور واألهداف 
اإلســـتراتيجية من خالل تنفيذ العديد من 
البرامج والمشـــاريع واألنشـــطة اإلنســـانية 

والتنموية داخل وخارج المملكة.
وقـــال: “تعتبر المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية هـــي الحضـــن الدافـــئ لأليتـــام، 
حيـــث تقـــدم لهـــم الرعاية الشـــاملة وتوفر 
التـــي  والتأهيليـــة  التعليميـــة  البرامـــج 
تكفـــل لهـــم الراحـــة النفســـية واالطمئنـــان 
وتؤهلهـــم لمســـتقبل واعـــد، ومـــن خـــالل 
الرعايـــة الملكيـــة الكريمـــة واألداء المتميز 
تســـعى المؤسســـة للقيـــام بأعمـــال الخيـــر 
والبـــر واإلحســـان والنهوض بدور إنســـاني 
واجتماعـــي واقتصـــادي يعـــود بالنفع على 
المواطنيـــن والمســـاهمة فـــي تنميـــة روح 
التضامن لالرتقاء بالعمل اإلنســـاني ودعم 
قـــدرات الفئـــات المحتاجـــة فـــي المملكـــة، 
إذ تعمـــل المؤسســـة بقيـــادة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى تنفيـــذ 
توجيهـــات جاللة الملك في تقديم الرعاية 
الشـــاملة والمتميزة ألكثر من 11 ألف يتيم 
وأرملـــة مـــن مختلف المـــدن والقرى لتقدم 
لهـــم مختلـــف أنـــواع الرعايـــة االجتماعية 
والتعليمية والصحية واألســـرية والمادية، 
إلى جانب المشاريع التنموية في البحرين، 
والتـــي يتـــم مـــن خاللهـــا ضمان مســـتقبل 

األيتام”.
وأكد الســـيد في تصريحه بمناســـبة اليوم 
الدولـــي للعمـــل الخيري، حرص المؤسســـة 
على التطوير المســـتمر لجميع خدماتها بما 
يضمن نجاح المهـــام الموكلة إليها، والعمل 
علـــى مواكبة متطلبات النمو والتطور على 
الجـــودة والتميـــز،  أعلـــى مســـتويات مـــن 

حيـــث نجحـــت المؤسســـة فـــي مـــد العمل 
اإلنســـاني حتـــى خـــارج البحريـــن لتكـــون 
وجهة تعين على التخفيف من اآلالم التي 
يتعرض لها األشقاء واألصدقاء في الدول 
الشـــقيقة والصديقة المنكوبة والمســـاعدة 
في مختلف الظروف، فمشـــاريع المؤسسة 
الخارجيـــة لها ديمومتهـــا كمصنع األطراف 
الصناعية ومستشـــفى ومكتبة ومدرســـة؛ 
ألننـــا نعمـــل علـــى جانبيـــن جانـــب إغاثـــي 
ســـريع تحتمـــه الظـــروف، وجانـــب تنموي 
بعيد المدى يعمل على خدمة المتضررين.

من التبرعات إلى االكتفاء

المنظمـــات  دعـــم  إدارة  مديـــرة  وأكـــدت 
األهلية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
نجـــوى جناحي أهميـــة الـــدور الكبير الذي 
تضطلـــع بـــه المؤسســـات األهليـــة المعنيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الخيـــري  بالعمـــل 
ضمـــن نشـــاطاتها المتعـــددة، موضحـــة أن 
الجمعيـــات الخيريـــة لهـــا دور إيجابـــي في 
تطويـــر أوضـــاع األســـر المتعففـــة، مبينـــة 
بيـــن  معلومـــات  وتبـــادل  تعـــاون  وجـــود 
إدارة المســـاعدات بوزارة العمـــل والتنمية 
فـــي  الخيريـــة  والجمعيـــات  االجتماعيـــة 
ســـبيل تقديم أفضـــل الخدمـــات وبطريقة 

حيادية.
وأشـــادت جناحـــي بجهـــود واهتمـــام وزير 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
حميدان الذي يعطي اهتماماته وأولوياته؛ 
لتقديم التســـهيالت للقطاع الخيري ودعم 
إجراءاتهـــم  وتســـهيل  لعملهـــم  الـــوزارة 
وإشـــراكهم وإدماجهم في قضايا مشتركة 
المنتجـــة  واألســـر  العاطليـــن  مجـــال  فـــي 
واألســـر المحتاجـــة تطبيقـــا لرؤيـــة عاهـــل 
البـــالد التـــي تضـــع المواطـــن كأولويـــة في 

الخطط الوطنية.
وأوضحـــت أن الوزارة حرصت على تغيير 
مفهوم المســـاعدات من تقديمها كتبرعات 
مباشـــرة ســـواء كانت ماليـــة أو عينية إلى 
تقديـــم مســـاعدات تنموية تتمثـــل بتغيير 
واقـــع األســـر ومســـاعدتهم علـــى اإلنتـــاج 
واالكتفـــاء، وبالتالـــي ثمـــة توجـــه إلعطاء 
األســـر أو األفراد أدوات تمكنهم من تنمية 
أوضاعهم، سواء كانت المساعدات محلية 

أو خارجية.
ولفتـــت إلـــى أن مملكـــة البحريـــن قطعـــت 

دعـــم  برامـــج  تقديـــم  فـــي  كبيـــرا  شـــوطا 
متطورة منها تقديم المنح المالية وبرامج 
تطويـــر األســـر المنتجـــة وبرامـــج المركـــز 
إلـــى  األهليـــة  المنظمـــات  لدعـــم  الوطنـــي 
جانـــب برنامج المايكرو ســـتات الذي يقام 
بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة، ودعم 
بنـــك األســـرة وبنـــك اإلبداع، وكشـــفت عن 
آخر تحديـــث لبيانات الجمعيـــات األهلية، 
إذ بلـــغ عددهـــا ٦٤١ جمعيـــة غيـــر ربحيـــة 
منهـــا ١١١ خيريـــة و٥٣٠ نفعـــا عامـــا، و٣٩ 
بالجاليـــات و٧ تختـــص  جمعيـــة تختـــص 
بالعمـــل اإلغاثي والتي تقدم أعماال خيرية 
لجالياتهـــا، موضحة أن نهاية العمل في أي 

جمعية تتمثل بانتفاء الحاجة منها.
ونوهـــت إلى توجـــه الوزارة لرصـــد أعمال 
الجمعيـــات وميزانياتهـــا، وتشـــجيعها على 
العـــوز  مســـاعدات  تقديـــم  مـــن  التحـــول 
إلـــى مســـاعدات المنـــح، فضال عـــن تقديم 
خدمات تطويـــر المنظمات ووضع الخطط 
المســـتقبلية، مشيرة إلى أن العمل الخيري 
فـــي المملكـــة ال يقتصـــر علـــى المواطنيـــن 
فقط، بل يمتـــد للمقيمين أيضا من منطلق 
مبـــادئ حقوق اإلنســـان التي تســـاوي بين 

الناس في اإلنسانية.

الريادة في المبادرة

وأكد األميـــن العام بالوكالـــة والمدير العام 
لجمعيـــة الهـــالل األحمـــر البحرينـــي مبارك 
الحادي لـ “بنا”، حرص الجمعية منذ نشأتها 
العـــام 1970 على تكريـــس مكانة البحرين 
علـــى الخارطـــة الدوليـــة للعمـــل اإلغاثـــي 
اإلنســـاني، مضيفـــا أن الجمعية نفذت على 
مـــدى الخمســـين عاما الماضيـــة الكثير من 
المشـــاريع اإلغاثية حول العالـــم، جنبا إلى 
جنـــب مـــع النهـــوض بمهامهـــا فـــي مجـــال 
العمـــل الخيري داخل مملكـــة البحرين، بما 
فـــي ذلـــك تقديم مســـاعدات دوريـــة ألكثر 
مـــن أربعة آالف أســـرة كريمـــة في مختلف 

مناطق المملكة.
وأشـــار الحادي إلى أن العمل الخيري جزء 
أصيل من نشـــاط الهالل األحمر البحريني، 
الفتـــا إلى حـــرص الجمعية على التنســـيق 
الدائـــم والفاعـــل مـــع مختلـــف الجمعيـــات 
والصناديـــق الخيريـــة فـــي البحريـــن؛ مـــن 
أجـــل تعزيـــز فاعليـــة العمـــل الخيـــري عبر 
التنســـيق واالستجابة الســـريعة والمالئمة 

الهـــالل  حـــرص  مؤكـــدا  للمحتاجيـــن، 
األحمـــر البحرينـــي على العمل مع شـــركائه 
والمؤسســـات  والهيئـــات  الجمعيـــات  مـــن 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  والخيريـــة؛  التطوعيـــة 
فاعليـــة حضور المملكة في مجاالت العمل 
اإلغاثي على الصعيدين المحلي والعالمي، 
للمســـتضعفين  المســـاعدات  وتقديـــم 
داخـــل  والصراعـــات  الكـــوارث  وضحايـــا 

وخارج مملكة البحرين.
الخدمـــات  لجنـــة  نشـــاط  أن  وأوضـــح 
االجتماعيـــة فـــي جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
البحرينـــي يغطـــي جميـــع مناطـــق مملكـــة 
بدراســـة  اللجنـــة  تقـــوم  البحريـــن، حيـــث 
وتقديـــم  المحتاجـــة  األســـر  حـــاالت 
المســـاعدات الماليـــة والعينيـــة لهـــا. وقـــال 
“فخـــورون بمـــا يقوم بـــه متطوعـــو الهالل 
العمـــل  مجـــال  فـــي  جهـــود  مـــن  األحمـــر 
التطوعي الخيري اإلغاثي اإلنســـاني، فهم 

سفراء لنا وللبحرين في هذا المجال”.
وعـــن جهـــود الجمعيـــة فـــي إطـــار الحملة 
الوطنيـــة لمواجهة جائحـــة كوفيد19- في 
البحريـــن، قـــال الحادي “لقـــد كانت جمعية 
مقدمـــة  فـــي  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل 
فـــي  انخرطـــت  التـــي  الوطنيـــة  الجهـــات 
مختلـــف أوجـــه الدعـــم المـــادي والتوعوي 
الجهـــود  فـــي  والمجتمعـــي  والتطوعـــي 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة 
إلـــى دورهـــا البارز ذي الصلـــة على الصعيد 
العالمـــي”، مضيفا “في 20 مـــارس الماضي 
قدمت الجمعية دعما ماليا للجهود الوطنية 
في البحرين لمكافحة فيروس كوفيد19-، 
وذلـــك في إطـــار نهوض الجمعيـــة بدورها 
في تقديـــم العون والمســـاعدة في حاالت 
األزمـــات، والتزاما منها بواجبها تجاه دعم 
المجتمـــع البحرينـــي، وفـــي الوقـــت ذاتـــه 
قدمت الجمعية دعما ماليا لالتحاد الدولي 
للصليـــب األحمـــر والهالل األحمـــر الخاص 
بجمع التبرعات الخاصة بمواجهة فيروس 
كورونا، وكانت أولى المبادرين لالستجابة 

لهذا النداء”.
وأوضـــح أن الجمعيـــة وفور وقـــوع كارثة 
االنفجـــار فـــي مرفـــأ بيـــروت بـــادرت إلـــى 
تقديم 50 ألف دوالر تبرعا للصليب األحمر 
اللبنانـــي في إطار الجهـــود اإلغاثية بعد ما 
تعرضـــت له العاصمـــة اللبنانية بيروت من 
دمـــار جـــراء انفجـــار مرفأهـــا الذي تســـبب 

بكارثـــة إنســـانية كبيـــرة مـــن المتوقـــع أن 
تعانـــي المدينـــة من تبعاتهـــا لوقت طويل، 
ولفت إلـــى أن الجمعية فتحـــت باب تلقي 
التبرعات األهلية من األفراد والمؤسســـات 
في البحرين؛ للمساهمة في تقديم تبرعات 
أخـــرى إلـــى األشـــقاء فـــي لبنـــان، مؤكـــدا 
القيـــام  مواصلـــة  علـــى  الجمعيـــة  حـــرص 
بواجباتهـــا تجـــاه لبنـــان في هـــذه المحنة، 
ووفقـــا لمـــا تقتضيـــه الظـــروف، خصوصـــا 
وأن احتياجات لبنان اإلغاثية واإلنســـانية 

كبيرة جدا. 

التعليم استثمار في العقول

وأكدت المديـــر التنفيذي لمؤسســـة المبرة 
العمـــل  أهميـــة  ســـيادي  صبـــا  الخليفيـــة 
الخيـــري في المجتمـــع ولفتت إلـــى أهمية 
تطويـــره بمـــا يتناســـب مـــع المســـتجدات 
واالحتياجـــات المجتمعية فـــي ظل الدفع 
المبـــرة  أن  وأوضحـــت  التنميـــة،  بعجلـــة 
الخليفيـــة اهتمت كثيرا بالجانب التعليمي 
إيمانا منهـــا بأهمية االســـتثمار في العقول 
وصناعة اإلنســـان وتشكيل شخصيته، من 
خـــالل تقوية نقـــاط القـــوة وتقليص نقاط 
الضعـــف، وبالتالي اكتشـــاف النفـــس لبناء 

مواطنين مثاليين.
وقالـــت ســـيادي إن عمـــل المؤسســـة منـــذ 
تأسيســـها العـــام 2011 يأتـــي تماشـــيا مـــع 
2030، إذ تحـــرص علـــى  البحريـــن  رؤيـــة 
إثـــراء التعليـــم فـــي المملكـــة عبـــر البرامج 
المتخصصـــة الموجهة للشـــباب البحريني، 
وبينـــت رؤيتهـــم المتمثلـــة بإيجـــاد شـــباب 
بحرينـــي مبـــادر فعـــال قـــادر علـــى إحداث 
فـــرق إيجابـــي فـــي المجتمـــع، مـــع تمكيـــن 
الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية، 
وترســـيخ قيم العطـــاء واإلتقـــان والتعليم 
كحق للجميع، إذ بلغ عدد المســـتفيدين من 
البرامج ألفين و210 أشخاص، وتم توزيع 
278 منحـــة دراســـية جامعية منـــذ 2011، 
موزعة علـــى 40 تخصصا جامعيا مختلفا، 
مبينـــة وجـــود 80 متطوعـــا يعملـــون فـــي 

برامج المبرة المختلفة.
وبينـــت ســـيادي اختصـــاص عمـــل المبـــرة 
بالجانب التعليمي واالستثمار في التعليم 
بوصفه عصب التنمية وأساس أي تطوير، 
مشـــيدة باهتمـــام وجهـــود رئيـــس مجلس 
أمناء المبرة الخليفية ســـمو الشـــيخة زين 
بنـــت خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، صاحبة 
البـــاع الكبير فـــي مجال العمـــل التطوعي، 
إذ تعمـــل المؤسســـة علـــى االســـتثمار فـــي 
التعليم الجامعي عن طريق برنامج رايات 
الـــذي أطلقته العام 2011 ليكـــون برنامجا 
شامال ومتكامال يســـهم في مجال التعليم 
وتنميـــة المهارات الشـــخصية للشـــباب، إذ 
يوفـــر الفرصـــة للطلبـــة لاللتحـــاق بإحـــدى 
الجامعـــات المعتمـــدة فـــي البحريـــن، كمـــا 
ويقدم مجموعة من البرامج والورش التي 
تتعلق بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية 
بما يغرس قيمة التطوع وخدمة المجتمع، 
وكل ذلك لتقريـــب الطالب من احتياجات 
ســـوق العمـــل الحقيقيـــة؛ ليكونـــوا الخيـــار 

األمثل في المستقبل.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(
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العطاء والتكافل قيم أصيلة في ظل النهج اإلنساني لجاللة الملك
تشــارك مملكة البحرين المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي للعمل الخيري، الذي 
يصــادف الخامــس مــن ســبتمبر من كل عام، وســط تميزهــا بتوافر منظومــة متكاملة 
لمؤسسات العمل الخيري، وترسيخ قيم العطاء والتكافل االجتماعي كقيم مجتمعية 
أصيلــة وضمــان الكرامــة اإلنســانية فــي ظل النهــج اإلنســاني الحكيم ل عاهــل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي إطار المسيرة التنموية لجاللة الملك، 
وبدعم من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األميــــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة ومســـاندة ولـــي العهـــد 
نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت المملكة 
في إنجـــاز األهداف اإلنمائيـــة لأللفية قبل 
موعدها العام 2015، ومتابعة جهودها في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
النظـــم  مـــن  حزمـــة  الحكومـــة  وأقـــرت 

لتوفيـــر  االجتماعيـــة  للحمايـــة  والتدابيـــر 
ســـبل العيـــش الكريـــم لجميـــع المواطنين، 
وزارة  فـــي  ممثلـــة  الحكومـــة  وحرصـــت 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية علـــى تقديم 
محـــدودة  األســـر  لنقـــل  التنمـــوي  الدعـــم 
الدخل من مرحلة المســـاعدة إلى التمكين 
التحـــاق  عبـــر  واالجتماعـــي،  االقتصـــادي 
1500 أســـرة بمشـــروع األســـرة المنتجـــة، 
والذي حصد المركـــز الثالث بجائزة أجفند 
العالمية لمشاريع التنمية البشرية الريادية 
للعام 2015، منها 683 أســـرة حصلت على 

رخصـــة العمل مـــن المنـــزل ضمـــن برنامج 
خطوة، وتحول 44 أســـرة إلى رواد أعمال 
وأصحـــاب مشـــاريع اســـتثمارية، فـــي ظل 
اســـتفادتهم من خدمات مجانية للتدريب 
ودعـــم االبتـــكار والتميـــز، وتوفيـــر منافـــذ 
البيع، والتمويل الميسر لتأسيس المشاريع 
الصغيـــرة مـــن “بنـــك األســـرة”، والتحفيـــز 
ممثـــالً فـــي جائـــزة صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة 

لتشجيع األسر المنتجة.
لألعمـــال  الملكيـــة  “المؤسســـة  وأســـهمت 
ترســـيخ  فـــي  محـــوري  بـــدور  اإلنســـانية” 
إســـهاماتها  عبـــر  والعطـــاء  التكافـــل  قيـــم 
ألـــف يتيـــم وأرملـــة   11 الخيريـــة بكفالـــة 
االحتياجـــات  وذوي  المســـنين  ورعايـــة 
الخاصة، واستفادة 4 آالف من مساعداتها 
مـــن  آالف   8.3 مـــن  وأكثـــر  التعليميـــة، 
ودعمهـــا  الصحيـــة،  للرعايـــة  مســـاعداتها 

االجتماعيـــة  المشـــاريع  وتنميـــة  إلنشـــاء 
والخيريـــة واإلنســـانية، فضالً عـــن أياديها 
البيضاء في تقديم مســـاعداتها اإلنســـانية 
والصديقـــة  الشـــقيقة  للـــدول  واإلغاثيـــة 
أو  األزمـــات  أو  الحـــروب  مـــن  المتضـــررة 
الكـــوارث الطبيعيـــة والتـــي اســـتفاد منهـــا 
ألـــف إنســـان منـــذ العـــام   36.2 أكثـــر مـــن 
2009، وإســـهاماتها ليـــس فقط في تقديم 
المعونـــات اإلغاثيـــة مـــن الغـــذاء والدواء، 
تعليميـــة  مشـــروعات  إقامـــة  فـــي  وإنمـــا 

وعلمية وصحية وإسكانية وتنموية.
دور  تدعيـــم  علـــى  المملكـــة  وتحـــرص 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وإســـهاماتها 
في دعـــم المســـيرة التنمويـــة والتطوعية، 
حيـــث ارتفعت أعدادها خالل العهد الزاهر 
لجاللـــة الملك إلى 640 جمعية أهلية العام 
2020، تشـــمل 111 جمعيـــة خيريـــة، و21 
جمعية نسائية، و19 جمعية تعاونية، و17 

جمعية لرعايـــة ذوي اإلعاقة، و9 جمعيات 
حقوقيـــة، و4 جمعيات لرعاية كبار الســـن، 
و3 جمعيـــات إغاثية، منهـــا جمعية “الهالل 
األحمـــر البحريني”، وعضويتها الفاعلة في 
االتحاد الدولـــي لجمعيات الصليب األحمر 
والهـــالل األحمـــر، وغيرهـــا مـــن الجمعيات 

األهلية.
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وأطلـــق 
اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمناء المؤسســـة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية ســـمو  الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مبـــادرة “فينـــا 
خيـــر” لدعم جهـــود “فريق البحريـــن”، وتم 
مـــن خاللهـــا اعتمـــاد حزمـــة من المشـــاريع 
لمســـاعدة المتضررين مـــن جائحة كورونا 
دينـــار،  مليـــون   17,43 قدرهـــا  بميزانيـــة 
لدعـــم الفئـــات المحتاجة واألســـر المنتجة 
وأصحـــاب األعمـــال غيـــر المســـجلين فـــي 

نظام التأمينات وتوفير 10 آالف حاسوب 
للطلبـــة، وســـالل غذائيـــة ضمـــن مشـــروع 
“غـــذاؤك فـــي بيتـــك”، وتوزيـــع 1.6 مليون 
وجبـــة غذائية قبـــل وأثناء وبعـــد رمضان، 
والعمـــل علـــى إنشـــاء مركز لعـــالج األوبئة 
ودعم البرمجيات وتقنيات التعلم عن ُبعد، 
وسداد كامل الديون والمستحقات المالية 
على مجموعة مـــن الغارمين ضمن تطبيق 
“فاعـــل خيـــر” لـــوزارة الداخليـــة، هـــذا إلى 
جانب دور المجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل  البـــالد 
المفـــدى بتقديـــم المســـاعدات االجتماعية 
والخيرية، وإطالق حملة “متكاتفين ألجل 
ســـالمة البحريـــن”، ومبادراتهـــا بتخفيـــف 
معانـــاة المتضرريـــن مـــن جائحـــة كورونـــا، 

وسداد ديون الغارمات.
)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا
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النفـــط يتمــاســك قــــرب 44 دوالرا

الصين قد تبيع حيازاتها من سندات الخزانة األميركية

ــاوف الــطــلــب ــخـ ــفــعــل مـ ــوب انــخــفــاض أســبــوعــي ب ــ ــجــه ص ــت ي

ــر مـــــــع واشــــنــــطــــن ــ ــ ــوت ــ ــ ــت ــ ــ ــي ال ــ ــامـ ــ ــنـ ــ فـــــــي ضـــــــــوء تـ

يتماســـك النفـــط قـــرب 44 دوالرا أمـــس 
الجمعـــة ويتجـــه صـــوب تســـجيل أكبـــر 
إذ  يونيـــو،  منـــذ  أســـبوعي  انخفـــاض 
ُتضـــاف أرقـــام تشـــير إلى ضعـــف الطلب 
لمخاوف بشأن بطء التعافي من جائحة 

كوفيد19-.
وأظهـــر تقرير حكومي أمريكي انخفاض 
الطلـــب المحلي علـــى البنزين في أحدث 
أســـبوع. وكشـــفت بيانات رسمية ارتفاع 
مخزونات نواتج التقطير الوســـيطة في 
ســـنغافورة وهـــي مركـــز لتخزيـــن النفط 
في آســـيا فوق أعلى مســـتوى في تسعة 

أعوام.
برنـــت  العالمـــي  القيـــاس  خـــام  وصعـــد 
خمســـة ســـنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 

الســـاعة  بحلـــول  للبرميـــل  دوالر   44.12
ويتجـــه  جرينتـــش،  بتوقيـــت   07:45
صوب انخفاض 2.3 بالمئة في األسبوع. 
وتراجـــع خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط 
األميركـــي 3 ســـنتات إلـــى 41.34 دوالر 

ويتجـــه صوب أول هبوط أســـبوعي في 
5 أسابيع.

والتركيـــز الجمعة على بيانـــات الوظائف 
األميركيـــة المقـــرر صدورها في الســـاعة 
قـــد  بتوقيـــت غرينتـــش، والتـــي   12:30

التباطـــؤ  فـــاق  إذ  بيـــع،  عمليـــات  تطلـــق 
المتوقـــع في التوظيـــف التقديرات. ومن 
المتوقـــع انخفاض معدل البطالة إلى 9.8 

% من 10.2 %.
وقـــال ســـتيفن برينـــوك مـــن بي.فـــي.إم 
للسمســـرة فـــي النفـــط “مخـــاوف الطلب 
اهتمـــام  ومركـــز  صـــدارة  فـــي  راســـخة 
تقريـــر  متابعـــة  ســـتجري  المتعامليـــن... 
الوظائـــف غيـــر الزراعيـــة فـــي الواليـــات 
المتحـــدة اليـــوم عـــن كثب وصـــدور رقم 
المحفـــز  يكـــون  قـــد  للتوقعـــات  مخيـــب 

القادم على الهبوط”.
لـــدى إف.جـــي.إي إن  ويقـــول محللـــون 
كورونـــا  بفيـــروس  اإلصابـــات  ارتفـــاع 
عالميـــا وتجـــدد فـــرض إجـــراءات العزل 
العـــام ســـيبددان اآلمال في الســـحب من 

المخزونات النفطية لبعض الوقت.

نقلـــت صحيفـــة جلوبـــال تايمـــز الصينيـــة 
المدعومة من الدولة عن خبراء قولهم إن 
بكيـــن ربما تخفـــض تدريجيا حيازاتها من 
ســـندات وأوراق الخزانـــة األميركيـــة، في 

ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.
وفـــي ظل تدهـــور العالقـــات بيـــن الصين 
والواليـــات المتحـــدة بشـــأن عـــدة قضايـــا 
والتجـــارة  كورونـــا  فيـــروس  بينهـــا  مـــن 
األســـواق  القلـــق  ينتـــاب  والتكنولوجيـــا، 
الماليـــة علـــى نحـــو متزايـــد بشـــأن مـــا إذا 
كانـــت الصيـــن ســـتبيع الديـــون الحكومية 
األميركية التي تحوزها كسالح؛ لمواجهة 

الضغط األميركي المتزايد.
وُنقل عن شـــي جين يانغ األستاذ بجامعة 
شـــنغهاي للمالية واالقتصاد يوم الخميس 
قوله “الصين ســـتقلص تدريجيا حيازاتها 
مـــن الديون األميركية إلى نحو 800 مليار 

دوالر فـــي ظـــل الظـــروف الطبيعيـــة” ولم 
يذكـــر إطـــارا زمنيا مفصال لذلـــك. وأضاف 
“لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها 
األميركيـــة فـــي حالة قصوى، مثـــل النزاع 
العسكري”. وتملك الصين، ثاني أكبر حائز 
غير أميركـــي ألدوات الخزانـــة األميركية، 
1.074 تريليـــون دوالر مـــن األدوات فـــي 
يونيـــو، انخفاضا مـــن 1.083 تريليون في 

الشهر السابق وفقا ألحدث بيانات رسمية.
وتخفـــض الصيـــن حيازاتها من الســـندات 
األميركيـــة علـــى نحـــو مطـــرد منـــذ بداية 
مراقبـــي  بعـــض  أن  بيـــد  الجـــاري،  العـــام 
الســـوق يشـــكون فـــي أن الصيـــن ربمـــا لم 
تبـــع بالضـــرورة أدوات الخزانة األميركية، 
إذ إنهـــا ربمـــا تســـتغل أمناء حفـــظ آخرين 

لشراء سندات الخزانة.

مـــن  دوالر  مليـــار   800 إلـــى  والخفـــض 
المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها 
بأكثـــر مـــن 25 بالمئة. ويقـــول محللون إن 
حدوث بيـــع صيني على نطاق كبير، عادة 
ما ُيشـــار إليه “بالخيار النـــووي”، قد يطلق 

اضطرابا في األسواق المالية العالمية.
وأشـــارت الصحيفة الحكومية إلى ســـبب 
آخـــر للبيـــع وهـــو خطـــر التعثـــر المحتمـــل 
فـــي الواليـــات المتحـــدة، إذ إن ديـــن أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالم ارتفع بشـــدة إلى نحو 
نفس حجم الناتج المحلي اإلجمالي، وهو 
مســـتوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية 
الثانية ويفوق بكثير خط األمان المعترف 

به دوليا عند 60 بالمئة.
الـــدوالر  علـــى  بقـــوة  منكشـــفة  والصيـــن 
األميركـــي واألصـــول المقومـــة بـــه. وتبلغ 
االحتياطـــات األجنبيـــة الرســـمية للصيـــن 

3.154 تريليون دوالر بنهاية يوليو.

لندن - رويترز

شنغهاي - رويترز
لندن - رويترز

أظهــرت إحصــاءات تدفقــات أســبوعية مــن بنــك أوف 
أميــركا أمــس الجمعــة أن المســتثمرين ضخــوا المال في 
صناديــق الســندات والذهــب فــي األســبوع المنتهــي فــي 
الثانــي مــن ســبتمبر وتخارجــوا مــن األســهم، إذ تكبــح 
المخاوف إزاء االنتخابات األميركية الشهية للمخاطرة.

ويتوقع بنك أوف أميركا أن 
تظل األسواق “متقلبة” وأن 
يبلـــغ المؤشـــر ســـتاندرد اند 
 3630 500 مســـتوى  بـــورز 
قبل االنتخابـــات األميركية 
التي تجرى فـــي الثالث من 

نوفمبر.
أميـــركا  أوف  بنـــك  وقـــال 
الســـندات  صناديـــق  إن 
تدفقـــات  نـــزوح  ســـجلت 
دوالر،  مليـــار   22 بقيمـــة 

بينما اســـتقطبت الســـندات 
المصنفة عند درجة جديرة 
مليـــار   16.6 باالســـتثمار 
أعلـــى  ثالـــث  وهـــي  دوالر 
اإلطـــالق  علـــى  تدفقـــات 
لهـــا. وغذى ذلك مشـــتريات 
أصول للبنوك المركزية التي 
تبلغ 1.4 مليار في الســـاعة 
منـــذ مـــارس، حين تســـببت 
جائحة فيروس كورونا في 

اضطراب األسواق المالية.

المستثمرون يقبلون على الذهب 
والسندات قبيل تداوالت “متقلبة”

%  27 قــــــــــــدره  ســــــنــــــوي  بـــــانـــــخـــــفـــــاض 

17 ألف سيارة جديدة للبحرين في 7 أشهر

البحرينـــي  الســـيارات  قطـــاع  اســـتمر 
بتســـجيل التراجعات خـــالل هذا العام 
بعد سلسلة من التراجعات شهدها في 
األعوام الماضية، حيث أظهرت بيانات 
رســـمية تراجع واردات الســـيارات إلى 
المملكة في األشـــهر السبعة  األولى أي 
من يناير إلى يوليو الماضي في مؤشر 
على تراجع مبيعات شـــركات ووكاالت 

السيارات.
تراجـــع  رســـمية  بيانـــات  وأظهـــرت 
واردات الســـيارات عبـــر مينـــاء خليفة 
المينـــاء  يعتبـــر  والـــذي  ســـلمان،  بـــن 
التجـــاري الرئيـــس فـــي البـــالد، والـــذي 
تمـــر عبـــره معظـــم واردات الســـيارات، 
تراجـــع نســـبته 27 % فـــي الســـيارات 
الجديـــدة الـــواردة للبحرين. وأشـــارت 
أرقـــام مالحية إلى أن عدد الســـيارات 
التي اســـتوردها البحرين عبـــر الميناء 
فـــي الفترة من يناير إلـــى يوليو 2020 
قد بلغت 17 ألف سيارة مقابل 23 ألف 

ســـيارة فـــي العام الســـابق فـــي تراجع 
ملحـــوظ ســـاهم فيـــه جائحـــة كورونا 
التي تسببت بتراجع كبير في مبيعات 

السيارات.
وشـــهدت معارض السيارات قبل أشهر 
فتـــرة إغالق صعبة خصوصا في شـــهر 
رمضـــان المبارك والـــذي يصادف عادة 

موسم مبيعات للسيارات الجديدة.

وفي الشـــهر الماضي تراجعت واردات 
تـــم  31 %، حيـــث  بنســـبة  الســـيارات 
اســـتيراد 2125 مركبـــة جديـــدة، وفي 
شـــهر يونيو كانت نســـبة التراجع نحو 
70 %، وهو أكبر تراجع شهري مسجل، 
حيـــث لم تتعد الســـيارات المســـتوردة 

1112 مركبة.
وشـــهدت معظـــم الشـــهور تراجعـــا في 

شـــهر  باســـتثناء  الســـيارات  واردات 
يناير الماضي والذي سجل فيه  زيادة 
نسبتها 15 %، لكن هذا الشهر هو الذي 
يســـبق الشـــهر الذي تم إعالن اكتشاف 
أول حالـــة إصابة بفيروس كورونا في 
فبرايـــر الماضـــي، والـــذي بـــدأت بعـــده 
الحكومة في مارس إجراءات لإلغالق 
الصحي وإجراءات احترازية لمواجعة 
وباء “كوفيـــد 19” الذي أثر على جميع 

القطاعات السيارات.
وكان قطـــاع الســـيارات يتعافـــى فـــي 
2019 مـــن أول عام مـــن فرض ضريبة 
لـــم  الوقـــت  أن  إال  المضافـــة  القيمـــة 
يســـعفه لتســـجيل زيادة لتأتـــي ضربة 
 19 كوفيـــد  جائحـــة  بانتشـــار  ثانيـــة 
التي أثـــرت على متســـوى الطلب على 
مـــا يبـــدو ودفـــع بشـــركات الســـيارات 
لتخفيـــف طلبات الســـيارات، كما نقلت 
تقارير عن كســـاد في ســـوق السيارات 

الجديدة في دولة الكويت الشقيقة.

أسطنبول - رويترز

تركيا تمدد حظر 
تسريح الموظفين

ــلـــى تــســريــح  ــيـــا حـــظـــرا عـ مــــــددت تـــركـ
التبعات  لمكافحة  شهرين  الموظفين 

االقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وجرى اإلعالن عن القرار الرئاسي، الذي 
نوفمبر،  منتصف  حتى  الحظر  سُيبقي 

في الجريدة الرسمية أمس.
في  األولـــى  للمرة  التدبير  هــذا  وُفـــرض 
رجب  الرئيس  لكن  أشهر   3 لمدة  أبريل 
لتمديده  السلطة  لديه  ــان  أردوغـ طيب 

حتى يوليو 2021.

كيف نكشف العناصر القيادية من حولنا؟
Û  هناك سمات تبرز شخصية القائد التي تولد مع اإلنسان وتؤهله

لتســلم مواقــع قياديــة، وتحقيــق أداء مميــز ورضــا المجموعــة 
التي يقودها، لكن األهم يبرز في كيفية اكتشاف القائد.

Û  :تمر عملية اكتشاف العناصر القيادية بـ 6 مراحل أساسية، هي
التنقيب، التجريب، التقييم، التأهيل، التكليف والتمكين.

Û  مرحلة التنقيب: وهي المرحلة التي يتم فيها تحديد مجموعة
النواحــي  كل  مــن  واقعهــم  دارســة  المطلــوب  األشــخاص  مــن 
)االجتماعيــة والعائليــة ومراحــل النمــو والمعيشــية والدراســية 
والسياســية  الثقافيــة  والخلفيــة  إليــه  ينتمــي  الــذي  والنســب 
لــه وأفــراد عائلتــه(، وتشــبه هــذه المرحلــة كالباحثيــن عــن آبــار 
النفــط، أو مناجــم الذهــب، فللقائد أن يتخيل كــم تتكلف الدول 
والشركات الكبرى في البحث عن العناصر القيادية، وينبغي أن 
تأخذ هذا االهتمام وتوفر لها الموارد الالزمة مهما كانت التكلفة 

وعلى الجهة المسؤولة التي تتولى اإلشراف على المهمة.
Û  مرحلــة التجريــب: وهــي المرحلــة التــي يجــري فيهــا اختيــار 

وتمحيــص المجموعــة التي تــم اختيارها وحصرهــا في مرحلة 
التنقيــب، وتكــون المجموعــة هنــا تحت المراقبــة والتجربة من 
خــالل الممارســات اليومية والمواقف المختلفة ســواء الذهنية 
أو اإلنســانية أو الفنيــة، والبد أن يعطــى الفرد في هذه المرحلة 
الوقــت الكافــي الســتكمال التجربــة وإنضاجهــا وأخــذ الفرصــة 

كاملة.
Û  مرحلــة التقييــم: وفــي هذه المرحلــة التي يتم فيها تشــخيص 

ومراجعــة وتقيــم المجموعة على ضوء عدد مــن المعايير التي 
يتــم وضعهــا مســبًقا، فتكشــف جوانــب األداء مــن كل نواحيــه 

وذلك بالطرق العلمية المناسبة.
Û  كل تتضــح  أن  وبعــد  المرحلــة  هــذه  وفــي  التأهيــل:  مرحلــة   

جوانــب القصــور والضعــف فــي شــخصيات المجموعــة، تقــوم 
االحتياجــات  بتحديــد  القــادة  إعــداد  عــن  المســؤولة  اإلدارة 
التدريبيــة حســب ما تقتضيه الحاجــة العملية واختيار البرامج 
التدريبيــة المناســبة، والبــد مــن اختيــار المدربيــن ذوي الخبــرة 
العمليــة والتجربة القياديــة الطويلة للقيام بالتدريب والتجديد 

والتطوير لألفكار والمفاهيم والمهارات.
Û  مرحلــة التكليــف: وبعــد أن يتم تأهيل المجموعــة المختارة من

المرشــحين للعمــل القيــادي عبــر المراحــل الســابقة وتدريبهــم 
وتأهيلهــم علــى مســتلزمات هذا العمــل نظرًيا وعلمًيــا، وبعد أن 
تتــم معرفــة أكثر دقة ألفراد المجموعة تقوم المســؤولة بتفريغ 
البعــض منهــم وتعينهم لفترات متفق عليها حتى يتبين العنصر 

القيادي المتميز عبر العمل الميداني.
Û  تأخــذ أن  وبعــد  األخيــرة،  المرحلــة  وهــذه  التمكيــن:  مرحلــة 

العناصــر القياديــة فرصتها من حيث التجربــة والموقع القيادي 
العلمــي، تتضــح المعالــم األساســية لشــخصية كل عنصــر مــن 
العناصــر القياديــة، وهنــا نصل إلى مرحلــة التخويل والتفويض 

والصالحيات التي تتناسب مع القبليات القيادية.
Û  القيــادة هــي القــدرة علــى حث اآلخريــن على االنقيــاد واالتباع

وتحفيزهــم، وهنــا تتضح أهمية اكتشــاف القائــد الكاريزمي لما 
يوفــره مــن تحفيــز وإنجــاز ليضع موارد المنظمة تســير حســب 

األهداف المطلوبة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

علي الفردان

المنامة - بورصة البحرين

بلغــت كميــة األســهم المتداولــة فــي “بورصــة البحريــن” فــي األســبوع 
الماضــي 17 مليونــا و908 آالف و303 أســهم بقيمــة إجماليــة قدرهــا 3 
ماليين و34 ألفا و706 دنانير، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من 

خالل 310 صفقات.

األســـبوع  هـــذا  المســـتثمرون  تـــداول 
أســـهم 20 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 
14 شـــركة، في حين انخفضت أســـعار 
أسهم شـــركة واحدة، واحتفظت باقي 

الشركات بأسعار إقفالها السابق.
القيمـــة  فـــي  القطاعـــات  مســـاهمة 
اإلجمالية اســـتحوذ على المركز األول 
فـــي تعامـــالت هـــذا األســـبوع قطـــاع 
البنـــوك التجاريـــة، حيـــث بلغـــت قيمة 
أســـهمه المتداولـــة مليـــون و156 ألفـــا 

و461 دينـــارا أو مـــا نســـبته 38.11 % 
مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرها 4 مالييـــن و110 آالف 
و359 ســـهما، تـــم تنفيذهـــا مـــن خالل 

107 صفقات.
أما المرتبـــة الثانية، فكانت من نصيب 
قطـــاع الخدمـــات، حيـــث بلغـــت قيمة 
أســـهمه المتداولة 840 ألفا و95 دينارا 
بنســـبة 27.68 % مـــن إجمالـــي قيمـــة 
األسهم المتداولة في البورصة وبكمية 

قدرها مليـــون و991 ألفا و45 أســـهما، 
تم تنفيذها من خالل 91 صفقة.

أداء الشركات المســـجلة في البورصة 
أمـــا على مســـتوى الشـــركات، فجاءت 
مجموعـــة جـــي اف اتـــش الماليـــة في 
المركز األول من حيث القيمة، إذ بلغت 
قيمـــة أســـهمه 650 ألفـــا و199 دينـــارا 
وبنســـبة 21.43 % مـــن قيمة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 10 ماليين 
و237 ألفا و650 سهما، تم تنفيذها من 

خالل 45 صفقة.
الثانـــي شـــركة  المركـــز  فـــي  وجـــاءت 
بقيمـــة  )بتلكـــو(  لالتصـــاالت  البحريـــن 
قدرهـــا 636 ألفا و499 دينارا وبنســـبة 
20.97 % من قيمة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها مليون و477 ألفا و708 

أسهم، تم تنفيذها من خالل 54 صفقة.  
وفيمـــا  القطاعيـــة  المؤشـــرات  أداء 
يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول 
أدناه يوضح أداء المؤشرات لقطاعات 
البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة 

بأدائها األسبوع الماضي.
األســـبوع  فـــي  اليومـــي  المتوســـط   
وبالعـــودة إلى معـــدالت التداول خالل 
هـــذا األســـبوع من خالل 3 أيـــام عمل، 
بلـــغ المتوســـط اليومي لقيمة األســـهم 
المتداولـــة بلـــغ مليونـــا و11 ألفا و569 
دينارا، في حين كان المتوسط اليومي 
لكميـــة األســـهم المتداولـــة 5 مالييـــن 
و969 ألفـــا و434 ســـهما أمـــا متوســـط 
عـــدد الصفقـــات خـــالل هذا األســـبوع، 

فبلغ 103 صفقات. 

ــوك الــتــجــاريــة ــنـ ــبـ ــط تـــركـــيـــز عـــلـــى أســـهـــم قـــطـــاع الـ ــ وسـ
قيمة التداوالت األسبوعية بالبورصة 3

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

للتواصل: 17111483

هل تخلف باريس واشنطن في العراق؟
في زيارته التي لم تتعد أربع ســـاعات لبغداد أكد الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون أهمية دعم ســـيادة العراق، حيث صرح بأن أهم 
التحديـــات التـــي يواجههـــا العراق هـــي التدخـــات الخارجية التي 
تهدد ســـيادته على أراضيه، وفي ضوء ذلك قدم الرئيس الفرنسي 
بالتعاون مع األمم المتحدة مبادرة دعم مســـيرة الســـيادة العراقية، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مامـــح المبـــادرة التـــي قدمها ماكـــرون غير 
واضحـــة لحـــد اآلن إال أن هنـــاك العديـــد من المعطيـــات التي يمكن 
أن نبنـــي عليهـــا بعـــض التحليات بخصـــوص العاقة بيـــن ماكرون 

والعراق.
ففي حين وصف العديد زيارة الرئيس الفرنســـي للعراق بالمفاجئة، 
أعتقد شـــخصيا أنها غير ذلك حيث ســـبقت زيارة الرئيس الفرنسي 
للعـــراق بفتـــرة وجيزة زيارة لوزيـــر خارجيته وزيـــارة أخرى لقائدة 
الجيوش الفرنسية لبغداد، ما يعني أن العراق موجود على األجندة 
الفرنسية منذ فترة ليست وجيزة، ما يفند إلى حد ما نظرية الزيارة 

الدبلوماسية الخالية من األجندة السياسية.

يبدو أن فرنســـا لن تفوت فرصة االنســـحاب األميركي من المنطقة 
ومن العراق تحديدًا، والبحث عن موطئ رجل في الشرق األوسط 
هو ما يراود الرئيس الفرنسي ماكرون، حتى إن كان ذلك ليس في 

المستقبل القريب إال أن التهيئة دائما ما تتطلب فترة طويلة.
الســـؤال الذي يطرح نفســـه.. هل عودة فرنســـا كاعب أساسي في 
المنطقـــة يعتبر عاماً إيجابيًا للشـــرق األوســـط؟ على الرغم من أن 
البعض يرى أن الرئيس الفرنســـي يقصـــد طهران عندما تحدث عن 
التدخـــل الخارجي الذي يهدد العـــراق إال أن العاقة الجيدة ما بين 
فرنسا وطهران معروفة، ففرنسا كانت أول من وقف ضد واشنطن 
عندمـــا قررت االنســـحاب من معاهدة 1+5، كمـــا أن إصرار ماكرون 
علـــى الجلوس مع ممثلـــي حزب هللا في بيـــروت واعتبارهم جزءا 
من صنع القرار السياسي في لبنان مسألة يجب اإلمعان فيها كثيرًا. 

ال يخفى على أي أحد اليوم أن المصلحة محور السياسة، وهي التي  «
تتحقق دائمًا بانتهاز الفرص، والعراق اليوم وبعد انسحاب القوات 

األميركية أضحى فرصة سيحاول الغرب تحديداً استغاللها.

قطب ونجيب محفوظ
كثيرة هي المقاالت والكتب التي اتخذت من عبارة “الطريق إلى 
نوبـــل بدأ من الحارة” عنوانًا لها بعـــد فوز نجيب محفوظ بجائزة 
نوبـــل 1988؛ لكـــن لعـــل الكثيريـــن ال يعلمـــون أن منّظـــر “اإلخوان 
المســـلمين” ســـيد قطـــب هـــو أول مـــن اكتشـــف فـــي األربعينيات 
إبداعات محفوظ الروائية األولى، بينما كانت الصحافة تتجاهلها؛ 
فهل يصح القول إن الطريق إلى نوبل بدأ من سيد قطب؟ لم يكن 
الرجـــل حينها كما انتهى إليه بتلك النهاية المأســـاوية حين أعدم 
لتورطـــه في تنظيـــم إخواني إرهابي جديد بعـــد عام من اإلفراج 
عنـــه 1964، بـــل كان كاتبًا منفتحـــًا على مباهج الحياة ووســـطيًا 
إســـاميًا معتدالً، وكان مغرمًا بكتابات طه حسين وعباس العقاد 
وغيرهمـــا من كبار كّتاب مصر المســـتنيرين. لكـــن بعد عودته من 
بعثة ألميركا عشـــية قيام ثورة يوليو التي أّيدها بقوة لم يجد له 
مكانـــًا فيها كما كان يطمح، فانضـــم لإلخوان وتورط في محاولة 

اغتيال عبدالناصر 1954. 
ورغم الخالف الجذري بين أفكار قطب ومحفوظ، لم ينس األخير له  «

دوره في تسليط الضوء على أعماله األولى؛ فقرر زيارته في منزله 
بحلوان إثر اإلفراج عنه، وعن ذلك يقول محفوظ: “لقد رأيت أمامي 

إنسانًا آخر حاد الفكر متطرف الرأي ويرى أن المجتمع عاد إلى 
الجاهلية األولى وأنه مجتمع كافر البد من تقويمه بتطبيق شرع 
الله انطالقًا من فكرة الحاكمية، وسمعت منه آراءه دون الدخول 
معه في جدل أو نقاش حولها، فماذا يفيد الجدل مع رجل وصل 
إلى تلك المرحلة من االعتقاد المتعصب”، وأشار إلى أنه اُصيب 
بـ “صدمة شديدة وهزة عنيفة” عندما سمع بتنفيذ حكم اإلعدام 

فيه بعد عامين فقط من هذا اللقاء بتهمة تورطه في إعادة تنظيم 
اإلخوان ببرنامج إرهابي جديد. ليس قطب الحالة الوحيدة في االرتداد 

من الفكر المستنير إلى الفكر الظالمي المتعصب، فعالمنا العربي 
يعج بمئات الحاالت من كبار المثقفين وبينهم علمانيون، ما يدعو 

لدراسات تكشف أسبابها االجتماعية والسياسية.

رضي السّماك

قـــام موقـــع vouchercloud بدراســـة لتحديـــد أذكى شـــعوب العالم، 
وتمت الدراسة على معايير ثاثة أساسية للقياس، المعيار األول من 
خـــال حصر عدد جوائز نوبـــل التي حصلت عليها أعلى ٢٥ دولة، ثم 
قامـــوا باختبارات ذكاء فـــي كل دولة من هذه القائمـــة، وثالث معيار 
تـــم اعتمـــاده يتعلق بالمســـتقبل من خال قياس مســـتوى التحصيل 
الدراســـي في كل دولة، حيث جاءت اليابـــان في المركز األول، تليها 
سويســـرا، ثم الصين، فالواليات المتحدة األميركية، ثم هولندا، هذه 
المراكـــز الخمســـة األولى، ويمكن االطاع علـــى كل القائمة من خال 

الموقع.
وال توجـــد ضمـــن القائمـــة أيـــة دولة عربيـــة، وال أطرح األمـــر من باب 
االستعجاب، فهذه النتيجة ُمتوقعة وطبيعية نظرًا لنمط الحياة التي 
يعيشـــها العربـــي، نحن ُنجهد أنفســـنا فـــي الخافات على كل شـــيء، 
بـــدءًا من أصل اإلنســـان وانتهـــاًء بالعقائد، يهمنا تحســـين أخاقيات 
كل شـــخص وكل شعب في العالم إال أخاقنا، نشير للشعوب األخرى 

بالتخلـــف واإلباحيـــة وانعـــدام األخاق، لكـــن يجوز لنا ممارســـة هذا 
االنحـــدار األخاقـــي فـــي الحكـــم علـــى اآلخريـــن، ننظـــر للمجتمعات 
األقـــل حظوة بشـــكل دونـــي ألنهم شـــعوب كادحة تقـــدس العمل وال 
تجد األعمال البســـيطة عارا، أسباب كثيرة تمنعنا أن نكون على هذه 
القائمة، فنحن نقدم المحسوبية على عدالة الفرص، ونضع األشخاص 
غير المناســـبين، وال نعطي للشباب فرصة التطوير ونحارب أفكارهم 

بالرجعية والوصاية.
لكن مازلنا نملك الفرصة إن أعدنا ترتيب كل شيء، إن قدمنا حصص 
االبتكار واإلبداع بدالً من تكرار المناهج في صور مختلفة ومسميات 
متعـــددة، إن تركنـــا قياس قدرات الطـــاب بالتكـــرار والحفظ وركزنا 

على الفهم والتطوير.
المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لكنها خطوة أولى على الحكومات  «

أن تخطوها مثلما فعلت دول شرق آسيا التي وجدت خمس دول منها 
مكانها في قائمة الشعوب األذكى في العالم.

أذكى شعب في العالم

مريم أبوادريس

مع عودة الهيئات اإلدارية والتعليمية فإّن وزارة التربية والتعليم أكملت 
كل اســـتعداداتها المتمثلـــة فـــي المعلميـــن واإلدارييـــن وتهيئـــة المبانـــي 
المدرســـية، طبعا ليس بوســـع أحد أن يقلل من كل هذه الجهود، لكننا في 
ذات الوقت نود اإلشارة إلى أنه لكي نضمن نجاح سير العملية التعليمية 
فإّنه ينبغي التنبه إلى أّن هناك عناصر رئيسية لعملية التعليم في مقدمتها 
توفيـــر البيئـــة المعرفية التـــي تكفل للمعلميـــن والمعلمـــات تأدية مهامهم 
بنجاح. المعنى المراد بالبيئة التعليمية القيم والممارسات اإليجابية التي 

تضمن الوصول إلى طاب متميزين في التحصيل الدراسّي. 
وال تغيـــب عنـــا اإلشـــارة إلى الدعوات إلـــى تحديث المنظومـــة التعليمية 
وإشـــراك الهيئـــات التعليميـــة فـــي كل القضايـــا المتعلقـــة بعمليـــة التعليم 
وأهمها على اإلطاق بناء المنهج المدرســـّي، والذي نعتقد أّنه ما لم يكن 

للمعلمين دور في المنهج فلن يكتب لعملية التعليم النجاح المأمول. 
ومع بداية عام دراســـي جديد نعيد ما ســـبق التأكيـــد عليه بالتركيز على 
تحســـين مخرجـــات التعليـــم، وهـــو مـــا وضعتـــه وزارة التربيـــة والتعليم 
علـــى رأس أولوياتهـــا. إّن خبراء التربية المعاصريـــن يؤكدون أّن التعليم 

الحديث يتطلب تعويد الطاب على انتهاج التفكير الخاق والخروج من 
األســـاليب السائدة والمعتادة كتوجيه األســـئلة النمطية وتلقي اإلجابات 
المعلبة. إّن مثل هذا التوجه يتطلب من المعلمين إعداد األسئلة المحفزة 
على التفكير حتى في ظل الظروف المستجدة )التعليم عن بعد(، إضافة 
إلـــى الخطـــط التـــي تمكن الطلبة مـــن التعبير عن آرائهـــم، إّن الجميع بات 
مدركا أّن أساليب التعليم التقليدي يستحيل أن تخرج أجياال قادرة على 

اإلبداع واالبتكار. 
غنّي عن القول إّن المنهج القائم على تفريد التعليم يمكن المعلم من  «

التعرف على قدرات الطلبة ومن ثم وضع البرامج المالئمة لتطوير قدراتهم 
وفتح اآلفاق أمامهم للتفكير المبدع الذي هو سمة العصر، والهدف األكبر 
أمام المعلمين في عالمنا المعاصر هو العمل بكل الوسائل واإلمكانيات 

على بناء شخصية الطالب دراسيا وسلوكيا، وهذا يتطلب إتاحة الفرصة لهم 
لتنمية شخصياتهم وخلق جيل يعتز بهويته وتراثه وقادر على المنافسة 

في مختلف ميادين المعرفة، ووزارة التربية سعت على مدى األعوام 
المنقضية لخلق أجيال تحقق التميز في التعليم لكننا نعتقد أنه يجب على 

األسرة أن تنهض بأدوارها التربوية والمجتمعية األخرى.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

من أجل عام دراسي مميز

“نذكرهم بالخير والكلمة الطيبة”
فـــي كثيـــر مـــن األوقـــات تحصـــل للمـــرء صـــدف ومفارقـــات تبقـــى 
محفـــورة فـــي ذاكرته، ففـــي صبيحـــة كل جمعة وبحســـب الظروف 
المتاحة تأخذني قدماي إلى األســـواق الشـــعبية بالبحرين لما لها من 
مـــذاق خاص عنـــد أبناء جيلي، وذلـــك إما ألجل التبضـــع أو “الفرجة 
والتطمـــش” والترفيـــه عـــن النفـــس، أو االســـتطاع ورصـــد األســـعار 
وغيرهـــا مـــن األمـــور األخـــرى مثـــل االلتقـــاء باألصدقـــاء والمعارف، 
ســـواء من عموم الشعب أو المســـؤولين في مفاصل الدولة، وتبادل 
األحاديث القصيرة معهم عن أمور الحياة والقضايا التي تهم الشارع 
البحرينـــي، وأحيانا أخرى عن عبق الماضي وذكرياته الجميلة وتلك 

األيام الحلوة التي عشناها بمرارتها وحاوتها.
وبالرغم من أن أسواقنا هذه قليلة نسبيا إذا قيست باألعداد الكبيرة 
مـــن مرتاديهـــا ومحبيها من كل طبقـــات المجتمع البحرينـــي، إال أننا 
نطالـــب بزيادتهـــا واالهتمام بها وتطويرها لما لها من أهمية عند أهل 
البحرين وضيوف الباد، ولوجودها دور كبير في تنشـــيط االقتصاد 
والســـياحة لما تنبض به من حياة وحيوية ونشاط وحركة ال نجدها 

في المجمعات التجارية الكبيرة.
وقبل أسبوعين وفي يوم الجمعة وبينما كنت أتبضع من أحد بائعي 
الخضـــار والفواكـــه في ســـوق المحـــرق المركزي، رأيـــت أحد اإلخوة 
الـــوزراء يتبضع “ويســـوم ويســـاوم، وينقـــي الفاكهـــة والخضار بيده 
مثلـــي”، وفـــي يوم الجمعة الـــذي يليه التقيت مع وزيـــر آخر تربطني 
معـــه معرفة قديمة وهو إنســـان عرف عنه التواضـــع مع الجميع قبل 
وبعـــد اســـتامه حقيبتـــه الوزاريـــة المهمـــة، “يتبضـــع حالـــه حـــال أي 

مواطن آخر”.
ما وددت الوصول إليه في هذه العجالة والحديث عن هذه النماذج  «

الواقعية التي حصلت معي شخصيا... أن يتحرك جميع اإلخوة الوزراء 
خصوصا الذين استلموا الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية 

ومن في حكمهم، وأن يحذوا حذو زمالئهم الوزراء، وينزلوا إلى الشارع، 
خصوصا األسواق الشعبية، لاللتقاء بعدد من الناس واالطالع بأنفسهم 

على أحوالهم والسعي في حل قضاياهم العالقة التي تأتي ضمن 
صميم عملهم، فالسيرة الطيبة ومساعدة الناس وتذليل الصعاب 

تبقى إلى ما ال نهاية، ولنا أمثلة كثيرة، فهناك وزراء ومسؤولون 
سابقون مضت سنوات طويلة على خروجهم من وظائفهم، لكننا 

كمواطنين مازلنا إلى هذه اللحظة نذكرهم بالخير والكلمة الطيبة. 
وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

بدور عدنان

bedoor.articles
@gmail.com



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

دش جديد رسيفر HD + تركيب  ٢٦ د.ب
برمجة  ٥ د.ب

الشقق والمحالت  ١٠٠ د.ب
الفلل  ١١٠ د.ب

Najla hasan satellite & CCTV camera
تركيب سنترال دش - صيانة - خدمات كهربائية

37355023

38344464

Zohoor alreef trading 
foreign branches company 

has a vacancy for the 
occupation of  CHIEF, 

INFORMATION SYSTEMS , 
suitably qualified applicants 

can contact 77380033  or  
BH.HR@ZOHOORALREEF.

COM

 Vacancies
Available
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MTQ OILFIELD SERVICES 

W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  WELDER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17166827  or  

ahmed.abdulla@mtqos.com

 Vacancies
Available

MTQ OILFIELD SERVICES 

W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  INSPECTOR , 

suitably qualified applicants 

can contact 17166827  or  

ahmed.abdulla@mtqos.com

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  STOREKEEPER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17700888  or  

NASSERAB@BATELCO.
COM.BH

 Vacancies
Available

NASSER ABD MOHAMMED 
B.S.C(CLOSED) has a 

vacancy for the occupation 
of  AUTOMOBILE 

ELECTRICIAN , suitably 
qualified applicants can 

contact 17700888  or  
NASSERAB@BATELCO.

COM.BH

 Vacancies
Available

GHAREEB EXPRESS 
RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 
of  CLEANER(FISH) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17414070  or  

SAMIALMULLA15@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

Karana corner electric 
appliances has a vacancy 

for the occupation of  
AIRCONDITIONERS 

MECHANIC , suitably 
qualified applicants can 

contact 38009991  or  
KARANAH_CORNER2@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

EPEQUIP CO. S.P.C has a 
vacancy for the occupation 

of  SUPERVISOR (SITE) , 
suitably qualified applicants 

can contact 17210071  or  
abdulla.alshaikh@sarens.

com

 Vacancies
Available

Shawaytnah has a vacancy 
for the occupation of  

KITCHEN AIDE , suitably 
qualified applicants can 

contact 33137666  or  
SAIFALKHOBAR@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Kingdom Security 
Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the 
occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
17822228  or

  RASHEED@SECURICORE.
BH

 Vacancies
Available

Mazali Restaurant has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17292662  or  
LAYALIBAHRAIN@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

ABDULHADI ALAFOO 

WLL has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17874756  or  

alafoo@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

The Canadian School- 
Bahrain Company 

S.P.C has a vacancy 
for the occupation of  

ADMINISTRATOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17786500  or
  HR@KCBAHRAIN.COM

 Vacancies
Available

PAK CONTRACTING CO 

WLL has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17000786  or  

RAYRAMZAN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

FIRST GULF TOURISM 
CO W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  
SALES AGENT , suitably 
qualified applicants can 

contact 33004292  or  
MOHAMEDBEDER11@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

DAR BU AHMED REAL 
ESTATE has a vacancy for 
the occupation of  OFFICE 

ASSISTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 33045588  or  
DARABUAHMADREALESTATE@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Barbeer Green Contracting 

- Bahraini Partnership 

Co. has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 34384278  or  

N123.NAWAZ@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Security Solutions Co. 

W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  SECURITY 

GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 

77996666  or  SBARBOZA@

SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

NAHAS RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 

of  SHAWARMA WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 34682012  or  

MRM.LANA.BH@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Seven Energy W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  PLUMBER , suitably 

qualified applicants can 

contact 17500791  or  

hr@seven-energy.com

 Vacancies
Available

Norble home landscaping 
BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY has a vacancy 

for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33871603  or  ULLE.

CONSTANCE@YAHOO.
COM

 Vacancies
Available

KAIZEN GYM FOR 
STRENGTH & 

CONDITIONING W.L.L. has a 
vacancy for the occupation 
of  RECEPTIONIST , suitably 

qualified applicants can 
contact 66661414  or  

A.ALSHAIKH14@HOTMAIL.
COM

 Vacancies
Available

Mohammed Al Ojaimi 
Contracting Company S.P.C 

Owned by Mohammed 
A has a vacancy for the 

occupation of  FOREMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 66370888  
or  SALEM.ALOJAIMI@

ALOJAIMI.COM

 Vacancies
Available

MARWA JAAFAR SADEQ 
ABDULLA AHMED has a 

vacancy for the occupation 
of  HEAVY DRIVER , suitably 

qualified applicants can 
contact 35609260  or  

MARWAJAAFAR
SADEQABDULLAAHME@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Pyro consultant services 
S.P.C Owned by shaista 

anwar has a vacancy for the 
occupation of  CLEANER , 

suitably qualified applicants 
can contact 36044789  

or  HOTSPOT_GROUP@
HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Security Solutions Co. 
W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or  
SBARBOZA@

SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

Security Solutions Co. 
W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or  
SBARBOZA@

SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

Security Solutions Co. 
W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or  
SBARBOZA@

SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

BISMI PROPERTIES 
S.P.C Owned by ABDUL 

SHUKKOOR has a vacancy 
for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 36900035  or  
SHUKKOORMP1@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

NOORA FARHAN ABDULLA 
FARHAN KHALAF has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 35609260  or  
NOORAFARHAN160@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Mexico cleaning and 
maintenance services has a 
vacancy for the occupation 

of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can 

contact 39773788  or  
mexicocleaning@gmail.com

 Vacancies
Available

MOHAMMED HASAN 
ALMAHROOS CO (B.S.C) 

has a vacancy for the 
occupation of  TECHNICIAN 

, suitably qualified 
applicants can contact 

17408090  or 
 hr@almahroos.com

 Vacancies
Available

AHMED MANSOOR 
ALAALI has a vacancy for 
the occupation of  STEEL 
FABRICATOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 17265555  or  
MAIL@ALAALI.COM

 Vacancies
Available

BAHRAIN CONTRACTING 
& ELECTRONIC 

SERVICE has a vacancy 
for the occupation of  

SUPERVISOR , suitably 
qualified applicants can 

contact 39186160  or  
Bcesbahrain@yahoo.com

 Vacancies
Available

ART’S CONSTRUCTION 
( ARTCON) W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  SUPERVISOR (SITE) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17730015  or  

hamedalshawi2@gmail.com

 Vacancies
Available

AHMED OMAR TRADING 
& CONTRACTING EST 

.W L L has a vacancy for 
the occupation of  CIVIL 

ENGINEER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17258545  or  
BASIM@AHMEDOMER.

COM

 Vacancies
Available

ALADLIYA CONTRACTING 
ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the 
occupation of  MASON 

, suitably qualified 
applicants can contact 

39602882  or  ALSIDDIQI@
ADLIYAGROUPBH.COM

 Vacancies
Available

ALMOAYED DATA 
GROUP has a vacancy 
for the occupation of  

COMPUTER SYSTEMS 
ADMINISTRATOR , suitably 

qualified applicants can 
contact 17828828  or  

ammar@almoayedict.com

 Vacancies
Available

Alghanah Group W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  GENERAL FOREMAN , 

suitably qualified applicants 

can contact 17722333  or  

info@alghanah.com

 Vacancies
Available

NATIONAL PROFILE 
FACTORY has a vacancy 

for the occupation of  
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17641999  or 

 alyansy79@hotmail.com

 Vacancies
Available

GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. S.P.C 

has a vacancy for the 
occupation of  SENIOR 
ARCHITECT , suitably 

qualified applicants can 
contact 17822666  or  

fp1@ghe.com.bh

 Vacancies
Available

Al fateh cleaning and 
Maintenance Company 

w.l.l has a vacancy for the 
occupation of  CLEANER , 

suitably qualified applicants 
can contact 17830078  

or  kanakaraj.pk@
horizonintlgroup.com

 Vacancies
Available

ABDULHADI ALAFOO 

WLL has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17874756  or  

alafoo@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17265555  or  

MAIL@ALAALI.COM

 Vacancies
Available

SHELL FISHERIES 
COMPANY S.P.C has a 

vacancy for the occupation 
of  PRODUCTION 

MANAGER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17786110  or  
admin@shell-fisheries.com

 Vacancies
Available

ARCAL W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  

ALUMINIUM TECHNICIAN 
(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can 
contact 17701900  or 

 hrd@arcal.biz

 Vacancies
Available

Aqua Technology Transfer 
W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of  TECHNICIAN 

(INSTRUMENT) , suitably 
qualified applicants can 

contact 17233317  or  
aquatt.hr@gmail.com

 Vacancies
Available

Slider Station W.L.L has a 

vacancy for the occupation 

of  COOK(GENERAL) , 

suitably qualified applicants 

can contact 17326603  or  

HR@MESKHOLDINGS.COM

 Vacancies
Available

JAMILA AKHTAR 
CONTRACTING has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 17346157  or  

jac.servicesbh@gmail.com

 Vacancies
Available

NEW JUMBO WORKSHOP 
has a vacancy for the 

occupation of  JEWELRY 
GOLDSMITH (GENERAL) , 

suitably qualified applicants 
can contact 17251721  or  

INFO@JUMBOGOLD.COM

 Vacancies
Available

BAHRAIN HYDRAULIC 
CO. W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  
MECHANICAL TECHNICIAN 

, suitably qualified 
applicants can contact 

17003201  or  AWAHAB@
BATECICT.COM

 Vacancies
Available

ABID PHONE has a vacancy 
for the occupation of  

SALES EXCUTIVE , suitably 
qualified applicants can 

contact 39845155  or  
TAHEER_KHAJA@YAHOO.

COM

 Vacancies
Available

MAHREM GENTS 
TAILORING has a vacancy 

for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 39845155  or  

ABIDPHONE2@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

Manama Packaging 
Industry W.L.L. has a 

vacancy for the occupation 
of  ASSISTANT MANAGER , 
suitably qualified applicants 

can contact 17675246  or  
MFIAKRAM@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

BADER TAQI SALMAN 
has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39456955  
or  BADER_ALBADER1@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Al Dana Capital Services 

has a vacancy for the 

occupation of  CLEANER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17229100  or  

HASS303@HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

MARIA JEWELLERY has a 

vacancy for the occupation 

of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can 

contact 17345029  or  

NZSIDDIQ@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

FAWAZEER FASHION 
CO. has a vacancy for the 

occupation of  SALESMAN , 
suitably qualified applicants 

can contact 17259458  or  
ADELABDULLA23@GMAIL.

COM

 Vacancies
Available

Security Solutions Co. 
W.L.L. has a vacancy for the 

occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified 

applicants can contact 
77996666  or  SBARBOZA@
SECURITYSOLUTIONS.ME

 Vacancies
Available

NOOR AL KERAM 
RESTAURANT has a 

vacancy for the occupation 
of  WORKER , suitably 

qualified applicants can 
contact 33600771  or  

WORDEXPE64@GMAIL.
COM

 Vacancies
Available

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , 

suitably qualified applicants 

can contact 17265555  or  

MAIL@ALAALI.COM

 Vacancies
Available

GILANI GENERAL TRADING 
has a vacancy for the 

occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39605308  or  
SAYEDKHALIDGILLANI@

GMAIL.COM

 Vacancies
Available

SALON LIAM has a 
vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably 
qualified applicants can 

contact 39190160  or  
SAMIRBARRAK2008@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

HASAN ALI MOHAMED 
ASADALLA has a vacancy 

for the occupation of  
MAKER(ICE-CREAM) , 

suitably qualified applicants 
can contact 77073473  or  
hamabahrain@gmail.com

 Vacancies
Available

EBENEZER BUILDING 
CONTRACTS has a vacancy 

for the occupation of  
ACCOUNTANT , suitably 
qualified applicants can 

contact 39889555  or  
DONIA10002@HOTMAIL.

COM

 Vacancies
Available

PERFECT BURGER 
CAFETERIA has a vacancy 

for the occupation of  
SANDWICHES MAKER , 

suitably qualified applicants 
can contact 33286247  or  

MMA317157@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

B & S CARGO PACKING 
CO W.L.L has a vacancy 

for the occupation 
of  SALES EXECUTIVE 

REPRESENTATIVE , 
suitably qualified applicants 

can contact 17300186  or  
AHARIES@LIVE.COM

 Vacancies
Available

Al tamayuz car accessories 
polishing and upholstery 

has a vacancy for the 
occupation of  LABOURER , 
suitably qualified applicants 

can contact 39269358  
or  SHORTSHOP2008@

HOTMAIL.COM

 Vacancies
Available

Prince Burger Bahraini 
partnership company has a 
vacancy for the occupation 

of  FOOD SERVICE 
WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 
17228636  or  R.ALNASS@

RMEDIACO.COM

 Vacancies
Available

BAKEMART W.L.L. has a 

vacancy for the occupation 

of  BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants 

can contact 17626183  or  

pro@bakemart.bh

 Vacancies
Available

SAMAWAR SOCIETY 
RESTURANT W.L.L has a 

vacancy for the occupation 
of  RESTAURANT 

MANAGER , suitably 
qualified applicants can 

contact 17104045  or  
KRISTINE@BUKHOWA.

COM

 Vacancies
Available

Lourd Bakery has a 

vacancy for the occupation 

of  BAKER(GENERAL) , 

suitably qualified applicants 

can contact 33752995  or  

alahmedsa@hotmail.com

 Vacancies
Available

GULF TEMPERATURE 

SENSORS W.L.L has a 

vacancy for the occupation of  

TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

, suitably qualified applicants 

can contact 17831001  or  

NIGCLE@PYROTEK.INC.COM

 Vacancies
Available

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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كالعـــادة بـــرز “الثعلـــب” أحمد حســـن الـــدرازي بأدائـــه المميز 
والعالـــي فـــي صفـــوف فريقـــه المحـــرق خصوًصـــا والفـــرق 
المتبارية كلها عموًما بعدما سجّل لوحده 3٤ نقطة من أصل 

70 نقطة سجلها زمالؤه.
الـــدرازي الـــذي صـــال وجـــال فـــي أرضيـــة الميدان لمـــدة 36 
دقيقـــة وتالعب بدفاعـــات خصمه األهلي، تمكـــن من إحراز 
4 ثالثيـــات من أصل 6 محـــاوالت، و14 تصويبة ناجحة في 
الرميات الحرة من أصل 16، و4 تصويبات من داخل القوس 
من أصل 4، مع 5 محاوالت اللتقاط الكرة و3 كرات حاسمة.
وعلـــى رغم هذا التعملق إال أن هذه النقاط لم تشـــفع لفريقه 
بالخـــروج بطعـــم االنتصار في ظل ضعـــف المعدل التهديفي 
لباقـــي زمالئـــه عطًفـــا علـــى الدقائـــق الكبيرة التـــي تواجدوا 
فيهـــا، ومنهـــم محمد بوعـــالي 8 نقاط، علي شـــكر هللا نقطة 
واحدة، المحترفان جيرومي وبوند 7 نقاط لكل منهما، وبدر 

جاسم 13 نقطة.
وعلى الصعيد المحلي، يأتي العب المنامة الشاب مصطفى  «

حسين بالمقدمة بتسجيله 20 نقطة وبنفس النقاط يليه 
زميله محمد حسين “كمبس”، ثم العبا األهلي ميثم جميل 
19 نقطة، وهشام سرحان 13 نقطة، وبعدهم العب المنامة 

أحمد حسن الدرازيمحمد أمير 12 نقطة، والعب الرفاع يونس كويد 10 نقاط.

الدرازي يعتلي عرش المحليين بـ ٣٤ نقطة

بـــراون  األهلـــي  محتـــرف  خطـــف 
األفضليـــة من بيـــن محترفي الفرق 
كلها مـــن خالل اليـــوم األول للمربع 

الذهبي.
لمـــدة  لعـــب  الـــذي  بـــراون  وتفـــوق 
40 دقيقـــة فـــي الجانـــب الهجومي 
بإحرازه 23 نقطة، منها 6 محاوالت 
ناجحـــة تحت الحلـــق من أصل 13، 
ورميـــة ثالثية من أصل 10 رميات، 
و8 تصويبـــات ناجحـــة مـــن أصـــل 
10 فـــي الرميـــات الحـــرة، باإلضافة 
اللتقاطـــه الكرة في 8 محاوالت مع 

تمريرتين حاسمتين.
ويأتـــي محترف الرفاع كاســـي في 
المرتبـــة الثانيـــة؛ كونـــه لعـــب لمدة 
35 دقيقـــة فـــي الجانـــب الهجومي 
 4 منهـــا  نقطـــة،   21 بتســـجيله 
ثالثيات مـــن أصل 8 محاوالت، و3 
تصويبـــات ناجحـــة داخـــل القـــوس 

من أصل 6 محاوالت، و3 محاوالت 
ناجحة فـــي تصويب رميات الحرة 
باإلضافـــة لــــ 10 محـــاوالت ناجحة 
فـــي التقـــاط الكـــرة. ثـــم محتـــرف 
المنامـــة البولندي المبيه بتســـجيله 
الرفـــاع  ومحتـــرف  نقطـــة،   17
جـــوش بـــون 16 نقطـــة ومحتـــرف 

األهلـــي اآلخر دومينك بــــ 14 نقطة 
ومحتـــرف المنامة اآلخـــر غرانت بـ 

11 نقطة.
أما محترفا “حامل اللقب” لم يحرزا 
إال 14 نقطـــة مًعا، واألدهى من ذلك 
هو خروج جيرومي بـ 5 أخطاء من 
خالل 14 دقيقة فقط تواجد فيها!

دون شـــك أن مدربـــي فـــرق 
األهلي والمنامة والمحرق 
ســـيجتهدون  والرفـــاع 
مكامـــن  علـــى  للوقـــوف 
الضعـــف التي تـــم رصدها 

في المقام األول ومعالجتها 
وتعزيزهـــا  الســـبل  بأفضـــل 

بالجوانـــب الفنيـــة التـــي تؤهلهم 
لتحقيق مرادهم.

فالمحـــرق يحتـــاج لوقفـــة كبيـــرة وتجهيـــز العبيهم 
المحلييـــن بصورة أكبر ممـــا هي عليه وخصوصا إذا 
ما ذكرنا أن أحمد الدرازي هو البطل األوحد وســـط 
تغيّب زمالئه عن مســـتوياتهم المعهـــودة، باإلضافة 
لتفعيل أدوار المحترفين اللذين لم يقدما أي شـــيء 
يذكـــر وكانـــا نقطتيـــن ســـلبيتين ولم يضيفـــا ما هو 
منتظـــر منهمـــا، فضالً عن تحريك دكـــة البدالء التي 
تتميز بأسماء وإمكانات طيبة بإمكانها صنع الفارق.

أمـــا األهلي، فإن عليه الحفـــاظ على قوة الرتم الذي 

الضغط  يبدأه وزيـــادة 
خصمـــه  علـــى 
بـــاألداء والنتيجة 
يســـتطيع  حتـــى 
المجريات  تسيير 

ويضمـــن  لصالحـــه 
نتيجـــة الفـــوز بـــدالً مـــن 

الوقـــوع في دوامـــة األخطاء 
واالســـتعجال التي قـــد تكلفه الكثير كما 

حـــدث منها في الربـــع الثاني والثالـــث لوال صحوته 
في الربع األخير، مع اســـتغالل المســـاحات إلحداث 
االختراقات والتسجيل بدل التركيز على التصويب 

الثالثي غير الموفق. 
وال يختلـــف حـــال الرفاع عـــن نظيره المحـــرق، فهو 
اآلخر يحتاج لجهـــود مضاعفة وتركيز عاٍل لالعبيه 
المواطنيـــن بأرضية الميدان، وهذا ما افتقده تماًما، 
وخصوًصـــا مـــن جانـــب األخوين أبنـــاء كويد محمد 
ويونـــس؛ األمر الـــذي جعل محترفه منصور كاســـي 

يتحمـــل عـــبء التســـجيل لوحـــده 
وسط أداء متفاوت من المحترف 
اآلخر جـــوش بون. كمـــا أن على 
مدربـــه إتاحـــة الفرصـــة لبعـــض 
العبيـــه البـــدالء بأخـــذ فرصتهم 
لتنشـــيط الصفـــوف، واالبتعاد عن 
علـــى  والتركيـــز  التحكيـــم  قـــرارات 

المباراة.
وفـــي الجانـــب المنامـــي، قـــد ال يحتـــاج للكثيـــر من 
األمـــور فـــي ظل ُحســـن تعامل مدربه مـــع مجريات 
المبـــاراة وصرامتـــه تجـــاه العبيـــه، والتعويـــل على 
كافـــة عناصره بمختلـــف مراكزهـــم وتحقيق عنصر 
المفاجأة ســـواء بالجوانب الفنية أو التكتيكية التي 
يحدثهـــا أمـــام خصمـــه. وعلى رغـــم ذلـــك، فالفريق 
مطالب باالســـتمرارية على اإلســـتراتيجية نفســـها؛ 
لكـــي ينهي األمـــور لصالحه وإراحة نفســـه والعبيه 

من مطب الخسارة والمباراة الفاصلة.

محترف األهلي براون

ا محترف األهلي براون يتفوق هجومًيّ
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المنامـــة  فريقـــي  العبـــو  أقـــام 
والرفـــاع ممـــًرا شـــرفًيا ألعضـــاء 
الكوادر الطبية العاملة في مملكة 
البحريـــن؛ فـــي خطـــوة تقديرية 
من قبل االتحـــاد البحريني لكرة 
الســـلة لجميـــع الجهـــود المبذولة 

خالل جائحة كورونا.
قبـــل  الشـــرفي  الممـــر  وأقيـــم 
انطالق المباراة، إذ اصطف العبو 
الفريقين وطاقـــم التحكيم، قبل 
أن يمـــر طبيبان في الممر وســـط 

تصفيق حار من الحضور وتحية 
عكســـت  خطـــوة  فـــي  واســـعة، 
التقديـــر البـــارز للعيـــن الســـاهرة 

على صحة وسالمة الجميع.
وتبـــذل الكـــوادر الطبيـــة جهوًدا 
الفتـــرة،  هـــذه  خـــالل  مضاعفـــة 
وتعد المبـــادرة يوم أمس نوعية 
على مستوى المسابقات المحلية 
التي تم استئنافها؛ كونها األولى، 
ويتـــم تطبيقها من قبـــل االتحاد 

البحريني لكرة السلة.

ممــر شــرفــي للكــوادر الطبيــة
سبورت

مــاذا تحتـــاج الفــــرق األربعـــة؟
شـــهدت صالة اتحاد كرة الســـلة 
إجـــراء  أمـــس،  الحصـــم  بـــأم 
فحوصات درجة الحرارة لجميع 
المرتادين من أعضـــاء الفريقين 
والتنظيـــم  التحكيـــم  وطواقـــم 
واإلعالميين. وتأتي الفحوصات 

اإلجـــراءات  ضمـــن  الطبيـــة 
الوقائيـــة، إذ تنـــص اآلليـــة التي 
اعتمدهـــا اتحاد الســـلة على منع 
أي فـــرد تكـــون درجـــة حرارتـــه 
37.5 درجـــة مئوية فما فوق من 

دخول الملعب.

إجــراءات طبيـــة احتـــرازيـــة

الحضور  منع  قـــرار  مــن  الــرغــم  على 
الــجــمــاهــيــري فـــي مــبــاريــات الــمــربــع 
الذهبي للسلة إال أن صوت الجماهير 
ــقــوة فــي صــالــة أم  كـــان حـــاضـــًرا وب

الحصم.
ــام اتــحــاد الــلــعــبــة بــبــث أهــازيــج  وقــ
مــدار  على  األربــعــة  الــفــرق  جماهير 
الــمــبــاراتــيــن كـــنـــوع مـــن الــتــشــجــيــع 
والتحفيز لالعبين، في خطوة القت 

استحسان وإعجاب الكثيرين.
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بعد ســقوط المحرق أمــام األهلي وفــوز المنامة علــى الرفاع

“^ سبورت” يستعرض مجريات المربع الذهبي

انتهـــت الجولة األولى مـــن المربع 
الذهبي لدوري زين ألندية الدرجة 
األولى لكرة السلة بسقوط “حامل 
اللقب” فريق المحرق أمام األهلي 
)70/76( وفوز المنامة على الرفاع 

.)73/110(
قـــد يكـــون  الثانـــي،  اللقـــاء  ففـــي 
التكافؤ هو ســـيد الموقـــف، بدليل 
تقاســـم األهلي والمحرق ألفضلية 
خـــالل  مـــن  والنتيجـــة  األداء 
األشـــواط األربعـــة والتي شـــهدت 
الكثيـــر مـــن التقلبـــات، ومـــا هـــي 
إال أجـــزاء بســـيطة رجحـــت كفـــة 
األصفـــر فـــي نهاية المطـــاف وفي 
الوقـــت نفســـه ســـاهمت بخســـارة 

األحمر.
وفـــي اللقـــاء األول، كان جلًيـــا أن 
المنامة هو األجهز واألفضل بدنًيا 
وفنًيـــا بكافـــة عناصـــره الموجـــوة 
داخل وخـــارج الملعب، وقد أثبت 
ذلـــك مـــن خـــالل التغييـــرات التي 
حدثـــت وجعلت األبيض متســـيًدا 
بعيـــًدا  بمجرياتهـــا  والذهـــاب 
وتحقيـــق الفـــوز، بخـــالف الرفـــاع 
الـــذي وضـــح عليـــه المعانـــاة على 
كافـــة األصعدة في هذه المواجهة 

ونال خسارة كبيرة.
الجولـــة انتهـــت، ولكـــن لـــم تنتـــه 
الفـــرق  أن  باعتبـــار  الحكايـــة؛ 
ســـتتواجه  نفســـها  المتباريـــة 
مجـــدًدا بالجولـــة الثانية يـــوم غٍد 
األحـــد علـــى صالـــة اتحـــاد اللعبـــة 
بـــأم الحصـــم، وعليه فـــإن فريَقي 
األهلـــي والمنامـــة مطلبـــان بتكرار 
نتيجـــة الفـــوز؛ لحجـــز مقعديهمـــا 
في المباراة النهائيـــة، فيما يتعين 
علـــى المحـــرق والرفـــاع تعويـــض 
االنتصـــار  بتحقيـــق  خســـارتهما 
لـــكل  فاصلـــة  لمبـــاراة  والذهـــاب 

منهما؛ للحفاظ على أمل التأهل.

“البـــالد ســـبورت” بدوره سيســـلط 
النقـــاط  أبـــرز  علـــى  الضـــوء 
فـــي  حدثـــت  التـــي  والمجريـــات 

تحتاجـــه  مـــا  مـــع  األول،  اليـــوم 
الفرق األربعة في جولتها المقبلة، 
فضـــال عن إبـــراز النجـــوم المحلية 

وكانـــت  بـــرزت  التـــي  واألجنبيـــة 
مؤثرة وذلك بحسب اإلحصاءات 

الموثقة.

لقاء الرفاع والمنامة

لقاء المحرق واألهلي

سبورت
سبورت

سبورتسبورت

خطوة موفقة
سبورت

علي مجيد ومحمد الدرازي
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شـــارك الحكمـــان الشـــابان أحمـــد خليـــل 
االتحـــاد  ورشـــة  فـــي  الغريـــب  وأحمـــد 
اآلســـيوي لكرة القدم المخصصة لبرنامج 
الحـــكام  المرحلـــة اإلعداديـــة ألكاديميـــة 

التابعة لالتحاد اآلسيوي.
وأقيمت الورشـــة عبر الفضاء اإللكتروني 
فـــي الفترة 31 أغســـطس الماضي وحتى 

4 سبتمبر الجاري.
ونظم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ورشة 
العمـــل للمشـــاركين في برنامـــج أكاديمية 
الحكام عن طريق جلسات مرئية تفاعلية 

بنظام التواصل المرئي عن بعد.
وأحمـــد  خليـــل  أحمـــد  الحكمـــان  وكان 
الغريـــب تمكنا من اجتياز المرحلة األولى 
للبرنامـــج بنجـــاح، والتـــي اســـتمرت على 
مـــدى عام كامـــل. ويعـــد الحكمـــان أحمد 
خليـــل وأحمد الغريب من حـــكام الدرجة 
ينتظرهـــم  والذيـــن  الشـــباب،  األولـــى 

مستقبل واعد في التحكيم.
الحـــكام هـــو مشـــروع كبيـــر  وأكاديميـــة 
قـــام بـــه االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم 
نحـــو إعداد حكام آســـيويين جدد، ووفًقا 
لشـــروط عالميـــة. وإلى جانـــب الحكمين 
الشـــاب  الحكـــم  فـــإن  والغريـــب،  خليـــل 

اآلخـــر محمد خالد من ضمن المشـــاركين 
في برنامـــج المرحلـــة االبتدائيـــة للدفعة 
اآلســـيويين،  الحـــكام  مـــن  الجديـــدة 
باإلضافـــة إلـــى الحكمين الشـــابين محمد 
إبراهيم سعد ومحمد عبدالرحيم الدوالر 

ضمن الدفعة الجديدة للعام )2019(.

المشاركون في ورشة العمل

شارك فيها الحكمان الشــابان أحمد خليل وأحمد الغريب
ورشة مرئية ألكاديمية الحكام اآلسيوية

كووورة

ربما يضطر كريســـتيانو رونالـــدو لالنتظار 
عـــدة أيـــام أخـــرى قبـــل محاولة تســـجيل 
هدفـــه رقـــم 100 مـــع منتخـــب البرتغـــال 
بعـــد تعرضـــه إلصابـــة فـــي القـــدم أثـــارت 
الشـــكوك حول مشـــاركته في مباراة بالده 
علـــى أرضهـــا مـــع كرواتيـــا بـــدوري األمـــم 
األوروبيـــة اليـــوم الســـبت. ورونالـــدو هـــو 
هـــداف البرتغال عبـــر العصور وأكثر العب 
الدوليـــة  للمباريـــات  خوضـــا  البـــالد  فـــي 
وتوقفـــت أهدافـــه عنـــد 99 قبل 10 أشـــهر 
منذ هز الشباك في الفوز 0-2 خارج الديار 
على لوكســـمبورج فـــي آخر مبـــاراة دولية 
خاضتها البرتغال. وقـــال المدرب فرناندو 
سانتوس للصحفيين: “تحوم شكوك حول 
لحاقه بالمباراة”. وأوضح: “تدرب رونالدو 
جيـــدا يومي اإلثنيـــن والثالثـــاء، لكن يوم 

األربعاء شكا من ألم في إصبع بالقدم”.
وتابع سانتوس: “بدا األمر لسعة نحلة، لكن 

تبيـــن أنها عـــدوى. تم عالجـــه بالمضادات 
الحيويـــة ويبـــدو أنـــه عـــاد لطبيعتـــه لكـــن 
ال يـــزال يتعيـــن علينـــا تقييم حالتـــه”. ولم 
منـــذ  أوروبـــا أي مباريـــات دوليـــة  تشـــهد 
نوفمبر؛ بســـبب وباء كورونا الذي تســـبب 
في تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام 

المقبل.
يصبـــح  أن  عامـــا(   35( رونالـــدو  ويأمـــل 
ثانـــي العب فقط يســـجل 100 هدف على 
المستوى الدولي بعد اإليراني علي دائي.

ومبـــاراة البرتغـــال التاليـــة ســـتكون خارج 
الديار أمام السويد يوم الثالثاء.

رونالدو

شــكوك بشأن مشــاركته اليوم أمام كرواتيا بدوري األمم األوروبية
الهدف الدولي 100 يراوغ رونالدو

أحمد مهدي
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قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، خالص 
لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى  التهانـــي 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ 
بمناســـبة فـــوز المهـــر “ســـولدر ليونـــز” 
مـــن فريـــق KHK RACING بالمركـــز 
األول في الشـــوط المخصـــص للمهور 

“ســـنتين” مســـافة 1100 متـــر، والذي 
أقيم على مضمار باث.

وأكد الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفـــة أن اإلنجـــاز يشـــكل إضافة 
لمنجزات رياضة الفروسية البحرينية 
فـــي ظـــل مـــا تحظـــى بـــه مـــن رعايـــة 
كريمـــة مـــن قبل عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ومتابعة واهتمام ممثل جاللة 
اإلنســـانية وشـــؤون  لألعمـــال  الملـــك 

الشباب مستشار األمن الوطني رئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي وضـــع برامـــج االرتقـــاء برياضـــة 

سباقات الخيل.
وأشـــار إلـــى أن الفوز يضاف لسلســـلة 
 KHK اإلنجـــازات التـــي حققهـــا فريق
االهتمـــام  بفضـــل  وذلـــك  RACING؛ 
والدعـــم الكبيريـــن الـــذي يحظـــى بـــه 
الفريق من سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفـــة، مشـــيًرا إلى أن ســـموه قاد 
الفريق لتحقيق مكتسبات عدة أكدت 
ريـــادة مملكـــة البحريـــن فـــي مختلف 

المحافل الرياضية.
وأعـــرب رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم عـــن أمنياتـــه 
بالتوفيق لســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة فـــي قـــادم االســـتحقاقات، 
عبـــر قيـــادة الفريـــق لمواصلة مشـــوار 

حصد المزيد من اإلنجازات.

بــإنــجــاز الــمــهــر “ســولــدر لــيــونــز” عــلــى مــضــمــار “بـــاث”

رئيس اتحاد الكرة يهنئ خالد بن حمد

علي بن خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد
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صفقة هولندية كبرى تطرق أبواب برشلونة
ــقــدمــة ــات مــت ــ ــاوض ــ ــف ــ الــــنــــادي الـــكـــاتـــلـــونـــي يـــصـــل إلـــــى م

وصل نادي برشـــلونة لمرحلة متقدمة في 
مفاوضاته مع نجمين هولنديين جديدين، 
باتـــا قريبيـــن من دعـــم الفريـــق الكتالوني 
الباحـــث عـــن ترميم صفوفـــه تحت قيادة 

مديره الفني الجديد رونالد كومان.
إن  الجمعـــة  هولنديـــة  تقاريـــر  وقالـــت 
برشـــلونة اقترب من ضم النجم الهولندي، 
ممفيـــس ديبـــاي الـــذي تتطلع أنديـــة عدة 
للحصـــول علـــى خدماتـــه أيضـــا، أبرزهـــا، 
بوروســـيا دورتمونـــد الـــذي أبـــدى رغبتـــه 
فـــي ضـــم الالعب خـــالل األســـابيع القليلة 

الماضية.
لكـــن ربمـــا أصبـــح تحقيـــق هـــدف النـــادي 
األلمانـــي أكثـــر صعوبة بعدمـــا دخلت عدة 
أنديـــة كبيـــرة، مثل باريس ســـان جيرمان 
وبرشلونة، على خط صفقة نجم المنتخب 

الهولندي.

ويبـــدو أن ديباي، الذي ســـبق وأكـــد أنه ال 
يفكـــر فـــي الرحيل عـــن ليون، قـــد توصل 
بالفعـــل إلـــى اتفاق مع برشـــلونة، حســـبما 
داجبـــالت”  “ألجميـــن  صحيفـــة  ذكـــرت 
الهولنديـــة. وقالـــت الصحيفـــة نفســـها إن 
برشـــلونة اقترب أيضا من التوصل التفاق 
الهولنـــدي  ليفربـــول،  وســـط  العـــب  مـــع 

جورجينيو فينالدوم.
ورفض فينالدوم )29 عاما( أمس الخميس 
تأكيـــد أو نفـــي المعلومـــات التـــي تربطـــه 

ببرشلونة، وقال “إنها مجرد شائعات”.
وعـــادة مـــا يتمركز فينالـــدوم كالعب خط 
وســـط هجومي، فـــي حيـــن أن ديباي )26 

عاما( مهاجم ويفضل مركز رأس الحربة.
وبعد “نقاشـــات مســـتفيضة” جمعت وكيل 
أعمـــال ديبـــاي بـــإدارة النـــادي الكتالونـــي، 
أصبـــح كل شـــيء مهيـــأ النتقـــال المهاجم 

الهولنـــدي للعـــب تحـــت إشـــراف المـــدرب 
كومان الـــذي يعتبر أحد أكبـــر داعميه في 

مسيرته الكروية.
“الالعبيـــن  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
يتحدثان إلى النادي الكتالوني منذ وقت، 
والظـــروف مهيـــأة تقريبا، وكالهمـــا مهتم 

بصفقة من الطراز األول”.
ولفتـــت إلـــى أن “أمـــام كل منهمـــا )ديبـــاي 
وفينالـــدوم( عـــام واحـــد فـــي عقديهما مع 
وســـتتراوح  ليـــون،  وأولمبيـــك  ليفربـــول 
قيمـــة كل صفقـــة مـــا بيـــن 10 و30 مليون 
يـــورو”. وحظـــي الالعبـــان بـــدور مهم في 
تشكيلة هولندا تحت قيادة كومان نفسه، 
علـــى الرغم مـــن أن االتصاالت األولى بين 
برشـــلونة وديبـــاي جـــرت قبـــل أشـــهر من 

وصول المدير الفني لقلعة كامب نو.
أن  إلـــى  الهولنديـــة  الصحيفـــة  وأشـــارت 
العمليـــة المزدوجـــة ســـتمضي فـــي حـــال 
بعـــض  عـــن  الكتالونـــي  النـــادي  اســـتغنى 
ليونيـــل  رحـــل  إذا  خصوصـــا  الالعبيـــن، 
مـــن  اإلدارة  ســـتتمكن  حيـــث  ميســـي، 
اســـتخدام أمـــوال الراتـــب الـــذي يتقاضاه 

وعائدات انتقاله، الستقدام العبين جدد.

كومان

وكاالت

كووورة

أكد المدير الفني لمنتخب إســـبانيا 
الشـــديد  دعمـــه  إنريكـــي،  لويـــس 
لحارســـي المرمـــى ديفيـــد دي خيا 

وكيبا أريزاباالجا.
تصريحـــات  فـــي  إنريكـــي  وقـــال 
أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية 
“لقد أدى دي خيا بنفس المســـتوى 
فـــي  المباريـــات  مـــن  كثيـــر  فـــي 
إنجلتـــرا”، وذلك تعليقـــا على تألقه 
في مباراة ألمانيا التي انتهت 1-1 

في دوري أمم أوروبا.
وأضـــاف مـــدرب الماتـــادور “نتابع 
دي خيا بنظرة شاملة، لكن وسائل 
اإلعـــالم تركـــز علـــى أخطائـــه هـــو 

وكيبا، لقد اعتادوا على ذلك”.
وتابـــع “بالنظر ألدائه أمـــام ألمانيا، 
علينـــا أن نقول إن دي خيا حارس 
مرمـــى عظيم، سأشـــجعه مـــع كيبا 
لحمايتهمـــا من االنهيار، فهو يلعب 

في مركز أنتظر منه الكثير”.
واسترسل إنريكي “وسائل اإلعالم 
تحاملـــت عليهم كثيرا فـــي الفترة 
األخيـــرة، وعاشـــا فتـــرات صعبـــة، 
الدعـــم  مـــن  بمزيـــد  أعاملهـــم  لـــذا 

المعنوي”.
“إنهمـــا  فقـــال  تصريحاتـــه  وأتـــم 
يـــدركان أن أخطاءهمـــا ملحوظـــة 
أكثـــر مـــن باقـــي الفريق، فهـــو أمر 

طبيعي اعتادا عليه”.

إنريكي يحمي دي خيا وكيبا

منافســـات  )الســـبت(  اليـــوم  تختتـــم 
الجولـــة 14 لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتـــاز لكـــرة القـــدم، وذلـــك بإقامـــة 
مباراة وحيدة تجمـــع المنامة باألهلي 
علـــى اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية 

عند 7 مساء.
وكانـــت مباريات الجولة أســـفرت عن 
فوز الحد على الرفاع الشـــرقي )3-0(، 
الرفـــاع علـــى الشـــباب )1-3(، كمـــا فاز 

الحالـــة على البســـيتين )1-2( وتعادل 
المحرق مع النجمة )0-0(.

ويعتبر لقاء اليوم بين المنامة واألهلي 
مهًمـــا للطرفيـــن نحو تأميـــن موقعهما 
فـــي دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز، إذ 
يعـــد الفوز فيـــه بمثابة النقاط الســـت 
التي ســـيحصل عليها الفائز، خصوًصا 
أن هذه النقاط الثالث ســـتبعد الفريق 

عن حسابات مراكز الخطر.
ويملـــك المنامة 16 نقطـــة في المركز 
فـــي  نقطـــة   14 واألهلـــي  الســـادس، 

المركز الســـابع. يشـــرف علـــى تدريب 
علـــي  الوطنـــي  المـــدرب  المنامـــة 
صنقور، الذي تســـلم المهمة حديًثا مع 
اســـتئناف المنافســـات خلًفـــا للمدرب 
التونسي محمد المكشر، فيما يشرف 
التونســـي  المـــدرب  األهلـــي  علـــى 
كمـــال الزواغـــي الـــذي تســـلم المهمـــة 
فـــي منتصف الموســـم خلًفـــا للمدرب 

الوطني عيسى السعدون.
مجموعـــة  علـــى  صنقـــور  ويعـــول 
المتواجديـــن  المحلييـــن  الالعبيـــن 

أمثـــال الحـــارس رضـــا بهـــرام، محمد 
حســـين  ســـيد  نبيـــل،  أحمـــد  عـــادل، 
العلوي، محمد عيسى، عيسى موسى 

وعيسى جهاد.
أمـــا الزواغـــي فيعتمد هـــو اآلخر على 
مجموعة من المحليين، هم: الحارس 
محمود العجيمي، عباس عياد، محمد 
ســـهوان، علي صنقور، جاسم الشيخ، 

عيسى البري وكاظم حميد.
علـــى  ســـهلة  تكـــون  لـــن  والمبـــاراة 
الطرفيـــن، وســـتكون مقياًســـا لمـــدى 

الجاهزيـــة التي وصل إليهـــا الفريقان 
أثنـــاء فتـــرة التوقـــف التـــي شـــهدتها 
المنافســـات، فيمـــا لـــن تكـــون نتيجـــة 
التعـــادل مفيدة للطرفيـــن، إذ ال تقبل 

المباراة القســـمة علـــى اثنين في ظل 
األخيـــرة.  لألمتـــار  الـــدوري  وصـــول 
المنامـــة  بيـــن  الذهـــاب  لقـــاء  وكان 

واألهلي انتهى سلبًيا بال أهداف.

ــاط الــثــاث فــي “لــقــاء الــتــأمــيــن”؟ ــق ــن مــن يــكــســب ال

المنامــــة يالقــي األهلـــي في ختـــام الجولــــة 14

إنريكي
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التعذيــب تحــت  انتزعــت  اعترافــات  علــى  بنــاء  أُديــن 

ترامب يطالب إيران بعدم إعدام مصارع

دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب السلطات اإليرانية إلى االمتناع عن 
تنفيذ حكم باإلعدام صدر بحّق مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي 

خالل “أعمال شغب” جرت في شيراز جنوب البالد في صيف 2018.

وعلـــى غرار مـــدن إيرانيـــة عديدة 
مســـرحا  شـــيراز  كانـــت  أخـــرى، 
للســـلطة؛  مناهضـــة  لتظاهـــرات 
الوضعيـــن  علـــى  احتجاجـــا 
فـــي  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
البالد. وذكرت وسائل إعالم قريبة 
أن  اإليرانييـــن  المحافظيـــن  مـــن 
عـــددا مـــن المبانـــي الدينية تعرض 
لهجمات خالل هـــذه االضطرابات. 
وقـــال ترامـــب فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتـــر “علمـــت أّن إيـــران تســـتعّد 
إلعدام نجـــم كبير فـــي المصارعة، 
نويـــد أفـــكاري، 27 عامـــا، وكّل مـــا 
فعلـــه هـــو أّنه شـــارك فحســـب في 
للحكومـــة”.  مناهضـــة  تظاهـــرة 
وأضـــاف الرئيـــس األميركي “أقول 
للقيـــادة اإليرانيـــة، ســـأكون ممتّنـــًا 
حّقـــًا لو أنقذتـــم حياة هذا الشـــاب 

ولم تعدموه. شكرًا لكم”.
التواصـــل  مواقـــع  وغّصـــت 

تناشـــد  برســـائل  االجتماعـــي 
تنفيـــذ  عـــدم  اإليرانيـــة  الســـلطات 
بحـــّق  الصـــادر  اإلعـــدام  حكـــم 
المصـــارع الشـــاب، الســـّيما بعد أن 
أفادت معلومات صحافية نشـــرت 
في الخـــارج أّن إدانة أفكاري تّمت 
بناء على اعترافات انتزعت تحت 

التعذيب.
تطبيـــق  علـــى  أفـــكاري  وحصـــل 
إنســـتغرام علـــى دعـــم شـــخصيات 
إيرانيـــة وأجنبيـــة تطالـــب بإلغـــاء 

العقوبة التي صدرت بحقه.
المراســـلين  نـــادي  وكالـــة  ونقلـــت 
أعلنـــت  التـــي  اإليرانيـــة  الشـــباب 
نبـــأ صـــدور الحكـــم علـــى أفـــكاري، 
عـــن محاميه حســـن يونســـي قوله 
إنـــه تمـــت المصادقـــة علـــى الحكم 
الصادر علـــى موكله؛ لذلك ال يمكن 
أن يجـــري اســـتئناف. وأضافت أن 
المحامـــي تقـــدم مـــع ذلـــك بطلـــب 

اســـتئناف أمـــام المحكمـــة نفســـها؛ 
محاكمـــة  علـــى  الحصـــول  بهـــدف 
معلومـــات  إلـــى  اســـتنادا  جديـــدة 

جديدة ُأحيلت إلى المحكمة. 
ونـــدد يونســـي فـــي تغريـــدة علـــى 
فـــي  الـــذي صـــدر  بالحكـــم  تويتـــر 
غيـــاب أدلـــة علـــى حـــد قولـــه. لكن 
موقع “ميزان” يؤكد أن تســـجيالت 
كاميرات المراقبة ســـمحت بتأكيد 
هـــو مرتكـــب جريمـــة  أفـــكاري  أن 

القتل.
وإيـــران التي أعدمت في 2019 ما 

ال يقـــّل عن 251 مدانـــا، هي الدولة 
الثانيـــة في العالم، بعد الصين، في 
قائمـــة أكثر الـــدول تنفيـــذًا لعقوبة 
اإلعدام، وفقًا ألحدث تقرير عالمي 
عن عقوبة اإلعدام نشـــرته منظمة 

العفو الدولية. 
لكـــّن المنظمـــة الحقوقيـــة نّوهـــت 
مـــع ذلك في تقريرهـــا إلى أّن “عدد 
اإلعدامـــات المســـّجلة” فـــي إيـــران 
فـــي 2019 “انخفض إلـــى النصف” 

مقارنة بالعام 2018.

واشنطن - وكاالت

دونالد ترامب

كولومبو - أف ب

مـــازال الحريق مشـــتعال علـــى ناقلة 
النفـــط التـــي ترفـــع علـــم بنمـــا قبالة 
الثانـــي  لليـــوم  ســـريالنكا  ســـواحل 
مـــن  المخـــاوف  زاد  ممـــا  أمـــس، 
تســـرب النفط على نطاق واســـع في 
المحيـــط الهنـــدي بعد حادثـــة لوثت 
سواحل موريشيوس في أغسطس. 
وتواصـــل ســـفن حربيـــة هنديـــة مع 
البحريـــة الســـريالنكية العمـــل علـــى 
إخماد الحريق على ناقلة النفط “نيو 

دايموند”.
وأطلقـــت الناقلـــة التـــي تحمـــل 270 
ألـــف طن من الخـــام و1700 طن من 

الديزل، الخميس نداء اســـتغاثة بعد 
انفجار في غرفة المحرك.

عســـكرية  مروحيـــة  وقامـــت 
ســـريالنكية بإلقاء الميـــاه عليها. كما 
توجهت ســـفن البحرية الهندية نحو 

الناقلة المشتعلة.
أعربـــت المالديـــف، الواقعة على بعد 
نحـــو ألـــف كيلومتـــر جنـــوب غـــرب 
ســـريالنكا، عـــن قلقهـــا مـــن احتمـــال 
تســـرب نفطي. وأفاد خفر السواحل 
الهنـــدي عن وجود صـــدع في هيكل 
“نيـــو دايموند” على علـــو مترين من  

مستوى الماء.

مخاوف من تسرب نفطي في “الهادي”

بيروت -

واصلــت فــرق اإلنقــاذ في لبنــان أمس الجمعــة البحث بيــن أنقاض مبنى 
مدمــر ببيــروت عــن شــخص قــد يكون علــى قيد الحيــاة، علــى الرغم من 
مضــي شــهر على انفجار مرفأ العاصمــة اللبنانية المروع، وذلك إثر رصد 
فريق تشيلي متخصص نبضات قلب تحت ركام بناية مدمرة في شارع 

مار مخايل المنكوب باألشرفية.

وأحيت األنباء عن إمكان العثور 
على شخص حي في شارع مار 
مخايل المنكـــوب، آمال كثيرين 
فـــي لبنـــان الـــذي يواصـــل لملمة 
جراحـــه بعد شـــهر علـــى فاجعة 
غير مســـبوقة خلفت 191 قتيال 
وتسببت بإصابة أكثر من 6500 

بجروح.
تقديـــرات  وتفيـــد 

رســـمية عـــن وجـــود 
مفقوديـــن  ســـبعة 
علـــى األقـــل. وعمل 

الدفـــاع  عناصـــر 

المدنـــي وعمال إنقـــاذ على رفع 
الحجـــارة والـــركام يدويـــا فوق 
بعـــد  الجمعـــة،  المبنـــى  أنقـــاض 
اســـتقدام رافعتيـــن ليـــال عملتـــا 
على إزالة جـــدران كانت مهددة 

بالسقوط على العمال.
وقال مدير العمليات في الدفاع 
المدنـــي جـــورج أبو موســـى 
“نعمل منذ ســـاعات الليل 
من دون توقـــف، رفعنا 
أنقاضا، لكن لم نصل 

إلى نتيجة بعد”.

عمال اإلنقاذ يبحثون عن ناجين ببيروت

أديس أبابا - وكاالت

وقـــع رئيس الـــوزراء الســـوداني عبدهللا 
الشـــعبية  الحركـــة  رئيـــس  مـــع  حمـــدوك 
الحلـــو  عبدالعزيـــز  الســـودان  لتحريـــر 
اتفاقيـــة فـــي وقـــت متأخر أمـــس األول 
بشـــكل مفاجـــئ فـــي العاصمـــة األثيوبية 
أديس أبابا، وذلك على الرغم من امتناع 
حركـــة الحلـــو عـــن المشـــاركة فـــي اتفاق 
الســـالم الذي وقـــع اإلثنيـــن الماضي بين 
الحكومة السودانية والحركات المسلحة 
في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا. 
ونـــص االتفـــاق المشـــترك علـــى 6 بنـــود، 
تضمنـــت مبـــادئ أساســـية حـــول الدولة 
علـــى  وشـــددت  البـــالد،  فـــي  والنظـــام 
ضـــرورة التأكيـــد واالعتراف علـــى تنوع 
األعـــراق واإلثنيات واألديـــان والثقافات 
فـــي الســـودان. وركـــز علـــى قيـــام دولـــة 
جميـــع  حقـــوق  تكـــرس  ديمقراطيـــة 
المواطنين، عبر مدنية الدولة مع الحفاظ 
علـــى حريـــة العقيدة والعبادة وممارســـة 
الشـــعائر الدينية، وضرورة عـــدم التمييز 

ضد أي مواطن على أساس دينه.
إلى ذلك، أشار االتفاق إلى أن بقاء سكان 
جبال النوبة والنيـــل األزرق )المنطقتين( 
بوضعهـــم الراهـــن، الذي يشـــمل الحماية 
الذاتية، حتى يتم االتفاق على الترتيبات 

األمنية من قبل أطراف النزاع.
كمـــا أكـــد الطرفـــان بموجب هـــذا االتفاق 
على الحفاظ على وقف األعمال العدائية 
طـــوال عملية الســـالم حتى يتـــم االتفاق 

على الترتيبات األمنية.
وأخيـــرا تضمـــن إعـــالن المبـــادئ هـــذا 
التقاســـم  بمبـــدأ  االعتـــراف  وجـــوب 
المناســـب والعـــادل للثـــروة والســـلطة 
بيـــن مختلـــف شـــعوب الســـودان مـــن 
خالل الدســـتور. وتضمن اتفاق السالم 
فـــي جوبـــا  الماضـــي  الموقـــع اإلثنيـــن 
باألحـــرف األولى ثمانيـــة بروتوكوالت 

تشكل اتفاقية السالم. 

ــادئ أســاســيــة ــبـ ــن 6 بـــنـــود تــضــمــن مـ ــاق مـ ــفـ اتـ
السودان: تفاهم مفاجئ مع حركة الحلو

دبي - العربية.نت

يتوجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس 
دندياس، إلى نيويورك إلجراء محادثات 
مع األمين العـــام لألمم المتحدة أنطونيو 
تركيـــا  مـــع  توتـــرات  وســـط  غوتيريـــش 
عـــن الحـــدود البحريـــة، مع تعقد المشـــهد 
فـــي شـــرق المتوســـط ومواصلـــة تركيـــا 

استفزازاتها وتهديداتها لبالده.
وقالـــت أثينـــا إن نيكوس دندياس ســـافر 
الجمعـــة الجتمـــاع مـــع غوتيريـــش، وإن 
المحادثـــات ســـتركز على “قضايـــا تتعلق 
بالمصالح الدولية واإلقليمية، مع التركيز 
على التطـــورات الراهنة في شـــرق البحر 
المتوســـط وقضيـــة قبـــرص وأيضـــا دور 

األمم المتحدة”.
ودخلت حليفتا الناتو اليونان وتركيا في 
مواجهة متوترة في منطقة شـــرق البحر 
المتوســـط، حيـــث تجـــري تركيـــا عمليات 
استكشـــاف الحتياطيات الطاقة في قاع 
البحر في منطقة تزعم اليونان أنها ضمن 
جرفهـــا القـــاري. وتقـــول أنقـــرة إن لها كل 

الحق فـــي االستكشـــاف والتنقيب هناك، 
متهمـــة اليونان بمحاولة االســـتيالء على 

حصة غير عادلة من الموارد البحرية.
ووضعت القوات المســـلحة اليونانية في 

حالة استنفار.
وأرسل كال البلدين سفنا حربية للمنطقة، 
وتجـــري تدريبـــات بالذخيـــرة الحيـــة في 
المنطقـــة الواقعـــة بيـــن جزيرتـــي كريـــت 
وقبـــرص وســـاحل تركيا الجنوبـــي، بينما 

تضاعفت معـــارك المحاكاة بين الطيارين 
اليونانييـــن واألتـــراك فـــوق بحـــر إيجـــه 

وشرق البحر األبيض المتوسط.
واصطدمـــت فرقاطتان تركيـــة ويونانية 
الشـــهر الماضـــي، مما تســـبب فـــي أضرار 
طفيفـــة بالفرقاطـــة التركيـــة ولكن بدون 

إصابات.
واألزمـــة الراهنـــة هي األخطـــر منذ عقود 

في تاريخ العالقات بين البلدين.

لمناقشــة التوتــر بشــرق “المتوســط “ وقضيــة قبــرص
اليونان تلجأ لألمم المتحدة بعد تهديدات تركية

بروكسل - أف ب

دعا حلف شـــمال األطلســـي )الناتو(  
بشـــأن  إلـــى تحقيـــق دولـــي  أمـــس 
عمليـــة تســـميم المعارض الروســـي 
أليكســـي نافالنـــي وطالب موســـكو 
بالكشـــف لمنظمـــة حظـــر األســـلحة 
الكيميائيـــة عـــن برنامجهـــا المرتبط 
لألعصـــاب.  “نوفيتشـــوك”  بغـــاز 
وأكـــد األميـــن العـــام للحلـــف ينـــس 
ســـتولتنبرغ بعد اجتماع استثنائي 
عقـــده “مجلـــس شـــمال األطلســـي” 
أن جميـــع الدول متفقـــة على إدانة 
الهجـــوم “المـــرّوع” الذي تعـــّرض له 

نافالني.
وقّدمـــت ألمانيا، حيث يخضع 

نافالنـــي للعـــالج، إيجـــازا 
الــــ29  الـــدول  لباقـــي 
بشـــأن  األعضـــاء 
القضيـــة، بينمـــا أشـــار 

إلـــى  ســـتولتنبرغ 

وجـــود “إثبـــات ال شـــك فيـــه” بأنـــه 
ضـــد  نوفيتشـــوك  اســـتخدام  تـــم 
إن  ســـتولتنبرغ  وقـــال  المعـــارض. 
“على الحكومة الروسية أن تتعاون 
حظـــر  منظمـــة  مـــع  كامـــل  بشـــكل 
األســـلحة الكيميائية بشـــأن تحقيق 
دولـــي محايد”. وأضـــاف “كما ندعو 
روســـيا للكشـــف بشـــكل كامـــل عـــن 
برنامـــج نوفيتشـــوك لمنظمـــة حظر 
األســـلحة الكيميائيـــة”. وبينمـــا لـــم 
بـــرد  القيـــام  ســـتولتنبرغ  يســـتبعد 
مماثل هذه المرة، إال أنه شـــدد على 
أن عمليـــة تســـميم نافالنـــي، التـــي 
تّمت في روسيا، كانت مختلفة 
الـــذي  الهجـــوم  عـــن  كثيـــرا 
تعّرض له العميل الروسي 
المزدوج سابقا سيرغي 
ســـكريبال وابنته في 

إنجلترا.

“الناتو” يطالب بتحقيق دولي في تسمم نافالني
ميالنو - وكاالت

للحكومـــة  األســـبق  الرئيـــس  نقـــل 
برلوســـكوني،  ســـيلفيو  اإليطاليـــة 
الـــذي ثبتـــت إصابتـــه أخيـــرا بوباء 
مستشـــفى  إلـــى   ”19  - “كوفيـــد 
فـــي ميالنـــو مســـاء الخميـــس، في 
بعـــد  يخوضهـــا  جديـــدة  “معركـــة” 
عـــدد مـــن المشـــكالت الصحية في 

السنوات األخيرة.
الملقـــب  برلوســـكوني  زال  ومـــا 
المثيـــرة  والشـــخصية  بالفـــارس 
للجدل، يحظى بشـــعبية كبيرة في 
إيطاليـــا رغم أســـلوب حياته البذخ 
القانونيـــة،  والقضايـــا  والفضائـــح 

وقد تصدر دخوله المستشفى 
عناوين الصحف أمس.
وأوضح بيان مقتضب 
عـــن محيطـــه “أدخـــل 
الرئيـــس برلوســـكوني 

ســـان  مستشـــفى 

كإجـــراء  ميالنـــو  فـــي  رافاييلـــي 
أعـــراض  ظهـــور  بعـــد  احتـــرازي 
محـــددة ووضعـــه الصحـــي ال يدعو 

إلى القلق”.
اإليطاليـــة  األنبـــاء  لوكالـــة  وفقـــا 
“أجي”، أدخل ســـيلفيو برلوسكوني 
الـــذي ســـيبلغ نهايـــة الشـــهر الجاري 
84 عامـــا، الغرفة التي يدخلها عادة 
في هذا المستشفى، وهو أمر تقول 
الوكالـــة إنه دليل على أن أن وضعه 
فـــي  فســـيكون  وإال  خطـــرا،  ليـــس 

العناية المركزة.
وقالـــت عضو مجلس الشـــيوخ من 
“فورتزا إيطاليا” حزب ســـيلفيو 
برلوسكوني ليتشا رونتزولي 
صباح الجمعة إنه “أمضى 
المستشـــفى  الليلـــة في 
للســـيطرة على الوضع 

)...( لكنه بخير”.

إصابة برلوسكوني بـ “كورونا”

ارتفاع ضحايا الفيضانات 
بباكستان لـ 48 قتيال

إسالم آباد - بنا

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة ضــحــايــا الــســيــول 
والــفــيــضــانــات الــنــاجــمــة عـــن األمــطــار 
غرب  شمال  ضربت  والــتــي  الموسمية 

باكستان مؤخرا، إلى 48 قتيال.
وقال متحدث باسم الحكومة إن مئات 
أو جرفت جــراء هذه  المنازل تضررت 
الــفــيــضــانــات الــتــي اســتــمــرت أســبــوعــا، 
اإلغاثة  عمليات  استمرار  الــى  مشيرا 
في  الرئيسة  الطرق  وتنظيف  واإلنقاذ 
األمطار  وتتسبب  المتضررة.  المناطق 
الــمــوســمــيــة ســنــويــا فـــي جــنــوب آســيــا 

بكوارث طبيعية كبيرة.

كينوشا - وكاالت : ندد المرشح  «
الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية 
جو بايدن الخميس بـ “العنصرية 

الكامنة” في الواليات المتحدة فيما 
عّبر عن “تفاؤله” بالمستقبل بعد أن 

تحدث مع جايكوب بليك، المواطن 
األسود الذي أصيب برصاص شرطي 

أبيض في كينوشا. والتقى بايدن 
والد جايكوب بليك وأقارب آخرين 

له، وكشف الحقا أنه تحدث لمدة 15 
دقيقة تقريبا عبر الهاتف مع بليك 

)29 عاما( الذي مازال يعالج في 
المستشفى. وقال بايدن عن بليك 

الذي يقول محاموه إنه من المرّجح 
أن يكون أصيب بشلل نصفي “لقد 

قال لي إّن ما من شيء سيهزمه، وإنّه 

لن يستسلم سواء تمكن من المشي 
أم ال”. وأضاف بايدن الذي يردد دائما 

أنه شخص متفائل، فيما يضع كمامة 
متوجها إلى حشد صغير في كينوشا، 

أن غالبية األميركيين يدعمون حركة 
“حياة السود مهمة”؛ من أجل 

المساواة بين األعراق. لكنه حذر أيضا 
من أن الرئيس دونالد ترامب قد أجج 

العداء العنصري الذي عصف باألمة 
في األشهر األخيرة. وتابع بايدن 

من خارج كنيسة “غرايس لوثيرين 
تشيرش”، حيث تجمع حشد من 

المؤيدين الذي وضعوا كمامات على 
وجوههم أن لغة ترامب المشحونة 

عنصريا “تضفي الشرعية على 
الجانب المظلم للطبيعة البشرية”. 

وأوضح أن خطاب الرئيس كشف 
“العنصرية الكامنة التي تم إضفاء 

الطابع المؤسسي عليها في 
الواليات المتحدة والتي ال تزال 

موجودة منذ 400 عام”. وقال بايدن 
“أعدكم إذا فزت أو خسرت... سوف 

أقاتل )...( من أجل تحقيق المساواة 
العرقية. لن ننهزم”.

بايدن يقدم نفسه موحدا ألميركا

جو بايدن 

توقيع االتفاق بين حمدوك والحلوكال البلدين أرسل سفنا حربية للمنطقة



“الملكية للبنات” تنظم ملتقى مرئًيا عن “جاهزية مؤسسات التعليم العالي”
نظمـــت الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات 
“جاهزيـــة  بعنـــوان  مرئيـــا  ملتقـــى 
مؤسسات التعليم العالي الستقبال 
العـــام الدراســـي الجديـــد فـــي ظل 
تحديات جائحـــة فيروس كورونا” 
والتي شارك فيها عدد من الخبراء 
فـــي مجـــال التعليـــم العالـــي الذين 
يشغلون أعلى المناصب الجامعية، 
إذ جرت المناقشـــات بشـــأن عملية 
استقبال العام الدراسي المقبل في 

الكليات والجامعات.
مـــن  عـــدد  الملتقـــى  فـــي  وشـــارك 
رؤساء وممثلي مؤسسات التعليم 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  العالـــي 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
والمملكة المتحدة والذين شـــاركوا 
المتمثلـــة  الملتقـــى  محـــاور  فـــي 
فـــي “صحـــة العاملين وســـامتهم، 
والتعلـــم،  التدريـــس  وأســـاليب 
وإثراء الحياة الجامعية للطالبات”. 
وقدم الملتقى نظرة متعمقة بشأن 
التحضيـــر للعام الدراســـي الجديد، 
مراعاتهـــا  يجـــب  التـــي  واألوجـــه 
بشـــأنه، وكذلـــك خريطـــة الطريـــق 

الخاصة به. شـــهد الملتقى حضوًرا 
الجامعـــات،  إدارة  مـــن  واســـًعا 
وخبراء التعليم، وهيئة التدريس، 
إضافة إلى موظفي شؤون الطلبة 

وضمان الجودة.
مـــن  متحدثيـــن  الملتقـــى  وضـــم 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي داخـــل 
ومؤسســـات  البحريـــن  مملكـــة 
التعليـــم العالي الدولية ومن بينهم 
ديفيـــد ســـتيوارت القائـــم بأعمـــال 
رئيـــس الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات، 

ورئيـــس جامعـــة البحريـــن  رياض 
العمليـــات  رئيـــس  ونائـــب  حمـــزة، 
والتقـــدم المؤسســـي فـــي جامعـــة 
وســـت فرجينيـــا آلي كارشـــيناس، 
وروبـــرت وارد - التطـــور التعليمي 
جامعـــة  فـــي  العميـــد  ومســـاعد 

هدرسفيلد.
تجربـــة  “إن  ســـتيوارت  وقـــال 
خـــال  اإلنترنـــت  عبـــر  التعليـــم 
جائحة كوفيد19- قد ساعدتنا في 
الحفـــاظ على إحساســـنا بالمجتمع 

بإمـــكان  مـــازال  الجامعـــي، حيـــث 
الطلبـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
التواصـــل مع بعضهم البعض. ولقد 
سمح لنا بإضافة قيمة إلى التعليم 
المباشـــر- منها على ســـبيل المثال، 
تســـجيل المحاضرات - األمر الذي 
كان مفيًدا للغاية بالنسبة لطالباتنا، 
حيـــث وفر لهـــم خاصيـــة المرونة، 
وحيـــث إننـــا جامعـــة للفتيـــات، قد 
يكـــون لطالباتنـــا بعـــض االلتزامات 
كرعايـــة األبنـــاء أو العمـــل الجزئي 

وما شابه، وهذه المرونة توفر لهن 
الفرصة لاطاع على المحاضرات 

في أي وقت مناسب لهن”.
وأضاف ســـتيورات أن التعليم عبر 
اإلنترنـــت يشـــجع أيضـــا فـــي بناء 
قـــدرات الطالبـــات المعرفيـــة عبـــر 
تطبيـــق مهـــارات التفكيـــر النقـــدي 
بـــداًل مـــن مجرد الحفـــظ. كما يوفر 
فرصـــة  اإلنترنـــت  عبـــر  التعليـــم 
تدريـــس  شـــبكة  مـــن  االســـتفادة 
تجربـــة  إلـــى  أضفـــى  ممـــا  دوليـــة 

التعلم لديهن بعدا عالميا.
جامعـــة  أن  حمـــزة  ريـــاض  وأكـــد 
خمســـية  خطـــة  لديهـــا  البحريـــن 
تحويليـــة منـــذ العـــام 2016 تركـــز 
علـــى وجـــود حـــرم جامعـــي ذكـــي 
والتحول إلـــى التعليم اإللكتروني. 
ومن خال التدريب المســـبق الذي 
تـــم تزويد أعضاء هيئـــة التدريس 
والطاب به، أدى ذلك إلى االنتقال 
الســـلس مـــن التعليم المباشـــر إلى 
أنـــه  وذكـــر  اإللكترونـــي.  التعليـــم 
بالعمليـــة  األمـــر  يتعلـــق  “عندمـــا 
التعليميـــة خال جائحـــة فيروس 
)كوفيـــد19-(،  المســـتجد  كورونـــا 
فإننا نتحـــدث عن البنيـــة التحتية 
التقنيـــة وإمـــكان الوصـــول إليهـــا. 
وتتمتـــع جامعـــة البحريـــن بوجود 
النظـــام الضـــروري إلدارة العمليـــة 

التعليمية. 
وقد تـــم اتخاذ إجـــراءات إضافية 
بعـــد  عـــن  التعلـــم  تجربـــة  إلثـــراء 
كفـــاءة  زيـــادة  علـــى  اشـــتملت 
اإلنترنت وخواص التعليم عن بعد 

والتفاعل فيه.

مشــاركــة خبــراء يشغلــون أعلـى المناصــب 
الجامعية بشأن عملية استقبال العام 
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تســـلمت أخيًرا شركة اليســـر للمطبوعات الورقية شهادة شكر وتقدير 
مـــن إدارة حجر الحد الصحي على الدعم اللوجســـتي للكوادر الطبية 

والمتطوعـــة بالحجـــر ضمـــن فريـــق 
البحرين لمكافحة فايروس كورونا، 
إذ أعربـــت مديـــرة الحجـــر نعمـــت 
الســـبيعي علـــى اهتمـــام الشـــركات 
الخاصة بتقديم الدعم الذي يجسد 
روح األسرة الواحدة خلف القيادة 

الرشيدة.
وصرح رئيس مجلس إدارة  «

شركة اليسر ياسر المغربي أن 
المشاركة المجتمعية والواجب 

الوطني هو أهم الركائز التي 
تسعى المجموعة لترسيخها 

دائما.

“اليسر للمطبوعات” تتسلم شهادة تكريم من حجر الحد

“S-Class” من “مرسيدس - بنز” مفهوم جديد للفخامة واالبتكار
اســـم   S-Class ســـيارة  تعكـــس 
مرســـيدس - بنـــز من خال مـــا تقدمه 
ترســـي  عريقـــة  هندســـية  خبـــرة  مـــن 
معاييـــر الفخامـــة في عالم الســـيارات. 
الجديـــدة   S-Class ســـيارة  وتوفـــر 
الحـــواس:  لجميـــع  اســـتثنائيًة  متعـــًة 
إذ  والشـــم،  والســـمع  واللمـــس  النظـــر 
تقدم العديد من االبتكارات في أنظمة 
الـــركاب  وحمايـــة  الســـائق  مســـاعدة 
واالرتقـــاء بمســـتوى التفاعـــل معهـــم. 
وتضع مرســـيدس - بنـــز معايير الجيل 
القـــادم من ســـيارات التنقـــل من خال 
االبتـــكارات التـــي تركـــز على الـــركاب. 
وتتضمـــن ســـيارة S-Class الجديـــدة 

أحدث االبتـــكارات الرقمية التي تعمل 
لمتطلبـــات  االســـتجابة  توفيـــر  علـــى 

السائق والركاب بصورة استباقية.
دايملـــر  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 

إيـــه جـــي ومرســـيدس-بنز إيـــه جـــي 
أوال كالينيـــوس “تعد S-Class ســـيارة 
الســـيدان الفخمـــة األعلـــى مبيًعـــا فـــي 
العالـــم. ونحن نريـــد أن نقـــدم لعمائنا 

أحـــدث االبتـــكارات وأعلى مســـتويات 
األمـــان والراحـــة والرفاهيـــة التـــي لـــم 

يسبق لها مثيل في الجيل الجديد”.
دايملـــر  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وعلـــق 
إيـــه جـــي ومرســـيدس-بنز إيـــه جـــي 
المســـؤول عن األبحاث فـــي مجموعة 
دايملـــر ورئيـــس العمليـــات التشـــغيلية 
فـــي مرســـيدس-بنز ماركـــوس شـــيفر، 
قائـــًا “تؤكـــد S-Class الجديـــدة أننـــا 
ننتج السيارة األفضل في العالم، التي 
تجمـــع بيـــن الفخامـــة الفائقـــة وأعلـــى 
مســـتويات األمـــان والراحة”. وســـيبدأ 
الشـــرق  أســـواق  فـــي  الســـيارة  طـــرح 

األوسط في يناير 2021.
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اختـــارت كليـــة الطـــب بجامعـــة هارفارد 
الباحثـــة المبتعثـــة مـــن جامعـــة الخليج 
العربـــي ريـــم األنصـــاري لعضويـــة هيئـــة 
التدريـــس لديهـــا وذلك نظير مـــا قدمته 
مـــن تميـــز خـــال دراســـتها فـــي الكليـــة. 
قـــد  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة  وكانـــت 
ابتعثت الطبيبة األنصاري العام الماضي 
  10 ضمـــن  وكانـــت  هارفـــارد،  لجامعـــة 
مقبولين مـــن بين مئـــات المتقدمين من 
أنحـــاء  ومختلـــف  المتحـــدة  الواليـــات 
العالـــم لبرنامج الماجســـتير المتطور في 
 Masters in“ تخصـــص التعليـــم الطبـــي

Medical Education”  بجامعة هارفرد 
األميركيـــة إحـــدى أرقـــى الجامعات في 

العالم.
ويأتـــي ابتعـــاث جامعة الخليـــج العربي 
الطبيبة ريم األنصاري ضمن خطة إلعداد 
كـــوادر بحثية وأكاديميـــة خليجية على 
أيدي أهـــم الخبـــرات الدوليـــة؛ لمواصلة 
مسيرة جامعة الخليج العربي المتميزة. 
وقد ســـلكت جامعة الخليج العربي هذا 
المنهـــج منذ تأسيســـها، إذ ابتعث العديد 
من الكـــوادر التي تشـــغل اليوم مناصب 
أكاديمية وإدارية متقدمة داخل جامعة 

الخليـــج العربي وفي مختلف القطاعات 
العلمية المتخصصة.

إلى ذلك، ستكون الطبيبة ريم األنصاري 
ضمـــن فريـــق التدريس ألحـــد المقررات 
الطبـــي  التعليـــم  لبرنامجـــي  الرئيســـة 
فـــي  ستشـــارك  إذ  العالميـــة،  والصحـــة 
تدريـــس مقـــرر مناهج البحـــوث الطبية. 
وقد أعربت األنصاري عن بالغ ســـعادتها 
وفخرها بهذا االختيـــار، واعدة أن تبذل 
مشـــرفا  ممثـــا  لتكـــون  جهدهـــا  قصـــار 
لجامعة الخليج العربي في هذا البرنامج 

النخبوي على مستوى العالم.

فـــي جانـــب متصـــل، تخـــوض األنصاري 
برنامجا أكاديميا وبحثيا تحت إشـــراف 
مرشـــدين من جامعة هارفـــارد، إذ تقوم 
األنصـــاري بإجراء بحث عميـــق كتعاون 
بين جامعة الخليج وهارفارد في مجال 

التعليم الطبي.
ويهدف برنامج ماجستير التعليم الطبي 
لتخريـــج قـــادة متميزين فـــي المنظومة 
الطبيـــة التعليمية حول العالم من خال 
أســـاليب تعليميـــة مبتكـــرة تجمـــع بيـــن 

الدراسة النظرية، واألبحاث العملية.
الطبـــي،  التعليـــم  برنامـــج  إلـــى  إضافـــة 

فـــي  الزمالـــة  علـــى  األنصـــاري  حصلـــت 
 Clinical اإلكلينيكـــي   المحـــاكاة  طـــب 
Simulation Fellowship من مستشفى
 Brigham and Women’s hospital ,a
 Harvard Medical school affiliated

. teaching hospital
Center for Medi-  وشـــهادة مدرب من
cal simulation مـــن بوســـطن. كمـــا أنها 
هارفـــارد  مؤسســـة  خريجـــة  أصبحـــت 
برنامـــج  فـــي  الماضـــي  مايســـي يونيـــو 
Har- “قيـــادة االبتكار في المجال الطبي 

.”vard Macy Institute Alumni

“هارفارد” تختار مبتعثة جامعة الخليج بفريقها األكاديمي

توجـــت مؤخرًا مجموعة ترافكـــو جهودها في األداء 
المتميـــز بحصولهـــا على شـــهادة نظـــام إدارة الجودة 
األيزو )ISO 22000:2005(، وشهادة تحليل المخاطر 
 TUV من شـــركة ) HACCP( ونقـــاط الضبط الحرجة
الشـــركات  مـــن  كواحـــدة  العالميـــة،   Middle East
البحرينيـــة القليلـــة فـــي مجال قطـــاع التجزئـــة التي 
تحصـــل علـــى الشـــهادات المتميـــزة، إذ أقـــرت الجهة 
 TUV )شـــركة  األيـــزو  الجـــودة  لشـــهادات  المانحـــة 
Middle East العالميـــة ( باإلشـــادة بـــأداء مجموعـــة 
ترافكوفـــي تنفيـــذ متطلبـــات النظـــام الجديـــد إلدارة 
الجودة بمفهومـــه الحديث والتزامهـــا بمعايير األداء 
العالمية باحترافية عالية إلى جانب تحقيقها معايير 

الجودة وفق األسس المعترف بها دوليًا.
 ISO( األيـــزو  الجـــودة  إدارة  نظـــام  شـــهادة  تعـــد 
22000:2005( المعيار الدولي الذي يحدد المتطلبات 

الخاصـــة بنظام إدارة الســـامة الغذائية والذي يقوم 
بتغطية جميع المؤسســـات العاملة في سلسلة الغذاء 
من ســـامة الغذاء من المزرعة إلى مائدة المستهلك. 
المســـتمر  باإللتـــزام   ”HACCP“ شـــهادة  تعنـــى  كمـــا 
بســـامة األغذية، وتثبت السامة في السوق، وتعزز 

ثقة المستهلك في العامة التجارية. 
وبهذه المناســـبة، أكد رئيس مجلـــس إدارة مجموعة 

ترافكـــو إبراهيـــم زينـــل أننا فخـــورون بحصولنا على 
الشهادات المتميزة التي تظهر مدى التزامنا المستمر 

بتحسين أدائنا وتلبية توقعات عمائنا.
وأضـــاف زينـــل أن اإلنجـــاز يأتـــي انطاقـــًا مـــن رؤية 
مجموعـــة ترافكـــو بـــأن تكون فـــي طليعة الشـــركات 
الوطنيـــة علـــى مســـتوى البحريـــن بتقديـــم منتجات 

صحية عالية الجودة.
كما أشار إلى أن اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال فضل هللا 
ثم بدعم أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين والتزام 
إدارة المجموعـــة، والعمـــل الجـــاد والمتميز من جميع 
اإلدارات والعامليـــن فيهـــا، واعتبـــر زينـــل الشـــهادات 
بمثابـــة مكافأة لكل العاملين فـــي المجموعة، وأعرب 
عـــن أمله في أن يشـــكل اإلنجاز دافعـــًا جديدًا لديهم 
على مزيـــد من العطاء وااللتزام المســـتمر بتحســـين 

مستوى األداء بكفاءة مهنية احترافية عالية.

”HACCP“ترافكو” تحصل على األيزو “22000:2005” و“
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للفنـــون  الفجيـــرة  أكاديميـــة  أطلقـــت 
الجميلة مســـابقة الفجيـــرة الدولية لفن 
الخط العربي التي تنظمها، تحت رعاية 
ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء 
األكاديميـــة، الشـــيخ محمد بـــن حمد بن 
محمـــد الشـــرقي، وذلك للفئـــات العمرية 

كافة من داخل وخارج دولة اإلمارات.
وحـــددت األكاديميـــة حســـب بيـــان لها، 
آخر موعد إلرسال لوحات الخط العربي 
المشـــاركة في المسابقة في 20 ديسمبر  
المقبـــل، على أن تجتمـــع لجنة التحكيم 
النهائيـــة  النتائـــج  تعلـــن  ثـــم  ينايـــر   10
للفائزين في 10 فبراير من العام المقبل.
وأكد مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون 
الجميلـــة علـــي عبيـــد الحفيتـــي، أهمية 
المســـابقة في إبـــراز دور الخـــط العربي 
كفـــن إســـامي متميـــز، يعكـــس مشـــاعر 
اإلســـامية  بالقيـــم  والفخـــر  االعتـــزاز 
العريقـــة، مشـــيرا إلـــى أهميـــة اكتشـــاف 

المواهب الشـــابة مـــن الخطاطين الذين 
يجيدون الخط العربي ويعرفون معاني 

الحروف العربية.
الفجيـــرة  أكاديميـــة  عـــام  وقـــال مديـــر 
اشـــتراطات  إن  الجميلـــة،  للفنـــون 
المسابقة وضعت ضمن المعايير الدولية 

فـــي انتقـــاء اللوحات الفائـــزة من خال 
لجنـــة تحكيـــم مؤلفـــة من أعـــام الخط 
العربي في الوطن العربي والعالم، الفتا 
إلى أن األعمال المقدمة للمسابقة سيتم 
تقييمهـــا علـــى أســـس وقواعـــد الخـــط 

العربي التقليدي.

فــن يعكس مشــاعر االعتــزاز بالقيم اإلســامية العريقة
“أكاديمية الفجيرة” تطلق مسابقة دولية لفن الخط العربي
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ضــم “ديــوان النخلــة بألســنة الشــعراء” أجمــل 40 قصيــدة فــي حــب 
النخلة للمشــاركين ضمن مســابقة “النخلة بألســنة الشــعراء” خالل 4 
ســنوات 2017 - 2020، ويأتي ضمن سلســلة اإلصدارات اإللكترونية 

لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي المتخصصة.

وقال أمين عام الجائزة عبدالوهاب 
زايـــد إن الديوان هذا جاء من وحي 
المســـابقة منـــذ العـــام 2017 والتـــي 
شـــارك فيها خال أربع ســـنوات 291 
شـــاعرا وشـــاعرة، يمثلـــون 17 دولة 
عربيـــة، تنافســـوا فيهـــا علـــى حـــب 
النخلة، فاز منهم 14 شاعرا بإشراف 

لجنة تحكيم دولية متخصصة.
وأضاف: إن المسابقة تأتي ضمن 
أنشـــطة الجائزة الثقافية الهادفة 
العلميـــة  المعرفـــة  توطيـــن  إلـــى 
ثقافـــة  وتعزيـــز  المتخصصـــة، 
توظيـــف  بهـــدف  التمـــر؛  نخيـــل 
الشـــعر النبطي وسيلًة مهمًة في 
تنميـــة وعـــي الجمهـــور بأهميـــة 
شـــجرة نخيل التمر من الناحية 
التراثيـــة والزراعيـــة والغذائية 
واالقتصاديـــة، وإحيـــاء غرض 
مهم من أغراض الشعر، وصف 

شـــجرة النخيل، وتشـــجيع الشـــعراء 
علـــى اإلبداع وكتابـــة قصائد نوعية 
الجميـــع؛  أمـــام  الفرصـــة  وإتاحـــة 
للتنافـــس بطريقة شـــفافة وتحقيق 
الشـــهرة من خال تســـليط األضواء 
الفائزيـــن  الشـــعراء  تجـــارب  علـــى 

بالمسابقة.

أجمل 40 قصيدة في حب النخلة

صـــدر أخيـــًرا العـــدد “47” مـــن شـــهر 
ســـبتمبر، لمجلة “الشـــارقة الثقافية”، 
الثقافـــة  دائـــرة  عـــن  تصـــدر  التـــي 

بالشارقة.
وجـــاءت افتتاحيـــة العـــدد الجديـــد 
عاكســـة  مـــرآة  “اإلبـــداع..  بعنـــوان 
للمـــكان والواقع”، مبينـــة أن األمكنة 
والدة لألفـــكار والـــرؤى والنبضـــات 
الفلســـفية،  والومضـــات  الشـــعرية 
وأكـــدت أنه بقدر ما يختلف المكان 
يختلـــف اإلبـــداع وتتنـــوع األفكار، 
مـــع  المبـــدع  يتفاعـــل  مـــا  وبقـــدر 
تأثيرات المكان ونشـــاطه تكتسب 

أعماله قيمة فنية عالية.
وأوضح العدد الجديد من المجلة، 

أن اإلبداع ســـواء كان شـــعًرا أو تشـــكيًا أو رواية أو 
قصـــة ال ينفصل عن المكان، بـــل يتكامل معه، ويؤثر 
كل منهما في اآلخر، لذا تبدو العواصم والمدن، مثل: 
بيروت ودمشـــق والقاهرة وبغداد والشـــارقة كمكان 

التاريخيـــة  بأبعـــاده  ثـــرى 
والحضارية والرمزية.

نـــواف  التحريـــر  مديـــر  أمـــا 
يونـــس، فتوقف فـــي مقالته 
“فـــّن  عنـــوان  حملـــت  التـــي 
ســـردي عربـــي رفيـــع المقام”، 
عنـــد “مقامـــات بديـــع الزمـــان 
الهمذانـــي”، وهـــو فـــن ســـردي 
الخـــاص  أســـلوبه  يمتلـــك 

والمتفرد في بنائه.
وفـــي تفاصيـــل العـــدد الــــ 47، 
إطالـــة علـــى المدينـــة العربية 
حافلـــة  بحيـــاة  اتســـمت  التـــي 
والطمأنينـــة  والبهجـــة  بالتنعـــم 
بقلم يقظان مصطفى، وإضاءة 
علـــى اللغـــة العربيـــة والثقافـــة اإلســـامية فـــي باد 
الســـنغال بقلـــم وليـــد رمضـــان، إضافة إلـــى حوار مع 
الباحـــث محمد قجة، الذي أكد أننا أمام عالم متغير، 

كما حاوره أحمد حسين حميدان.

مــكان ثــري بأبعــاده التاريخيــة والحضاريــة والرمزيــة
“الشارقة الثقافية” تحتفي ببيروت قصيدة لكل العصور

صـــدرت حديثـــا الترجمـــة العربيـــة 
الشـــمس”  شـــروق  “قبـــل  لروايـــة 
للكاتب الروســـي الشهير زوشينكو، 
عالميـــة،  إبداعـــات  سلســـلة  عـــن 

الوطنـــي  للمجلـــس  التابعـــة 
واآلداب،  والفنـــون  للثقافـــة 
والروائـــي  الكاتـــب  ترجمـــة 
يوســـف نبيـــل، ويعـــد الكتاب 
العمـــل الثانـــي الـــذي ترجمـــه 

“نبيل” لزوشينكو.  
يقـــول المترجم يوســـف نبيل 

في ترجمة الكتاب  
ُنشـــرت الفصـــول األولى من 
هذا العمل في مجلة أكتوبر، 
ورغـــم أنهـــا حظيـــت بتقدير 
الكثيريـــن فـــي البداية، فإنه 
سرعان ما منع نشر فصولها 
الاحقة، ولم تنشـــر الرواية 
طبعتهـــا  فـــي  ذلـــك  بعـــد 
العـــام  فـــي  إال  الكاملـــة 

1972، وميخائيـــل زوشـــينكو أحـــد 
أبـــرز أعـــام الكتابـــة الســـاخرة في 
روســـيا فـــي القـــرن العشـــرين، وقد 
كان معشـــوق الجماهيـــر فـــي فترة 

العشرينات والثاثينات.

صدر حديًثا عن دار النخبة كتاب 
بعنـــوان “التـــاج القاتـــل.. تأمات 
في وباء العصـــر”، للكاتب صالح 
محمـــود صالح، ويقع الكتاب في 
145 صفحة، ويحاول المؤلف أن 
يقدم محاولة لفهم ما حدث، وال 
يزال، وما دار من لغط حول تلك 
الجائحـــة، من زوايا عـــدة، فضًا 
عن رصده بعض المابسات التي 
كشـــفت عنها، وتعليقه عليها، من 

منظوره الخاص، تلك المابسات 
مـــن  الكثيـــر  إلـــى  التـــي تحتـــاج 
إللقـــاء  المتتاليـــة؛  اإلصـــدارات 
الضـــوء عليهـــا وعلـــى تأثيراتهـــا 
فـــي مختلـــف المجـــاالت؛ بهـــدف 
الوصـــول إلـــى اآلليـــة الصحيحة 
التـــي ينبغي تفعيلهـــا من منظور 
خصوًصـــا  المتخصصيـــن، 
المجـــاالت الطبية علـــى اختاف 

تفرعاتها.

أكـــد رئيـــس الهيئـــة العامـــة لقصور 
أن  عـــواض  أحمـــد  الثقافـــة بمصـــر 
الهيئة هي الجهة الثقافية الوحيدة 
التـــي لم توقـــف صناعة النشـــر في 
األشـــهر الماضيـــة، ولـــم يحـــدث أي 
تغيير فـــي صناعة النشـــر. وأوضح 
عـــواض فـــي تصريحـــات أنـــه فـــي 
األشـــهر الماضية توقفت األنشـــطة 
التـــي كانت تقدمها قصـــور الثقافة؛ 

بســـبب جائحـــة كورونـــا، ولكـــن لـــم 
تتوقف صناعة النشر.

وأشار عواض إلى أن الهيئة تستعد 
للتجهيـــز لمعـــرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب بدورته الــــ 52 للعام 2021؛ 
لـــذا نســـتعد لوضـــع خطـــة ساســـل 
الهيئـــة وتيمة اإلصـــدارات والكتب 

التي ستكون متوافرة بالمعرض.

ترجمة عربية لـ “قبل شروق الشمس” تأمالت في وباء العصر

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ــدث ــح ــة لــحــفــظ ال ــوي ــي ــح ــة ال ــل ــي ــوس ــي ال الـــصـــورة هـ
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ومشـــتغلة  مهمومـــة  لعائلـــة  ينتمـــي 
بأنـــواع الفنـــون/ المســـرح/ التصويـــر 
الفوتوغرافي/ فن الفيديو/ الســـينما/ 
يســـري  اإلبـــداع  دم  الكتابة/عائلـــة 
فـــي عروقهـــا وينقـــل عـــدوى جمالـــه 
ولطفـــه وبهائـــه إلـــى جميـــع أفرادها، 
القريـــة بكل أجوائها وما فيها عجنته 
بحبها فازداد تعلقـــا وولعا بها “أعتقد 
أن نشـــأتي فـــي جـــو القريـــة وروحه 
التراثيـــة األصيلـــة كان له أكبـــر األثر 
فـــي تكوين صفـــة استشـــعار الجمال 
فيما حولـــي”. منها انطلق نحو جمال 
فنـــار  صـــارت  والتوثيـــق،  الصـــورة 
طريقـــه للعمـــل علـــى حفـــظ التـــراث 
وتوثيقـــه من خال الصـــورة وقوتها 
وأهميتهـــا، فـــي ديســـمبر 2018 فـــاز 
بــــ “جائـــزة األمير ســـلطان آل ســـعود 
فـــي  الحضـــاري”.  للتـــراث  العالميـــة 
النســـخة الســـابعة من “ملتقـــى ألوان 
السعودية” الذي تنظمه الهيئة العامة 
للســـياحة والتراث الوطنـــي بالمملكة 
هـــذه  حـــول  الســـعودية.  العربيـــة 
التجربة الغنية ولدت هذه المحادثة.

ماذا أضاف التصوير الفوتوغرافي  «
إليك؟

التصويـــر الفوتوغرافـــي احتـــل مكانة 
متميزة في نفسي منذ الطفولة، إال أنه 
أصبح اآلن محورا أساسيا في حياتي 
وركيـــزة ال أســـتغني عنها، إنـــه اختيار 
عـــن حـــب واقتنـــاع كمـــا فـــي الـــزواج 
الناجـــح. بـــدأ بحـــب وانتهـــى بعاقـــة 

وطيدة دائمة. 
التصوير أضـــاف لي الكثير هو الهواية 
والعمـــل،  االحتـــراف  وهـــو  والمتعـــة، 
وجدت نفســـي في التصوير وكرســـت 
أعطانـــي  بالمقابـــل  لـــه.  وقتـــي  جـــل 
مـــن  الكثيـــر  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
باإلنجـــاز  والشـــعور  والمتعـــة  الحـــب 
والنجـــاح. تعلمت مـــن التصوير الصبر 
والتركيـــز، أعطانـــي التصويـــر الكثيـــر 
مـــن األمـــل والترقـــب، فحيـــن تقضـــي 
ســـاعات في التقاط عشـــرات بل مئات 

الصـــور علـــى أمـــل أن تصـــل للصـــورة 
الناجحة تكســـب مهـــارة عظيمة، وهي 
التفـــاؤل واألمل فـــي القـــادم. فتح لي 
التصويـــر آفاقا كثيرة وســـاعدني على 
تقبـــل الكثيـــر مـــن األفـــكار الجديـــدة، 
فلكل صورة طقوسها وفنها وقوانينها 
المتنوعـــة. حصلـــت علـــى الكثيـــر مـــن 
الســـام والتأمل في تصوير البورتريه 
خـــال  فمـــن  الوجـــوه(،  )تصويـــر 
ومامحهـــا  وتعابيرهـــا  الصـــور  هـــذه 
وتجاعيدها أعيش أنواع حياة كثيرة، 
فلـــكل وجه قصتـــه ومعاناته، ونظرات 
العيـــون فـــي هـــذه الصـــور هـــي نوافذ 

لحكايا البشرية بآالمها وآمالها.
مـــن خـــال عدســـتي رأيـــت الكثير من 
الجمـــال الذي أهملته العين البشـــرية.. 
وبمرورهـــا  ثمينـــة  لحظـــات  تأملـــت 
خالـــدة  لحظـــات  أصبحـــت  بالعدســـة 
ســـواء على صعيد الشـــخصي أو العام 
..مـــن خال العدســـة رأيـــت عالما أكثر 

جماال وساما.
حدثني عن حضور العنصر النسائي  «

في هذا المجال؟ وهل حقق 
حضورا فنيا ويمكننا القول قبوال 

محليا مثال؟

البحريـــن ومازالت ســـباقة فـــي مجال 
مســـتوى  علـــى  لنقـــل  المـــرأة  تمكيـــن 
الخليـــج العربي وأيضـــا العالم العربي. 
وفـــي مجـــال التصويـــر الفوتوغرافـــي 

المرأة موازية للرجل في خط مستقيم، 
المســـابقات  فـــي  تشـــارك  هـــي  وهـــا 
العالميـــة وتحصـــد الجوائـــز وتســـجل 
اإلنجـــازات وتقـــدم الـــورش والدورات 

التدريبية أيضا في هذا المجال.
أعتقد أن الحضور النسائي متعادل مع 
الحضور الرجالي فـــي مجال التصوير 
مصـــورات  ولدينـــا  الفوتوغرافـــي 
القادمـــة  واألجيـــال  جـــدا،  محترفـــات 
تبشـــر بظهور مصورات فوتوغرافيات 
شـــابات يحملن الموهبة والشغف على 

حٍد سواء.
حدثني عن “الوراقون”؟ عن  «

أهميتها وعن أهم المشاريع التي 
قمتم بتفيذها؟ 

وحجـــر  األولـــى  اللبنـــة  كان  التـــراث 
األســـاس في أعمالي بمعنى أني بدأت 
بأخذ موضـــوع التصوير الفوتوغرافي 
بجدية من خـــال أول كتاب وهو أياٍد 
بحرينيـــة.. وكان هذا الكتـــاب المصور 
هـــو باكـــورة إنتـــاج “الوراقـــون” التـــي 
غايتـــي   .2003 العـــام  فـــي  تأسســـت 
هـــي توثيـــق التـــراث وحفظـــه ألبنائنا، 
حفظ التـــراث هو حفظ للهوية وحفظ 
لألصـــل.. فأنـــا دائمـــا مقتنـــع بمبـــدأ أن 
تراثنـــا هـــو هويتنـــا وإن ضـــاع ضعنـــا. 
أنـــا أؤمن بأن مســـؤولية حفـــظ التراث 
هـــي مســـؤولية الجميـــع وقـــد تكـــون 
المصوريـــن  علـــى  أكبـــر  المســـؤولية 

والمصمميـــن والمؤلفيـــن أيضـــا؛ ألنهـــم 
وســـيلة نقـــل الثقافـــة والهويـــة. هنـــاك 
طـــرق متعـــددة لذلـــك وأفـــكار كثيـــرة 
يصعـــب إدراجهـــا هنا، ولكن يســـتطيع 
إنتاجـــه  دمـــج  المصمـــم  أو  المصـــور 
بالتراث قدر اإلمكان، وكلما أتيحت له 

الفرصة لذلك.
عن فوزه بجائزة األمير سلطان  «

العالمية للتراث الحضاري العام 
2018 ؟

األميـــر  “جائـــزة  بــــ  الفـــوز  إن  قـــال 
ســـلطان العالميـــة للتـــراث الحضـــاري” 
لـــه طعمـــه الخـــاص وثقلـــه؛ كونـــه نابع 
مـــن أميـــر محـــب وشـــغوف بالتصوير 
بصـــورة  لـــه  وممـــارس  الفوتوغرافـــي 
احترافية، أظن أنـــه كان ومازال حما 
ثقيـــا علـــيَّ رغـــم فـــوزي مســـبقا بعدة 
جوائـــز دوليـــة. هـــذا الفـــوز والتكريـــم 
لـــه نكهته الخاصـــة ومســـؤوليته أيضا 
التـــي علـــي تحملها تجاه فـــن التصوير 
مشـــروع  وتجـــاه  الفوتوغرافـــي 
المســـاهمة الفاعلة في المحافظة على 

تراث منطقتنا وتوثيقه.
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القعود: “كلما أذكر” حّركت إحساس النجمة هند
القعود عـــن  عبـــدهللا  الملحـــن  أعـــرب 
ســـعادته بنجـــاح أغنيـــة “كلمـــا أذكـــر” 
للمطربـــة البحرينية هنـــد، فـــي ثانـــي 
تعاون يجمعهما معا، والتي تم طرحها 

قبل أيام.
وعن كواليـــس هذا العمل، قال القعود 
لألنبـــاء الكويتيـــة: “كلمـــا اذكـــر” كانت 
جاهزة لكن تأخر طرحها بســـبب ازمة 
التـــي حالـــت دون  جائحـــة “كورونـــا” 
تواجـــد المطربـــة هنـــد فـــي الكويـــت 
لتسجيلها، فقامت بتركيب صوتها في 
البحريـــن، وقبل الموعـــد الجديد الذي 
حددناه لنزول األغنية صارت أحداث 
انفجار مرفأ بيروت بلبنان فاضطررنا 
لتأجيلهـــا لمـــدة 15 يومـــا، كاشـــفا عن 
أن كلمـــات األغنية التي كتبها الشـــاعر 
الواوان كانـــت  المتميز منصـــور 
عنـــده من األســـاس ولحنهـــا ووضعها 
عنـــده إلـــى أن طلبـــت منه هنـــد أغنية 
فاقتـــرح عليها أن تقدم عمال تعود من 
خالله إلـــى األجواء التـــي تميزت بها، 

خصوصا جو اإليقاع الساحلي.

وأضـــاف: قلـــت لهنـــد عنـــدي “تيمـــة” 
لحنيـــة في أكثر مـــن عمل، وســـمعتها 
وقتهـــا ثالثة ألحـــان من بينهـــم أغنية 
“كلما أذكر” وعلى الفور وقع اختيارها 
عليها، وقالت “هذه عجبتني وحسيت 
بهـــا”، وبالفعـــل عندمـــا قامـــت بغنائهـــا 
لـــم أجـــد أي صعوبـــة معهـــا ألن اللـــون 

مناسب لها.
واستكمل: على الفور أعطيت األغنية 

للموزع المبدع ربيع الصيداوي ليقوم 
بتوزيعها، حيث اقترح أن نسجلها في 
تركيا مع الموزعين إسماعيل وصميم 
لتخرج األغنية مثلما ترى، وأتمنى أن 
تكون نالـــت إعجاب الجمهـــور عموما 

وجمهور المطربة هند خصوصا.
مـــن  أذكـــر”  “كلمـــا  أغنيـــة  أن  يذكـــر 
وألحـــان  الـــواوان  منصـــور  كلمـــات 
ومكســـاج  وتوزيـــع  القعـــود  عبـــدهللا 

ربيع الصيـــداوي، وتريات إســـماعيل، 
ومـــن  البلوشـــي،  عبـــدهللا  إيقاعـــات 

تصميم محمد السالم.
البحرينيـــة  الفنانـــة  نشـــرت  ومؤخـــرا 
صـــورة جديـــدة لهـــا على “إنســـتغرام” 
وهـــي ترتدي خاتم زفاف ماســـي، كما 
أطلت بتسريحة الشعر المجعد مع تاج 
من الورد ولم تكشف أي تفصيل آخر. 
اكتفت العروس بوضع عالمة عروس 
وعريـــس على الصـــور وبينهما قلوب، 
وعند نشـــر الصـــور انهالـــت التعليقات 
المباركة لها من والعديد من المشـــاهر 
والنجوم انهالـــوا بالتبريكات والتهنئة 
الفنانة الســـعودية دياال  بينهـــم  ومـــن 

مبارك والفنانة فيفيان مراد. 
شـــارك صـــورة العـــروس العديـــد مـــن 
النجـــوم ومـــن بينهم منظـــم األعراس 
عليها”ألـــف  وعلـــق  األميـــن  أميـــن 
مبـــروك” مرفقًا صـــورة الخاتـــم. يذكر 
أن الفنانـــة أعلنـــت منذ فتـــرة إصابتها 
بفيروس كورونا وبعـــج فتـــرة أعلنت 

شفاءها من الفيروس.

انفصلت الممثلة األميركية سينا ميلير عن خطيبها لوكاس زويرنير،  «
 بعد 9 أشهر من خطبتهما.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ميلير وزويرنير كانا قد 
 أعلنا خطوبتهما في يناير الماضي، بعد عالقة دامت عامًا.

وقالت الصحيفة إنه تردد أن سينا هي من فسخت الخطوبة، ويذكر 
أنها كانت مخطوبة في السابق للممثل جود لو.
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إعالن جوائز مهرجان عّمان السينمائي ”أول فيلم“ 2020
لـــلـــســـيـــارات ــا  ــمـ ــنـ ــيـ سـ ــي  ــ ــ ف ــرة  ــ ــي ــ ــب ــ ك ــات  ــ ــ ــاش ــ ــ ش  3 ــى  ــ ــل ــ ع ــا  ــمـ ــلـ ــيـ فـ  39 عـــــــرض 

في ظل ظروف غير مسبوقة، ومع غياب صّناع األفالم المشاركين وأعضاء لجان التحكيم والضيوف من الخارج بسبب القيود 
علــى الســفر، أقيــم حفــل ختــام مهرجان عّمــان الســينمائي الدولي – أّول فيلــم ليلة أمس، لتنتهــي فعالية اســتمرت 11 يومًا في 
العاصمــة األردنيــة. يهــدف المهرجــان الى االحتفاء بأصحاب األعمال األولى في مختلف الفئات، وهو موضوع قّلما يتم التركيز 

عليه في المنطقة.

جرى حفل الختام في مقّر الهيئة الملكية األردنية 
لألفـــالم بحضـــور رئيســـة المهرجان األميـــرة ريم 
علـــي، وعدد محـــدود جدًا مـــن الضيوف تماشـــيا 
مـــع قواعد التباعـــد االجتماعـــي. وأرغمت قواعد 
السالمة العامة المهرجان على استحداث طريقة 
مغايرة من خالل عرض 39 فيلما على 3 شاشات 
كبيرة في ســـينما للســـيارات )درايـــف-ان( إضافة 
إلى مســـرح في الهـــواء الطلق، مع إعـــادة جدولة 
بعـــض العـــروض مراعـــاة لتمديـــد ســـاعات حظـــر 

التجول التي تم اإلعالن عنها عشية االفتتاح.
وفي حفل توزيـــع الجوائز، أعلنت لجان التحكيم 
المؤلفـــة من مهنيين أردنيين وعرب ودوليين عن 
أســـماء الفائزيـــن عبر تصريحـــات ُمســـّجلة. وتبع 
ذلك عرض فيلم “األقصـــر” للمخرجة البريطانية-

األردنية زينة الدّرة. وقدمت الفنانة األردنية زين 
عوض فقرات الحفـــل الذي ُنقل بالبث الحي على 

صفحة فيسبوك التابعة للمهرجان.
حافـــظ المهرجـــان على محتـــوى برنامجـــه كامال 
كمـــا كان مقـــررا لـــه، ونفـــذت البطاقـــات لمعظـــم 
العـــروض.  وتعليقـــا على الـــدورة االفتتاحية غير 
العادية، قالت رئيسة المهرجان، األميرة ريم علي: 
“األفالم ذات جودة عالية ضمن المسابقة، وأبارك 
للفائزين بجوائز السوســـنة السوداء، وأنا متأكدة 
أن اتخـــاذ القـــرار لـــم يكـــن ســـهال بالنســـبة للجان 
التحكيم التي تتمتع بحرفية عالية. أنا ممتنة لهم 
وكلـــي حماس لصّنـــاع األفالم الذين شـــاركوا في 
هذا المهرجان وأنشـــطته، وأعتّز بفريق المهرجان 
الـــذي تمّكـــن مـــن إتمـــام هـــذا الحـــدث بسالســـة. 
تفاعـــل الجمهـــور اإليجابـــي خير دليـــل على مدى 
أهمية الوصول الى الثقافة السينمائية في جميع 

األوقات.”
ســـردان  مـــن  المؤلفـــة  التحكيـــم  لجنـــة  منحـــت 
غولوبوفيتـــش وصبـــا مبـــارك وصـــارم الفاســـي-

الفهـــري جائزة السوســـنة الســـوداء ألفضـــل فيلم 
عربـــي روائـــي طويـــل، الى جانـــب جائـــزة نقدية 
فـــي  “ســـتموت  لفيلـــم  دوالر،  ألـــف   20 قدرهـــا 
العشـــرين” للمخـــرج الســـوداني أمجـــد أبـــو العـــال. 
اختيـــر الفيلم “لجماله ولغته المدهشـــة في تناول 

فكـــرة الحريـــة أمام القـــدر”. هذا هـــو العمل األول 
ألبو العال وقد حصد العديد من الجوائز.

فـــي حيـــن ُمنـــح تنويـــه خـــاص فـــي الفئة نفســـها 
للفيلم الروائي السعودي “آخر زيارة” للمخرج عبد 
المحســـن الضبعان “لطرحه قصة شجاعة تتناول 
العالقـــة بيـــن أب وابنـــه، برؤية إخراجيـــة عفوية 

ولكنها متقنة في نفس الوقت”.
أّمـــا عـــن فئـــة األفـــالم الوثائقيـــة، فذهبـــت جائزة 
السوســـنة الســـوداء ألفضل فيلـــم عربـــي وثائقي 
طويـــل لفيلـــم “إبراهيـــم، إلـــى أجـــل غير مســـمى” 
للمخرجـــة لينا العبد. أشـــادت لجنة التحكيم التي 
تترأســـها أندريـــا لـــوكا زيمرمـــان وتضـــم محمـــود 
المّســـاد وناديـــة كامـــل هـــذا العمـــل األول بوصفه 
“موضوع محرم. من خالل رحلة شخصية مؤلمة 

ندخـــل عالـــم األب المختفـــي والرعـــب السياســـي 
الذي يتـــردد صداه عبر األجيال. تواجه المخرجة 
تعقيدات مشـــاعرها، ناســـجًة خيًطا رفيًعا بين ما 
هـــو شـــخصي وعـــام، بين اإلنســـاني والسياســـي، 
بيـــن األب المختفي والمكان المفقود - فلســـطين، 
نكون. حـــازت  أن  ينبغـــي  كمـــا   - قلقيـــن  تتركنـــا 
المخرجـــة الفلســـطينية على جائـــزة نقدية قدرها 
15 ألـــف دوالر، إضافـــة الـــى منحوتـــة السوســـنة 

السوداء البرونزية. 
وتلقى الفيلم الوثائقي المصري “الشغلة” للمخرج 
رامز يوســـف تنويهـــا خاّصا وذلك ألنـــه “موضوع 
غايـــة في الجـــرأة، يقودنا إلى العالـــم الخفي، إلى 
أعمـــاق المجتمع من خالل مهنة الرقص الشـــرقي 

التي يصعب الوصول إليها”.

وقد فاز الفيلم األردني القصير “هدى” من إخراج 
مـــي الغوطي، وهـــو العمـــل اإلخراجـــي األول لها، 
بجائـــزة السوســـنة الســـوداء ألفضل فيلـــم عربي 
قصيـــر وحصلـــت علـــى جائـــزة نقديـــة قدرهـــا 5 
آالف دوالر. “قـــراءة مشـــهدية ممتعـــة، تغرف من 
مفردات اللغة السمعية والبصرية والدرامية ألوانًا 
مـــن هموم واقع المرأة الصعب، وتعرضها للمتلقي 
بإيقـــاع هـــادئ رصيـــن محمـــل برؤية آســـرة.” كما 
جاء فـــي تعليق لجنة التحكيم برئاســـة ميســـون 
وبرانـــدت  حســـن  ناجـــح  جانـــب  الـــى  باشاشـــي 

أندرسن.
وقـــد تـــم منـــح التنويـــه الخاص فـــي نفـــس الفئة 
للفيلـــم العراقـــي القصير “عـــودة الـــروح” للمخرج 
لجنـــة  حســـب  الـــروح”،  “عـــودة  الطيـــب.  مهنـــد 
التحكيـــم، “فيلـــم يعكـــس أهـــوال الحرب بشـــكل 

جميـــل ومخيف. تذكرنا رســـالة هـــذا الفيلم بقوة 
سرد القصص القصيرة.”

لفيلمـــه  الجمهـــور  صـــّوت  آخـــرا،  وليـــس  أخيـــرا 
الدولـــي. حصـــل فيلـــم “غـــزة”، وثائقي مـــن إنتاج 
2019 للمخرجين اإليرلندييـــن غاري كين وأندرو 
ماكونيل )مخرج-مشارك ألول مرة( يصّور الحياة 
اليوميـــة لمواطني قطاع غـــزة، على جائزة قدرها 
خمســـة آالف دوالر إضافة إلى منحوتة السوسنة 

السوداء.
يذكـــر أن أّيـــام عّمـــان لصّنـــاع األفـــالم كانـــت قـــد 
اختتمت في 26 أغســـطس، وتم منح 9 مشـــاريع 
قيد التطويـــر أو في مرحلة ما بعد اإلنتاج جوائز 

عينية ونقدية بقيمة 68,500 دوالر.
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دراسة: الحياة دون شريك أكثر سعادة
الحيــاة مــن دون شــريك أكثر ســعادة ألن  البعــض أن  يــرى 
العالقات الرومانســية ليســت ضرورية علــى اإلطالق لعيش 
حياٍة سعيدة. من المهم التركيز على أن تعيشوا الحياة كما 
تحبونهــا، وبالشــكل الــذي تريدونه، ألن منظور الســعادة 

يختلف من شخٍص إلى آخر.
وأكدت دراســة أن النســاء العازبات أكثر ســعادة ألنهن 

يعشن حياتهن من دون أي قيود أو رعاية أسرة.
كمــا ال تضطــر إلــى تحمــل مزيد مــن األعبــاء خصوصًا 

المنزلية، التي تثقل كاهل النساء المتزوجات.
وكشفت دراسة أجريت مؤخرًاَ أن النساء أكثر سعادة 
من الرجال. في بحث أجرته شركة “Mintel” لألبحاث. 
من النســاء غير   %  61 أن  خاللــه  مــن  وأوضحــت 
المتزوجــات راضيات عن الحياة دون شــريك مقارنًة 
بـــ49 % مــن الرجــال غيــر المتزوجيــن. وهنــاك 75 % 
مــن النســاء غيــر المتزوجــات ال يبحثــن باهتمــام عن شــريٍك 
المتزوجيــن.  من الرجال غيــر   % بـــ65  مقارنــًة  لحياتهــن، 
والسبب يرجع إلى فكرة أن االرتباط بشريك أمر يعني غالبًا 
بــذل المزيــد مــن الجهد في الحفاظ علــى مظهرهن، والقيام 
بمزيــد مــن األعمــال المنزلية. وأثبتت دراســات أن النســاء 
العازبات يملن إلى القيام بمزيد من األنشــطة االجتماعية، 

ولديهــن المزيــد من األصدقاء، مقارنًة بالنســاء الالتي لديهن 
لنــدن  العلــوم الســلوكية فــي كليــة  شــركاء. وكشــف أســتاذ 
لالقتصــاد، بــول دوالن، أن الزواج قد ال يكون مفيدًا للنســاء. 
فالرغبــة في االســتقرار وإنشــاء أســرة، ربما يكــون لهما تأثير 
ســلبي بالفعــل علــى رفاهيــة النســاء. إذ إنهن يقضيــن معظم 
الوقــت فــي رعايــة األطفــال وإدارة شــؤون المنــزل والعمــل. 
وأوضــح دوالن أن “أســعد النــاس فــي المجتمــع هــم النســاء 
يواجهــن  ال  ألنهــن  أطفــاالً،  ينجبــن  أو  يتزوجــن  لــم  الالتــي 
أمراضــًا نفســية وجســدية”.  وأكــد أن “الــزواج يجعل الرجال 
أكثــر صحــًة وســعادة بســبب حصولهــم على الدعــم العاطفي 
والنفســي. بينما يجعــل النســاء أقــل ســعادة وأقــل صحة مع 

مرور الوقت.

اعتادت النجمة العالمية جينفير 
لورانــس التكتــم على تفاصيل 
لذلــك  الشــخصية،  حياتهــا 

تكــون فــي غالبيــة الوقــت 
من أكثر نجمات هوليوود 

عرضة للشائعات. 
التــي  الشــائعات  وآخــر 
جينفيــر  ان  طالتهــا، 
لورانــس تنتظــر طفلها 
زوجهــا  مــن  االول 
كمــا  مارونــي  كوكــي 
wom� موقــع  “زعــم 

en’s day” ان النجمــة 
أخبــرت  األميركيــة 

المقربيــن  أصدقاءهــا 
مارس الماضي أنها حامل. 

 ”Gossip cop“ موقــع  ونفــى 
بصورتهــا  مستشــهدا  األمــر 

إذ ظهــرت  زوجهــا،  مــع  مؤخــرا 
دون بطــن منتفخ خالل قضائها 

إحدى السهرات.

حمل جينفير 
أطلقــت هــواوي الصينيــة ســاعة ذكيــة لورانس... إشاعة

الطلبــات  بقبــول  وســتبدأ  جديــدة، 
المســبقة علــى الموقع الرســمي للشــركة 

في 10 سبتمبر الجاري. 
 ،”Huawei Watch Fit“ وتتســم  ســاعة
باإلضافة إلى الميزات السابقة للساعات 
الذكية، بإمكان تحديد مستوى أكسجة 
أعــراض  أهــم  أحــد  يعتبــر  الــذي  الــدم 
اإلصابــة بفيروس كورونــا، وفًقا للموقع 

الرســمي للشــركة. كمــا تحتــوي الســاعة 
علــى شاشــة “أموليــد” مســتطيلة بقطــر 
1.64 بوصــة ودقــة x 456 280 بكســل، 
وهنــاك أيًضــا وضــع العــرض الدائــم كما 

وعدت الشركة المصنعة.
ويمكــن أن تعمل الســاعة الجديدة لمدة 
تصــل إلــى 10 أيــام دفعــة واحــدة، لكــن 
هــذا فــي وضــع االســتخدام االقتصادي 

إلى حد ما.

إن  النمســاوية  “وومــان”  مجلــة  قالــت 
تقصف األظافر ال يمثل مشــكلة جمالية 
فقــط، بل قد يشــير إلى مشــكلة صحية 
نقــص  إلــى  قــد يرجــع ســببه  إذ  أيضــًا، 
 A الفيتامينــات والمعــادن مثل فيتامين
وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد 
والزنــك والكالســيوم. وأضافــت المجلة 
المعنيــة بالصحــة والجمــال أن تقصــف 
إلــى  أيضــا  ســببه  يرجــع  قــد  األظافــر 

بعــض األمراض الجلديــة مثل فطريات 
إلــى  أو  واإلكزيمــا  والصدفيــة  األظافــر 
مشــاكل بالغدة الدرقية. لذا ينبغي على 
لتحديــد  الطبيــب  استشــارة  حــال  أيــة 
الســبب الحقيقــي الكامــن وراء تقصــف 
األظافــر  تقصــف  ولتجنــب  األظافــر. 
مــن  األظافــر  بحمايــة  المجلــة  تنصــح 
الكيماويــات الموجــودة فــي المنظفــات 

من خالل ارتداء قفازات.

سـاعـة ذكيـــة تتنبـأ “بـ كـورونـا”

أسبــاب خفيــة لتقصــف األظافــر

أكدت النجمة سلمى حايك 
أنها فخورة بكل سنوات 

عمرها الـ54، ولم تندم على 
عمل أقدمت عليه، منوهة 
إلى أنها تعيش أسعد أيام 
حياتها مع زوجها، وابنتها 

فالنتينا بالوما.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أظهــر اســتطالع أجــري فــي بريطانيا 
أن األطفــال البريطانييــن هــم األقــل 
رضــا بيــن أقرانهم فــي أوروبا.ونقلت 
نتائــج  عــن  »الغارديــان«  صحيفــة 
االســتطالع ان أكثر من ثلث األطفال 
ســجلوا  عشــرة  الخامســة  ســن  فــي 
مســتويات منخفضــة مــن الرضــا عــن 
حياتهم بحسب التقرير السنوي الذي 

تصدره جمعية األطفال البريطانية. 
فيمــا  أيضــا  ســلبية  النتائــج  وكانــت 
المــدارس  عــن  برضاهــم  يتعلــق 
بلــدان  بأطفــال  مقارنــة  واالصدقــاء 

أوروبية أخرى.
وارجــع التقرير أســباب ذلــك الى عدد 
مــن العوامــل منهــا الفقــر والضغــوط 
 %  64 مــن  تجعــل  التــي  المدرســية 
فقــط مــن األطفــال يشــعرون بالرضــا 
عــن حياتهــم وهــو أدنى مســتوى بين 

أطفال 24 بلدا أوروبيا. 

بلدتهــم  حــّول معّلمــون هنــود جــدران 
عليهــا  يرســمون  دفاتــر  إلــى  الزراعيــة 
الــدروس لتالميذهــم المحروميــن مــن 
التعّلــم بفعــل إقفــال مدرســتهم جــّراء 
مــارس،  وفــي  “كوفيــد19�”.  جائحــة 
إغــالق  فــي  كورونــا  فيــروس  تســبب 
أبواب مدرســة “أشــا مارانــي فيديااليا” 
العامــة فــي نيالمناجــار التــي تعــد نحو 
30 ألفــا، قــرب مدينــة ســوالبور بواليــة 
ماهاراشــترا )غــرب(. ووقــع المدّرســون 
ســريعًا فــي حيــرة مــن أمرهــم إليجــاد 
طريقة مناسبة لالستمرار في التدريس 
فــي ظــل تعذر القيــام بهــذه المهمة عبر 
اإلنترنــت فــي قريــة ســكانها بغالبيتهــم 
تســتطيع  بالــكاد  فقيــرة  عائــالت  مــن 
توفيــر قوتهــا اليومــي. وبعدمــا الحــظ 
وزمــالؤه أن أكثريــة التالميــذ يمضــون 
جــل أيامهــم فــي اللعــب خــارج المنزل، 
لتحويــل  الســكان  إذن  طلــب  قــرروا 

الجدران إلى دفاتر تدريس.

أطفال بريطانيا 
األقل سعادة في 

أوروبا

جدران بلدة هندية تتحول 
إلى دفاتر تدريس

أخرجــه  الــذي  “تينيــت”  فيلــم  بــدأ 
فــي  أخيــرًا  عرضــه  نــوالن،  كريســتوفر 
دور الســينما بالواليــات المتحــدة نهايــة 
أمــل أن يعيــد  الماضــي، علــى  األســبوع 
الفيلــم إحيــاء فكــرة الذهــاب لمشــاهدة 
األفــالم بعــد إغــالق دور الســينما بســبب 
فــي  التجديــد  وقلــة  كورونــا  جائحــة 

المحتوى. 
وتنفســت هوليــوود الصعــداء فــي مطلع 
األســبوع عندمــا نجح فيلــم “تينيت” في 
فــي  أميركــي  مليــون دوالر  جنــي 53.6 
أوروبــا واألســواق األخرى، ما يشــير إلى 
أن الجماهيــر متعطشــة لمحتــوى جديــد 

ومســتعدة لالســتغناء عن فكــرة التباعد 
هــذه  لمشــاهدة  االجتماعــي والكمامــات 
األفــالم علــى شاشــات كبيرة فــي قاعات 
مغلقــة. واآلن ينتظر هذا المجال أن يرى 
إذا مــا كان لــدى األميركييــن نفــس القدر 
من االهتمام، فالفيلم الذي أنتجته شركة 
“وارنــر بــراذرز” ومن بطولة جــون ديفيد 
واشــنطن والــذي ذكرت تقاريــر أن تكلفة 
إنتاجه بلغت 200 مليون دوالر، ســيكون 
أول فيلم مــن أفالم الميزانيات الضخمة 
يجــري عرضــه فــي قاعــة بهوليــوود منذ 
تســببت جائحــة كورونــا في إغــالق دور 

العرض في مارس.

نوالن يرجع األميركيين للسينما بعد اإلغالق

سيقوم مخرج ثالثية العراب، فرانسيس فورد كوبوال، بطرح نسخة 
 The Godfather,“ جديدة من الجزء الثالث واألخير، وستكون بعنوان
Coda: The Death of Michael Corleone”. النسخة ستكون ببداية 

ونهاية مختلفة، وسيتم إعادة ترتيب الكثير من المشاهد.

في أكبر الجزر العقادية تحديدا في 
جزيرة فافينانا بجنوب إيطاليا، يقع 
مركــز لعــالج الســالحف البحرية من 
مخلفات المحيطات من البالســتيك 
والنايلــون وغيرهــا مــن المــواد التي 

تضر بحياة هذه الكائنات البحرية.
فــي 4 أعــوام من النشــاط، اســتطاع 
المركــز رعايــة وعــالج 77 ســلحفاة 
أو  الشــائعة  الســلحفاة  مــن فصيلــة 
أكثــر  تعــد  والتــي  الــرأس،  ضخمــة 
السالحف البحرية شيوعا في البحر 
علميــا  وتعــرف  المتوســط  األبيــض 
باســم “Caretta caretta”، وإعادتها 
إلــى المــاء مــرة أخــرى، وفقــا لموقع 

“nonsprecare” اإليطالي.
للســالحف  اإلســعافات  مركــز  فــي 

العــام  فــي  افتتــح  الــذي  البحريــة 
مــن  عينــات  إحضــار  يتــم   ،2015
مــن  البحريــة، خصوصــا  الســالحف 
 Caretta( كاريتــا”  “كاريتــا  نــوع 
العثــور عليهــا  تــم  Caretta، والتــي 
مصابــة بســبب الشــباك وخطاطيــف 
البالســتيكية  والنفايــات  الصيــد 
ونظــارات،  وأكيــاس  مــن زجاجــات 
المــواد التــي تــؤدي إلى ســد معدتها 
وأمعائها ومــن ثم تعرض حياة هذه 
المخلوقــات البحريــة لخطــر المــوت 

في كثير من األحيان.
الســالحف  تتعافــى  أن  وبمجــرد 
يعيدهــا  الجيــدة،  لصحتهــا  وتعــود 
موظفــو المركز إلــى بيئتها الطبيعية 

في البحر.

رحلة إنقاذ سالحف إيطالية من النفايات البالستيكية

قالــت تقاريــر رصــد ومتابعــة ألداء شــركات التكنولوجيــا إن شــركة أبل األميركية 
ســتضيف الشــهر الحالــي الجيــل الســابع مــن “iPod nano”  إلــى قائمتهــا الخاصــة 

بالمنتجــات القديمــة والمهملــة، مــا يشــير رســميا إلى أن 
جهاز “iPod” األحدث في تشكيلة “nano” الشهيرة قد 

أصبح قديما أيضا.
وتحتوي قائمة المنتجات القديمة على أجهزة لم يتم 
بيعها منذ أكثر من 5 ســنوات وأقل من ســبع ســنوات، 
وبعــد أن تتجــاوز المنتجــات عالمــة الســبع ســنوات، 

فإنها تعتبر مهملة.
وطرحــت أبــل إصــدارا محدثــا مــن الجيل الســابع من 
آيبــود نانو فــي منتصف 2015، وكان هذا هو اإلصدار 
األخيــر مــن “iPod nano” الــذي تــم طرحــه. وبعــد أن 

أصبــح عمر الجهاز 5 ســنوات، فمــن المفترض 
إضافته إلى قائمة األجهزة القديمة.

“أبل” تحيل “iPod” إلى التقاعد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:00

 11:37 

03:07 

05:53

07:23 
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