
كاظم مؤنس أستاذ اإلعالم  «
المشارك في الجامعة األهلية 

بقسم اإلعالم والعالقات العامة، 
أحد الرواد الذين أغنوا المكتبة 

العربية بكنوز في شتى المعارف، 
وحيدا بلغته منفردا بأسلوبه حتى 

أصبحت مؤلفاته األكثر شيوعا .

زكت أندية االتحاد البحريني  «
لكرة القدم، الشيخ علي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة 

رئيًسا لمجلس إدارة االتحاد 
للدورة االنتخابية المقبلة 

والممتدة حتى العام 2024.

ً 9:00
19 أغسطس 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق 
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

(76.1%)

أظهـــرت بيانـــات رســـمية لنقـــاط 
اإللكترونيـــة،  والتجـــارة  البيـــع 
ارتفـــاع اإلنفاق االســـتهالكي في 
والمالبـــس  التجاريـــة  المحـــالت 
فـــي  والمطاعـــم  واألحذيـــة 
الشـــهر  كبيـــرة  بنســـبة  البحريـــن 
الماضي وانتعاشا عاما في حركة 

التجارة.
وبحسب بيانات مصرف البحرين 

المركزي التي تلقت “البالد” نسخة 
منها، فإن حجم إنفاق المستهلكين 
علـــى المالبـــس واألحذية قفز في 
علـــى   %  1235 الماضـــي  الشـــهر 
أســـاس شـــهري، وعلـــى المطاعـــم 
بنسبة 70 % والمحالت التجارية 
50 %، في حين كانت نسبة النمو 
ســـلبية فـــي الســـوبرماركت بنحو 

.% 3.4

إنفاق كبير للمستهلكين بالمطاعم والمحالت التجارية
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صدق أو ال تصـــدق البحرين البلد 
التـــي يحيطهـــا البحـــر مـــن جميع 
الجهـــات تعيـــش فـــي فتـــرة شـــح 
أسماك الوجبات الرئيسة )الصافي 
والكنعـــد(  والهامـــور  والشـــعري 
وذلـــك ليس بفعل بخل من البحر، 
ولكـــن هي األجـــواء الحـــارة التي 
تعـــم العالـــم والبحريـــن فعلـــت ما 
فعلـــت فـــي موفـــور األســـماك في 

األسواق.

“الصافي والهامور 
والشعري” خارج 

الملعب

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستعرض العالقات مع وزير الدفاع األميركي

جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ووزير الدفـــاع األميركي 

لويد أوستن.
العالقـــات  اســـتعراض  االتصـــال  أثنـــاء  وجـــرى 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  االســـتراتيجية 
والواليـــات المتحدة األميركيـــة. كما تم بحث القضايا 

علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمـــام 
المشـــترك، وفـــي مقدمتهـــا تطـــورات األوضـــاع فـــي 
أفغانســـتان، والتأكيـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز الجهـــود 

الرامية لدعم األمن واالستقرار في المنطقة.

عواصم - وكاالت

نجـــل  مســـعود  أحمـــد  طالـــب 
مســـعود  شـــاه  أحمـــد  القائـــد 
الـــذي اغتالـــه تنظيـــم القاعدة 
فـــي 2001 فـــي مقـــال نشـــرته 
بوســـت  واشـــنطن  صحيفـــة 
باألســـلحة  أميركـــي  بدعـــم 
للميليشـــيا  والذخائـــر 
بانشـــير  فـــي  يقودهـــا  التـــي 
بأفغانســـتان؛ من أجل مقاومة 
طالبان التي استعادت السلطة 

في كابل.
الفوضـــى  تـــزال  ال  ميدانيـــا 

كابـــل  مطـــار  فـــي  مســـتمرة 
مئـــات  بقـــاء  مـــع  ومحيطـــه، 
األفغان ممن افترشـــوا األرض 
ليال متمســـكين بأمـــل الخروج 
مـــن البالد.وأعلـــن مســـؤولون 
شـــمال  وحلـــف  طالبـــان  مـــن 
األطلسي أمس، أن 12 شخصا 
قتلوا في المطار ومحيطه منذ 
ســـيطرة الحركة علـــى المدينة 
يـــوم األحـــد، مـــا أثـــار اندفـــاع 
آالف األشخاص الخائفين في 

محاولة للمغادرة.

بوادر ثورة مسلحة ضد طالبان في بانشير
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أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بالجهود 
الوطنيــة المخلصــة التــي يواصــل بذلهــا فريــق البحريــن بقيــادة ولــي العهــد رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ومــا حققه من 

نجاح مميز وتقدم إيجابي في تصديه لجائحة كورونا والسيطرة عليها.

وأكـــد صاحـــب الجاللـــة أن مـــا تميـــز 
بـــه موســـم عاشـــوراء لهذا العـــام من 
ومـــا  ومنضبطـــة  حـــذرة  إجـــراءات 
عنايـــة  مـــن  المناســـبة  بهـــذه  أحيـــط 
واهتمـــام إلحيـــاء جوهرهـــا بالشـــكل 
الذي يتناســـب مـــع قيمتهـــا ومكانتها 
لهو نابـــع من خصوصيتنـــا البحرينية 
المتماســـك  االجتماعـــي  بنســـيجها 
والمتعايش بســـالم وانسجام، والتي 
ستبقى بنموذجها المتحضر وبعزيمة 

إرادتنـــا الوطنيـــة مرجعا إنســـانيا في 
ممارســـة الحريات الدينيـــة واحترام 
التعدديـــة المذهبيـــة ومركـــزا حاضنا 
لقيم ديننا الحنيـــف بمبادئه العظيمة 

ونهجه القويم.
البحريـــن  إن  جاللتـــه  وأضـــاف 
وحمايتهـــا  وتوقيرهـــا  باحتضانهـــا 
للحريات الدينية بشعائرها المختلفة 
رحابـــة  عـــن  صادقـــًا  تعبيـــرًا  تعبـــر 
مجتمعنا، وقدرة بالدنا على التعايش 

المتحضـــر فـــي ماضيهـــا وحاضرهـــا، 
والتي ســـتبقى بعون هللا واحة إخاء 
ومنارة سالم ألهلها ولجميع المقيمين 

على أرضها الطيبة المعطاءة بالخير.
ســـائالً جاللتـــه المولـــى عـــز وجل أن 
يتقبـــل منا صالـــح أعمالنا وأن يوفقنا 
صفوفنـــا  وتوحيـــد  ديننـــا  لخدمـــة 
ورفعة شأننا، وأن يعيد علينا مواسم 
الطاعـــات والعبـــادات باألمن واألمان 
والصحـــة والعافيـــة وأن ُيعّجل برفع 
هـــذا الوبـــاء عـــن بالدنـــا وســـائر بالد 

المسلمين والعالم أجمع.

“عاشوراء” تميز بإجراءات حذرة ومنضبطة
جاللة الملك يشيد بجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في السيطرة على “كورونا”

الجانبــان تباحثــا حــول تطــورات األوضــاع فــي أفغانســتان

المنامة-بنا
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تزكية علي بن خليفة رئيًسا التحاد الكرةأغنى المكتبة بكنوز المعارف

ثّمـــن ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
عاهـــل  واعتـــزاز  تقديـــر  عالًيـــا 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
بالجهـــود الوطنيـــة المبذولة من 
البحريـــن  كافـــة أعضـــاء فريـــق 
والنجاحـــات التـــي تحققـــت في 
كورونـــا  فيـــروس  مـــع  التعامـــل 
)كوفيد - 19(، وذلك في تصريح 
جاللته الســـامي بمناســـبة ختام 
موســـم عاشـــوراء للعام الهجري 
1443 هــــ، مؤكـــًدا ســـموه أن كل 
الجهود والمســـاعي التي أثمرت 
وحققـــت نجاحاتها كانت بفضل 
توفيـــق من هللا عـــز وجل ودعم 
جاللـــة الملـــك، إيماًنا بـــأن صحة 
والمقيمين  المواطنين  وســـالمة 

فوق كل اعتبار.
وقال صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء،، 
يسترشـــد  البحريـــن  فريـــق  إن 
بالتوجيهـــات  عملـــه  فـــي  دائمـــًا 
تمثـــل  التـــي  الســـامية  الملكيـــة 
خارطـــة الطريـــق لتجـــاوز كافـــة 
التحديات بنجاح، مؤكدا ســـموه 

بـــأن التحـــدي يتطلـــب مواصلـــة 
وااللتـــزام ضمـــن جهـــود  العـــزم 
كورونـــا  لفيـــروس  التصـــدي 
لتجـــاوزه بنجـــاح، وبمـــا يضمـــن 
صحة الجميع وسالمتهم ويعزز 

ما تحقق من نتائج.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يثمن عاليا 
التقدير الملكي بجهود فريق البحرين

المنامة - بنا
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علي الفردان

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة-بنا

علوي الموسوي
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المملكة نموذج 
متحضر في 

احترام التعددية

نسترشد 
بتوجيهات جاللة 

الملك لتجاوز 
التحديات



الـــوزراء   ثّمـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، عالًيـــا تقديـــر 
واعتزاز عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
بالجهـــود الوطنية المبذولة من كافة 
أعضـــاء فريق البحريـــن والنجاحات 
مـــع  التعامـــل  فـــي  تحققـــت  التـــي 
فيروس كورونا )كوفيد - 19(، وذلك 
في تصريح جاللته السامي بمناسبة 
ختام موسم عاشوراء للعام الهجري 
1443 هـ، مؤكًدا سموه أن كل الجهود 
والمســـاعي التـــي أثمـــرت وحققـــت 
نجاحاتهـــا كانـــت بفضـــل توفيق من 
هللا عـــز وجـــل ودعـــم جاللـــة الملك، 
إيماًنا بأن صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين فوق كل اعتبار.
وقـــال صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
إن  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد 

فريـــق البحريـــن يسترشـــد دائمًا في 
عملـــه بالتوجيهات الملكية الســـامية 
التـــي تمثل خارطـــة الطريق لتجاوز 
مؤكـــدًا  بنجـــاح،  التحديـــات  كافـــة 
ســـموه بأن التحدي يتطلب مواصلة 
العزم وااللتزام ضمن جهود التصدي 
لفيـــروس كورونـــا لتجـــاوزه بنجاح، 
وبما يضمن صحة الجميع وسالمتهم 

ويعزز ما تحقق من نتائج.
وأشاد سموه بالجهود البارزة لوزارة 
الداخليـــة ووزارة العـــدل والشـــؤون 
والفريـــق  واألوقـــاف  اإلســـالمية 

الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيد - 19( وبروح الفريق 
الواحـــد الـــذي جمع بين المؤسســـات 
ومجلـــس  المســـاندة  واألجهـــزة 
والعلمـــاء  الجعفريـــة  األوقـــاف 
والمشـــايخ ورؤســـاء المآتـــم وفـــرق 
متابعـــة  فـــي  والمتطوعيـــن  العمـــل 

التزام الجميع باإلجراءات.
 وأكـــد ســـموه بـــأن مملكـــة البحريـــن 
الملـــك  لجاللـــة  الزاهـــر  العهـــد  فـــي 
رســـخت دعائـــم تميـــز خصوصيتهـــا 
االجتماعـــي  بنســـيجها  البحرينيـــة 

والتآخـــي  بالمحبـــة  المتماســـك 
الحريـــات  لممارســـة  واحترامهـــا 
الدينية والتعددية المذهبية، ســـائاًل 
يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــّز  هللا  ســـموه 
جاللـــة الملـــك وينعـــم عليـــه بموفور 
الصحة والســـعادة وطول العمر، وأن 
يحفظ مملكة البحرين وأبنائها وهم 

ينعمون بالخير والصحة والعافية.

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - وزارة الخارجية

أكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى، 
الرعايـــة  أن  الصالـــح،  علـــي 
الملكية السامية من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  حمـــد 
للشـــعائر الدينية، ودعم جاللته 
الدينيـــة  المناســـبات  إلحيـــاء 
المختلفـــة، تؤكد ريـــادة مملكة 
البحرين في احترام المعتقدات 
الثابـــت  والنهـــج  والمذاهـــب، 
الـــذي تســـير عليه في ترســـيخ 
قيـــم ومبادئ التعايش واإلخاء 
بـــه  ُعرفـــت  الـــذي  المجتمعـــي 
البحريـــن عبـــر التاريـــخ، معرًبـــا 
عـــن االعتزاز والفخـــر بما يؤكد 
عليه جاللته من حرص مستمر 
علـــى أن تبقـــى المملكـــة واحـــة 
للسالم والحوار والتسامح بين 

الجميع.

مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
كلمـــة  تضمنتـــه  بمـــا  الشـــورى 
جاللـــة العاهل، بمناســـبة ختام 
موســـم عاشـــوراء، مـــن معـــاٍن 
ســـامية ونبيلة، عكســـت الروح 
اإلنسانية التي يحملها جاللته ، 
مؤكًدا أنَّ الكلمة تعتبر تتويًجا 
لجهود مضنية بذلتها الحكومة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة، فـــي التصـــدي لجائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وتوفيـــر 
المحـــددة  واآلليـــات  الســـبل 
إلحياء موســـم عاشـــوراء وفق 
فـــي  ضوابـــط محكمـــة تســـهم 
اســـتمرار نجاح مملكة البحرين 
في التصـــدي للجائحة، وحفظ 

صحة وسالمة الجميع.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحرين إطالق مليشيا الحوثي 
اإلرهابيـــة المدعومـــة مـــن إيران 
طائـــرة مفخخـــة تجـــاه المملكـــة 
الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
فـــي اســـتهداف متعمـــد وممنهج 

لألعيان المدنية والمدنيين.
وأكـــدت وزارة الخارجية وقوف 
مملكة البحريـــن وتضامنها التام 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية 
فـــي جهودهـــا لردع كل مـــا يهدد 

وســـالمة  واســـتقرارها  أمنهـــا 
أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة 
قـــوات التحالف لدعم الشـــرعية 
مـــن  تمكنـــت  التـــي  اليمـــن  فـــي 
اعتـــراض وتدميـــر الطائـــرة فـــي 
األجواء اليمنية، داعية المجتمع 
الدولـــي إلى إدانة اســـتمرار مثل 
اإلرهابيـــة  االعتـــداءات  هـــذه 
اآلثمـــة التـــي تســـتهدف المملكة 
العربيـــة الســـعودية وتهـــدد أمن 

واستقرار المنطقة.

الصالح: البحرين رائدة باحترام األديان وحرية المعتقدات

البحرين تدين إطالق الحوثي مفخخة تجاه السعودية
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ المجر 
بيوم الدستور

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
العهد  آل خليفة، وولي  بن عيسى  حمد 
الملكي  السمو  صــاحــب  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي 
المجر  الجمهوريــة  رئيــس  إلـــى  تهنئة 
يوم  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  ادر،  يانوش 

الدستور لبالده.
الــســمــو الملكي ولــي  بــعــث صــاحــب  كــمــا 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة 
مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية المجر 

فيكتور أوربان.

جاللة الملك يشيد بجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في السيطرة على “كورونا”

البحرين نموذج متحضر في ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، اعتزازه 
التـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة  بالجهـــود 
يواصـــل بذلها فريـــق البحريـــن بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة،ومـــا حققـــه من نجـــاح مميز 
وتقـــدم إيجابي فـــي تصديـــه لجائحة 
كورونا والسيطرة عليها، معربًا جاللته 
عـــن شـــكره وتقديـــره لكافـــة أعضـــاء 
الصفـــوف  فـــي  والعامليـــن  الفريـــق 
األماميـــة من األطقم الطبية والصحية 
والتمريضيـــة والفـــرق المســـاندة علـــى 
جهودهـــم الناجحـــة ودورهـــم الفاعـــل 
خالل مراســـم إحياء ذكرى عاشـــوراء، 
والذي أســـهم في الحفـــاظ على صحة 
مـــن  المجتمـــع  أفـــراد  كافـــة  وســـالمة 

مواطنين ومقيمين.
كمـــا أشـــاد، بجهـــود كافـــة المؤسســـات 
رأســـها  وعلـــى  المعنيـــة  واألجهـــزة 
األوقـــاف  ومجلـــس  الداخليـــة  وزارة 
الجعفريـــة ورؤســـاء المآتـــم واللجـــان 
المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية 
مـــن المتطوعيـــن، شـــاكرًا لهـــم حســـن 
التنظيـــم،  وسالســـة  ودقـــة  المتابعـــة 
باتبـــاع  المســـؤولة  مواقفهـــم  وعلـــى 
وتطبيـــق التعليمات الوقائية والخطط 
الصحيـــة  واالشـــتراطات  االحترازيـــة 
الصـــادرة عـــن الفريق الوطنـــي الطبي، 
من أجل سالمة الجميع والحفاظ على 
مـــا تحقـــق من تقـــدم ومكتســـبات في 

مواجهة هذه الجائحة.
إلـــى  وتوجـــه جاللتـــه كذلـــك بالشـــكر 

العلمـــاء والمشـــايخ األفاضـــل علـــى ما 
بذلـــوه من جهـــد، والمتمثـــل في حفظ 
النفـــس وتجنيبهـــا للمخاطـــر والضـــرر، 
وهـــو ما وفقنـــا بفضل من هللا باليســـر 

والسالمة واالطمئنان.
منوهـــَا جاللته بما أبـــداه الجميع خالل 
وعـــي  مـــن  عاشـــوراء  ذكـــرى  إحيـــاء 
أنفســـهم  تجـــاه  وطنيـــة  ومســـؤولية 
ومحيطهـــم والمجتمـــع وتعاملهـــم مـــع 

تحديات هذه المرحلة.

مـــا تميـــز  الجاللـــة أن  وأكـــد صاحـــب 
بـــه موســـم عاشـــوراء لهـــذا العـــام مـــن 
إجراءات حذرة ومنضبطة وما أحيط 
بهـــذه المناســـبة مـــن عنايـــة واهتمـــام 
الـــذي  بالشـــكل  جوهرهـــا  إلحيـــاء 
يتناســـب مع قيمتها ومكانتها لهو نابع 
من خصوصيتنـــا البحرينية بنســـيجها 
والمتعايـــش  المتماســـك  االجتماعـــي 
ســـتبقى  والتـــي  وانســـجام،  بســـالم 
بنموذجهـــا المتحضر وبعزيمـــة إرادتنا 

الوطنيـــة مرجعًا إنســـانيًا في ممارســـة 
الحريـــات الدينيـــة واحتـــرام التعددية 
المذهبيـــة ومركـــزًا حاضنًا لقّيـــم ديننا 
ونهجـــه  العظيمـــة  بمبادئـــه  الحنيـــف 

القويم.
وأضاف جاللته إن البحرين باحتضانها 
وتوقيرهـــا وحمايتها للحريات الدينية 
بشعائرها المختلفة تعبر تعبيرًا صادقًا 
عـــن رحابـــة مجتمعنـــا، وقـــدرة بالدنـــا 
على التعايـــش المتحضر فـــي ماضيها 
وحاضرهـــا، والتـــي ســـتبقى بعون هللا 
ألهلهـــا  ســـالم  ومنـــارة  إخـــاء  واحـــة 
ولجميع المقيمين علـــى أرضها الطيبة 

المعطاءة بالخير.
ســـائالً جاللتـــه المولـــى عـــز وجـــل أن 
يتقبـــل منا صالـــح أعمالنـــا وأن يوفقنا 
صفوفنـــا  وتوحيـــد  ديننـــا  لخدمـــة 
ورفعة شـــأننا، وأن يعيد علينا مواســـم 
الطاعـــات والعبـــادات باألمـــن واألمـــان 
والصحـــة والعافيـــة وأن ُيعّجـــل برفـــع 
هـــذا الوبـــاء عـــن بالدنـــا وســـائر بـــالد 

المسلمين والعالم أجمع.

المنامة - بنا

بدعـــم   ” “ صحيفـــة  مــــــــــن  التزاًمــــــا 
الوطنيــــة والتعريـــف  الشـــركات والمؤسســـات 
بهــــــــا والترويـــــــج لهــــــــا وتسهيـــــــل التواصــــــل 
الضـــوء  وتسليـــــــــط  بينهـــا  فيمـــا  والتعـــاون 
ــا،  علـــى المحطـــــات المضيئـــــــة فـــي مسيرتهــــ
والشركـــــات؛  المؤسســــــات  لهــــــذه  وتقديــــــــًرا 
تخصـــــص الصحيفـــــة زاويــــــــة أسبوعيـــــة جديــــــدة 
لتقديـــــــم ومضـــــــات ســـريعة عـــن الشركــــــــات 
أكملـــــــت  التـــي  الوطنيــــــــة  والمؤسســــــــات 
50 سنـــــة فأكثـــــــــــر مـــن بـــدء نشاطهـــــــــا فـــي 

البحريـــن. مملكـــة 

البحرين ستبقى 
واحة إخاء ومنارة 

سالم ألهلها 
ولجميع المقيمين

نشيد بوعي المشاركين 
تجاه أنفسهم 

ومحيطهم وتعاملهم 
مع تحديات الجائحة

نثمن عاليا اعتزاز جاللته 
بالجهود المبذولة 

لفريق البحرين 
بمواجهة “كورونا”

إشادة ملكية بسالسة 
التنظيم وتطبيق 

التعليمات الوقائية 
خالل إحياء “عاشوراء”

جاللته أشاد بـجهود 
“الداخلية” و”الجعفرية” 
ورؤساء المآتم واللجان 

والفرق المساندة

البحرين بحمايتها 
للحريات الدينية 

تعبر تعبيرا صادقا 
عن رحابة مجتمعنا

جهود بارزة للمؤسسات 
واألجهزة والجهات 
الدينية والتطوعية 

بإنجاح “عاشوراء”

نشكر العلماء والمشايخ 
لما بذلوه من جهد 

لحفظ النفس وتجنيبها 
للمخاطر والضرر

البحرين تهنئ المغرب بذكرى ثورة الملك والشعب
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى أخيهمـــا صاحـــب الجاللـــة الملك 
محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك 

بمناســـبة ذكرى ثورة الملك والشـــعب، أعـــرب جاللته 
وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية 
الشـــقيق بالمزيد من التقـــدم واالزدهار في ظل قيادة 
جاللته الحكيمة.  وأشاد جاللة الملك بعمق العالقات 
الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين 

وما تشهده من تطور ونمو.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيتي تهنئـــة مماثلتيـــن إلى أخيه 
ولـــي عهد المملكة المغربية الشـــقيقة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر مـــوالي الحســـن، وإلـــى أخيـــه رئيس 

الحكومة المغربية سعد الدين العثماني.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: توجيهات جاللة الملك خارطة طريق نسترشد بها لتجاوز التحديات

جهود وطنية ملحوظة لفريق البحرين بإنجاح “عاشوراء”

ـــة ـــات الديني ـــة الحري ـــي وممارس ـــة والتآخ ـــك بالمحب ـــيج متماس ـــن نس البحري

ــة لــكــلــمــة جــالــة الــمــلــك ــع ــي ــرف ــمــعــانــي ال ــال زيــنــل تــشــيــد ب

أشـــادت رئيســـة مجلس النـــواب فوزيـــة بنت عبدهللا 
زينل بنجاح موسم عاشوراء، بفضل الجهود الرسمية 
لوزارات ومؤسســـات الدولة وخاصة وزارة الداخلية 
ووزارة الصحـــة وادارة االوقـــاف الجعفريـــة، وكافـــة 
الجهـــات المعنيـــة، والـــذي أكـــد أن مملكـــة البحريـــن 
وطـــن الحريات الدينيـــة واحترام التعدديـــة والتنوع 
والتعايش، باعتبارها قيم ثابتة وراسخة في المجتمع 
البحرينـــي، وتحظـــى بكل الرعايـــة والدعم واالهتمام 
الرفيـــع مـــن لدن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعربـــت زينـــل عن بالـــغ الفخر واالعتـــزاز بما تضمنه 
التصريح الملكي الســـامي من معاني رفيعة بمناســـبة 
نجاح موســـم عاشـــوراء، وما شهده من جهود وطنية 
مخلصـــة يبذلهـــا فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة.
وأشـــارت الـــى الجهـــود الناجحة والـــدور الفاعل الذي 
قـــام به كافة أعضـــاء فريـــق البحريـــن والعاملين في 
الصفـــوف األماميـــة وفـــرق العمل التطوعيـــة، بجانب 
الجهد الطيب للعلماء والمشايخ األفاضل الذي ساهم 
في تعزيز الوعي والمسئولية الوطنية تجاه المجتمع، 

واالرشـــادات  والتعليمـــات  باالجـــراءات  وااللتـــزام 
لضمـــان صحة وســـالمة الجميـــع، والتصـــدي لجائحة 
كورونا، وتأكيد التماســـك االجتماعـــي والحفاظ على 

الخصوصية البحرينية المتميزة.
وأكـــدت ان رعايـــة جاللـــة الملـــك، لكافـــة المناســـبات 
والشـــعائر الدينية المختلفة، يعد تعبيرا صادقا وبارزا 
لمـــا تتمتـــع به الحريـــات الدينية المكفولـــة من حرص 
واهتمـــام ودعم وتوقيـــر وحماية، ومتابعة مســـتمرة 
من الدولة، وتأكيًدا لقيم التعايش والتسامح والتنوع 
الـــذي تشـــهده مملكـــة البحريـــن بـــكل رحابـــة وأمـــان 

واطمئنان.

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء



حملة الحسين للتبرع بالدم تحصد 300 كيس في يومين
فــحــصــا  350 ــدل  ــعـ ــمـ بـ ــة  ــعـ ــريـ ــسـ الـ ــا  ــ ــورونـ ــ كـ لــتــحــالــيــل  ــوا  ــعـ ــضـ خـ ــون  ــرعـ ــبـ ــتـ ــمـ الـ

اختتمـــت حملة اإلمام الحســـين )ع( للتبرع 
بالـــدم التي تنظمها جمعيـــة النعيم الخيرية 
فعالياتهـــا  والعشـــرين  الثالـــث  عامهـــا  فـــي 
اليوميـــن  خـــال  دم  كيـــس   300 بحصـــد 
المقررين إلقامة الحملة في التاسع والعاشر 
من المحرم 1443 هـ وذلك في مركز تمكين 
شـــباب النعيم، إذ حصدت الحملة في اليوم 
األول 180 كيســـا وفـــي اليـــوم الثانـــي 120 
كيســـا، لتضاف إلـــى رصيد الحملـــة برفدها 
بنك الدم المركزي بمجمع الســـلمانية الطبي 

بـ 14966 كيس دم منذ انطاقتها.
وأعرب رئيس اللجنة العليا المنظمة للحملة 
فاضل النشيط عن شـــكره وتقديره للفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد19-( برئاسة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة للفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، ولوزيـــرة الصحة فائقة 
عضـــو  الصحـــة  وزارة  ولوكيـــل  الصالـــح، 
الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا وليد المانع، مؤكـــدًا أن هذه الحملة 
داعمة للجهود الوطنية وتســـاهم برفد بنك 
الـــدم المركزي بأكيـــاس الدم وخصوصًا في 

هذه المرحلة االستثنائية.
وذكر النشـــيط أن الحملة ومواكبة للظروف 
االستثنائية اتخذت عدة خطوات بتقليص 
أعداد الكـــوادر العاملة فـــي الحملة وتوزيع 
العمـــل في مقر الحملة وخـــارج مقر الحملة 
مـــع اقتصـــار التســـجيل للتبـــرع بالـــدم على 
األعـــوام  خـــال  اإللكترونيـــة  المواعيـــد 
الماضية وإجراء الفحص الســـريع لفيروس 
كورونا ألكثر من 350 شـــخصا من المقبلين 
على التبرع قبل الشـــروع في عملية التبرع 
لهـــذا العـــام مـــع ربـــط فتـــرة التبـــرع بعـــدد 

األكياس الممنوحة من بنك الدم.
المواعيـــد  نفـــاد  بـــأن  النشـــيط  وأفـــاد 
اإللكترونيـــة للحملة خـــال دقائق من فتح 
باب التســـجيل، هو مؤشـــر يعكـــس اإلقبال 
الكبيـــر علـــى حـــب البـــذل والعطـــاء باســـم 

اإلمام الحسين.

النعيم - حملة اإلمام الحسين )ع( للتبرع بالدم
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سياسات البحرين حمت الشابات من تأثير الجائحة
“أمانـــة األعلـــى للمـــرأة”: اســـتعراض عـــدد مـــن اإلجـــراءات المتخـــذة فـــي هـــذا المجـــال

شـــاركت األمانة العامة للمجلس األعلى 
للمـــرأة فـــي ندوة عـــن بعد نظمهـــا معهد 
الســـام الدولـــي تحـــت عنـــوان “تمكين 
الشـــابات فـــي منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا”، وذلك فـــي إطار يوم 
الجهـــود  لمناقشـــة  العالمـــي  الشـــباب 
اإلقليميـــة لتمكيـــن الشـــابات والفتيات، 

السيما في أوقات األزمات واألوبئة.
وقالـــت مســـاعد األمين العـــام للمجلس 
الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة 
“إن المنهجيـــات التـــي اعتمدتهـــا مملكة 
أثبتـــت  الجائحـــة  أثنـــاء  البحريـــن 
فاعليتها فـــي التعامل مع هذه الظروف 
االستثنائية بمرونة عالية وكفاءة. وقد 
أدى ذلـــك إلـــى الحد من تأثيـــر الجائحة 

وانعكاســـاتها علـــى الشـــابات والفتيات، 
المبـــادرات  مـــن  عـــدًدا  اســـتعرضت  إذ 
واإلجـــراءات التـــي جـــرى اتخاذهـــا في 

مملكة البحرين في هذا السياق”. 
وفي ختـــام مشـــاركتها، دعت الشـــيخة 

حضـــور  خليفـــة  آل  راشـــد  بنـــت  دينـــا 
المنتـــدى لزيـــارة موقـــع جائـــزة األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية 
لتمكين المرأة، والتعرف على مضمونها، 
خصوصـــا وأن هذه الجائـــزة تعد بمثابة 

منصة مهمة إلبراز الخبرات النوعية في 
العديـــد مـــن المجـــاالت بما فيهـــا تمكين 

الشابات حول العالم.
وتحدثـــت فـــي النـــدوة كل مـــن رئيســـة 
مؤسســـة “انتصـــار” فـــي الكويـــت ســـمو 
الشـــيخة انتصـــار ســـالم العلـــي الصباح، 
ونائب رئيس الشبكة البرلمانية العالمية 
للبنـــك الدولـــي وصندوق النقـــد الدولي 
والعضو الســـابق في البرلمان التونســـي 
ألفة سكري، ومن مؤسسة دياني للوعي 
المدنـــي والتنميـــة المســـتدامة البيئيـــة 
والعضـــو الفخري في مجلـــس القيادات 
النســـائية فـــي لبنان ديانا فاضـــل، وأدار 
النـــدوة مديـــر المعهـــد الدولـــي للســـام 

نجيب فريجي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“البلديات”: طرح عدد من المبادرات لتمكين الموظفات
الفـــرص تكافـــؤ  بأثـــر  للتعريـــف  توعـــوي  برنامـــج  تنفيـــذ 

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بشـــؤون 
البلديات بوزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
الوكيـــل  برئاســـة  مرئيـــا  اجتماعـــا 
المساعد للخدمات البلدية المشتركة 
رئيســـة لجنة تكافؤ الفرص بشؤون 
البلديـــات شـــوقية حميـــدان، وذلـــك 
ضمـــن االجتماعـــات الـــدوري للجنة 
وذلك لمناقشـــة عدد مـــن المبادرات 

والبرامج.
وقالـــت حميدان: إنه تم اســـتعراض 
الداعمـــة  المبـــادرات  مـــن  عـــددا 
لموظفي وموظفـــات الوزارة، وذلك 
العمـــل  ورش  تنظيـــم  خـــال  مـــن 
والدورات التدريبية المعنية بإدماج 
احتياجـــات الموظفيـــن فـــي العمل، 
وتساهم في االرتقاء بمستوى أداء 
الموظفـــات بالـــوزارة فنيـــا وإداريـــا 

وقياديا وفق مبادئ تكافؤ الفرص.
وأضافـــت “كمـــا تم البدء فـــي تنفيذ 

برنامـــج توعوي ثقافـــي واجتماعي 
يهـــدف  الـــوزارة  لموظفـــي  داخلـــي 
إلـــى التعريـــف بأثـــر تكافـــؤ الفـــرص 
وبأهـــداف البرامـــج، ومـــا يحقق من 
أثر مباشـــر على مستوى رصد أوجه 

احتياجات المرأة في التنمية”.
وتابعـــت “من ضمن المبـــادرات دعم 
مواهب الموظفات الفنية والثقافية 
واالجتماعية والرياضية وفي كافة 
وتمكينهـــم  لتشـــجيعهم  المجـــاالت؛ 

بالشـــراكة مـــع الجهـــات ذات الصلـــة 
ومـــن خال الفعاليات والمشـــاركات 

التي تقوم بها الوزارة.
وقالـــت حميـــدان “لتعزيـــز التواصل 
وإشراك الموظفين والموظفات في 
عمـــل اللجنة، تم تشـــكيل فريق في 
اللجنة يتم مـــن خاله إبداء األفكار 
الموظفيـــن  لدعـــم  والماحظـــات 
وتبنـــي  العمـــل  فـــي  والموظفـــات 
األفـــكار اإلبداعية والتي تســـهم في 

تطوير بيئة العمل”.
كافـــة  لدعـــم  “نهـــدف  وأشـــارت 
المنتمين للعمل البلدي وتشـــجيعهم 
على العمل والحصول على فرصهم 
في العمـــل والترقيـــات وتبوء أعلى 
المناصـــب القياديـــة وتعزيـــز تكافـــؤ 
أن  مؤكـــدة  بينهـــم”،  فيمـــا  الفـــرص 
اللجنة قد وضعت البرامج التي من 
شـــأنها تحقيـــق التكافـــؤ بيـــن جميع 

الموظفين”.
وأشـــارت حميدان إلى حرص لجنة 
تكافـــؤ شـــؤون البلديـــات فـــي دعم 
مســـاعي وجهـــود المجلـــس األعلـــى 
الخطـــة  لتنفيـــذ  البحرينيـــة  للمـــرأة 
الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية، 
والتـــي تهدف إلـــى تعزيز دور المرأة 
البحرينيـــة وتعزيـــز دورهـــا الوطني 
وتمكينها وتعزيـــز أدوارها للوصول 
إلـــى أعلـــى المواقـــع ومراكـــز صنـــع 

القرار في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل حميــدان، رئيس 
مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، فــي مكتبــه بالــوزارة، 
الســفير أحمــد الهاجــري، وذلــك بمناســبة صدور المرســوم الملكي 

بتعيينه سفيًرا لمملكة البحرين في جمهورية إندونيسيا.

حميـــدان  هنـــأ  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الثقـــة  علـــى  الهاجـــري  الســـفير 
الملكية بمناسبة تعيينه، متمنًيا 
فـــي أداء مهامـــه  التوفيـــق  لـــه 
التعـــاون  لتعزيـــز  الدبلوماســـية 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن. كمـــا 
علـــى  الســـفير  حميـــدان  أطلـــع 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود 
التنســـيق مـــع الـــدول المصدرة 
للعمالة لضمان حقوقها وحقوق 
مراعـــاة  مـــع  العمـــل  أصحـــاب 
التطبيـــق األمثـــل لألنظمـــة مـــن 
عاقـــة  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل 
الئقـــة  عمـــل  وبيئـــة  متوازيـــة 

العمـــل  معاييـــر  مـــع  تتوافـــق 
الدولية. 

الســـفير  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الهاجـــري حرصـــه علـــى تعزيـــز 
مواطنـــي  مصالـــح  رعايـــة 
مملكـــة البحرين فـــي جمهورية 
إندونيســـيا، خاصة فيما يتعلق 
باســـتقدام العمالـــة ومـــا يتصل 
بهـــا مـــن القوانين والتشـــريعات 
فـــي  بهـــا  المعمـــول  العماليـــة 
البحرين للمحافظة على حقوق 
عـــن  فضـــًا  العاقـــة،  أطـــراف 
تعزيز أطر التعاون في مختلف 

المجاالت.

حميدان: التنسيق مع الدول 
المصدرة للعمالة

المنامة - النيابة العامة

المـــرور  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
بـــأن نيابـــة المـــرور قد باشـــرت 
التحقيـــق فـــي واقعـــة انتشـــار 
وســـائل  فـــي  فيديـــو  مقطـــع 
تظهـــر  االجتماعـــي  التواصـــل 
فيـــه مركبـــة تقـــاد علـــى جســـر 
اتجـــاه  عكـــس  فهـــد  الملـــك 
الســـير بطريقة تعرض األرواح 
تـــم  واألمـــوال للخطـــر، حيـــث 

ضبط قائدها.
 وتبيـــن بأنـــه كان تحـــت تأثير 
المتهـــم  وباســـتجواب  الســـكر 
العامـــة  النيابـــة  بتحقيقـــات 
المصـــور  بالمقطـــع  ومواجهتـــه 
اعترف بما نسب إليه من اتهام 
وأمرت بحبســـه احتياطيا على 
ذمـــة التحقيق تمهيـــًدا إلحالته 

للمحاكمة.

الحبس لسكران يقود بعكس 
اتجاه السير



صدق أو ال تصدق البحرين البلد التي يحيطها البحر من جميع الجهات تعيش في فترة شح أسماك الوجبات الرئيسة 
)الصافــي والشــعري والهامــور والكنعــد( وذلــك ليس بفعل بخل من البحــر، ولكن هي األجواء الحــارة التي تعم العالم 

والبحرين فعلت ما فعلت في موفور األسماك في األسواق.

ال يوجـــد أي من الالعبين الرئيســـيين 
في ســـاحة ســـوق األســـماك المركزية 
في المنامة، ال كنعد ال هامور ال صافي 
وال شـــعري، والالعب الرئيس الوحيد 
هـــو الروبيـــان والســـلوس والجرجور، 
والحاضـــر الثابـــت هـــو ســـوء النظافة 

في السوق.
الـــذي  للســـوق  فـــي جولتهـــا  “البـــالد” 
بيـــع  92 فرشـــة  يحتـــوي علـــى نحـــو 
لألســـماك الحظت شـــحا فـــي الموفور 
والمعـــروض مـــن األســـماك المعروفـــة 
على المائدة المحلية، وبات جلًيا عدم 
وجـــود بعـــض أنواع األســـماك بشـــكل 
رئيـــس، وحضـــرت األســـماك النهريـــة 
والســـوبريم  كالبلطـــي  المســـتوردة 
والســـيباز التي تســـتورد مـــن الخارج، 
ومـــن الجلـــي والواضح غيـــاب األخذ 
باالحترازات الطبيـــة كقياس الحرارة 
والمحافظة على مستوى المتواجدين 

في السوق والتعقيم.
الذيـــن  والجزافـــون  البحـــارة  يؤكـــد 
أن  الســـوق  فـــي  “البـــالد”  التقتهـــم 
ظروف األحـــوال الجوية تحول دون 
موفور كاٍف من بعض أنواع األســـماك 
خصوصـــا الصافي والكنعـــد والهامور 
هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيرين  والشـــعري، 

المشكلة ستستمر إلى نحو شهر.
وبينـــوا أن أســـعار األســـماك ارتفعـــت 
بشكل كبير في الوقت الحالي، إذ يقع 
ســـعر كيلو الصافي ما بيـــن 4.5 دينار 
إلـــى 6 دنانير والهواميـــر إلى 7 دنانير 
والشـــعري إلـــى 4 دنانيـــر، فيما دخلت 
فترة صيـــد الروبيان وضعها الطبيعي 
والقانونـــي بعد فتـــرة الحظر وحافظ 
الروبيـــان علـــى ســـعر ديناريـــن علـــى 
الروبيانـــة الصغيـــرة نســـبًيا و3.5 إلى 

الروبيانة الكبيرة.
وبلـــغ ســـعر ثالجـــة الروبيـــان بســـوق 
الجملـــة فـــي ســـوق المنامـــة المركزي 
لألســـماك مـــا بيـــن 80 إلـــى 85 دينارا، 
وقـــد أفـــاد الجزافـــون إلـــى أن أســـعار 
البيـــع تختلـــف وذلـــك بســـبب جـــودة 

الروبيان وحجمه.
وذكـــروا أن أســـباب ارتفـــاع األســـعار 
علـــى  الكبيـــر  الطلـــب  حجـــم  بســـبب 
الـــذي  الحـــار  الجـــو  وكذلـــك  الســـلعة 
يحـــول دون خـــروج عـــدد كبيـــر مـــن 
البحـــارة الصطياده وتضـــاؤل كمياته 

في البحر.
وبينـــوا أن الكميات التـــي نزلت خالل 
األســـبوع األول مـــن الســـماح بصيـــد 
الروبيـــان أقـــل بكثيـــر عـــن الكميـــات 
التـــي نزلت خالل األســـبوع األول من 

الموسم العام الماضي.

تطوير السوق

لم تشـــهد الســـوق أي تطوير ســـوى ما 
يعنـــى بالتكييف، لكنـــه ظل على حاله 
فـــي صـــورة متخلفـــة ال تســـاعد على 
تحسين فرص جذب المشترين، إذ إن 

الميـــاه تجتاح كافة أرضيات الســـوق، 
وكميـــات األوســـاخ التـــي يخلفهـــا بيع 

األسماك متناثرة على كافة أرجائه.
أمـــا المرافق، فحـــدث وال حرج، يقول 
كان  الـــذي  عابـــد  ســـامي  المواطـــن 
الخدمـــات  الســـوق أن  فـــي  متواجـــد 
وال  )تعبانـــة(  الســـوق  فـــي  الصحيـــة 
تصلـــح لالســـتعمال البشـــري، وأطالب 
الســـوق  تطويـــر  بضـــرورة  البلديـــة 

والخدمـــات فـــي ظـــل غلقهـــا بســـبب 
الجائحـــة بشـــكل تام؛ من أجـــل إعادة 

االستخدام بصورة صحية الئقة.
وأفـــاد المواطن حســـن أحمد وهو من 
المتبضعين في الســـوق “هذه ليســـت 
ســـوق هذه مأساه، ال يمكن ألي إنسان 
التجول في الســـوق ومـــن ثم التوجه 
مـــا  مـــكان؛ ألن  أي  لزيـــارة  أو  للعمـــل 
ســـيحلق بـــه ويعلـــق فيـــه مـــن روائح 

ومياه آسنة تحول دون ذلك”.
وتابـــع: “أتحدى أن يقوم المســـؤولون 
المركـــزي  الســـمك  بســـوق  المعنيـــون 
بزيارتـــه ومن ثم يقومون بزيارة جهة 
رســـمية، لـــن يســـتطيعوا ذلـــك؛ ألنهـــم 
ســـيكرهون أنفســـهم بســـبب الروائـــح 
النتنة التي ســـتلحق بهم بسبب سوء 

النظافة في السوق”.

البلديات

شؤون البلديات أكدت في تصريحاتها 
منـــذ العـــام 2017 أنهـــا تقـــوم بتنفيـــذ 
برنامـــج عمل تطوير لجميع األســـواق 
البحريـــن،  فـــي  والشـــعبية  المركزيـــة 
بشـــؤون  المختصيـــن  مـــع  بالتنســـيق 
األشـــغال، حيـــث تـــم تزويد األســـواق 
المركزيـــة بخدمة التكييـــف المركزي، 
وتـــاله البـــدء بتنفيذ مشـــروع تطوير 

أســـواق األســـماك واللحـــوم المركزيـــة 
بتكلفة إجمالية بلغت 253000 دينار.  
وأردفت أن المشروع يحظى باهتمام 
الـــوزارة، وبدعـــم مباشـــر مـــن  الوزير 
عصـــام  خلـــف، توافقا مـــع رؤى قيادة 
الراميـــة  وخططهـــا  الملـــك،  جاللـــة 
باألســـواق  نوعيـــة  نقلـــه  إلحـــداث 
المركزيـــة، فـــي ظـــل المحافظـــة على 
الســـوق  بموقـــع  المرتبـــط  النمـــط 
المركزيـــة ومـــا تحظـــى به مـــن مكانه 

متميزة منذ تأسيسها.
وأضافت أن مشـــروع تطوير وصيانة 
ســـوق الســـمك المركزيـــة، بـــدأت فـــي 
يناير 2019، وقد استغرق العمل فيها 
عامـــا كامال، في الوقـــت الذي حرصنا 
فيه على استمرارية تقديم الخدمات 
عبـــر توفيـــر موقـــع بديـــل يمكـــن مـــن 
مزاولـــة  والمنتفعيـــن  للباعـــة  خاللـــه 
أنشطة البيع بانتظام وبصورة يومية، 
حيث شـــمل المشـــروع تهيئـــة مناضد 
العرض والبيع بالفرشـــات وعددها 97 
فرشـــة، تم تزويدها بالعناصر الرئيسة 
تمكينـــا لتقديـــم مســـتوى أفضـــل مـــن 

الخدمات لمرتادي السوق”.
اســـتبدال  تضمـــن  “كمـــا  واختتـــم: 
األرضيات وصيانـــة داخلية متكاملة، 
أظهـــرت الســـوق المركزيـــة لألســـماك 
بحلـــة جديدة ومظهـــر حضاري حظي 
مســـتخدمي  واستحســـان  بقبـــول 

السوق ومرتاديه”.

سوق األسماك المركزية.. للنظافة در
ــد الـــمـــوقـــف ــ ــي ــ ــن األســــاســــيــــيــــن والـــــجـــــرجـــــور س ــ ــي ــ ــب ــ ــاع ــ ــاب ال ــ ــيـ ــ غـ

ال تعقيم وال قياس للحرارة وال احترازات

“الصافي والهامور والشعري” خارج الملعب

آخر تطوير للسوق بتكييفه والخدمات “غير صحية”
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مشكلة بقلة 
المتطوعين 

المنخرطين باألعمال 
الخيرية واإلنسانية

113 مؤسسة 
خيرية وإنسانية 

والجهود مبعثرة 
وتؤثر على العطاء

إبراهيم النهام  )تصوير- خليل إبراهيم(

ــال يــؤثــر بــمــســار اإلنــجــاز والعمل ــم ــي مــنــح تــرخــيــص جــمــع ال تــأخــر “الــتــنــمــيــة” ف
ما الذي يميز البحرين في  «

التكافل االجتماعي وعمل 
الخير؟

نعتز ونفتخر بالبحرين، وبقيادتنا 
الرشـــيدة، وهـــذا الشـــعب الوفي 
ألرضـــه، والتكافـــل الموجود في 
البحرين تكافل فطري قائم على 
مبـــادئ إســـامية، وقائـــم أيضـــا 
البحرينـــي  اإلنســـان  روح  علـــى 
الصادق في تعامله مع اآلخرين.

اإلنســـانية  األعمـــال  أن  نجـــد 
والخيريـــة والتطوعيـــة متجذرة 
فـــي هـــذا الوطـــن، وفـــي أبنائـــه، 
فلقـــد تربينـــا على الخيـــر، وعلى 
حـــب اإلنســـانية، وهـــذه األرض، 
والشك بأننا مطالبون باالستمرار 
بهذا الشـــعور، ونقله إلى األجيال 

القادمة.
إن البحريـــن تتمتـــع بعدة خصال 
يشـــيد بها القريب والبعيد، وهي 
نابعـــه كلها من أصالـــة وقيم هذا 
المجتمع، القائم على روح المحبة 
والتعاون والتعاضد، واالنســـجام 
بين أفراده، وبين جميع طوائفه.

ما اآلثار التي حققتها  «
المنصات اإلعالمية الحديثة 

في هذا الحقل؟

عندما انتشرت تقنيات التواصل 
آليـــات  انتقلـــت  االجتماعـــي، 
العمـــل في مســـاعدة المحتاجين 
المتعففـــة  واألســـر  والمرضـــى 
الجديـــدة،  القنـــوات  هـــذه  عبـــر 
مسهلة العمل على القائمين على 
مشاريع الخير، وعلى فرق العمل 
المنضويـــة تحتهـــم، كدليـــل حي 
على التاحم والتواصل المستمر 

بينهم.

وماذا عن التحديات القائمة  «
والتي تواجهكم دومًا؟ 
خصوصًا بفترة الجائحة 

والتي فرملت الكثير من 
األنشطة اإلنسانية.

التحديات التـــي واجهناها بفترة 
الجائحة ترتبط بالدرجة األولى، 
بغيـــاب التواصـــل المباشـــر بيـــن 
الفرق التطوعية والخيرية، وهو 
غيـــاب قل أثـــره نوعًا مـــع وجود 
التواصـــل االجتماعـــي،  شـــبكات 
والتطبيقات المســـاعدة كتطبيق 
المرئـــي،  االتصـــال  عبـــر  “زووم” 
ومـــا ينقضنا حاليا هـــو التواصل 
المباشـــر إلجـــراء الفعاليات التي 

تخدم الناس.
قلـــة  مشـــكلة  هنالـــك  أن  كمـــا 
المنخرطيـــن  المتطوعيـــن 
باألعمـــال الخيريـــة واإلنســـانية؛ 
بأمـــور  االنشـــغال  بســـبب 
والمعيشـــية  الشـــخصية  الحيـــاة 
والحياتيـــة، وكذلـــك كثرة وجود 
الجمعيـــات والصناديق الخيرية، 
فلدينـــا حاليا اآلن 113 مؤسســـة 
بـــر  ذات  وإنســـانية،  خيريـــة 
وإحســـان، بينما العـــدد اإلجمالي 
لجمعيـــات النفـــع العـــام هـــو 640 

أن  علـــى  مؤشـــر  وهـــذا  تقريبـــا، 
الجهود مبعثرة وتؤثر على قيمة 

العطاء.

كيف تقرأ جهود الرعاية  «
القائمة؟

الموجودة  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
األولـــى،  بالدرجـــة  ماليـــة  هـــي 
الثانيـــة،  بالدرجـــة  وإنســـانية 
وخدميـــة  وتعليميـــة  وصحيـــة 
الوحيـــدة  والجهـــة  بالتوالـــي، 
القادرة على تلبية هذه المتطلبات 
هي المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية، ولذلك أسباب، أهمها 
الرئاســـة الفخريـــة لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بهـــا،  األمنـــاء  لمجلـــس  كرئيـــس 

ووجود الكوادر المخلصة بها.
أعطـــت  المســـببات  هـــذه  كل 
المؤسسة زخمًا وقيمة في األداء 
بالعمل، وقدرة على التحرك على 
مســـتوى الوطن وخـــارج الوطن، 
أضف أن األميـــن العام مصطفى 
الســـيد له إســـهامات جليلـــة بهذا 
العمـــل، عبر متابعتـــه الجادة لكل 
إنجازاتها وبرامجها ومشـــاريعها 
وآليـــة الســـير والعمـــل بهـــا، بمـــا 

يحقق النفع للناس.
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  ومـــن 
المـــوارد  أيضـــا  الخيـــري  العمـــل 
الماليـــة، والتـــي تتواجـــد بوفـــرة 
لـــدى بعـــض الجمعيـــات، ولكنهـــا 
تفتقر -بالمقابل- آلية استثمارها 
بشـــكل أفضل مما هو عليه اآلن؛ 
بســـبب غيـــاب المختصين بذلك، 
بخاف جمعيات أخرى ال تتملك 

هذا القدر من الوفورات المالية.

برأيك، ما أهم أسباب  «
المشكالت التي تحول دون 

تقديم بعض الجمعيات 
الخيرية للرعاية المطلوبة 

للناس؟

عدم رجوعها ألهـــل االختصاص 
في قطـــاع االســـتثمار، خصوصًا 
وأنـــه كلمـــا زادت حاجـــة الناس، 
فـــي  للخبـــراء  الحاجـــة  زادت 
االســـتثمارية،  المحافـــظ  إدارة 
ســـواء للجمعيـــات أو الصناديـــق 
الخيريـــة؛ وذلـــك لتوســـيع دائرة 
مـــن  والمســـتفيدين  المنتفعيـــن 
األســـر المحتاجة، وأشير هنا الى 
أن أكثـــر مـــن تســـعين بالمئـــة من 
األســـر البحرينية مكفولة بشـــكل 

عام.
وأشـــير هنـــا إلـــى أن الموافقـــات 
الرسمية المطلوبة من قبل وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
فـــي  نســـبيًا  تتأخـــر  قـــد  والتـــي 
حصول الجمعية على الترخيص 
المطلـــوب، قـــد تؤثـــر فـــي مســـار 
اإلنجاز والعمل؛ ألن هذا المال هو 
مال عام، ويجب أن يدار بشـــكل 
صحيـــح، وأال يتـــرك بأيـــاٍد غيـــر 

قادرة على حسن إدارتها، مما قد 
يؤدي إلـــى ضياعها وفقدان هذه 
الجمعيـــات القـــدرة علـــى توجيه 

عملها بالمسار الصحيح.

 هنالك أحاديث متفاوتة  «
عن مستوى األسر المحتاجة 
وظروفها المعيشية، كيف 

تقرأها من واقع التجربة؟

ال يوجـــد في البحريـــن فقر مدقع، 
وال يوجـــد هنالك من يموت جوعًا 
بهـــذا الوطـــن، هنالك أســـر متعففة 
ومحتاجة، ولكنها تنال نصيبها من 
المساعدة بفضل من هللا عز وجل، 
ومـــن ثـــم التكافل الـــذي يعرف به 
أهـــل البحرين، ونحـــن نتطلع دومًا 

لتقديم األفضل للجميع.
والتذمـــر مـــن هـــذا المواطـــن قـــد 
مـــا حصـــل  قلـــة  بســـبب  يأتـــي  ال 
عليـــه من مال، قياســـًا بما يحتاج، 
كمـــا أن توســـع المواطـــن -ببعـــض 
الحـــاالت- فـــي الكماليـــات وليـــس 
بالضروريات ساهم بزيادة األعباء 
المالية، كنوع الســـيارة المشـــتراة، 
أو تغييرها بشكل مستمر، والسفر 

السنوي، وغير ذلك.
هـــذه المحـــاكاة تؤثـــر على األســـر 
أداء  فـــي  أربابهـــا  مقـــدرة  وعلـــى 
واجبهـــم، وهـــو ما يدفعهـــم بنهاية 
القـــروض  إلـــى  للتوجـــه  األمـــر 
وتكبيل أنفســـهم بهـــا، يضاف إليها 
كالفواتيـــر  الثابتـــة،  المصاريـــف 
المعيشـــية  االلتزامـــات  وبقيـــة 

المهمة.

يتذمر بعض المواطنين  «
من توجه بعض الجمعيات 

الخيرية لصرف أموال 
التبرعات للخارج عبر مشاريع 

اإلغاثة والعالج وبناء 
المساجد وغيرها، وعلى 

حساب الداخل البحريني، ما 
رأيك؟

األقربـــون أولى بالمعـــروف، وهو 
أمر أوصى به النبي )ص(، وليس 
فـــي  للرقـــم عشـــرين  أقفـــز  بـــأن 
القائمـــة مرة واحدة لكي أقدم له 
المســـاعدة على حســـاب التسعة 
عشر الذين يســـبقونه في القرب 

واألولوية.
المســـاجد  ببنـــاء  يتعلـــق  وفيمـــا 
بالخـــارج، فهـــو أمـــر غيـــر مقبول 
في ظـــل حاجة البحريـــن للكثير 
من المســـاجد الجديدة، والسعي 
الستبدال كبائن الصاة الخشبية 
والتـــي تكثـــر فـــي مدينـــة حمـــد 

وغيرها.
فـــي  المتبرعيـــن  مـــن  والكثيـــر 
ذلـــك موجهيـــن من قبـــل أقطاب 
الجمعيات، حيـــث تعرض عليهم 
لمســـاجد  نمـــاذج  الجمعيـــات 
مختلفة بدول متعددة، وبأسعار 
حريـــة  لهـــم  ويتـــرك  مختلفـــة، 

االختيـــار منهـــا، ال يوجـــد هنالك 
تشجيع منهم لبناء المساجد في 

البحرين كما هو مطلوب.
وأشـــير هنا بأنه ليـــس بالضرورة 
مبنـــي  المســـجد  يكـــون  بـــأن 
بالكامل على حســـاب فرد بعينه، 
أو يحمـــل اســـم شـــخص بعينـــه، 
فاألجر قائـــم، ولو بطابوقه، وهو 
أمر يتحمل مســـؤوليته مشـــايخ 
الديـــن، بأهمية توعية المتبرعين 

والشباب بذلك.

في ظل المتغيرات الراهنة،  «
هل ترى بأن هنالك 

مسؤوليات مجتمعية 
جديدة وطارئه تجاه 

الشباب؟

مـــن الضرورة احتضان الشـــباب، 
التنويريـــة  البرامـــج  عبـــر وضـــع 
والتـــي  لهـــم،  واإلرشـــادية 
ستأخذهم إلى مســـتقبل أفضل، 

حيث مازلنا نعيـــش مرحلة األنا، 
كاًّ ينظر إلى نفسه وإلى محيطه 
المحيـــط  وينســـى  الصغيـــر، 

األوسع، وهو المجتمع.
فمـــن منـــا اليـــوم يتبنـــى شـــباب 
قريتـــه أو منطقتـــه أو “فريجه”؟ 
اللهم ما ندر، هنالك أندية عديدة 
مكتـــوب علـــى الفتاتها الرئيســـة 
فالنشـــاط  والرياضـــي،  الثقافـــي 
الرياضـــي هنـــا موجـــود وقائـــم، 
ولكـــن أيـــن هـــو الثقافـــي، غائب، 
والســـبب غياب الفكـــر والتوجيه 

والبرامج.

أين يتجه اهتمام الشباب  «

برأيك؟

إلى “الموبايل” والذي بات ُيصبح 
عليـــه المرء قبـــل أن يصّبح على 
أهلـــه، فأصبـــح عبـــدًا لـــه، حتـــى 
هنالـــك  تجـــد  المجالـــس،  فـــي 
عشـــرين فردًا أو أكثـــر، ولكن كل 
فـــرد منشـــغل بهاتفه، فاألجســـاد 
موجوده، لكـــن التواصل مفقود، 
وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك، هجـــرة 
والتـــي  للمجالـــس،  الشـــباب 
أصبحت مكانا الرتياد كبار السن 
فقـــط، وبذلـــك مســـؤولية كبـــرى 
على اآلباء بلم شمل األسر ككل، 
والتـــي  الفجـــوات  هـــذه  وإنهـــاء 

باتت متعاظمة بشكل كبير.
هـــذا الحـــال، انعكس ســـلبًا حتى 
على العاقـــات الزوجيـــة، وعلى 
تعاظـــم فشـــلها ببعـــض األحيان؛ 
لغيـــاب روح التواصـــل، فأصبـــح 
ومبـــدأ  قائـــم،  الخـــاف  مبـــدأ 

التفاهم منقطع.

أمين “البحرين الخيرية”: تبرعات بناء مساجد بالخارج “أمر غير مقبول”

ال فقر مدقع في البحرين ... وتذمر بعض المواطنين سببه لجوؤهم إلى الكماليات

النشاط الثقافي 
غائب عن األندية 

الرياضية 

الشباب أصبح 
“عبدا” للموبايل 

وتسبب في 
فشل زيجات

أكــد األميــن العــام لجمعيــة البحريــن الخيريــة حســن إبراهيــم 
كمال أهمية توجيه الجمعيات والصناديق الخيرية لمســاعدتها 

ولمشــاريعها الخيريــة إلــى الداخــل البحرينــي والتوقــف 
عــن تصديرهــا للخــارج، مضيفــًا لهــم “األقربــون أولــى 

بالمعروف”.
وأوضــح كمــال فــي حديــث أجرتــه معــه “البــاد” بــأن 

العديــد مــن هذه الجمعيــات ليس لديها رؤيــة في إدارة 
أمــوال التبرعــات الموجــودة لديهــا، وهــو غيــاب أثــر 
علــى تقليل أعــداد المنتفعين منها، الفتــًا إلى ضرورة 
لمســاعدتهم  الشــأن  بهــذا  بمتخصصيــن  االســتعانة 
علــى إدارة محافظهــم االســتثمارية، وتحقيــق النفــع 

المطلوب للناس. وفيما يلي نص الحوار:



قبــل صافــرة النهايــة يباغــت المــوت العــب كــرة قــدم كان فــي أوج نشــاطه علــى 
المستطيل األخضر، وفي مشاهد أخرى يسقط العبون جثثا هامدة أمام رفاقهم 
دون أن يتمكنــوا مــن إنقاذهــم، تثير مشــاهد موت الرياضين المفاجئة تســاؤالت 
حول أسباب موتهم بال سابق إنذار، وباتت الرياضة تشكل مصدر قلق لممارسيها.  

وفـــي هذا الموضوع يقـــول اختصاصي 
اإلصابـــات  وتأهيـــل  الطبيعـــي  العـــاج 
الرياضيـــة محمـــد الريـــس أن الرياضـــة 
لمـــوت  الرئيـــس  الســـبب  هـــي  ليســـت 
الرياضيين المفاجئ، وأن نســـبة الموت 
المفاجـــئ عنـــد البحرييـــن قليلـــة جـــدا 
وحســـب إحصائية محلية بما ال يتجاوز 
اســـتخدام  أن  مؤكـــدا   ،%  0.00159
جهـــاز مضـــاد الرجفـــان القلبـــي في هذه 
اإلصابـــات المفاجئة قد يزيد من نســـبة 
النجـــاة بنســـبة تصـــل إلـــى 90 %، جاء 
ذلك في محاضـــرة قدمها الريس لمركز 

شباب جدحفص.

الرياضة المنتظمة

وأكد الريس أن ممارسة الرياضة ليست 
هـــي الســـبب الرئيس لمـــوت الرياضيين 
المفاجـــئ وأنهـــا تكـــون خطـــرا في حال 
الرياضة عالية الشـــدة في حال مارسها 
الشـــخص الـــذي يحمـــل عـــوارض خطر، 
حيـــث إن الكثيـــر مـــن الدراســـات تؤكد 
أن هنـــاك عاقـــة إيجابية بين ممارســـة 
الرياضـــة بشـــكل منتظـــم وبيـــن صحـــة 
القلب، وبحســـب العديد من الدراســـات 
ُوجـــد أنهـــا تقلـــل مـــن معـــدالت أمراض 
القلـــب بنســـبة 33 % كمـــا أن ممارســـة 
الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم 
مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى انخفـــاض 
معـــدالت الوفيـــات المرتبطـــة بأمـــراض 

القلب بمعدل يصل إلى 35 %.
وأوضـــح أن مـــن فوائد النشـــاط البدني 
عضلـــة  تقويـــة  المنتظمـــة  والرياضـــة 
البـــرد،  نـــزالت  مـــن  والوقايـــة  القلـــب، 
الكولســـترول،  مســـتويات  وتحســـين 
وتقليـــل ضغـــط الـــدم، فضا عـــن تقليل 
نسبة السكر في الدم، وتقليل آالم الظهر 
الحيـــاة  جـــودة  وتحســـين  والمفاصـــل، 
وتحســـين الصحـــة النفســـية والمـــزاج، 
وتحســـين القـــدرات الدماغية وقابليات 
التعلم وتعزيز الثقة في النفس، وتعزيز 
الجهـــاز المناعي، والوقاية من الجلطات 
الدماغيـــة، وإطالة معدل العمر، وتقوية 

العظام والعضات.  

األسباب 

الرئيســـة  األســـباب  “قســـمت  وأضـــاف 
المؤديـــة لحـــاالت المـــوت المفاجئ عند 
الرياضيين إلى صنفين رئيسيين، أولهما 
الحـــاالت التـــي ليـــس لها عاقـــة بعضلة 
القلـــب وأمـــراض القلـــب، وهي النســـبة 
الخارجيـــة  اإلصابـــات  ومنهـــا  األقـــل، 
والضربات المباشرة التي تصيب الصدر 
التوقيـــت  فـــي  تأتـــي  والتـــي  والـــرأس 
الخطأ فـــي المكان الخطأ مما يؤدي إلى 
توقف القلب أحيانا، وهي حاالت نادرة.

والمنشـــطات  األدويـــة  تنـــاول  أن  وزاد 
أو  مباشـــرة  عاقـــة  لهـــا  والهرمونـــات 
غيـــر مباشـــرة بهذه المشـــكلة، فضا عن 
الحرارة والجفاف الشـــديدين وممارسة 
تســـبب  التـــي  األجـــواء  فـــي  الرياضـــة 
جفاف الجســـم ونقص في السوائل مما 

يؤثر على كهربية القلب.
أمـــا الصنـــف الثاني مـــن أســـباب الموت 
المفاجئ لدى الرياضيين، فهي الحاالت 
األعلى وهي الحاالت المرتبطة بأمراض 
عضلة القلب وبحســـب الدراســـات، فإن 
الفئـــات العمرية التي تقل عن 35 ســـنة، 
تكون مشـــكلة تضخم عضلة القلب هي 
الســـبب الرئيس للموت  المفاجئ بنسبة 
تزيد عن 35 %. أما في الفئات العمرية 
التـــي تزيـــد أعمارهم عن 35 ســـنة ُوجد 
أن 80 % من الحاالت المرتبطة بالموت 
المفاجئ عند الرياضيين سببها أمراض 
الشـــرايين وأمراض الشـــرايين التاجية، 
والتـــي تعـــود إلـــى ارتفاع الكولســـترول 
النشـــاط  الـــدم  والتدخيـــن وقلـــة  فـــي 

البدني وارتفاع ضغط الدم.

عوامل الخطر  

وذكر أن الدراســـات وجـــدت أن عوامل 
الخطـــر المؤديـــة إلـــى المـــوت المفاجئ 
عنـــد الرياضييـــن تزيد عند أربـــع فئات، 
وجـــدت  الجنـــس  تصنيـــف  فحســـب 
عرضـــة  أكثـــر  الذكـــور  أن  الدراســـات 
للتعرض لحـــاالت المـــوت المفاجئ عند 

الرياضييـــن مقارنـــة باإلنـــاث بمعـــدالت 
تزيـــد عـــن 9 مـــرات. أمـــا الفئـــة الثانية، 
فقـــد وجدت معـــدالت المـــوت المفاجئ 
عنـــد الرياضييـــن تزيـــد بحســـب العرق، 
فقـــد ترتفـــع عنـــد األمريكان مـــن أصول 
إفريقيـــة بمعـــدل يزيـــد علـــى 5 مـــرات. 
أن  وجـــد  فقـــد  الثالـــث،  العامـــل  أمـــا 
الجهـــد البدنـــي عندما ال يتم بالشـــروط 
الصحيحة والكيفية السليمة يؤدي إلى 
زيـــادة  فرصـــة التعرض لحـــاالت الموت 
المفاجئ عنـــد الرياضييـــن بمعدل يزيد 

عن 4 مرات.
وأكـــد أن الســـبب األبرز والعامـــل األكبر 
لمـــوت الرياضيين المفاجئ هو المرتبط 
بنســـبة  والوراثيـــة  الجينيـــة  بالعوامـــل 

تصل إلى 75 %.

اإلحصاءات 

وأشـــار الريـــس إلى أن هنـــاك الكثير من 
الدراســـات األجنبية التي وثقت حاالت 
الموت المفاجئ للرياضيين وكلها تعطي 
نســـبا مختلفـــة، حيـــث يختلـــف العـــدد 
باختـــاف حجـــم الدول الـــذي يؤثر في 
احتســـاب المعدالت، مفيدا بأن معدالت 
المرتبـــط  المفاجـــئ  بالمـــوت  اإلصابـــة 
بممارســـة الرياضة تعتبر منخفضة جدا 
محليـــا وعالميا ووجـــد في اإلحصاءات 
خـــاف كبير في األعداد  المســـجلة في 
إحـــدى  وبحســـب  العلميـــة،  الدراســـات 
المعـــدل  فـــإن   ،2016 العـــام  دراســـات 
العالمـــي لهـــذه الحـــاالت يقـــارب الحالة 
الواحـــدة بيـــن 100 ألـــف شـــخص، وهو 
عـــدد قليـــل نســـبيا إال أنه معـــدل مميت 

في الوقت ذاته.

دراسة محلية

وأضاف أن في مملكـــة البحرين بالرغم 
من قلة اإلحصاءات والتقارير الرسمية، 
هنـــاك دراســـة واحـــدة أجريـــت بتضافر 
جهـــود  من قبـــل وزارة الصحـــة ووزارة 
األشـــغال  ووزارة  والتعليـــم  التربيـــة 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
وعـــدة جهات أخـــرى انتدبـــت مجموعة 
مـــن الباحثيـــن تحـــت إشـــراف اللجنـــة 
البحرينيـــة األولمبيـــة، وتـــم اســـتعراض 
التقرير في أحد المؤتمرات المحلية ولم 
ينشـــر بشـــكل رســـمي، إذ وثـــق الحاالت 
التـــي تـــم رصدها مـــن الفترة مـــن العام 
2009 إلى العام 2019 وسجلت فيه 24 
حالة، وتبين ان معدالت موت المفاجئ 
للرياضييـــن يعتبر قليا جـــدا بما يعادل 

.% 0.00159

توصيات

وذكـــر الريـــس أن هناك خافـــات كبيرة 
بيـــن مؤسســـات علميـــة ضخمـــة مثـــل 
والكليـــة  األمريكيـــة  القلـــب  جمعيـــة 
األمريكيـــة للطـــب الرياضـــي واالتحـــاد 
الدولـــي )الفيفا(، حيـــث تنصح كل جهة 
بتوصيـــات مختلفـــة،  فـــي حيـــن يـــرى 
بعضها الفحص الطبي غير إلزامي، منها 
الفحوصـــات التخصصيـــة للقلـــب، تـــرى 

جهات أخرى إلزامية الفحص لاعبين.
وأوضـــح أن أغلـــب التوصيـــات اتفقـــت 
على إجراء الحد األدنى من الفحوصات 
المرتبطـــة بالتاريـــخ المرضـــي العائلـــي؛ 
لقيـــاس مـــدى خطـــر التعـــرض المفاجئ 
للمـــوت بنـــاء علـــى هـــذه التفاصيل يتم 
الرياضـــة  لممارســـة  الســـماح  تحديـــد 
التنافســـية أو التوقـــف عنهـــا، مردفا أن 
هـــذه الفحوصـــات رغـــم دقتهـــا تعطـــي 

نتائج مغلوطة في بعض األحيان.

العالمات الحمراء 

وعلـــى صلـــة، بين الريـــس أن 80 % من 
حاالت المـــوت المفاجـــئ للرياضيين لم 
يعانـــوا مـــن أي عامـــات مســـبقة، حيث 
تكـــون حالتهـــم الصحية ســـليمة، إال أن 
عـــددا قليـــا منهم قد يكتشـــف من هذه 
التاريـــخ  أخـــذ  إلـــى  إضافـــة  العامـــات 
العائلـــي وفحوصـــات القلـــب المتقدمـــة 
عـــن  التوقـــف  يجـــب  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
الرياضـــة ومراجعـــة الطبيب في حاالت 
ماحظـــة إحـــدى عامات الخطـــر أثناء 
ممارســـة الرياضـــة كالتعـــرض لإلغمـــاء 
والتعـــرض إلى النوبات التشـــنجية وإن 

كان لمرة واحدة فقط.
التـــي  الخطـــر  عامـــات  مـــن  وأضـــاف 
تســـتوجب مراجعة الطبيب هي النفس 
القصيـــر أثناء ممارســـة الرياضة مقارنة 
باآلخريـــن، فضا عـــن صعوبـــة التنفس 
وارتفاع وســـرعة نبضات القلب، كما أن 
هنـــاك عامات خطر أخرى منها الدوخة 
أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة وآالم الصـــدر 
التـــي تمتد إلـــى الكتف األيســـر أو الفك 
العلـــوي، كما أن التعب الشـــديد جدا من 
العامات التي يجب االنتباه لها وإجراء 
قابليـــة  علـــى  للتعـــرف  الفحوصـــات؛ 

الشخص للتعرض لمثل هذه اإلصابة.

الوقاية

أنـــه  الريـــس  أكـــد  وفـــي ذات االتجـــاه، 
يمكـــن التقليل بنســـبة معينة من حاالت 
التعرض للموت عند ممارســـة الرياضة، 
وتكون الوقاية من  هذه الحاالت باتباع 
نمط الحيـــاة الصحية، حيـــث من المهم 
المحافظـــة على القلـــب من خال تقليل 
نســـبة التدخيـــن والتقليل مـــن معدالت 
الســـمنة والتقليـــل مـــن معـــدالت مرض 
السكري وارتفاع الكولسترول والدهون 
األساســـية  القواعـــد  واعتبرهـــا  الضـــار، 

لصحة القلب.
وأردف أن هناك بعض الخطوات المهمة 
للوقايـــة والتقليل من معـــدالت اإلصابة 
مـــن المـــوت المفاجـــئ عنـــد الرياضيين، 
ومنهـــا الوقايـــة األوليـــة التـــي تتنـــاول 
منع حـــدوث اإلصابة عـــن طريق إجراء 

مـــن  الفحصيـــة واالختبـــارات  البرامـــج 
قبل ممارسة الرياضة، ودراسة التاريخ 
عوامـــل  وتقييـــم  للشـــخص  العائلـــي 
الخطر والتعـــرف على العوامل الوراثية 

واإلجهاد البدني.
والكشـــف  الفحوصـــات  أن  وأضـــاف 
الـــدوري المســـتمر والكشـــف المبكـــر من 
خـــال إجـــراء بعض الفحوصـــات وأخذ 
التاريـــخ المرضـــي للرياضييـــن قد يفيد 
بنســـب كبيـــرة فـــي الكشـــف المبكـــر عن 
للتعـــرض  عرضـــه  األكثـــر  األشـــخاص 
وبالتالـــي  المفاجـــئ،  المـــوت  لحـــاالت 
الوقاية وتقليل معـــدل الموت المفاجئ 

أثناء ممارسة الرياضة.
وأوضـــح أن التاريخ العائلـــي مهم جدا، 
فقـــد وجد أن األشـــخاص الذيـــن يموت 
أحـــد أقاربهـــم خصوصـــا في عمـــر مبكر 
يقل عن 50 ســـنة، فإنـــه يتطلب منه أن 
المرتبطـــة  الفحوصـــات  بإجـــراء  يقـــوم 

بالقلب وذلك يعود للعوامل الوراثية.
وأكـــد أنه بوجود خطـــه طوارئ محكمة 
ووجود مختصيـــن متمكنين من االنقاذ 
واإلســـعافات األولية، فإن ذلك يقلل من 
هذه الحاالت، لذلك البد من وضع خطه 
الطـــوارئ في األماكن التي تمارس فيها 
األنشطة الرياضية وخصوصا التي يكثر 
فيهـــا توافد النـــاس وكذلك األشـــخاص 
والرياضييـــن، مؤكـــد أنـــه يجـــب وجود 
والمهتميـــن  المتخصصيـــن  األشـــخاص 
بإجراء اإلســـعافات األولية واســـتخدام 

األجهزة المتخصصة في اإلنقاذ.

جهاز مضاد الرجفان

وبنـــاء عليـــه، أفـــاد الريـــس أن الوقايـــة 
الثانويـــة مـــن حـــاالت المـــوت المفاجئ 
للرياضيـــن تتضمن التعامـــل الطارئ مع 
حـــدث النوبة القلبيـــة وكيفيـــة التعامل 
معـــه؛ لمنع تحولها إلـــى الموت المفاجئ 
من خال اإلنعاش القلبي الرئوي وجهاز 
مضاد الرجفان عبر وجود خطة طوارئ 
محكمـــة يتم التـــدرب عليها باســـتمرار، 

موضحـــا أنه يجب التعامـــل مع الحدث 
علـــى أنه ســـكتة قلبية ما لـــم يثبت غير 
ذلـــك وتفعيل خدمات الطوارئ بســـرعة 

قصوى.
مضـــاد  جهـــاز  توفيـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
المهمـــة  األجهـــزة  مـــن  وهـــو  الرجفـــان، 
جـــدا والذي يعمل على إرســـال صدمات 
الكهربائيـــة فـــي عضلـــة القلـــب، وحيث 
وجدت الدراســـات العلمية أن استخدام 
جهاز مضاد الرجفان القلبي واإلسعافات 
األوليـــة الصحيحـــة كاإلنعـــاش القلبـــي 
الرئـــوي إذا تمت خال الدقائق الخمس 
األولـــى، فإنهـــا تزيـــد من معدل ونســـبة 

النجاة 60 %.
وأورد أن بعـــض الدراســـات أفـــادت بأن 
االســـتخدام الصحيـــح واألمثـــل لجهـــاز 
مضـــاد الرجفـــان إذا تـــم خـــال الدقيقة 
األولـــى مـــن هـــذه الحالة، فـــإن الوفيات 
تتضـــاءل بنســـبة 90 % عـــن كل دقيقة 
تأخيـــر،  دقيقـــه  عـــن كل   % 7 بمعـــدل 
اإلســـراع، وهـــي  أهميـــة  علـــى  مشـــددا 
الطريقة الصحيحة في الوقت األســـرع 

لإلنقاذ.

الوقاية المتقدمة 

المتقدمـــة  الوقايـــة  أن  وأوضـــح 
للرياضييـــن في حـــاالت النوبات القلبية 
تشمل األشخاص الذي حالفهم التوفيق 
بالعـــودة إلى الحياة بعد اإلصابة بالنوبة 
لفحوصـــات  الخضـــوع  وهـــي  القلبيـــة، 
متقدمة أو إجراء عمليات واتخاذ القرار 
الطبي المناســـب حول عودة الاعب أو 
توقفه عن ممارسة الرياضة التنافسية.

الحمايـــة  تشـــمل  الوقايـــة  وأوضـــح 
الرياضيـــة علـــى المدى البعيـــد في حالة 
تعرضـــه إلى إصابـــة نوبة قلبيـــة أخرى، 
دقيقـــا  التشـــخيص  يكـــون  أن  فابـــد 
لإلصابـــة، وعنايـــة متقدمـــة للقلـــب يتم 
تشـــخيص الحالـــة  والوقـــوف على أبرز 
أســـباب اإلصابـــة وأهـــم طـــرق العـــاج 
بالرجـــوع إلـــى التاريـــخ العائلـــي لاعب 

الرياضي.

تقييم ذاتي

وأشـــار الريس إلى أن جزءا من رســـالة 
العـــاج  تخصـــص  فـــي  الماجســـتير 
الصحيـــة  العلـــوم  بكليـــة  الطبيعـــي 
والرياضيـــة التابعـــة لجامعـــة البحريـــن. 
تحـــت إشـــراف الدكتور محمـــد عبدهللا 
عملـــت علـــى اســـتبانة قيـــاس مخاطـــر 
المرتبطـــة  المفاجـــئ  للمـــوت  التعـــرض 
البدنـــي،  الرياضـــة والنشـــاط  بممارســـة 
وتعتمد االستبانة على صيغه أسئلة مما 
يمكـــن الشـــخص بتقييم نفســـه بنفســـه، 
واســـتندت االســـتبانة علـــى مـــا خلصت 
إليـــه التوصيـــات العالميـــة مثـــل جمعية 

القلب األمريكية وغيرها.
قبـــل  مـــن  االســـتبانة  مراجعـــة  وتمـــت 
االستشـــاريين   مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
فـــي القلـــب، واستشـــاريين فـــي مجـــال 
الطبيعـــي  والعـــاج  الرياضـــي  الطـــب 
وفســـيولوجيا الجهد البدنـــي، كما تمت 
مراجعتـــه من قبـــل 10 متخصصين من 
العـــاج الطبيعي؛ للوصـــول إلى الصيغة 

النهائية له.
هـــذه  متابعـــة  تتـــم  أن  المؤمـــل  ومـــن 
الدراســـة بإجـــراء فحوصـــات مختبرية 
مـــن  وغيرهـــا  القلـــب  وفحوصـــات 
الفحوصات بحسب الحاجة في مراحل 
أخـــرى من الدراســـة؛ باعتبارها الخطوة 
األولـــى التـــي قد تســـاعد على الكشـــف 
المبكـــر عـــن العوامـــل المرتبطـــة بخطـــر 
الموت المفاجئ أثناء ممارســـة الرياضة 
ومدى تواجدها في المجتمع البحريني، 
أخـــرى  بحثيـــة  مراحـــل  تتبعـــه  وقـــد 
تتعلق ببعض اإلجـــراءات والفحوصات 

المرتبطة بصحة القلب.

ال للتهويل 

وختـــم الريـــس بـــأن البحـــث فـــي هـــذا 
المجـــال والتوعيـــة بهـــا ال يهـــدف إلـــى 
دعـــوة  وليـــس  التهويـــل،  التخويـــف 
لامتنـــاع عن ممارســـة الرياضـــة، وذلك 
لما أثبتته الدراســـات من فوائد ممارسة 
عـــن  فضـــا  القلـــب،  لصحـــة  الرياضـــة 

معدالت اإلصابة المنخفضة.
وشـــدد علـــى ضـــرورة االســـتعداد لمثل 
مـــن  معهـــا  والتعامـــل  اإلصابـــات  هـــذه 
خـــال وســـائل الوقايـــة وأهمهـــا اجراء 
خطـــة  وإعـــداد  الدوريـــة،  الفحوصـــات 
الطـــوارئ للتعامـــل مـــع حـــاالت النوبات 
األوليـــة  اإلســـعافات  ومعرفـــة  القلبيـــة 
والتعامـــل الســـريع مع الحـــدث وتقديم 
واســـتخدام  الرئـــوي  القلبـــي  اإلنعـــاش 

جهاز مضاد الرجفان.
الطبيعـــي  العـــاج  اختصاصـــي  ودعـــا 
محمـــد  الرياضيـــة  اإلصابـــات  وتأهيـــل 
ثقافـــة  نشـــر  يجـــب  أنـــه  إلـــى  الريـــس 
اإلســـعافات األوليـــة، وهـــو تجـــاه هـــذه 
الحالة أن نتعلـــم كيفية اإلنعاش القلبي 
الرئـــوي، داعيـــا أيضـــا إلى توفيـــر جهاز 
مضـــاد الرجفـــان بقـــدر اإلمـــكان في كل 
األماكـــن والســـاحات التـــي تقـــام فيهـــا 
المناســـبات الرياضية مما يقلل معدالت 

الموت المفاجئ عند الرياضيين.

االختصاصي محمد الريس: ممارسة الرياضة بريئة من الموت المفاجئ للرياضيين
البحرين في  شخص  ألــف  كل  بين  واحــدة  وإصــابــة  ســنــوات..   10 في  ــاة  وف حالة   24

توفير جهاز مضاد الرجفان بقدر اإلمكان بكل األماكن والساحات

إجراء الفحوصات الدورية واالختبارات قبل ممارسة الرياضة

الطبيــب زيــارة  تســتوجب  القلــب  نبضــات  وســرعة  التنفــس  وصعوبــة  القصيــر  النفــس 

الرياضة تخفض معدالت الوفيات المرتبطة بأمراض القلب 35 %

ــرة والــتــوعــيــة ال تــعــنــي الــتــخــويــف ــي ــب ــب ك ــل ــق ــد مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة لــصــحــة ال ــوائـ فـ
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رفع رؤســاء المآتم الحســينية ورجال الدين والعلماء ، أســمى آيات الشــكر والتقدير الى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة  ، لمضامين كلمة 
جاللته السامية التي وجهها بمناسبة ختام موسم عاشوراء والتي توجه جاللته خاللها إلى العلماء والمشايخ على ما بذلوه من جهد ، والمتمثل في حفظ النفس وتجنيبها 
للمخاطر والضرر، وإشادة جاللته بما أبداه الجميع خالل إحياء ذكرى عاشوراء من وعي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع وتعاملهم مع تحديات هذه 

المرحلة.

ودعـــا رؤســـاء المآتـــم الحســـينية ورجال 
الديـــن والعلمـــاء أن يحفـــظ هللا جاللتـــه 
بطـــول العمـــر ودوام الصحـــة والعافيـــة ، 
منوهين بالعهد اإلصالحي الزاهر لجاللته 
الـــذي دائمـــا يشـــهد مرحلـــة متجـــددة من 
تطلعـــات  وتحقيـــق   ، والنهضـــة  البنـــاء 
المواطنيـــن جميًعـــا لغـــد أفضـــل، مثمنين 
عالًيا اهتمام قيادة جاللته بوضع الخطط 
المجتمـــع  بصيانـــة  الكفيلـــة  والبرامـــج 
وحمايتـــه من آثار جائحـــة كورونا كوفيد 
19، وقد تجلى ذلك في أعمال وانجازات 
فريـــق البحرين باشـــراف صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وقيـــادة ســـموه ، وجهود الفريـــق الوطني 
لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا، عـــالوة على 
كل القطاعـــات التـــي عملـــت ومـــا زالـــت 
تعمل وفق أعلى درجات األداء والحرص 
والتنفيذ المدروس للقرارات الهادفة نحو 
مزيـــد مـــن الضمانات التي تحقق ســـالمة 

الجميع
الديـــن  ورجـــال  المآتـــم  رؤســـاء  وأشـــاد 
حضـــرة  كلمـــة  تضمنتـــه  بمـــا   ، والعلمـــاء 
صاحـــب الجاللـــة، مـــن تأكيد إن مـــا تميز 
مـــن  العـــام  لهـــذا  عاشـــوراء  موســـم  بـــه 

إجـــراءات حـــذرة ومنضبطـــة ومـــا أحيط 
بهذه المناســـبة من عناية واهتمام إلحياء 
مـــع  يتناســـب  الـــذي  بالشـــكل  جوهرهـــا 
قيمتها ومكانتها لهو نابع من خصوصيتنا 
االجتماعـــي  بنســـيجها  البحرينيـــة 
المتماســـك والمتعايش بســـالم وانسجام، 
المتحضـــر  بنموذجهـــا  ســـتبقى  والتـــي 
وبعزيمـــة إرادتنا الوطنية مرجعًا إنســـانيًا 
فـــي ممارســـة الحريات الدينيـــة واحترام 
التعدديـــة المذهبية ومركـــزًا حاضنًا لقّيم 
ديننـــا الحنيـــف بمبادئـــه العظيمـــة ونهجه 

القويم.
وأكـــدوا أن نجاح موســـم عاشـــوراء رغم 
فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف 
جائحة “كورونا” إنما جاء في ظّل الرعاية 
الملكية الســـامية لجميع الشعائر الدينية، 
ورعايتـــه  العاهـــل  حكمـــة  إلـــى  الفتيـــن 
الدائمة للحريـــات الدينية والتعايش، وما 
تشـــّكله مـــن أنموذج حضاري ناصع ُيشـــار 
إليه بالبنان في العالم وُيحتذى به خاصة 
مع التوجيهات الملكية السامية باستمرار 
فتح المآتم وفـــق الضوابط واالحترازات 
الطبية الالزمة، معبرين عن جزيل الشـــكر 
لجاللـــة  والعرفـــان  واالمتنـــان  والتقديـــر 

الملـــك المفدى ولســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء .

وأشـــار رؤســـاء المآتم ورجال الدين ، أنه 
ليـــس باألمـــر الغريـــب علـــى جاللـــة الملك 
، بتقديـــم كل الدعـــم والتســـهيالت لـــدور 
ومآتـــم  ومســـاجد  جوامـــع  مـــن  العبـــادة 
ومواكب كسمة تتفرد بها مملكة البحرين، 
وقـــد جـــاءت الكلمـــة الســـامية لصاحـــب 
الجاللة، جامعة وشـــاملة لكل قيم المحبة 
والتعايـــش، وعكســـت مضامينهـــا النهـــج 
الذي ُعرفت به مملكة البحرين منذ مئات 
الســـنين في احتـــرام الشـــعائر والحريات 
الدينيـــة، وهو األمر الذي عززه المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللة الملـــك المفدى، ونص 
عليه ميثـــاق العمل والوطني والدســـتور، 
وجعـــل مملكـــة البحريـــن نموذًجـــا متميًزا 

في هذا المجال.
وأكدوا أن اإلشـــادة الملكية الســـامية ُتعد 
وســـام تقديـــر وطنًيـــا للمشـــايخ والعلماء 
األفاضل، ورؤســـاء المآتم علـــى ما قاموا 
به من جهود تنظيمية متميزة ومسؤولة، 
التعليمـــات  وتطبيـــق  باتبـــاع  والتـــزام 
الوقائيـــة والخطـــط االحترازيـــة الصادرة 
عـــن فريـــق البحرين، بإشـــراف ســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء ،مضيفين أن 
الرعايـــة الملكية الســـامية لدعم الحريات 
الدينيـــة ومـــا ترســـخ مـــن قيـــم ومبـــادئ 
إنســـانية في احترام التعدديـــة المذهبية 
والتســـامح والتعايش والتآلف بين جميع 
مكونـــات المجتمـــع فـــي مملكـــة البحرين 
أمـــر يدعـــو إلى الفخـــر واالعتـــزاز، وجعل 
البحريـــن مثـــاال رائـــدا إنســـانيا وحضاريا، 
والتماســـك  واالنســـجام  االلتـــزام  يشـــهد 

والسالم.
وأشـــاروا أن الشـــعب البحرينـــي الكريـــم 
اإلســـالمية  ومبادئـــه  الوطنيـــة  بثوابتـــه 
العهـــد  ظـــل  فـــي  الحضاريـــة،  وقيمـــه 
االصالحـــي الشـــامل بقيادة عاهـــل البالد 
، يواصـــل بفخـــر وعزيمـــة وإدراك وطنـــي 
الظـــروف  كافـــة  مـــع  التعامـــل  وحســـن 
وطنيـــة  مســـؤولية  بـــكل   ، والتحديـــات 
وتعاون مشـــترك، وبثقافـــة وطنية واعية 
، وذلك راجعا الى مسئوليتهم وانتماءهم 
لوطنهـــم الغالـــي وتحّملهـــم للمســـؤوليات 
الوطـــن  أجـــل  مـــن  أمانـــة  بـــكل  كافـــة 
اإلنجـــاز  مســـيرة  ومواصلـــة  ومســـتقبله، 

والعطاء والتنمية والبناء.
ونوه رؤســـاء المآتم الحسينية وأصحاب 

والعلمـــاء  الديـــن  ورجـــال  الفضيلـــة 
بتوجيهات جاللة الملك التي أسهمت في 
نجـــاح تنظيـــم وإقامة موســـم عاشـــوراء 
فـــي ظـــروف  أقيـــم  والـــذي  العـــام،  لهـــذا 
استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، مثمننيـــن الدعم الذي يوليه 
جاللـــة الملـــك  ، إلحيـــاء هـــذه المناســـبة 
الدينية منوهين كذلك بالجهود والمتابعة 
المســـتمرة التـــي يقودهـــا صاحب الســـمو 
الملكي  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وإدارته المتميزة لفريق البحرين، وتقديم 
كل مـــا يلـــزم من مســـاٍع للحد من انتشـــار 
جائحـــة كورونا المســـتجد والتخفيف من 

آثارها
وأشـــاروا بأن كلمـــة جاللة الملـــك المفدى 
وقـــوف  لتؤكـــد  جـــاءت  المناســـبة  بهـــذه 
جميـــع  جانـــب  الـــى  الرشـــيدة  القيـــادة 
الشـــعائر  إلنجـــاح  المجتمـــع  مكونـــات 
حيـــث عكســـت الكلمة ما تميز به موســـم 
عاشوراء من إجراءات حذره ومنضبطة، 
والمرجـــع  الوطنيـــة  اإلرادة  وأكـــدت 
الدينيـــة  الحريـــات  للممارســـة  اإلنســـاني 
واحتـــرام التعددية المذهبية، ، وأكدوا إن 
البحريـــن كانت وســـتظل منـــارة للتعايش 
بيـــن األديـــان والتعدديـــة الثقافيـــة، وإن 
جاللتـــه هـــو الضامـــن للحريـــات الدينيـــة 
علـــى أرض المملكة.منوهيـــن بتوجيهـــات 
جاللتـــه الحكيمـــة التـــي أدت الـــى إحياء 

موسم عاشـــوراء بشـــكل منظم، يتناسب 
مـــع الظـــروف االســـتثنائية التي نعيشـــها 
فـــي ظـــل جائحة كورونـــا ، الفتين إلى أن 
الرعايـــة الملكيـــة هي امتـــداد للنهج الذي 
عّودنـــا عليـــه جاللته لســـنوات طويلة من 
رعايـــة وحمايـــة وتقدير الشـــعائر الدينية 
في جـــو من األلفة واللحمـــة واإلخاء بين 
أبنـــاء المملكة كافة. معربين عن شـــكرهم 
والفـــرق  األمـــن  رجـــال  إلـــى  وتقديرهـــم 
الطبية واللجان العاملة في تنظيم موسم 
عاشـــوراء؛ علـــى مـــا قدمـــوه مـــن جهـــود 
مخلصـــة أســـهمت فـــي اســـتمرار إحيـــاء 

شعائر عاشوراء.
وأشاروا إلى ان الجهود التنظيمية الكبيرة 
التي قام بها العاملون باألوقاف الجعفرية 
والمآتم والمتطوعون في العمل على سير 
موســـم عاشوراء بكل سالســـة وانضباط، 
مؤكًدين أن الحس الوطني الكبير وتحّمل 
المســـؤولية يمثل عالمة كبيـــرة لدى أبناء 
شـــعب البحريـــن ، مؤكديـــن أن البحريـــن، 
بقيـــادة حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
المفدى، وبوعي وتماسك شعب البحرين، 
ســـتتجاوز هـــذه األزمـــة العابـــرة، داعًيـــن 
هللا عـــز وجل أن يرفع البـــالء والوباء عن 

البحرين والعالم أجمع.

نجاح”عاشوراء” بفضل الرعاية الملكية السامية
رؤساء المآتم: جاللة العاهل رسخ قيم ومبادئ إنسانية في احترام التعددية المذهبية والتسامح والتعايش

السيد شبر العلوي

رئيس مأتم الغربي

الشيخ ميثم الدغاس

رئيس مأتم بن زبر

عضو مجلس إدارة مأتم الصفافير

نادر البردستاني

السيد محمد عبدالرضا

رئيس مأتم القصاب

رئيس  مأتم الكليتي

رئيس مأتم بوعقلين

فيصل بن رجب

نائب رئيس مأتم الحرز

الشيخ محمد التوبالني

رئيس مأتم توبلي

رئيس مأتم الحاج راشد العرادي

رئيس مأتم خدا رسون

رئيس ماتم  شباب الصالحية

رئيس مأتم سماهيج الكبير

 عضو الهيئة العامة للمواكب الحسينية

نائب رئيس مأتم شهداء الطف

رئيس مأتم الحاج عباس

رئيس مأتم سيد محمود

محمد العرادي

نائب رئيس مأتم العريض

السيد علي درويش

رئيس مأتم شهابي

رئيس جمعية سترة الحسينية

رئيس مأتم طوق

محمد بلجيك

حسين سلمان العويناتي

الشيخ مجيد العصفور

رئيس مأتم عين الدار

رئيس مأتم اسكان سترة الشمالي

رئيس مأتم مدن

ممثل مأتم العباس

امام وخطيب مسجد االمام جواد

رئيس مأتم وليد الكعبة رئيس مأتم الحوره

سيد جميل المصلي

رئيس مأتم االمام الهادي

عضو الوعظ واالرشاد بوزارة الشئون اإلسالمية

ممثل مأتم القلعة

رئيس مأتم الزهراء

عضو سابق لالوقاف الجعفرية

ممثل مأتم عين الدار
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Vacancies Available
ENERFLEX MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33667675  or  bshuqair@enerflex.com 

GHAREEB CATERING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 66652111  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

Restaurant  Reef  Alyemen 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

Zero zero saven car accessories 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17448671  or  ALAWAIDH@GMAIL.COM 

SKYWALL PUBLICITY & ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAMAWAR SOCIETY RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17104045  or  KRISTINE@BUKHOWA.COM 

ASFI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33567813  or  nomannomi335@gmail.com 

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 

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 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

SHAMEL AL GHAD TRADING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

 suitably qualified applicants can contact

 36329925  or  YSF197615@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

MARS FREIGHTS 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17258811  or  adil@marsfreight.com 

Marwa gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 39633648  or  QASSAB.1966@HOTMAIL.COM 

SAADALDIN SWEETS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295143  or  tariq@saadeddin.com 

KUWAIT AIRWAYS 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17223332  or  bahkaku@kuwaitairways.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

UNIVERSAL ROLLING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17467477  or  amin.hameed@unirol.com 

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

MAKEUP LOUNGE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 32177756  or  HASSAN.HUJAIRI87@GMAIL.COM 

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17300616  or  karim.eissa@falghanim.com 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33444545  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM
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سقوط كابول
ســـقطت كابـــول بعـــد أن ســـلمتها واشـــنطن إلـــى طالبـــان اإلرهابيـــة، والتي 
غزتها قبل عشـــرين عاما وأزاحتها من المشهد األفغاني، حينها تفاخرت 
واشـــنطن بغزوهـــا أفغانســـتان وانتصارهـــا علـــى اإلرهـــاب، مؤكـــدة أن 
شـــعب أفغانســـتان ســـينعم بالديمقراطية ودولة مدنية متحضرة تبنيها 
واشـــنطن، لكي تكون أنموذجا متحضرا لكيفية قيام واشـــنطن بواجبها 

بإرساء السالم والديمقراطية بكل بلد تدخل فيه.
وبعـــد 20 عامـــا، وقعـــت واشـــنطن اتفاقـــا أصفـــه أنـــا بأنه اتفاق الفشـــل 
والغدر والهزيمة.. لكن لماذا أطلقت وصف الفشل والغدر والهزيمة على 
انسحاب واشنطن من أفغانستان؟ األسباب كالتالي.. اتفاق الفشل يعني 
أنه يجب مقارنة ادعاءات وتصريحات واشنطن عند غزوها أفغانستان 
بمحاربة اإلرهاب والقضاء على طالبان ونشر الديمقراطية بأفغانستان، 
ومقارنتها بالنتائج بعد 20 ســـنة، النتائج هي اتفاق انســـحاب وتســـليم 
أفغانســـتان لإلرهابيين وترك الديمقراطية تحت أقـــدام طالبان، بمعنى 
أن واشـــنطن فشلت فشـــال ذريعا وباعتراف األميركيين أنفسهم أعضاء 
مجلـــس النـــواب ومجلس الشـــيوخ ومحلليـــن وخبراء. أمـــا اتفاق الغدر 
فبكل بســـاطة يعني أن االنســـحاب تم تشكيله من خالل اتفاق ليس مع 
الحكومـــة الشـــرعية، ما ســـيحفظ وجه واشـــنطن الحقا، كونها ســـتقول 
إنها انســـحبت باتفاق مع الحكومة الشـــرعية بأفغانستان، بل وقعت مع 
عدو الحكومة الشـــرعية وهي طالبان التي حاربت واشـــنطن طوال 20 
عامـــا، وفـــي هذا غدر واضح وتنازل عن كل القيم واألعراف السياســـية 
والدبلوماســـية، مـــا ســـيجعل الحكومـــات مـــن اآلن وصاعـــدا تحـــذر من 

واشنطن.
وأخيرا اتفاق الهزيمة، وهو غير الفشل الذي تحدثنا عنه بفشل مشروع  «

واشنطن بأفغانستان، ألنك قد تفشل لكنك لم تهزم، اتفاق الهزيمة هذا 
جعل طالبان تأخذ صك هزيمة واشنطن مكتوبا من خالل اتفاق الدوحة، 
وهذا جعل هيبة وسمعة واشنطن السياسية والعسكرية والفكرية بقيادة 
الديمقراطيين تنزل لمستوى أقل مما كانت عليه بالسابق، وجعل حلفاء 

واشنطن خصوصا من العرب يدركون أن الدور قادم عليهم، لذا عليهم الحذر 
من واشنطن وتعهداتها وتصريحاتها وخططها معهم. واآلن، علينا أن نقوم 

بإفشال نتائج هذا االتفاق من قيام ربيع طالباني وانتشار اإلرهاب وتوريط 
الصين وروسيا والعرب بنتائج هذا االنسحاب، والعمل على إفشال نتائج 

فشل وغدر وهزيمة واشنطن بأفغانستان.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

حلل سبب إخفاقك ثم انطلق لمعانقة النجاح
لقـــد كتـــب الروائي ميـــالن كونديـــرا في بدايـــة حياتـــه مجموعة 
قصـــص فاشـــلة لم يجد أيـــة جهة تنشـــرها، وقيل لـــه إن موهبته 
فـــي كتابـــة القصـــص ناقصة إلى حد مخجل وتســـير على أســـس 
غير سليمة، وسمع ما سمع من أهوال الرحيل وترك الكتابة، لكنه 
ما لبث أن اســـتجمع قواه وعرف في قرارة نفســـه ان لديه القدرة 
اإلبداعيـــة لمواصلة طريق الكتابة وكل مـــا عليه فقط هو تحليل 
أســـباب إخفاقـــه، ومـــع مـــرور الوقـــت والزمـــن وصل إلـــى المكان 

المريح المطمئن.
إذا النجاح وكما يعرفه أهل االختصاص كاإلخفاق، ال يعني شيئا، 
إنمـــا المهـــم فيهما معا قيمة االســـتعدادات التي فعلـــت فعلها في 
أحدهمـــا، أو فـــي كليهما، فهنـــاك نجاح يكون محـــض مصادفة أو 
حاصـــل ظروف تعاونـــت على إيجاده، وليـــس لصاحبه فيه أدنى 
يد مباشـــرة، وهذا ما ال يصح اعتباره قاعدة ألنه ال يحدث دائما، 

وال يكـــون إال نـــادرا، والذيـــن يفيدون منه يخســـرون بعده ثقتهم 
بأنفسهم، وهناك إخفاق مرده إلى مضادات ظرفية طارئة تخرب، 
في آخر لحظة، كل ما بذل من جهود صحيحة واعية. فمن كان ذا 
طبيعة إيجابية ســـليمة يتقبل مثل هذا اإلخفاق ببرود كما يتقبل 
كل معارضة أو خصومة، ويفســـره بأنه تأخير له عن القصد، دون 

أن يخالجه الشك لحظة في أنه سيربح الجولة اآلتية.

وعندما يقصر العمل عن النتيجة التي تنتظر منه، يصبح صاحبه أمام  «
حالة تحتاج إلى تحلیل، فلكل إخفاق عوامله وأسبابه التي ينبغي أن 

يحللها المخفق دون تحزب أو تعصب، بحيث يرى: هل وسائله غير كافية 
أو أن عامال قدريا لعب دوره، فيجهد أن يحصل في الحالة األولى ما كان 

يعوزه قبل اإلخفاق، ويجهد في الثانية أن يحتاط القدر، وهذا هو المنهج 
الذي اتبعه أولئك الذين عزموا على تنفيذ خطة، وحققوا ما عزموا عليه 

خطوة خطوة طوال حياتهم وفي مجرى أعمالهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فيلم “مش أنا”
يتمتع الفنان تامر حسني بقبول وكاريزما تجعل منه مميزًا عند الوقوف 

على خشبة الغناء أو تقديم الكوميديا في أفالمه.
قدرة حسني، والحضور الملفت له، والقبول الجماهيري الذي يحظى به، 
وخفة الدم، تجعل نجاحه استباقيا عند مشاركته في أي فيلم، شأنه في 
ذلك شأن النجوم الكبار الذين تعدوا مرحلة الخوف من احتمالية ضعف 
اإلقبـــال علـــى أفالمهم، لكـــن مع تقديم أعمال ليســـت مدروســـة جيدًا - 
حتى وإن حققت إيرادات عالية لما تتسم به السينما من خصوصية في 
هذا الشـــأن؛ وهو أن المدفوع عند شباك التذاكر قبل مشاهدة العرض ال 
يمكن استرجاعه، والذي يعد أحد أسباب النجاح في السينما بشكل عام 
- يكون من المؤســـف أن نشـــاهد ذلك، وكأنه عمل مستعجل في تنفيذه 
بعض الشـــيء، وإن لم نكن على دراية بظـــروف إنتاجه، فإنه يعاني من 
بعض المآخذ التي ينبغي الوقوف عندها، ومنها السيناريو غير المحبك 
جيـــدًا، لما تضمنه الفيلم من بعض المشـــاهد الدخيلة، ربما لخلق التتابع 
أو مـــلء الفراغ، كما أنه رغم كميـــة الكوميديا التي تضمنها الفيلم، وهو 
األمـــر الجيـــد طبعًا، إال أن بناء العمل تخلله الكثيـــر من العيوب الكتابية 
التـــي تفتقـــد الترابـــط المتماســـك الذي ينشـــده أي عمل، ما يعـــد إخفاقًا 
كتابيًا من حســـني، على حد رأيي، ولو أنه كلف كاتبًا آخر لكتابة العمل، 

واكتفى باقتراح الفكرة لكان ذلك أفضل له ولفيلمه.
نقطة أخرى، من الجميل أن يشارك نجم مثل فايز المالكي في السينما  «

المصرية، لكن لألسف الشديد فإننا مازلنا نرى حضور نجومنا في الخليج 
متواضعًا في السينما المصرية، وهو كالحضور المعتاد الذي حظي 

به النجم داوود حسين أو النجم عبداإلمام عبدالله مثاًل في السينما 
المصرية، في الوقت الذي نؤمن فيه بأن فنانينا يستحقون حضوراً أقوى، 
وليست المشاركة ألجل المشاركة وحسب، وهو ما كان جليًا في مساحة 

الدور المعطى للمالكي، وتواجده المبرر دراميًا تبريراً ضعيفًا وسطحيًا 
للغاية، وهو ما لم يضف لفيلم حسني دراميًا، ولم يناسب نجمًا بحجم 

المالكي فنيًا.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

َيحمل المنبر الحســـيني على مرَّ العصور مســـؤولية اإلرشاد الديني والتوعية 
االجتماعية بهدف بناء الشـــخصية اإلنســـانية والمجتمعية، والعمل على بث 
روح التســـامح الديني والتعايش المجتمعي مع اآلخر، وهنا تكمن مسؤولية 
َمـــن يرتقـــي هذا المنبر ومدى قدرته على تحمل هذه المســـؤولية، وأن يكون 
بفكر وثقافة واطالٍع واســـع بما ينســـجم مع متطلبات أداء ارتقاء المنبر بما 
يســـاهم في بناء شـــخصية اإلنســـان القويمة وتنوير المجتمع. ويعتبر المنبر 
الحســـيني منبـــًرا إعالمًيـــا لمـــا ُيقدمـــه للنـــاس من الغـــذاء الروحـــي والديني 
والثقافـــي والوطني بجانب ســـرد أحداث واقعة كربالء واإلنشـــاد في “رثاء 
اإلمام الحسين”، وما جرى فيها من أحداث وبيان نتائجها وآثارها السياسية 
واالجتماعية واإلنسانية بما يتناغم مع أهداف ومبادئ ثورة اإلمام الحسين 
)ع(، حيُث ال يختلف دور وأهداف المنبر الحســـيني عن أهداف نهضة اإلمام 
الحســـين )ع(. ويكمـــن نهـــج المنبـــر الحســـيني فـــي توعيـــة أفـــراد المجتمـــع، 
فالُخطب الحسينية تسعى لتفسير اآليات القرآنية وشرح األحاديث النبوية 
لعامة الناس، وبيان القضايا التشـــريعية والتوجيهات المجتمعية التي يجب 
أن يلتزم الفرد بها، وتناوله جميع جوانب القضايا اإلنسانية، وينتقد األوضاع 
والعادات وأنماط الســـلوك المجتمعية الســـيئة التي تفســـد المجتمع وأفراده، 

الفكريـــة والسياســـية واالقتصاديـــة  بالثقافـــة والمعلومـــة  النـــاس  وتزويـــد 
والحقوقية الهادفة التي ترفع من شـــأن اإلنســـان وتطـــور مجتمعه، وتوجيه 
المجتمع إلى العمل اإلنساني وحث أفراده على التكافل االجتماعي لتحقيق 
النماء للمجتمع والرخاء ألفراده. َيعمل المنبر الحسيني على التذكير بأهمية 
الشـــريعة اإلســـالمية ودور اإلنســـان المســـلم بالمحافظة عليها وااللتزام بها، 
واإلشادة بمواقف األنبياء والمرسلين واألوصياء والصالحين وكل الصحابة 
والمســـلمين ودورهم في الحفاظ على رسالة السماء وبدور اإلنسان بتحمله 

عبء التكاليف الشرعية التي يتفاعل مع وجدانها ومشاعرها. 
المنبر الحسيني يؤكد أن ثورة اإلمام الحسين )ع( ليست ِحكًرا على المسلمين  «

بل هي ملك للعالم بأسره ألنها ثورة إنسانية وتنويرية تتوهج مع تقادم الدهور 
لكل البشرية لما تحمله من أهداف تاريخية وأخالقية وإنسانية واجتماعية 

وحقوقية منهجية كمعلم معرفي. يتعاطى المنبر الحسيني بالجانب 
العاطفي مع قضية واستشهاد اإلمام الحسين )ع( أيًضا ببلورة شخصية 
اإلنسان أينما كان وفي أي زمان وفًقا للقيم الوطنية الصادقة واإلنسانية 

الجامعة والدينية الحقة لتحقيق ما استشهد من أجله اإلمام الحسين )ع( وما 
يتطلع إليه اإلنسان والعمل على تنمية فكره واستخدام طاقاته لتطوير ذاته 

ومجتمعه.

عبدعلي الغسرة

أهمية ودور المنبر الحسيني

لـــم تكن هناك أســـئلة كثيرة حول نوع اإلدارة التي سيشـــرف عليها الرئيس 
الجديد للماللي، إبراهيم رئيسي، لكن الصورة أصبحت أكثر وضوًحا مؤخًرا 
عندمـــا قـــدم رئيســـي إلـــى برلمـــان الماللـــي قائمـــة بأســـماء وزراء الحكومة 
المحتملين ورؤســـاء المنظمات التنفيذية. القائمة تشتمل أسماء بعض أكثر 
الشـــخصيات تشـــدًدا في النظام، والكثير منهم متورط في انتهاكات حقوق 
اإلنســـان واإلرهاب األجنبي ومخططات إلثراء أنفســـهم من خالل الســـرقة 

المنظمة للثروة الوطنية.
أحمـــد وحيدي، الذي اختاره رئيســـي وزيًرا للداخليـــة، صدرت بحقه مذكرة 
توقيف من اإلنتربول بســـبب تورطه في تفجيـــر عام 1994 لمبنى الجمعية 
األرجنتينيـــة اإلســـرائيلية المتبادلـــة فـــي بوينـــس آيـــرس، والذي أســـفر عن 
مقتل 85 شـــخًصا. في ذلك الوقت، كان وحيدي قائدا لفيلق القدس، جناح 
العمليـــات الخاصـــة األجنبية في قـــوات حرس نظام الماللي، مـــا جعله أكبر 
ناشط إرهابي في جمهورية الماللي، باإلضافة إلى أنه مسؤول على األرجح 

عن مئات القتلى اآلخرين، لكن لم تتم محاسبته على أي من تلك الجرائم.
إن االفتقار إلى المساءلة مشكلة شائعة، تم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر 
مـــن أي وقت مضى من خالل “انتخابات” رئيســـي في 18 يونيو. تم تنظيم 
تلـــك االنتخابـــات إلى حد كبير من قبل المرشـــد األعلى علـــي خامنئي، الذي 
عين رئيســـي رئيســـًا للســـلطة القضائية عام 2019، ويبدو أنه كان ينوي أن 

يكون بمثابة نقطة انطالق مباشرة إلى الرئاسة.
وبدعم من المرشد األعلى، أصبح رئيسي المرشح األقوى لثاني أعلى منصب  «

في البالد، حيث تم استبعاد جميع الشخصيات البارزة األخرى من االقتراع من 
قبل مجلس صيانة الدستور، المكلف بفحص المرشحين المحتملين ألي منصب 
رفيع من أجل تأكيد توافقهم مع آيديولوجية الماللي وبشكل أكثر تحديًدا مع 

إرادة المرشد األعلى. بحكم التعريف، فإن أي شخص قادر على مواجهة مرشح 
خامنئي المختار، فهو على خالف مع إرادة المرشد األعلى. انسحب اثنان من 
الشخصيات المتشددة الصغيرة، واللذين استبعدهما مجلس صيانة الدستور 

الحًقا من السباق إللقاء دعمهم خلف إبراهيم رئيسي. “مجاهدين”.

معصومة احتشام

التفاخر بإفالت النظام من العقاب )1(



االتحاد البحريني لكرة القدم

عقـــدت اللجنـــة اإلشـــرافية النتخابات 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
لكـــرة القـــدم، الخميـــس 19 أغســـطس 
مقـــر  فـــي  األول،  اجتماعهـــا  الجـــاري، 
االتحـــاد، وذلـــك مع غلق باب الترشـــح 

لالنتخابات.
ويترأس اللجنة اإلشـــرافية المستشـــار 
مصعـــب عـــادل بوصيبـــع وتضـــم فـــي 
عضويتهـــا المستشـــار حمـــد الظهراني، 
العـــام  األميـــن  االجتمـــاع  وحضـــر 
لالتحـــاد البحريني لكرة القدم إبراهيم 
البوعينيـــن وممثـــل عن الهيئـــة العامة 
للرياضـــة وممثل عـــن اللجنة األولمبية 

البحرينية.
وتنظـــر اللجنـــة فـــي طلبـــات الترشـــح 
لرئاســـة وعضويـــة االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القـــدم، كمـــا تتحقـــق مـــن توافـــر 
الشـــروط في المترشـــحين للرئاســـة أو 

العضويـــة، ومع غلق باب الترشـــح عند 
 19 الخميـــس  يـــوم  ظهـــًرا   1 الســـاعة 
أغســـطس الجـــاري، فقد تقدم مرشـــح 
واحـــد لرئاســـة مجلـــس اإلدارة، و)13( 

مرشحا لعضوية  مجلس اإلدارة.

وبنـــاًء علـــى ذلـــك، فقـــد كلفـــت اللجنة 
العامـــة لالتحـــاد؛  اإلشـــرافية، األمانـــة 
لمخاطبة الجهـــات المختصة للتتحقق 
مـــن توافـــر الشـــروط في المترشـــحين 

للرئاسة والعضوية.

مصعب بوصيبع

لــلــعــضــويــة و)13(  لـــلـــرئـــاســـة..  واحـــــد  مـــرشـــح 
غلق باب الترشح النتخابات اتحاد الكرة

زكـــت أنديـــة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم، الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة رئيًسا لمجلس إدارة االتحاد 
للـــدورة االنتخابيـــة المقبلـــة والممتـــدة 

حتى العام 2024.
وترشـــح الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بـــن 
الرفـــاع  نـــادي  عـــن  خليفـــة  آل  أحمـــد 
الشـــرقي لرئاســـة مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم، فيمـــا لم يتقدم 
أي مرشح آخر للرئاسة؛ ليفوز بالتزكية 

بالرئاسة للمرة الثالثة على التوالي.
ويعتبر الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
رئيًســـا لالتحـــاد البحريني لكـــرة القدم 
منذ العـــام 2013، وجـــدد حصوله على 
ثقـــة الجمعية العمومية عبـــر األندية الـ 
20 األعضاء التي زكته لوالية انتخابية 

ثالثة على التوالي.
إلى ذلك، تقدم 13 مرشحا من 13 نادًيا 

لشـــغر عضويـــة 9 مقاعـــد فـــي مجلـــس 
إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
للـــدورة الجديـــدة، وهم: ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن عيســـى آل خليفة 
)الرفاع(، محمد رشدان )مدينة عيسى(، 
أحمـــد الجوهـــري )المنامـــة(، عبدالرضا 
تلفـــت  ياســـر  )االتحـــاد(،  حقيقـــي 
)النجمـــة(، محمـــد الحمـــادي )األهلـــي(، 
عـــارف المناعي )البديـــع(، أيمن الفردان 
)الحالـــة(،  المعـــراج  راشـــد  )التضامـــن(، 
ياســـر  )البحريـــن(،  الســـويدي  ســـلطان 
الرميثـــي )الحد(، فهـــد بوجيري )قاللي( 
وتقـــام  )المالكيـــة(.  األنصـــاري  ومهنـــد 

االنتخابات يوم 6 سبتمبر المقبل.
وبناًء على األســـماء المتقدمة للترشح، 
فـــإن 5 أســـماء فـــي المجلـــس الســـابق 
عبدالرضـــا  وهـــم:  ترشـــيحها  أعـــادت 
وعـــارف  الحمـــادي  ومحمـــد  حقيقـــي 

الســـويدي وياســـر  المناعـــي وســـلطان 
الرميثـــي. وستشـــهد االنتخابات غياب 
نائبـــي الرئيس الســـابقين لالتحاد وهما 
الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة وعلي 
البوعينين، واللذان لم يتقدما بالترشح، 
فيمـــا لـــم يتقـــدم أيًضـــا مـــن المجلـــس 

السابق العضو صالح البلوشي.

الشيخ علي بن خليفة

األندية الـ 20 األعضاء تجدد والية الرئيس لدورة انتخابية ثالثة
تزكية علي بن خليفة رئيًسا التحاد الكرة

تبقت 5 أيام فقط على انتهاء فترة 
تســـجيل الالعبين األولـــى باالتحاد 
للموســـم  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
 .2021-2022 الجديـــد  الرياضـــي 
األولـــى  التســـجيل  فتـــرة  وتغلـــق 
يـــوم الثالثـــاء المقبـــل الموافـــق 24 
أغســـطس الجاري. وتسعى األندية 
إلنهـــاء كشـــوفاتها مبكـــًرا؛ تحضيًرا 
أن  خصوًصـــا  المقبـــل،  للموســـم 
المباريات ستنطلق يوم 25 الجاري 
بإقامة الجولـــة األولى لدوري ناصر 
بـــن حمـــد الممتـــاز، باإلضافـــة إلـــى 
كأس  لمســـابقة  التمهيـــدي  الـــدور 
الكـــؤوس(.  )أغلـــى  الملـــك  جاللـــة 
ويســـمح لألندية بتسجيل 26 العًبا 
فـــي كشـــف الفريـــق األول، بينهم 4 
محترفين أجانب )3 + 1 آسيوي(. 

يشار إلى أن فترة التسجيل الثانية 
ســـتكون فـــي الفتـــرة 2 وحتـــى 29 

يناير 2022.

5 أيام

البحرين تحقق المركز الثالث بـ “عالمية المصارعة للشباب” بروسيا

حصــدت مملكــة البحريــن المركــز الثالــث فــي وزن 61 كيلوجراما بمنافســات بطولــة العالم للمصارعة للشــباب، التــي ينظمها االتحاد 
الدولــي للمصارعــة حاليــا بمدينــة “أوفــا” بجمهوريــة روســيا االتحاديــة فــي الفتــرة -16 22 أغســطس الجــاري، بعد أن أحــرز مصارع 
المنتخب الوطني علي بيك الميدالية البرونزية بمنافســات الوزن في هذه البطولة، التي تشــهد مشــاركة 500 مصارع من الجنســين 

من االتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة االتحاد الدولي.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال النائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة: “نعرب عن اعتزازنا الكبير 
المصارعـــة  حققتـــه  الـــذي  باإلنجـــاز 
البحرينية في بطولة العالم للمصارعة 
للشـــباب، مـــن خـــالل المصـــارع علـــي 
بيـــك بمنافســـات وزن 61 كيلوجراما، 
والـــذي يأتـــي ثمـــرة للرعايـــة والدعـــم 
الذي تحظى بهمـــا الرياضة البحرينية 
من لدن ســـيدي الوالد حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، واهتمـــام صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
الـــوزراء  خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس 
حفظـــه هللا، والجهـــود المتميـــزة التي 
يبذلهـــا ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  اإلنســـانية وشـــؤون 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
النهـــوض  فـــي  اســـتطاعت  والتـــي 
بالرياضـــة ورفـــع مســـتوى الرياضيين 
والدفـــع نحـــو تحقيق اإلنجـــازات في 
مختلف المشاركات القارية والدولية”.

وتابع ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة: “إن هـــذه النتيجـــة المتميـــزة 
بيـــك،  علـــي  المصـــارع  حققهـــا  التـــي 
تعكـــس المســـتوى الفني الكبيـــر الذي 
ظهـــر به خالل منافســـات هـــذا الوزن، 
والعزيمـــة  باإلصـــرار  تســـلح  والـــذي 

عاليـــا  البحريـــن  مملكـــة  علـــم  لرفـــع 
مثمنـــا  العالمـــي”،  المحفـــل  هـــذا  فـــي 
ســـموه بالجهود التـــي يبذلها المجلس 
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفـــة؛ لالرتقـــاء بمســـتوى األلعـــاب 
بالجهـــود  ســـموه  مشـــيدا  القتاليـــة، 
الكبيرة التي يبذلها االتحاد البحريني 
للمصارعة برئاســـة عبادة عدنان المال، 
فـــي تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج التـــي 
تســـهم في تطوير مستوى هذه اللعبة 
لتحقيـــق مثل هـــذه النتائج المشـــرفة 
التي تضاف لإلنجـــازات التي حققتها 
الرياضـــة  لســـجل  القتاليـــة  األلعـــاب 
البحرينية، مهنئا سموه المصارع علي 
بيـــك بهذه النتيجـــة المتميزة، متطلعا 
لـــه التوفيق والنجاح في المشـــاركات 

القادمة. 

 سعداء بالنتيجة المشرفة
مـــن جهته، قـــال نائـــب رئيـــس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة: 
“ســـعداء بالنتيجة المشـــرفة للمصارع 
علي بيك في هذه المشـــاركة الدولية، 
التـــي تؤكد علـــى أن األلعـــاب القتالية 
تسير في المسار الصحيح الذي رسمه 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
لها، وفـــق الرؤية التي وضعها لتطوير 
وارتقـــاء هـــذه األلعـــاب، والـــذي يعمل 
المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية، 
لتحقيـــق أهدافهـــا مـــن خـــالل آليـــات 
العمـــل التـــي وضعها من أجـــل تطوير 

االتحـــادات الوطنيـــة المنضوية تحت 
مظلـــة المجلس، ورفع مســـتوى وأداء 
األلعاب والالعبين، على الشـــكل الذي 
يتحقـــق من خاللها النتائـــج المتميزة، 
التي تعزز مـــن المكانة المتقدمة التي 
تحتلهـــا مملكة البحريـــن على خارطة 
الرياضة اآلســـيوية والدولية”، مشيدا 
ســـموه بالمســـتوى الفنـــي الـــذي قدمه 
الالعـــب علـــي بيك خـــالل منافســـات 
كل  ســـموه  متمنيـــا  البطولـــة،   هـــذه 
التوفيق والنجـــاح لالعب في تحقيق 
المزيد من اإلنجازات في المشـــاركات 

القادمة. 

  سنضاعف الجهود

االتحـــاد  رئيـــس  هنـــأ  جانبـــه،  مـــن 
البحرينـــي للمصارعـــة عبـــادة عدنان 
المـــال، ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
آل خليفة وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة اإلنجـــاز 
الـــذي حققـــه المصارع علـــي بيك في 
بطولـــة العالم للشـــباب المقامة حاليا 

بروسيا.
وأكـــد المـــال أن هـــذا اإلنجـــاز يدفـــع 
االتحـــاد لمضاعفة الجهـــود؛ من أجل 
المضـــي قدمـــا نحـــو تنفيـــذ البرامـــج 
التطويريـــة، التـــي تســـاهم فـــي رفـــع 
مســـتوى وكفـــاءة اللعبـــة والالعبين، 
بالصورة التي تدفعهم لتحقيق مزيد 
مـــن النجاحات، مهنئـــا المصارع علي 
بيـــك بهـــذه النتيجة المميـــزة، متمنيا 
له التوفيق والنجاح في المشـــاركات 

المقبلة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة
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ــا ــرامـ ــوجـ ــلـ ــيـ كـ  61 وزن  ــي  ــ ــ ف ــة  ــ ــزيـ ــ ــرونـ ــ ــبـ ــ الـ ــة  ــ ــي ــ ــدال ــ ــي ــ ــم ــ ال ــرز  ــ ــحـ ــ يـ ــك  ــ ــي ــ ب ــي  ــ ــل ــ ع

رئيس االتحاد البحريني للمصارعةسمو الشيخ سلمان بن محمدسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: 
نعرب عن اعتزازنا 
بإنجاز المصارعة 

البحرينية

سلمان بن محمد: 
سعداء بهذه 

النتيجة المشرفة

المال: سنضاعف 
الجهود لتحقيق 

مزيد من 
اإلنجازات

من تتويج علي بيك بالميدالية البرونزية

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي

قرر اتحاد غرب آســـيا لكرة القدم 
إقامة بطولة المنتخبات األولمبية 
تحـــت 23 عاما في مدينة الدمام 
بالمملكة العربية السعودية من 4 

لغاية 12 أكتوبر المقبل.
واعتمـــد االتحـــاد البحريني لكرة 
فـــي  منتخبنـــا  مشـــاركة  القـــدم 
البطولـــة التـــي تضـــم إلـــى جانبه 
كال من األردن، اإلمارات، سوريا، 
العراق، عمان، فلسطين، الكويت، 

لبنان واليمن.
وكان منتخبنـــا األولمبـــي بقيـــادة 
المدرب اســـماعيل كرامي خاض 
تركيـــا  فـــي  تدريبيـــا  معســـكرا 
قبـــل حوالي شـــهر تقريبـــا بهدف 
للمشـــاركة  والتحضيـــر  اإلعـــداد 
فـــي تصفيـــات كأس آســـيا تحت 
بأوزبكســـتان،   2022 عاًمـــا   23

والتـــي ســـتقام فـــي البحرين عبر 
تضـــم  التـــي  الثالثـــة  المجموعـــة 
العـــراق  منتخبنـــا  جانـــب  إلـــى 

وأفغانستان والمالديف.
إســـماعيل  المـــدرب  واختـــار 
 28 مـــن  مكونـــة  قائمـــة  كرامـــي 
محمـــد،  عمـــار  للمعســـكر:  العًبـــا 

عمر عبدالباســـط، يونس موسى، 
عدنـــان فـــواز، عبـــدهللا الحايكي، 
عبدالرحمـــن ســـيد، علـــي خليفة، 
حســـين العطار، أحمد الشـــروقي، 
حسين عبدالكريم، عبدهللا فريح، 
إبراهيم شـــريدة، محمد مرهون، 
حمـــزة عبـــدهللا، علي الدوســـري، 

علـــي مفتاح، ســـيد محمـــد أمين، 
فيصـــل عبدهللا، حســـن عيســـى، 
فهـــد جاســـم، محمد أحمـــد، زياد 
باســـل، إبراهيـــم الختال، حســـين 
توفيق، حمد فؤاد، فيصل حســـن 
حبيـــب، حمـــزة الجبـــن وعبدهللا 

نمر.

مشاركة منتخبنا ببطولة غرب آسيا تحت 23

المنتخب األولمبي الجهاز الفني للمنتخب

تستضيفها الدمام 
بشهر أكتوبر 

المقبل بمشاركة 
11 منتخًبا



اللجنة البارالمبية

غـــادر أمـــس )الخميـــس( وفـــد مملكة 
البحريـــن لذوي العزيمة المشـــارك في 
طوكيـــو  البارالمبيـــة  األلعـــاب  دورة 
اليابانيـــة؛  العاصمـــة  إلـــى   2020
فـــي  المشـــاركة  لبـــدء  اســـتعدادًا 
منافســـات األلعـــاب البارلمبيـــة التـــي 
تعقـــب حفل االفتتاح يوم 24 الشـــهر 

الجاري. 
وكان فـــي مقدمة الوفد، رئيس الوفد 
ورئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية 
الشـــيخ محمـــد بـــن دعيـــج آل خليفة 
ويرافقـــه نائـــب رئيس الوفـــد األمين 
العـــام للجنـــة البارالمبية علـــي الماجد 
بوحجـــي  لطيفـــة  الوفـــد  ومديـــرة 
والمدير الفني إيمان حســـن والمدرب 
حســـن مفتـــاح والالعبة روبـــا العمري 

والالعب أحمد مشيمع.  
البارالمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 

المغـــادر  الوفـــد  ألعضـــاء  البحرينيـــة 
التعليمـــات  بكافـــة  االلتـــزام  ضـــرورة 
واإلجـــراءات الصحيـــة الصارمة التي 
ألولمبيـــاد  المنظمـــة  اللجنـــة  تطبقهـــا 
للفريـــق  التوفيـــق  متمنيـــا  طوكيـــو، 
البارلمبـــي، ومنوها بـــأن اللجنة عملت 

علـــى توفير كافة أنـــواع الدعم للوفد 
المشـــارك والتـــي تأتـــي ضمـــن خطط 
اللجنـــة لتحقيـــق أفضـــل النتائـــج في 
هذا الحـــدث العالمي؛ تحقيقا لرؤيتها 
في رفع اســـم مملكة البحرين وعلمها 
عاليا في مختلف المحافل الرياضية.

من مغادرة الوفد

ــة ــي ــب ــم ــارال ــب اســــتــــعــــداًدا لـــــــدورة األلــــعــــاب ال
وفد البحرين لذوي العزيمة يغادر إلى طوكيو

االتحاد البحريني لكرة القدم

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  نظـــم 
القدم محاضرة شرح مستجدات 
قانـــون كرة القـــدم، وذلك بتقنية 
بعـــد.   عـــن  المرئـــي  االتصـــال 
 16 اإلثنيـــن  الورشـــة  وأقيمـــت 
أغســـطس الجاري عبر المنظومة 
اإللكترونية، وشارك فيها ممثلون 

عن األندية الـ 20 األعضاء.
 وافتتـــح الورشـــة رئيـــس لجنـــة 
البحرينـــي  باالتحـــاد  الحـــكام 
لكـــرة القـــدم خليفـــة الدوســـري، 
ومشـــيًرا  بالمشـــاركين،  مرحًبـــا 
بهـــدف  يأتـــي  أن تنظيمهـــا  إلـــى 
استعراض التعديالت المستجدة 
الدولـــي  االتحـــاد  أجراهـــا  التـــي 
كـــرة  قانـــون  القـــدم علـــى  لكـــرة 
القدم، عالوة علـــى زيادة الوعي 
القانونـــي لألنديـــة قبـــل انطـــالق 

الموسم الرياضي الجديد -2021
الورشـــة  فـــي  وحاضـــر    .2022
رئيس قســـم شـــؤون الحكام في 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
لجنـــة  وعضـــو  محمـــود  جاســـم 
الحكام باالتحـــاد البحريني خالد 

العالن. وتناول المحاضران عدًدا 
بمـــواد  المتعلقـــة  الجوانـــب  مـــن 
قانون كرة القـــدم وما طرأ عليها 
من تعديالت، عالوة على اإلجابة 
واستفســـارات  تســـاؤالت  علـــى 

ممثلي األندية.

جانب من المحاضرة

أقيمـــت عبـــر المنظومـــة اإللكترونيـــة لألنديـــة األعضـــاء
“اتحاد الكرة” ينظم محاضرة “تعديالت قانون اللعبة”
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االتحاد البحريني لكرة القدم

حاضـــر مستشـــار لجنـــة الحكام 
باالتحـــاد البحرينـــي لكرة القدم 
وعضو لجنة الحكام اآلســـيوية 
فـــي  عبدالخالـــق،  عبدالرحمـــن 
الفيديـــو  حكـــم  تقنيـــة  دورة 
المســـاعد VAR، والتـــي نظمهـــا 
القـــدم  لكـــرة  اإلمـــارات  اتحـــاد 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الدولـــي 
لكـــرة القـــدم )الفيفـــا( بمشـــاركة 
45 حكًما  إلـــى جانب حكمتين، 

وذلك في إمارة دبي.
 وجـــاءت مشـــاركة عبدالرحمن 
عبدالخالـــق فـــي الورشـــة بنـــاًء 
علـــى دعـــوة خاصـــة تلقاها من 
اتحـــاد اإلمـــارات لكـــرة القـــدم؛ 
للمشـــاركة فـــي فعالياتهـــا التـــي 
أيـــام،   3 مـــدار  علـــى  أقيمـــت 
وذلـــك في الفترة 13 وحتى 16 

أغسطس الجاري.

واشـــتملت الورشـــة على شـــرح 
تقنيـــة حكـــم الفيديو المســـاعد 
عبـــر سلســـلة مـــن المحاضـــرات 
النظريـــة والتطبيقـــات العمليـــة 
تحت إشـــراف المحاضر الدولي 

األسترالي هاكان.

عبدالخالق يحاضر في ورشة VAR باإلمارات

صعد ناديا البحرين وسار إلى الدور ربع 
النهائـــي مـــن البطولة العربيـــة المجمعة 
لألنديـــة لكـــرة الطاولـــة، والمقامة حاليا 

في العاصمة األردنية - عّمان.
وســـيلعب نادي البحرين فـــي الدور ربع 

النهائـــي أمـــام نـــادي الزمالـــك المصري، 
وهو فريق مرشـــح بقـــوة للتتويج، فيما 
ســـيلعب نـــادي ســـار مـــع نـــادي الجيش 
العراقي. وتقام المباريات اليوم الجمعة 

في الفترة المسائية.

“البحرين” و “سار” لربع نهائي “عربية الطاولة”

المشير يهنئ علي بن خليفة

معسكران لمنتخب “الشباب” بسلوفينيا وبلغاريا

ــرة الـــقـــدم ــكـ ــاد الــبــحــريــنــي لـ ــحـ ــاتـ ــا لـ ــًسـ ــيـ ــه رئـ ــت ــي ــزك ــت ب

الــطــائــرة لــلــكــرة   21 تــحــت  ــالـــم  الـــعـ ــة  ــول ــط ــب ل ــداًدا  ــ ــع ــ ــت ــ اس

لقـــوة  العـــام  القائـــد  بعـــث 
المشـــير  البحريـــن  دفـــاع 
الركـــن الشـــيخ خليفـــة بن 
برقيـــة  أحمـــد آل خليفـــة، 
تهنئـــة إلى رئيـــس االتحاد 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
الشـــيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، بمناســـبة 
االتحـــاد  برئاســـة  فـــوزه 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 

بالتزكية.
أعـــرب  المناســـبة  وبهـــذه   
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 

خالـــص  عـــن  البحريـــن 
التهاني واطيب التبريكات 
لرئيس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة القـــدم، داعيا هللا عز 
وجـــل أن يكون هـــذا الفوز 
التقـــدم  لمواصلـــة  حافـــزًا 
وبـــذل المزيـــد مـــن الجهد 
والعطاء لرفع مستوى كرة 
القدم فـــي مملكة البحرين 
مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 
االنجازات المشـــرفة ورفع 
اســـم المملكـــة عاليـــًا فـــي 

جميع المحافل الرياضية.

يواصل منتخبنا الوطني للشـــباب 
تحت 21 للكرة الطائرة تحضيراته 
الجادة بقيادة المـــدرب البرازيلي 
للمشـــاركة  اســـتعدادا  “راميريـــز” 
فـــي بطولة العالم تحـــت 21 التي 
ســـتحتضنها إيطاليـــا وبلغاريا في 
الفتـــرة مـــن 23 ســـبتمبر لغايـــة 3 

أكتوبر المقبلين.
وبـــدأ المنتخـــب تحضيراتـــه منذ 
فتـــرة طويلة وخاض األحمر عدة 
مباريـــات تجريبيـــة مـــع المنتخب 
األول ومنتخـــب الناشـــئين، فيمـــا 
تتضمـــن المرحلـــة المقبلة خوض 
عدة مباريات مع منتخب الكويت 
األول الذي ســـيجري معسكرا في 
البحريـــن؛ بهـــدف رفـــع الجهوزية 

الفنية والبدنية لمنتخب الشباب.
معســـكرا  المنتخـــب  وســـيخوض 
تدريبيا في ســـلوفينيا في الفترة 
من 6 لغاية 15 ســـبتمبر، وسيلعب 
فيهـــا 4 مباريات مـــن بينها اثنتين 
مـــع منتخـــب كنـــدا ومواجهتيـــن 
مـــع نـــادي ســـلوفيني بمحترفيـــه، 

علـــى أن يغادر المنتخب مباشـــرة 
إلـــى بلغاريا لخوض معســـكر آخر 
مـــن 16 لغاية 22 من الشـــهر ذاته 
ســـيلتقي خاللـــه منتخـــب بلغاريا 
على الصالة الرئيسة التي ستجرى 
فيها المنافسات، ومواجهتين من 
المحتمـــل أن تقـــام مع روســـيا أو 

الكاميرون والبرازيل.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع 
منتخبنـــا فـــي المجموعـــة الثانية 
)B( التـــي تضم البلد المســـتضيف 
بلغاريـــا وكوبا وبولندا، وســـيلعب 
 Sofia مدينـــة  فـــي  منتخبنـــا 
البلغاريـــة مـــع المجموعـــة الرابعة 
)D( التـــي تضـــم كال مـــن روســـيا 
وكنـــدا،  والكاميـــرون  والبرازيـــل 
فيما ســـتقام منافسات المجموعة 
التـــي تضـــم إيطاليـــا   )A( األولـــى 
والمنتخـــب  والتشـــيك  ومصـــر 
المجموعـــة  إلـــى  إضافـــة  الرابـــع، 
إيـــران  تضـــم  التـــي   )C( الثالثـــة 
واألرجنتيـــن والمغـــرب وبلجيـــكا 
 ”Cagliari-Carbonia“ في مدينة

اإليطالية.

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم القائد العام لقوة دفاع البحرين

منتخب الشباب تحت 21 عام

الرفاع-القيادة العامة لقوة الدفاع

حسن علي

أحمد مهدي

كووورة

تحـــوم الشـــكوك حول مشـــاركة جيرارد 
بيكيـــه، مدافـــع برشـــلونة، أمـــام أتلتيك 
ســـان  ملعـــب  علـــى  الســـبت،  بيلبـــاو، 
ماميـــس، في إطـــار الجولـــة الثانية من 

عمر الليجا.
وأنهى بيكيه، مباراة الجولة األولى التي 
فاز بهـــا البارســـا على ريال سوســـييداد 

بنتيجة )2-4(، بإصابة خفيفة.
“مونـــدو  صحيفـــة  نقلتـــه  مـــا  وحســـب 
النـــادي  أطبـــاء  فـــإن  ديبورتيفـــو”، 
الكتالونـــي ينصحـــون بحصـــول بيكيـــه 
على راحة هذا األسبوع؛ حتى ال تتفاقم 

اإلصابة.
بـــدوره، يرغـــب بيكيـــه فـــي المشـــاركة، 
خصوصـــا أنـــه تـــدرب بصـــورة طبيعية 
هذا األســـبوع، كما أجرى حصة تدريبية 

أمس الخميس مع بقية الالعبين.
ويملك رونالد كومان، مدرب برشـــلونة، 
العديد مـــن الخيارات لتعويـــض بيكيه، 

وذلـــك باللجـــوء إلـــى رونالـــدو أراوخـــو 
وكليمنـــت لينجليـــت وإيريـــك جارســـيا 

إضافة إلى صامويل أومتيتي.
الهـــدف األول  يذكـــر أن بيكيـــه ســـجل 
لبرشـــلونة في مباراة ريال سوســـييداد، 
بينمـــا ســـقط بيلبـــاو فـــي فـــخ التعـــادل 

السلبي أمام إلتشي.

خماسي مدريد يغيب عن مواجهة ليفانتيشكوك حول مشاركة بيكيه أمام بيلباو
ــة مــــن “الـــلـــيـــغـــا” اإلســـبـــانـــيـــة ــيـ ــانـ ــثـ ــل الـــجـــولـــة الـ ــبـ قـ

الخميـــس مرانـــه  ريـــال مدريـــد  أجـــرى 
بالمدينـــة الرياضية في غياب مارســـيلو 
وفيرالنـــد مينـــدي، اللذيـــن تدربـــا علـــى 
تونـــي  جانـــب  إلـــى  الفريـــق،  هامـــش 
وماريانـــو  ســـيبايوس  ودانـــي  كـــروس 
ديـــاز، وجميعهم ســـيغيبون عن مواجهة 
ليفانتي األحد المقبل في الجولة الثانية 

من الليجا.
وبينما يقتـــرب داني كارفاخـــال في كل 
تدريـــب من عودتـــه إلـــى أرض الملعب، 
يتابـــع مـــدرب الريـــال، اإليطالـــي كارلـــو 
المصابيـــن،  العبيـــه  تطـــور  أنشـــيلوتي، 
ويســـتبعد عودة أي منهم لخوض مباراة 
يـــوم األحـــد المقبـــل فـــي فالنســـيا أمـــام 

ليفانتي.
وأجرى الملكي جلســـة مرانه األسبوعية 
الثالثة دون النرويجي مارتن أوديجارد، 

الـــذي ســـينضم فـــي الســـاعات المقبلـــة 
بشـــكل رســـمي لصفـــوف نـــادي آرســـنال 

اإلنجليزي.

ومـــع التركيز على لقاء ليفانتي، يواصل 
أنشيلوتي متابعة تطور حالة كارفاخال 
الغائـــب عـــن اللعب منـــذ 27 مـــن أبريل/
نيســـان الماضي، وكان الموسم الماضي 
إصاباتـــه  بســـبب  لـــه  بالنســـبة  األســـوأ 
العضليـــة العديـــدة التـــي جعلتـــه بالـــكاد 

يشارك مع فريقه.
وقـــد شـــارك لليـــوم الثالـــث فـــي المـــران 
الجماعـــي، فـــي الوقـــت الـــذي يواصـــل 
والفرنســـي  مارســـيلو  البرازيـــل  فيـــه 
مينـــدي عمليتي تعافيهما من إصابتيهما 
بتدريبـــات منفـــردة علـــى العشـــب وفي 
صالـــة األلعـــاب الرياضيـــة، حيث واصل 
كروس وسيبايوس وماريانو تدريباتهم.

العبو ريال مدريد

كووورة

بيكيه

عبدالرحمن عبدالخالق
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أســلحة متطــورة يحــرج واشــنطن اســتيالء طالبــان علــى 

نجل قائد أفغاني يدعو أميركا لتسليحه

طالب أحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001 في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست بدعم أميركي 
باألسلحة والذخائر للميليشيا التي يقودها في أفغانستان؛ من أجل مقاومة طالبان التي استعادت السلطة في كابل. وقال أحمد مسعود “ما زال 

بإمكان أميركا أن تكون ترسانة كبيرة للديمقراطية عبر دعم مقاتليه المجاهدين الذين أصبحوا مستعدين مرة أخرى لمواجهة طالبان”.

وكان والـــده أحمـــد شـــاه مســـعود مـــن 
الســـوفيات  ضـــد  المقاومـــة  أبطـــال 
وقاتل طالبـــان. وقد اعتبر بطال قوميا 
بموجـــب مرســـوم رئاســـي فـــي 2019 
وإن كانت قوات “أســـد بانشـــير” تركت 
ذكريـــات متضاربـــة لـــدى ســـكان كابل 
الذيـــن علقـــوا مطلـــع تســـعينات القرن 
الماضـــي في القتـــال بيـــن المجاهدين 

المتنافسين.
وكان أحمـــد مســـعود الذي يقـــود حزبا 
سياســـيا اســـمه “جبهة المقاومة” نشـــر 
اإلثنيـــن عمودا فـــي المجلة الفرنســـية 
“ال ريغـــل دو جو” التي أسســـها الكاتب 
برنـــار هنـــري ليفـــي، أكد فيه أنـــه يريد 
أن يجعـــل معركة والـــده “حربه”. ودعا 
األفغـــان إلى االنضمام إليه “في معقلنا 
في بانشـــير وهي آخر منطقة حرة في 

بلدنا المحتضر”.
وفـــي مقالـــه فـــي صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت، قال أحمـــد مســـعود إن جنود 
مـــن  “الغاضبيـــن  األفغانـــي  الجيـــش 
بعـــض  وكذلـــك  قادتهـــم”  استســـالم 
األفغانيـــة،  الخاصـــة  القـــوات  أعضـــاء 

انتقلوا إلى بانشير.
وُتظهـــر صـــور متداولـــة علـــى مواقـــع 
التواصـــل االجتماعـــي نائـــب الرئيـــس 
الســـابق أمر هللا صالح وأحمد مسعود 

معا في وادي بانشـــير، وهما يؤسســـان 
كما يبدو تمرًدا على النظام الجديد.

الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــرح 
ســـيرغي الفـــروف أمـــس أن المقاومة 
ضـــد طالبـــان تتركـــز فـــي بانشـــير مـــع 
صالـــح ومســـعود، داعيـــا إلـــى إجـــراء 
محادثـــات مـــن أجل تشـــكيل “حكومة 

تمثيلية” في أفغانستان.
ولم تتمكن طالبان يوما من الســـيطرة 
يصعـــب  الـــذي  بانشـــير  وادي  علـــى 
الوصـــول إليـــه. وقـــال أحمـــد مســـعود 
“لكننـــا بحاجـــة إلى مزيد من األســـلحة 
والذخيرة ومزيد من المعدات”، مؤكدا 
أن طالبـــان تشـــكل تهديدا خارج البالد 

أيضا.
وطلـــب مـــن واشـــنطن مواصلـــة دعـــم 
“قضيـــة الحريـــة” وعـــدم التخلـــي عـــن 
أفغانســـتان لطالبان، مؤكدا “أنتم أملنا 

األخير”.
وســـمحت هزيمـــة الجيـــش األفغانـــي 
معـــدات  علـــى  باالســـتيالء  لطالبـــان 
عسكرية أميركية كبيرة، بينما انتشرت 
يعرضـــون  وهـــم  للمتمرديـــن  صـــور 
هذه األســـلحة علـــى وســـائل التواصل 
االجتماعي، األمر الذي يســـبب إحراًجا 

إلدارة الرئيس جو بايدن.
التواصـــل  وســـائل  علـــى  وتنتشـــر 

االجتماعي تسجيالت فيديو لمقاتلين 
مـــن طالبـــان يســـتولون علـــى شـــحنة 
أســـلحة معظمها قدمته القوى الغربية 
إلـــى الجيـــش األفغانـــي، وهـــم يقفون 
أمـــام عـــدد مـــن مروحيات بـــالك هوك 
الهجومية حاملين أســـلحة آلية “ام 4” 
و”ام 16” وحتـــى بنـــادق مـــن نـــوع “ام 
24”  يســـتخدمها القناصة، أو يتنقلون 
في آليـــات مصفحـــة مـــزودة بقاذفات 

صواريخ.
هـــذه الصـــور مربكـــة لجو بايـــدن الذي 
مـــن  لالنســـحاب  إدارتـــه  تتعـــرض 

أفغانستان النتقادات حادة.
وســـلمت الواليـــات المتحـــدة القـــوات 
مئتـــي  مـــن  أكثـــر  األفغانيـــة  الجويـــة 
طائـــرة مروحية أو ثابتـــة الجناح، لكن 
167 منهـــا فقط كانت صالحة للطيران 
فـــي 30 يونيو، حســـب تقرير حديث لـ 

“سيغار”.
وقال جوناثان شـــرودن خبير مكافحة 
االستشـــاري  المكتـــب  فـــي  اإلرهـــاب 
“ســـي ان ايه” إن أخطر األســـلحة التي 
استولت عليها طالبان هي مدافع “دي-

30” ســـوفياتية الصنع وطائرات سالح 
الجو األفغاني التي صنعتها واشنطن.

مـــن جهة أخـــرى، قـــال وزيـــر خارجية 
بوريـــل  جوزيـــب  األوروبـــي  االتحـــاد 

علـــى  طالبـــان  اســـتيالء  إن  أمـــس 
الســـلطة فـــي أفغانســـتان يمثـــل “أهـــم 
حـــدث جيوسياســـي” منذ أزمـــة القرم 
العـــام 2014 و”فرصـــة جديدة” للصين 
وروسيا وتركيا “لتوســـيع نفوذها” في 

آسيا الوسطى.
وخالل حديثه أمام البرلمان األوروبي، 
أكد جوزيب بوريل مجددا على حاجة 
طالبـــان”  مـــع  “التحـــاور  إلـــى  أوروبـــا 
الحتـــواء األزمـــة اإلنســـانية، لكن دون 
أن يكـــون ذلـــك دليـــال علـــى اعتـــراف 

دبلوماسي رسمي بالنظام.
فـــي هذه األثناء وصل أول المواطنين 
األفغـــان الذيـــن نقلتهـــم فرنســـا  إلـــى 
مطار رواسي شارل ديغول الباريسي. 
وهبطـــت طائرة تابعـــة للقوات الجوية 
الفرنســـية تقـــل أكثـــر مـــن 200 راكب، 
مـــن بينهـــم 25 فرنســـيا وغالبية كبيرة 
مـــن األفغان نســـبة كبيـــرة منها نســـاء 

وأطفال.
كمـــا هبطـــت فـــي قاعـــدة جويـــة قرب 
مدريـــد صباح أمـــس طائرة عســـكرية 
إسبانية على متنها “أكثر بقليل من 50 
شـــخصًا” هم أول دفعة من المواطنين 
اإلسبان والالجئين األفغان الذين تقّرر 

إجالؤهم من كابل.

عواصم - وكاالت

أحمد مسعود: سأقوم بثورة ضد “طالبان” مواطنون أفغان يصلون إلى الحدود مع باكستان

برلين - وكاالت

نظـــم أنصار البيئة في ألمانيا، مظاهـــرة أمام مبنى الحكومة في العاصمة 
برلين؛ النتقاد سياسة البالد المتعلقة بالمناخ.

 Extinction“ وبحســـب مراســـلي وكاالت أنبـــاء، قطـــع أعضـــاء جمعيـــة
Rebellion” البيئيـــة، طريـــق الســـيارات المؤدي إلى مبنـــى وزارة الزراعة 
واألغذية أثناء المظاهرة. ورفع المتظاهرون الفتات كتبوا عليها عبارات 

“المناخ أولوية” و”حافظوا على عالمنا” و”كوكب واحد.. فرصة واحدة”.
وطالب المتظاهرون، الحكومة بإعداد خطة مســـتقبلية شاملة في مجال 

المناخ، واستخدام الموارد بطرق صديقة للبيئة.
وحاولت الشرطة فض المظاهرة وفتح الطريق، لكن عددا من المتظاهرين 
رفضـــوا ذلـــك، ما دفع الشـــرطة العتقـــال عدد منهم بشـــكل مؤقت؛ بهدف 

تحديد هوياتهم.
وقـــال المتظاهـــر “فلوريان” )فضل عدم الكشـــف عن لقبـــه(، إن نمط حياة 

البشر اليوم يساهم في تدمير الموارد الالزمة للمعيشة.
وأشـــار إلـــى حرائـــق الغابـــات المتزايـــدة هـــذا الصيف فـــي منطقـــة البحر 
المتوســـط وأمريكا الشـــمالية، والســـيول والفيضانات في ألمانيا، مضيفا: 

“كل شيء يسير أسوأ من التوقعات، وهذا أمر فظيع جدا”.

ألمانيا: أنصار البيئة يتظاهرون ضد السياسة المناخية

 

تســـّللت االنشـــقاقات إلى داخـــل اللجنة العســـكرية المشـــتركة 5+5، المكلفة بتنفيذ 
اتفاق وقف إطالق النار في ليبيا، بعد مطالبتها الســـلطات السياســـية بتجميد كافة 
االتفاقـــات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الســـابقة مع أي دولة. ووجهت 
اللجنـــة العســـكرية خطابا إلى المجلس الرئاســـي طلبت منه فيـــه تجميد االتفاقات 
ومذكـــرات التفاهـــم العســـكرية “مـــع أي دولـــة كانـــت”، وآخـــر إلـــى رئيـــس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، طالبت فيه بضرورة تعيين وزيـــر للدفاع، كما دعت كذلك في 
مراســـلة، البعثة األممية إلى ممارســـة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
إلصـــدار إطـــار دســـتوري لالنتخابـــات المقـــرر إجراؤها فـــي 24 ديســـمبر. وبعد هذه 
المطالبات، تعرضت اللجنة العســـكرية إلى هجوم واســـع وانتقـــادات حادة من قبل 
قيادات أمنية وعسكرية وميليشيات مسلحة، وهو ما دفع عددا من أعضاء اللجنة 
العسكرية الممثلين للمنطقة الغربية إلى التراجع عن هذه المطالب والخضوع لهذه 
الضغوطـــات، وأبـــدوا في المقابل مواقف متحفظة تجاهها، في مؤشـــر على تســـلل 

االنشقاقات والخالفات واالختالفات في وجهات النظر إلى داخل اللجنة.

ليبيا: بوادر انشقاقات داخل لجنة “5+5”

عدن - وكاالت

أعلنـــت األمم المتحـــدة، أمس الخميس، 
أنها لم تتلق ســـوى أقـــل من نصف قيمة 
العـــام  فـــي  لليمـــن  المطلـــوب  التمويـــل 

.2021
جاء ذلك في بيان مكتب األمم المتحدة 
لتنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية في اليمن، 
بمناســـبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني، 
الموافق 19 أغسطس من كل عام. وأفاد 
البيان أن “األمم المتحدة لم تتلق ســـوى 
أقـــل مـــن 50 % مـــن التمويـــل المطلوب 
للیمـــن،  اإلنســـانیة  االســـتجابة  لخطـــة 
والـــذي كان يقدر بنحـــو 3.8 مليار دوالر، 
إلنقـــاذ حوالـــي 16 مليـــون شـــخص فـــي 

العام 2021”.
وأوضـــح “أصبـــح أكثـــر مـــن 20 ملیـــون 
المســـاعدات  إلـــى  بحاجـــة  شـــخص 
اإلنســـانیة والحمایـــة ھذا العـــام، بما في 
أشـــّد  فـــي  ملیـــون شـــخص  ذلـــك 12.1 

االحتياج”.
“الصـــراع والكـــوارث  البيـــان، أن  وتابـــع 
العمـــل  قـــدرة شـــركاء  أعـــاق  الطبيعيـــة 
اإلنساني في تقدیم المساعدات المنقذة 
لـــأرواح، مـــا أدى إلـــى وقـــوف نحـــو 5 
مالییـــن شـــخص فـــي الیمـــن على شـــفا 

المجاعة”.
وتشـــهد اليمن حربا منذ نحو 7 ســـنوات، 
أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 
% مـــن الســـكان، البالغ عددهـــم نحو 30 

مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات 
للبقـــاء أحيـــاء، في أســـوأ أزمة إنســـانية 

بالعالم، وفق األمم المتحدة.
لـــه  أن  النـــزاع  تعقيـــدات  مـــن  ويزيـــد 
امتـــدادات إقليمية، فمنذ مـــارس 2015 
ينفـــذ تحالف عربـــي، عمليات عســـكرية 
دعمـــا للقـــوات الحكومية، فـــي مواجهة 
إيـــران،  مـــن  المدعوميـــن  الحوثييـــن 
والمسيطرين على عدة محافظات، بينها 

العاصمة صنعاء.

2021 ــام  ــعـ الـ ــي  فـ ــص  ــخ ش ــون  ــي ــل م  16 ــاذ  ــقـ إلنـ
األمم المتحدة: تلقينا أقل من نصف إغاثة اليمن

بيروت - وكاالت

وضـــع حـــزب هللا أمس الخميـــس، مصير 
لبنـــان علـــى كافـــة االحتمـــاالت، معلنا أن 
سفينة انطلقت من إيران محملة بالوقود 
بتصعيـــد  وملوحـــا  البـــالد،  نحـــو  تتجـــه 
عسكري في حال مست تلك السفينة على 
الرغم من أن عقوبات أوروبية وأميركية 
ال تـــزال مفروضـــة علـــى تصديـــر النفـــط 
اإليرانـــي. فقـــد قال األمين العـــام للحزب 
حســـن نصر هللا، في كلمة أمس “سفينتنا 
األولى ســـتنطلق خالل ساعات من إيران 
محملـــة بمواد المازوت وســـتتبعها ســـفن 
أخرى”. وفيما يشبه التحذير إلى الواليات 
“الســـفينة  قـــال  وإســـرائيل،  المتحـــدة 
ســـتكون أرضا لبنانيـــة بمجـــرد إبحارها”، 
ما يشـــي باحتمـــال تصعيد عســـكري، في 
وقت يشـــهد لبنـــان إحدى أســـوأ األزمات 
االقتصاديـــة والمعيشـــية منذ عقود عدة. 
كمـــا زعم في خطاب بثه تلفزيون “المنار” 

التابع لحزبه الممول إيرانيا، بمناسبة يوم 
عاشوراء “ســـتصل هذه السفينة والسفن 
األخرى بخير وسالم”. إلى ذلك، اعتبر أن 
أزمـــة المحروقات “مفتعلـــة”، قائال “لو أن 
الدولـــة تدخلـــت بقرار شـــجاع كما حصل 
خـــالل األيـــام الماضية منذ بدايـــة األزمة 
لما رأينـــا طوابير الذل”. يأتي هذا الكالم، 
الـــذي يصفه مراقبـــون بالخطير، في ظل 
حرب ســـفن بين إيران وإســـرائيل، أطلت 

برأســـها منذ أشـــهر. فيمـــا ال يحتمل لبنان 
أي تصعيـــد عســـكري فـــي ظـــل أوضـــاع 

اقتصادية ومعيشية كارثية.
مـــن جهتـــه، رد رئيـــس الحكومة الســـابق 
ســـعد الحريري على تصريحات نصرهللا، 
الفتا إلى أن اعتبار السفن اإليرانية أراٍض 
لبنانيـــة يشـــكل “قمـــة التفريط بالســـيادة 
الوطنيـــة” ودعوة مرفوضـــة للتصرف مع 

لبنان كما لو أنه “محافظة إيرانية”.

تدخل الجيش اللبناني في محطات الوقود

ــة وأمــيــركــيــة عــلــى نــفــط طــهــران ــيـ عــقــوبــات أوروبـ
حزب اهلل يورط لبنان باستيراد وقود إيراني

لندن - وكاالت

أمـــرت بريطانيا بفتح تحقيق حول اســـتحواذ شـــركة كوبهـــام المملوكة للواليات 
المتحدة على شـــركة التكنولوجيا الدفاعيـــة البريطانية “ألترا إلكترونيكس”؛ من 
أجل تقييم المخاطر على األمن القومي. وكشف وزير األعمال كواسي كوارتينغ 
أنه أحال الصفقة إلى هيئة تنظيم المنافسة واألسواق التي ستقدم تقريرها في 
ينايـــر المقبـــل. وكتب كوارتينغ علـــى تويتر “أصدرت تعليمات إلى هيئة أســـواق 
المـــال للتحقيـــق في اســـتحواذ كوبهـــام المقترح على شـــركة ألتـــرا إلكترونيكس 
لتقييـــم أي مخاوف تتعلـــق باألمن القومي”. وأضـــاف أن بريطانيا “منفتحة على 
األعمال التجارية لكن يجب أال يهدد االستثمار األجنبي أمننا القومي”. ووافقت 
“الترا الكترونيكس” في األســـبوع الجاري على صفقة اســـتحواذ بقيمة 2,6 مليار 
جنيـــه إســـترليني )3,6 مليـــارات دوالر( مـــن شـــركة كوبهـــام الدفاعيـــة العمالقـــة 

السابقة التي كانت مدرجة في بورصة لندن ومملوكة حاليا لشركة “أدفينت”.
وقال كوارتينغ: إنه طلب من البرلمان إصدار أمر لمنع شركة “الترا الكترونيكس” 
من الكشف عن معلومات حساسة لكوبهام حول السلع أو الخدمات التي تقدمها 

إلى حكومة المملكة المتحدة أو قواتها المسلحة.

تحقيق باستحواذ شركة أميركية على مجموعة دفاعية بريطانية
القدس - األناضول

قـــرر الجيش االســـرائيلي تعزيـــز قواته على حـــدود قطاع غزة، تحســـبا لمواجهات 
مع الفلســـطينيين. وقالت هيئة البث االســـرائيلية، أمس الخميس “ســـيزيد الجيش 
قواتـــه ويزيد اســـتعداده في قطاع غزة قبل )يـــوم الغضب( الذي تخطط له )حركة( 
حماس في يوم غد السبت”. وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، األربعاء، 
إطالق سلســـلة فعاليات تبدأ بمهرجان مركزي على حدود قطاع غزة مع إســـرائيل، 
الســـبت، بالتزامن مع ذكرى إحراق المســـجد األقصى. جاء ذلك في مؤتمر صحافي 
عقدته الفصائل بمدينة غزة، عقب اجتماع لها للتباحث في االنتهاكات اإلسرائيلية 

باألراضي الفلسطينية، واستمرار الحصار المفروض على القطاع.
ووقـــع حـــادث إحراق المســـجد األقصى يوم 21 أغســـطس 1969، على يد شـــخص 
اســـترالي الجنســـية يدعى مايـــكل دنيس روهـــن. والتهمـــت النيران، حينهـــا، كامل 
محتويـــات الجنـــاح الشـــرقي للجامـــع القْبلـــي الموجـــود فـــي الجهـــة الجنوبيـــة من 

المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صالح الدين.

اسرائيل تستعد الحتجاجات على حدود غزة

خطف تالميذ 
شمال نيجيريا

كانو - وكاالت

خــطــف مــســلــحــون تــســعــة تــامــيــذ من 
مدرسة إسامية في شمال نيجيريا كما 
آخــر عملية  فــي  أمــس  الــشــرطــة  أعلنت 
من هذا النوع تستهدف طابا وتاميذ. 
مسلحون  خطف  نارية،  دراجــات  وعلى 
“قــطــاع طــرق”  بــاســم  مــعــروفــون محلًيا 
الثاثاء في  إلى منازلهم  أوالًدا عائدين 
بحسب  كاتسينا،  بــواليــة  السكي  قــريــة 
غامبو  الــواليــة  شرطة  باسم  المتحدث 
عيسى. وقال عيسى إن الشرطة تاحق 

الخاطفين.
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باريس - أف ب

البورصات 
العالمية تتراجع

تــراجــعــت الـــبـــورصـــات الــعــالــمــيــة أمــس 
النقدي  الدعم  خفض  باحتمال  متأثرة 
ــي الـــفـــدرالـــي  ــاطـ ــيـ ــتـ ــن االحـ الـــهـــائـــل مــ
ــعــام الــجــاري،  األمــيــركــي اعــتــبــارا مــن ال
بــاريــس التي  وبينها ســوق األســهــم فــي 
مــحــضــر  نـــشـــر  وغـــــــداة   .% 3 ــرت  ــسـ خـ
االجتماع األخير للجنة السياسة النقدية 
تراجعت  الفدرالي،  االحتياطي  لمجلس 
ــا  ــ ــي أوروبـ ــرات بــشــكــل كــبــيــر فـ ــؤشـ ــمـ الـ
ــاد في  ــاب هـــبـــوط حــ ــقـ ــي أعـ وآســـيـــا، فـ

بورصة نيويورك في اليوم السابق.

أخبار متفرقة

أبوظبي - مباشر

تصدرت شركة إعمار العقارية اإلماراتية 
عامـــة  عقاريـــة  شـــركات   5 أكبـــر  قائمـــة 
خليجيـــة من حيث األصـــول لعام 2021، 
بإجمالـــي 120.2 مليار درهم )32.7 مليار 

دوالر(.
وجاءت شـــركة إزدان القابضـــة القطرية 
فـــي المرتبـــة الثانية بأصـــول بلغت 49.7 

مليار ريال )13.66 مليار دوالر(.
وحلـــت الـــدار العقاريـــة اإلماراتيـــة فـــي 
المركـــز الثالث بأصـــول 40.7 مليار درهم 
)11.1 مليـــار دوالر(، مـــع نهاية مارس من 

العام الجاري.
في حين جاءت شركة بروة القطرية في 
المرتبـــة الرابعة بأصول تبلـــغ 34.3 مليار 

ريال )9.4 مليار دوالر(.
للتطويـــر  األركان  دار  شـــركة  وحلـــت 
العقـــاري -أكبر شـــركة عقارات ســـعودية 

مدرجة فـــي تداول- في المركز الخامس 
خليجًيـــا بأصول بلغـــت 30.8 مليار ريال 
)8.2 مليـــار دوالر(. وســـيطرت الشـــركات 
اإلماراتيـــة علـــى قائمـــة أكبـــر 5 شـــركات 
عقارية عامة خليجية من حيث األصول 
لعـــام 2021، بنصيب شـــركتين تبلغ قيمة 

أصولهمـــا 43.8 مليـــار دوالر وتمثل 58.3 
% من إجمالي أصول الشـــركات الخمس 
 75.15 والبالغـــة  القائمـــة  شـــملتها  التـــي 
مليـــار دوالر. و كانـــت شـــركة دار األركان 
للتطويـــر العقـــاري البالغـــة قيمـــة أصولها 
8.2 مليار دوالر ممثل السعودية الوحيد 

ضمن القائمة لتشكل 10.9 % من أصول 
شـــركات   5 أكبـــر  قائمـــة  فـــي  الشـــركات 

عقارية عامة في الدول الخليجية.
وتأتـــي شـــركات العقـــارات المدرجـــة في 
الســـعودية في المرتبـــة الثانية من حيث 
قيمة األصول التي تبلغ 30.8 مليار دوالر 
من خالل 11 شركة مقيدة في تداول ما 
يمثل 22.9 % من قيمة أصول الشركات 

العقارية العامة في الخليج.
وتحـــل الشـــركات المدرجة فـــي الكويت 
فـــي المركـــز الرابـــع بقيمـــة 19.29 مليـــار 
دوالر عبـــر 35 شـــركة تليهـــا البحرين من 
أصولهمـــا  قيمـــة  تبلـــغ  شـــركتين  خـــالل 
علـــى  متفوقـــة  دوالر  مليـــون   521.14
ســـلطنة عمـــان التـــي تحـــل فـــي المركـــز 
الســـادس واألخيـــر برصيـــد 19.2 مليون 

دوالر فقط من خالل شركة وحيدة.

دوالر ــار  ــي ــل م  32.7 ــي  ــال ــم ــإج ب  2021 ــام  ــع ل ــول  ــ األصـ ــث  ــي ح مـــن 

“إعمار اإلماراتية” تتصدر قائمة أكبر 5 شركات عقارية خليجية

توقع نمو سوق النفط والغاز العالمي إلى 5.9 مليار دوالر
ــا ــورون ك مــن  الــتــعــافــي  بــســبــب   %  25.5 يــبــلــغ  ــوي  ــن س بــمــعــدل 

كشـــف تقرير جديـــد لوحدة الدراســـات 
 ”W7Worldwide“ لـــدى  التحليليـــة 
االستراتيجية واإلعالمية  لالستشارات 
أن جائحـــة “كوفيـــد 19” منحـــت قطـــاع 
النفـــط والغـــاز فرصـــة إلعـــادة تشـــكيل 
نفسه، وخلق مستقبل أكثر ثباًتا ومرونة 

من خالل مرئيات الطاقة النظيفة. 
اســـتراتيجيات  أن  التقريـــر  وأشـــار 
والغـــاز  النفـــط  شـــركات  فـــي  االتصـــال 
تحتـــاج إلى زيـــادة تركيزهـــا على تعزيز 
العالقـــات ذات المنفعـــة المتبادلـــة بيـــن 
جميـــع المســـتفيدين والجهـــات الفعالة؛ 
البيئـــي،  واألداء  العائـــدات،  لتحســـين 
واالجتماعـــي، واإلداري، ووفًقـــا لتقريـــر 
السوق العالمي للنفط والغاز لعام 2021 
من المتوقع نمو الســـوق العالمي بحلول 
2021 إلـــى 5.87 مليار دوالر بمعدل نمو 
سنوي يبلغ 25.5 %؛ بسبب التعافي من 

كورونا. 
وطالـــب معـــدو التقريـــر قطـــاع النفـــط 
والغـــاز بتبني مفهوم االقتصـــاد الدائري 
بديـــاًل لالقتصـــاد التقليدي، وهـــو عبارة 
عـــن نمـــوذج اقتصادي يســـتهدف تقليل 
المهـــدر مـــن المـــواد، والســـلع، والطاقـــة، 
واالســـتفادة منهـــا قدر اإلمـــكان، بحيث 
والنفايـــات،  االســـتهالك،  يخفـــض 
واالنبعاثـــات؛ وذلـــك عن طريق تســـهيل 
العمليات وسالســـل اإلمداد، كما يســـهم 
في تعظيم االســـتفادة من جميع المواد 
الخـــام، والمعـــادن، والطاقـــة، والمـــوارد 
بمختلـــف صورهـــا، فضـــاًل علـــى إطالق 
عمليـــات إعـــادة التدوير، واالســـتخدام، 
وإعـــادة التصنيـــع، والتطويـــر، بـــداًل من 
نمـــط الهدر وإلقـــاء النفايـــات. ووضعت 
وكالة “W7Worldwide” دلياًل إرشـــادًيا 
من سبع خطوات لتفعيل االستراتيجية 
االتصاليـــة لـــدى شـــركات القطـــاع، ومن 
ذلـــك: االهتمـــام بتنميـــة اإلدارة البيئيـــة 

واالجتماعيـــة )ESG(؛ للحد من التدهور 
للتنـــوع  األولويـــة  وإعطـــاء  البيئـــي، 
البيولوجـــي والطبيعي، وتحقيق القدرة 
خـــالل  مـــن  المســـتقبلية؛  التنافســـية 
االنتقـــال إلـــى الطاقـــة النظيفـــة الخالية 

من الكربون.
التخطيـــط  أيًضـــا:  الخطـــوات  ومـــن 
مـــن  المصلحـــة  أصحـــاب  وإدارة 
والمســـاهمين،  والحكومـــات،  األفـــراد، 

والمورديـــن،  والمحلليـــن،  والمقرضيـــن، 
والمقاوليـــن، والمجتمعـــات والمنظمـــات 
غير الحكومية، والجمهور، والموظفين، 
المشـــاركة معهـــم بشـــكل  مـــن  والتأكـــد 
شـــركات  التقريـــر  وطالـــب   . مناســـب 
القطـــاع بتوســـيع نفوذهـــا بعـــد جائحـــة 
كورونا، وهو ما يتطلب منها االستجابة 
العالميـــة لمتغيـــرات المنـــاخ، والمعاييـــر 

الرقمية الجديدة القائمة على االبتكار.

جدة - W7Worldwide لالستشارات

الكويتـــي،  الـــوزراء  قـــرر مجلـــس 
في اجتمـــاع اســـتثنائي، األربعاء، 
إعـــادة تســـيير رحـــالت الطيـــران 
التجـــاري مع كل مـــن الهند ومصر 
وبنغالديش وباكستان وسريالنكا 
ونيبـــال. وذكر الحســـاب الرســـمي 

لمركـــز التواصـــل الحكومـــي فـــي 
االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع 
“تويتر”، أن إعادة تسيير الرحالت 
مـــع تلك الـــدول يأتي مـــع االلتزام 
بالضوابـــط التـــي تحددهـــا اللجنة 

الوزارية لطوارئ كورونا.

الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى

شـــركاء  عـــن  مصـــر  تبحـــث 
لالســـتثمار في مبادرة بقيمة 2.5 
مليـــار دوالر لبنـــاء أكثـــر مـــن 10 
تعمـــل  الميـــاه  لتحليـــة  محطـــات 
بالطاقـــة المتجددة بحلـــول العام 
2025، إذ تحاول القاهرة معالجة 
ندرة المياه التي تلوح في األفق. 
ويخطط المســـؤولون إلنشـــاء 17 
بالطاقـــة  تعمـــل  محطـــة جديـــدة 

الشمســـية وغيرهـــا مـــن المصـــادر 
الخضـــراء، حيـــث يتـــم بنـــاء كل 
منهـــا وتملكها وتشـــغيلها من قبل 
صندوق الثروة السيادي المصري 
مـــن  مجموعـــة  مـــع  بالشـــراكة 
المستثمرين المحليين واألجانب، 
وفقـــًا لما قالـــه الرئيـــس التنفيذي 
فـــي  ســـليمان،  أيمـــن  للصنـــدوق، 

مقابلة مع “بلومبرغ”.

2.5 مليار دوالر لحل أزمة المياه في مصر 

ذكـــرت صحيفـــة نيـــكاي اليابانية، 
أمس الخميس، أن شـــركة تويوتا 
موتـــور كـــورب ســـتخفض اإلنتاج 
العالمي لشهر سبتمبر بنسبة 40 % 
عن خطتها السابقة، بسبب النقص 
العالمـــي فـــي أشـــباه الموصـــالت. 
وكانـــت شـــركة صناعة الســـيارات 
تهدف إلى إنتاج ما يقل قليال عن 

900 ألـــف ســـيارة، لكنهـــا خفضت 
ذلـــك إلـــى حوالي 500 ألـــف، وفقًا 
للتقرير. وأدت عودة ظهور حاالت 
اإلصابة بـ “كوفيد 19” إلى تعطيل 
إمـــدادات قطع الغيار واإلنتاج في 
شـــركات الســـيارات، مـــا أدى إلـــى 
تفاقم أزمة الرقائق المستمرة منذ 

شهور بسبب جائحة كورونا.

“تويوتا” تخفض إنتاجها 40 % في سبتمبر 

أعلنت موانئ دبـــي العالمية، أمس، 
عن نتائج مالية قوية خالل األشهر 
 ،2021 عـــام  مـــن  األولـــى  الســـتة 
تضمنت قفـــزة كبيرة في اإليرادات 
واألرباح.وأوضحت موانئ دبي أن 
أرباحها نمت قبل استقطاع الفوائد 
والضرائـــب واإلهـــالك واالســـتهالك 
بنسبة 18.2 % على أساسي سنوي. 
وبلغت قيمة العائدات 4.945 مليار 

دوالر بنمـــو نســـبته 21.3 % بدعـــم 
والنمـــو  االســـتحواذ  عمليـــات  مـــن 
القوي في الهند وأستراليا والمملكة 
المتحـــدة. وبلغت “األربـــاح المعدلة 
قبـــل الفوائـــد والضرائـــب واإلهالك 
دوالر،  مليـــار   1.813 واالســـتهالك” 
وبلـــغ هامـــش األربـــاح المعـــدل قبل 
واإلهـــالك  والضرائـــب  الفوائـــد 

واالستهالك ما نسبته 36.7 %.

“موانئ دبي العالمية” تعلن قفزة بأرباحها

ســـمح بروتوكول مونتريال الذي 
عّزز جهود مكافحة ثقب األوزون 
بتفـــادي احتـــرار إضافي للكوكب 
بواقـــع 2,5 درجة مئويـــة بحلول 
2100، وذلـــك نتيجة حظر بعض 
أنـــواع الرذاذات، وفق ما أظهرت 
دراسة ُنشرت في مجلة “نيتشر”.

المناخـــي  االحتـــرار  ويتســـبب 
الدفيئـــة  غـــازات  عـــن  الناجـــم 
درجـــة   1,1 بحوالـــى  والمقـــّدر 

مئويـــة مقارنـــة بالعصـــر مـــا قبل 
الصناعي بسلســـلة مـــن الكوارث، 
مـــن فيضانـــات قاتلـــة وموجـــات 
ـــع  وأعاصير.وُوقِّ وحرائـــق  حـــّر 
بروتوكول مونتريال ســـنة 1987 
غـــازات  علـــى  تدريجـــا  للقضـــاء 
فلوروكربـــون  الكلـــورو  مركبـــات 
)المستخدمة خصوصا في أجهزة 
التبريد والرذاذات( المسؤولة عن 

ثقب األوزون.

دراسة: “حماية األوزون” تجنب احترارا إضافيا 

الُمـــدرج  مســـقط،  بنـــك  حصـــل   
موافقـــة  علـــى  مســـقط،  ببورصـــة 
الجهـــات الرقابيـــة لالســـتحواذ على 
ســـيكو  بنـــك  فـــي  إضافيـــة  حصـــة 
البحرينـــي. وأوضح بنك مســـقط أن 
ســـيقوم باالســـتحواذ علـــى 1.38 % 
من رأســـمال ســـيكو، ويرفـــع حصته 
بذلك في رأســـمال البنك إلى 10.38 

%. ويمتلـــك بنـــك مســـقط 9 % من 
رأسمال ســـيكو البحريني قبل زيادة 
حصتـــه به.وكانت الصفقة في نهاية 
ســـيكو  باســـتحواذ  الماضـــي  العـــام 
مســـقط  بنـــك  تابـــع  اســـتثمار  علـــى 
فـــي الســـعودية، مقابـــل حصـــة فيه، 
وبموجبهـــا تملـــك ســـيكو 72.71 % 

من أسهم مسقط المالية.

“مسقط يستحوذ على حصة إضافية بـ “سيكو” البحرين

ــمــاضــي ــع لــلــشــهــر ال ــي ــب بــحــســب بـــيـــانـــات نـــقـــاط ال

قفزة كبيرة إلنفاق المستهلكين بالمطاعم والمحالت التجارية

 أظهـــرت بيانـــات رســـمية لنقـــاط البيع 
والتجارة اإللكترونيـــة، ارتفاع اإلنفاق 
االســـتهالكي فـــي المحـــالت التجارية 
والمالبـــس واألحذيـــة والمطاعـــم فـــي 
البحرين بنســـبة كبيرة الشـــهر الماضي 

وانتعاشا عاما في حركة التجارة.
البحريـــن  مصـــرف  بيانـــات  وبحســـب 
المركزي تلقت “البالد” نسخة منها، فإن 
حجم إنفاق المستهلكين على المالبس 
واألحذية قفز في الشهر الماضي 1235 
% على أساس شهري، وعلى المطاعم 
بنســـبة 70 % والمحالت التجارية 50 
% في حين كانت نســـبة النمو ســـلبية 
فـــي الســـوبرماركت وذلـــك بنحـــو 3.4 
األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  وارتفعـــت   .%
لبطاقـــات  المســـتهلكين  اســـتخدام 
االئتمـــان والبطاقـــات المصرفيـــة عبـــر 
نقـــاط البيـــع مـــع تنامـــي االحتـــرازات 

لمكافحـــة وباء “كوفيـــد 19”، في حين 
ارتفـــع النمـــو بشـــكل كبيـــر الســـتخدام 
المحافـــظ اإللكترونية والتي عزز منها 
تفعيل خدمـــة الدفع الالتالمســـي لكل 
مـــن البطاقـــات المصرفيـــة وتطبيقات 
الدفـــع، مـــا أضفـــى مزيدا من الســـهولة 

للدفع دون استخدام النقد.
وبلـــغ حجم اإلنفـــاق االســـتهالكي عبر 
المطاعـــم  قطـــاع  علـــى  البيـــع  نقـــاط 
نحـــو 25.5 مليـــون دينار ليكـــون ثاني 
قطـــاع مـــن حيـــث حجـــم اإلنفـــاق بعد 
القطـــاع الحكومـــي، الذي حصـــر كثيرا 

مـــن خدمـــات الدفـــع علـــى اإللكترونية 
فقـــط، كما جـــاء قطاع الســـوبرماركت 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بنحـــو 25 مليون 
دينار وبعده قطاع المالبس واألحذية 
بمبلـــغ 17.2 مليـــون دينـــار، والمحالت 

التجارية بنحو 15.6 مليون دينار.
المركـــزي  المصـــرف  بيانـــات  وتعـــد 
للصـــرف عبر نقـــاط البيع فـــي مختلف 
االئتمـــان  بطاقـــات  عبـــر  الجهـــات 
وتطبيقـــات  المصرفيـــة  والبطاقـــات 
الهواتـــف المتنقلـــة إحـــدى المؤشـــرات 

على مستوى اإلنفاق العام بالمملكة.
وتظهـــر األرقام عمومـــا نجاح البحرين 
في االتجاه بشكل متزايد إلى اقتصاد 
خـــال مـــن النقـــد وتعزيـــز لفكـــرة الدفع 
اإللكترونـــي علـــى نحو متزايـــد بفضل 
الجهـــود الذي بذلها المصـــرف المركزي 

في السنوات األخيرة.

طالبــان بحكومــة  الدولــي  االعتــراف  بعــدم  قــراره  بــرر 

صندوق النقد يحجب موارده المالية عن أفغانستان

علق صنـــدوق النقـــد الدولـــي وصول 
أفغانســـتان أي مـــن موارد المؤسســـة 
الماليـــة، بالتزامـــن مـــع عـــودة حركـــة 
وعـــدم  الحكـــم،  ســـدة  إلـــى  طالبـــان 

وضوح موقف المجتمع الدولي.
وقال جيـــري رايس المتحدث باســـم 
الصندوق في تغريدة له على “تويتر”، 
إنه “ال يمكن ألفغانستان الوصول إلى 
حقـــوق الســـحب الخاصـــة أو مـــوارد 

صندوق النقد الدولي األخرى”.
النقـــد  صنـــدوق  أن  رايـــس  وذكـــر 
يسترشـــد بـــآراء المجتمـــع الدولـــي.. 

“يوجـــد حاليـــا نقـــص فـــي الوضـــوح 
فيمـــا  الدولـــي  المجتمـــع  داخـــل 
فـــي  بالحكومـــة  باالعتـــراف  يتعلـــق 

أفغانستان”.
موعـــد،  علـــى  أفغانســـتان  وكانـــت 
األســـبوع المقبـــل، الســـتقبال حصتها 
مـــن حقـــوق الســـحب الخاصـــة التـــي 
علـــى  ووزعهـــا  الصنـــدوق  زادهـــا 
األعضـــاء بناء على مســـاهمة كل بلد 

في احتياطاته.
ووافـــق مجلـــس محافظـــي صندوق 
النقد الدولي مطلع أغسطس الجاري، 
علـــى توزيع عام لما يعادل 650 مليار 

دوالر مـــن وحـــدات حقـــوق الســـحب 
علـــى  وحـــدة  مليـــار   456 الخاصـــة 

أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
 ،)SDR( الخاصـــة  الســـحب  وحقـــوق 
مـــدر  دولـــي  احتياطـــي  أصـــل  هـــي 
للفائـــدة أنشـــأه الصندوق فـــي 1969، 
كعنصر مكمـــل لألصـــول االحتياطية 
األخرى للبلدان األعضاء. ويأتي قرار 
الصندوق، بعد ساعات من نقل وسائل 
إعـــالم أميركيـــة، عـــن مســـؤولين في 
وزارة الخزانـــة، قولهـــم إنهم تواصلوا 
مـــع الصندوق لتعليق أية مســـاعدات 
أو مساهمات مالية ألفغانستان. وفي 

نوفمبـــر 2020، قـــرر الصندوق صرف 
مســـاعدات ألفغانســـتان بقيمـــة 370 
مليـــون دوالر، ضمـــن برنامج إصالح 
اقتصادي ومالي يمتد على 42 شهرا.

البـــالد علـــى دفعـــة أولـــى  وحصلـــت 
دوالر،  مليـــون   115 بقيمـــة  فوريـــة 
يونيـــو  خـــالل  ثانيـــة  دفعـــة  تبعتهـــا 

الماضي بقيمة 149.5 مليون دوالر.
ومنذ مايـــو الماضي، بـــدأت “طالبان” 
توســـيع رقعة نفوذها في أفغانستان، 
تزامنا مـــع بدء المرحلـــة األخيرة من 
انســـحاب القـــوات األميركيـــة، المقرر 
اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري.

واشنطن - صندوق النقد الدولي

علي الفردان
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على المترجم أن 
يعيش بنكهة 

وثقافة اللغة التي 
يترجم منها

نعاني من ضعف 
اإليمان بدور 

الفيلم ووظيفته 
الفكرية والتربوية

أسامة الماجد

إنسانية وتجارب  وتقاليد  وألوان  مساحات  على  حافاتها  من  تطل  التي  الفكرية  النوافذ  أهم  من  الترجمة 
 مسرحيا.. كيف بمقدورنا إيصال  «

صوتنا صافيا مؤثرا إلى أوسع 
قاعدة شعبية؟

البلـــدان والـــدول ترقـــى وتبقـــى بفنونهـــا، 
والفنون بكل مجاالتها وتخصصاتها تسهم 
بفاعليـــة عاليـــة فـــي تثبيـــت ونشـــر هوية 
وثقافـــة الشـــعوب، فضـــا عـــن الكثيـــر من 
األدوار التـــي تلعبهـــا وتؤديها في مجاالت 
حياتيـــة مختلفـــة، ولعـــل مـــن أبرزهـــا أنها 
تسهم كثيرا جدا في فهم ديالكتيك الحياة 
وجدلية العاقة بين األشـــياء ومرجعياتها 
فـــي الوجود إلـــى جانب تنميتهـــا للقدرات 
اإلبداعيـــة والمهـــارات المعرفية وتوســـيع 
أفق النظر وتعميق الوعي وترسيخ الهوية 
الوطنيـــة فـــي إطـــار الوحـــدة مجتمعيـــة، 
ولطالمـــا كان الفن إنســـانيا معولما يتجاوز 
مشكات اللغة واألبعاد الزمكانية، ولطالما 
الحضـــارات  وتنامـــي  رقـــي  أيضـــا  عمـــل 
والمجتمعـــات اإلنســـانية وتخليدهـــا عبـــر 
حـــواره الحســـي والفكري واإلنســـاني في 
آثـــاره وإنجازاتـــه التي قدمهـــا الفنان على 

مر العصور. 
ولـــو دأبنا على الحديث عـــن وظيفة الفن، 
فلن ننتهي من تعدد أدواره على المستوى 

الفكري والنفسي واالجتماعي. 
ويأتي المســـرح فـــي مقدمة هـــذه الفنون؛ 
عرفهـــا  التـــي  الفنـــون  أقـــدم  مـــن  كونـــه 
الدينيـــة  الطقـــوس  بـــدء  منـــذ  اإلنســـان، 
ونشأة المجتمعات البدائية األولى، ولذلك 
جـــاءت العبارة الشـــهيرة “أعطني مســـرحا 
أعطيك شـــعبا مثقفـــا”؛ ألنه حامل لرســـالة 
وهـــي بالتأكيـــد تمثـــل إرهاصـــات مجتمـــع 
مـــا وألنهـــا كذلك، فهـــي تعكـــس بالضرورة 
المجتمعيـــة  كالوحـــدة  إيجابيـــة  قيمـــا 
أبنـــاء  بيـــن  والمحبـــة  التســـامح  وزيـــادة 
المجتمـــع الواحـــد كمـــا أنهـــا تســـهم برصد 
الظواهـــر والتحديات وتشـــير إليهـــا، وهنا 
وليـــس  اإلعامـــي  دوره  المســـرح  يفعـــل 
الفني فحســـب؛ لذا يتوجب على المســـرح 
االســـتمرار برفد وبث المزيد من الرســـائل 
اإليجابيـــة فـــي مناحـــي حياتيـــة مختلفة 
وهـــذا  وتطلعاتهـــا  الشـــعوب  روح  تمـــس 
دوره األساســـي ووظيفتـــه الكبرى، عندها 
فقـــط تتمكـــن مـــن قاعـــدة شـــعبية تتلقـــى 
تطلعـــات  كل  تعكـــس  مســـرحية  رســـائل 
ولكـــي  والتقـــدم،  للخيـــر  وحبـــه  الشـــعب 
تؤســـس لتشـــكيل هـــذه القاعدة الشـــعبية 
عليـــك أن تبدأ من المدارس والمؤسســـات 
عـــن  فضـــا  مراحلهـــا،  بكافـــة  التعليميـــة 
الســـعي على تنامي وتطويـــر وزيادة عدد 
الفرق المســـرحية واألعمال والمشـــاركات 
الخارجية لخلق مناخ مســـرحي، تجد فيه 
كل القطاعـــات المختلفة تطلعاتها وآمالها، 
تجـــد فيـــه مـــا يعنيهـــا بالدرجة األســـاس، 
آنـــذاك فقط تخلق مســـرحا وصوتا صافيا 
مجتمعيـــة  ومؤسســـات  وحـــدات  يمـــس 

مختلفة. 

 ثالثة هم الذين غيروا وجه الفن  «
المسرحي في فرنسا.كوبو/ 

وأرتو/ وفيالر. من هم من وجهة 
نظرك الذين غيروا وجه المسرح 

العربي؟

يجـــب أن نتفـــق بـــأن للفـــن المســـرحي، 
شأنه شأن جميع الفنون ذاكرة جمعية، 
لإلنســـان حيثمـــا  تراكمـــي  نتـــاج  فهـــو 
كان عبـــر العصـــور، وتشـــير الدراســـات 
أن  إلـــى  والتأريخيـــة  اآلركيولوجيـــة 

اآلف  مـــن  المســـرح  عـــرف  قـــد  اإلنســـان 
المجـــال  هـــذا  فـــي  والمنظريـــن  الســـنين، 
البدائيـــة  الدينيـــة  الطقـــوس  وضعـــوا 
والقديمـــة ضمـــن هـــذا النشـــاط، وبفضـــل 
الحضاريـــة  واألدوار  الحضـــاري  التاقـــح 
التي مـــرت بها البشـــرية تكونت ونضجت 
تأويـــات ومحـــاكاة للعديـــد مـــن األحداث 
واألســـاطير التي عمل اإلنسان على تمثلها 
إلشباع حاجات مختلفة كانت على الدوام 
تمس حياته وأشـــكال معيشـــته، ومن هنا 
اســـتمرت الفنـــون المســـرحية بالديمومـــة 
والتطـــور والتنوع فيما بعـــد لتصل إلى ما 
وصلـــت إليه اليوم. وبإمكانـــك القول: بأن 
ثمة ذاكرة جمعية لفن المســـرح، كما يجب 
أن نعتـــرف بأنـــه مـــن الطبيعـــي أن يكـــون 
هنـــاك وعلـــى مر العصـــور من عمـــل وقدم 
الجمعيـــة  الذاكـــرة  لهـــذه  وألـــف وأضـــاف 
لتبقى حيـــة ومتقدة، ولذلك مـــن البديهي 
القـــول بأن المســـرح فن إنســـاني بالدرجة 
األولى، لكنه بهويات ثقافية متعددة حاله 
حال جميع الفنون األخرى. وتأسيسا على 
ذلـــك أصبـــح بالمـــكان أن القول: المســـرح 
والمســـرح  العربـــي  والمســـرح  األوروبـــي 
اإلنجليـــزي وهكـــذا. وهنـــا ال يمكـــن نغفـــل 
العديـــد مـــن األســـماء التـــي أســـهمت مـــن 
خـــال أدوار مختلفـــة في اجتـــرار تجارب 
مســـرحية أقدم منهـــا من خـــال المحاكاة 
أو النقـــل، فضـــا عن الترجمـــة واالقتباس 
ذلـــك  فـــي  وســـاعدت  شـــئت(  مـــا  )ســـمها 
عوامـــل عديدة لنســـمها التاقح الحضاري 
وســـهولة التواصل واالنتقـــال، وهنا برزت 
في عالمنا العربي الكثير األسماء بدءا من 
مارون النقاش في منتصف القرن التاســـع 
عشـــر ومعاصره أبو خليـــل القباني، من ثم 
جورج أبيض ويوســـف وهبـــي والريحاني 
وشـــوقي والحكيـــم، ومع الحكيـــم تعرض 
بعـــض الكتـــاب واألدبـــاء للمســـرح، فكتبوا 
فيـــه مثل علي أحمد باكثيـــر وعزيز أباظة 
والقائمـــة تطـــول والشـــيء نفســـه حـــدث 
فـــي بلدان عربية أخرى حقي الشـــبلي في 
العـــراق والطيـــب الصديقـــي فـــي المغرب 
وصوال إلى األجيال الاحقة، وكما ترى أن 
للمسرح ذاكرة جمعية استمرت في الحياة 
بدرجـــات متفاوتة  تخبو وتشـــع من جيل 
إلى آخر، لتوصلـــه إلى ما وصل إليه اليوم 

شكا ومضمونا ومدارس مختلفة.

 من النوافذ الرئيسة التي نطل عبرها  «
لمتابعة حركة واتجاهات األدب والحضارة 

العالميين، تحتل الترجمة فيها مكان 
الطليعة. هل تعتقد أننا مازلنا نفتقر 

إلى مؤلفات مترجمة عن ثقافة وفنون 
شعوب ما؟

بالتأكيـــد: وعلـــى رأيك يتفـــق الجميع؛ ألن 
الترجمـــة ليس فقط هي عملية إخبار 

وتوصيـــل ما يـــدور وما يجـــري من حولك 
في هذه الحضارة الشـــائكة والمعقدة جدا 
بـــكل إرهاصـــات الواقـــع اليومـــي، بـــل هي 
واحدة من أهم النوافذ الفكرية التي تطل 
من حافاتها على مساحات وألوان وتقاليد 
وتجارب إنسانية ووثقافية بألوان عديدة، 
خصوصا تلك التراجم األمينة التي تحفظ 
لـــك روح النـــص ومزاجه وصبغتـــه، ولكي 
يتحقـــق ذلـــك علـــى المترجـــم أن يعيـــش 
بنكهـــة وثقافـــة اللغـــة التـــي يترجـــم منها؛ 
ألنهـــا تنقـــل وتفصح عـــن المزاج الشـــعبي 
لذلـــك البلـــد ولذلك الشـــعب، وليس الكام 
الفنـــون بطبيعـــة تشـــكلها  المعجمـــي؛ ألن 
وتشـــيئها نصوصا داللية وجمالية تنضوي 
تحتها العديد من القيم الفكرية والنفســـية 
وخصوصـــا فـــي الفنـــون الدراميـــة، ومنها 
المســـرح وهذه القيم لـــن تجدها مرصوفة 
فـــي المعجـــم؛ ألنـــه ال يخبـــرك عنهـــا، لذلك 
روح  تحفـــظ  مـــن  ترجمـــة  إلـــى  نحتـــاج 
النـــص، ولك أن تطالـــع العديد مـــن الكتب 
المترجمة، التي ترميها بعد شـــرائها بسبب 
افتقـــار التراجـــم لمـــا ذكرنـــاه ســـابقا. ممـــا 
يجعـــل مـــن الترجمة بذاتها ولنفســـها عما 
إبداعيا قادرا على تشكيل بناء النص بلغة 

مختلفة.
من هذا المنظور نعود لســـؤالك المهم جدا، 
ولعلنـــا نتفق جميعا على أن الترجمة تمثل 
فـــي صميمهـــا معبـــرا للتواشـــج اإلنســـاني 
المجتمعـــات،  بيـــن  والمعرفـــي  والثقافـــي 
وهـــي حاضنـــة لـــإلرث الثقافي اإلنســـاني 
في مختلف العلـــوم والمعارف والمهارات، 
واليـــوم بحكـــم التطـــور التكنولوجـــي في 
علوم االتصال والتقنيات جعلت التواصل 
أســـهل بكثيـــر وألننـــا ال نعيـــش وحدنا في 
هـــذه الحضـــارة يتوجـــب علينـــا أن نتابـــع 
منجز اآلخر، وقراءتنا لآلخر يمكن أن ُتعد 
عامة ســـام ومحبة يمكـــن لآلخر أن 

يتاقهـــا بمشـــاعر من ذات النـــوع وإن كان 
مختلفـــا عنا في الكثير من األشـــياء، وهذا 
أيضا يشجع اآلخر على أن يهتم هو اآلخر 
بمنجزنا الثقافي والعلمـــي والمعرفي، وما 
أحوجنا إلى ذلك لتأكيد مساهمتنا ودورنا 
نحـــن العـــرب في بنـــاء الحضـــارة الراهنة، 
علنا نستعيد دورنا الناصع في بناء التراث 
اإلنســـاني، عندما شيدت الحضارة الغربية 
أغلـــب منجزهـــا المترجـــم على مـــا أكتنزه 
العـــرب مـــن كتـــب ومعـــارف فـــي العلـــوم 
المختلفـــة، والترجمة علـــى أهميتها اليوم 
نسجا من االستكشـــاف ليس فقط لقراءة 
توجهـــات اآلخر من حولنا فحســـب لكســـر 
الصوت الواحـــد واالنطواء والتقوقع على 
الـــذات، فمـــن خـــال النصـــوص المترجمة 
بإمكاننـــا الولـــوج للثقافـــات األخـــرى عبـــر 
المنافذ المعرفية المترجمة، ونهاية القول، 
نعـــم كنا بحاجـــة ومازلنا بحاجـــة إلى بذل 
المزيد من الجهـــد في الترجمة في حقول 
المعرفـــة المختلفـــة، وتلك دعوة لتشـــكيل 
دوائـــر ومؤسســـات تشـــجع علـــى الترجمة 
في العديـــد من المؤسســـات ذات العاقة، 

بما يخدم الوطن.

 يقول المخرج السوري مأمون  «
البني السينما العربية لم تصل إلى 

المرحلة التي تجبر اآلخرين على 
احترام الثقافة ...تعليقك؟

الســـينما لـــم تعـــد الســـينما كمـــا كانـــت، بل 
بســـبب  الســـينما  صناعـــة  جـــدا  تعقـــدت 
التطـــور التكنولوجـــي واإللكترونـــي الـــذي 
دخـــل بقوة في صناعتهـــا وأصبح عمودها 
الفقـــري اليوم، ولذلك ال أحد اليوم يحتمل 
مشـــاهدة فيلمـــا مصنوعا على غـــرار فترة 
الســـبعينات وما قبلها، فلنقـــل مجازا فيلما 
مصنعـــا باعتماده على الصـــورة والتركيب 
المســـار  ومكمـــات  فقـــط  المونتاجـــي 
الصوتي، وأنا شـــخصيا 

كأحـــد المعنييـــن فـــي هـــذا المجـــال فـــي 
النقـــد وصناعـــة الفيلم، أقـــول إن الصناعة 
الســـينمائية أصبحـــت تعتمـــد كثيـــرا على 
المؤثـــرات البصريـــة وتحولت فـــي العقود 
بالســـينما  نســـميه  ممـــا  األخيـــرة  الثاثـــة 
المؤثـــرات  ذات  الســـينما  إلـــى  الناعمـــة 
البصرية بالدرجة األســـاس وحتى الســـرد 
فيهـــا يحتـــل درجـــة محايثـــة للمؤثـــرات، 
بالرغـــم من أن الســـينما بطبيعتها الروائية 
هـــي فـــن الســـرديات البصرية، فإذا ســـلمنا 
بذلك ســـنقول: إننا باختصـــار بعيدين جدا 
عن هذه النقطة، كما لو أن سنوات ضوئية 
تفصلنا عن السينما األمريكية، وما يصعب 
األمر في الســـينما العربية أننا ال نولي هذه 
الصناعـــة مـــا يكفي مـــن االهتمـــام وتوفير 
رأس المال المناسب لها، المال الذي يكفي 
للنهـــوض بهـــا، إنها صناعـــة وصناعة ثقيلة 
تحتـــاج إلـــى كارتـــات وشـــركات ضخمـــة 
وكبيـــرة تتولى هذا األمر. أمـــا االتجاهات 
واإلضـــاءات التـــي تظهر هنـــا وهناك، فهي 
نـــادرة وال تســـتطيع أن تســـتمر وقاعـــات 
االحتفاء بها هي فقط الصاالت المخصصة 
لهـــا فـــي المهرجانات، لذلـــك حديثي يعنى 
أوال بالصناعـــة الســـينمائية وليـــس بأفام 
المهرجانات، ولو أنـــك ذهبت لمراجعة كل 
تأريخ السينما، فستجد أن كل االتجاهات 
الحـــرب  بعـــد  مـــن  ظهـــرت  التـــي  الفنيـــة 
العالمية الثانية حتى اليوم لم تستمر أكثر 
من عشر ســـنوات في أحسن األحوال خذ 
مثا الواقعية اإليطالية الجديدة وأجيالها 
الفرنســـية  الموجـــه  إلـــى  الثـــاث، وأنظـــر 
األندركراونـــد  وســـينما  الحـــرة  والســـينما 
وغيرها، قل لي أي منها استطاع الوصول 
إلـــى اللحظة الراهنة ؟ ال أحد؛ ألن لصناعة 
الســـينما متطلبـــات إنتاج بالغـــة الصعوبة، 
وبلدننـــا العربية غير قادرة على قيادة هذا 
النـــوع من الســـينما ألســـباب 

عديدة. أبرزهـــا ضعف اإليمان بدور الفيلم 
ووظيفته الفكريـــة والتربوية، وغيرها من 
األســـباب المعروفة من لـــدن الجميع. لذلك 
ليس لها جمهور واســـع خصوصا مع ظهور 
وتعـــدد الفضائيات والمنصـــات واإلنترنت 
والمواقع التي توفر مشاهدة أفام من كل 

نوع، وسهولة الوصول إليها. 

 يجب أن تنظر الدول باهتمام  «
للفيلم التسجيلي؛ ألنه هو البداية 
الحقيقية ألي سينما بالعالم..هل 

تتفق معي؟   

أحســـنت أتفـــق معـــك تمامـــا، لقـــد شـــكل 
الفيلم التســـجيلي أو الوثائقي في مراحل 
تأريخية أداة بالغة األهمية في بناء السمعة 
سياســـية للدول وأنظمتها، كما سلط بفعل 
طبيعته الواقعية ساحا قويا في مواجهة 
التحديـــات التـــي تواجـــه الشـــعوب، فضا 
عن كونه األســـاس المـــادي إلطاق صناعة 
السينما في العديد من البلدان التي تنبهت 
لـــدوره البنائـــي والثقافـــي. وُيعـــد الفيلـــم 
الفكريـــة  األســـلحة  أهـــم  مـــن  التســـجيلي 
الموجهـــة للداخـــل والخـــارج،  ويعلـــق ماك 
ســـينيت على فيلم “انتصـــار اإلرادة” الذي 
كتبته وأخرجته األلمانية ليني ريفنستال، 
في مـــارس العـــام 1935، “لقد تســـبب هذا 
الفيلـــم بهزيمـــة أوروبـــا مـــن قبـــل أن يقوم 
هتلـــر بغزوهـــا فعليـــا”، وُيعتبـــر مـــن أقـــوى 
وأهـــم األعمـــال الدعائيـــة لمـــا تضمنـــه من 
لقطـــات حاشـــدة  لجماهير الحـــزب النازي 
وخطابـــات زعمائه في حينه، فكان صادما 
على المســـتوى النفســـي لتلك البلدان أبان 
تلـــك الفتـــرة، وكانـــت أغلـــب دور الســـينما 
فـــي العالم، تعرض األفام التســـجيلية مع 
دعايات عروض األفام القادمة، ولكن هذا 
التقليد لألســـف انتهى وذبلت معه صناعة 

الفيلم التسجيلي.

 إصداراتك الجديدة؟ «

لقد صـــدر لي كتابـــان جديـــدان عرضا في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهما: 

“لـــذة الخـــوف وغوايـــة المثيـــر في ســـينما 
الرعـــب”، وهـــذا صـــدر عـــن المركـــز العربي 
للدراســـات والبحوث العلميـــة في القاهرة، 
وهو دراســـة سيكوسيسيولوجية تتعرض 
بالدرجـــة األســـاس لإلجابـــة عـــن ســـؤال: 
لمـــاذا تبـــدو المـــرأة مولعـــة أفـــام الرعب؟ 
أما الكتـــاب الثاني، فهـــو “دكتاتورية اللغة 
وأقنعـــة الرمـــز فـــي الخطـــاب االتصالـــي”، 
الدوليـــة  حـــورس  مؤسســـة  عـــن  وصـــدر 

للطباعة والنشر والتوزيع في القاهرة.
وأعمـــل بشـــكل حثيـــث عـــن االنتهـــاء مـــن 
كتـــاب جديد عـــن الســـرديات البصرية في 
فـــن كتابـــة ســـيناريو. ومنكب علـــى إنجاز 
إلـــى  باإلضافـــة  البحثيـــة  األعمـــال  بعـــض 

تفاصيل أخرى في الشعر والنقد. 

وحانت لحظة الشوق المسافر  «
لنسألك عن كلمتك األخيرة؟

أشـــكرك جـــدا علـــى إتاحـــة هـــذه الفرصـــة 
البـــاد  “جريـــدة  جمهـــور  علـــى  لإلطالـــة 
الغراء”، كما أشـــكرك مـــرة أخرى على فتح 
البـــاب للحديث عن موضوعات شـــتى تهم 
الثقافـــة والفـــن، وإن كان هنـــاك المزيد من 
الحديـــث الـــذي لـــم نتطـــرق إليه فـــي هذا 
اللقاء في مجاالت الشـــعر والنقد والكتابة 
وللحركـــة  لألحبـــة  متمنيـــا  المســـرحية، 
المســـرحية في مملكة البحرين المزيد من 

اإلنماء واالزدهار.

البالد تحاور كاظم مؤنس

كاظم مؤنس: الفيلم التسجيلي من أهم األسلحة الفكرية الموجهة للداخل والخارج

المسرح فن إنساني بالدرجة األولى لكنه بهويات ثقافية متعددة

هنــاك دائمــا أدبــاء ومفكــرون يعتبــرون ذا أهمية خاصة وتجتمــع فيهم الصفات 
التــي يمكــن أن تجعلهــم رموزا وصــورة صادقة لعصرهم، وكاظم مؤنس أســتاذ 
اإلعــالم المشــارك فــي الجامعــة األهلية بقســم اإلعــالم والعالقــات العامة، أحد 
أولئــك الــرواد الذيــن أغنــوا المكتبــة العربيــة بكنــوز في شــتى المعــارف، وحيدا 
بلغته منفردا بأســلوبه حتى أصبحت مؤلفاته األكثر شــيوعا وانتشــارا في العالم 

العربي.

لكاظــم شــخصيته المتميــزة ومنهجــه الخــاص ورأيــه المســتقل فــي عالــم 
األدب والفكــر والفــن بــرع فيــه كل البراعــة، ووجدت نفســي في 

حيــرة وشــقاء صياغة وطرح األســئلة على مثل هــذه القامة 
أمامــه  وقفــت  وأخيــرا  ومشــاهداتها،  وخبراتهــا  بتجاربهــا 
بصالبه وعزم وثقة في النفس، وأجريت معه الحوار التالي:

واإللكتروني التكنولوجي  التطور  بسبب  تعقدت  بل  كانت  كما  تعد  لم  السينما 
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حنان رضا تغازل زوجها: “تاج الرأس وكلي حاللك”
غازلـــت الفنانـــة البحرينيـــة الشـــابة، حنان 
رضـــا، زوجها الكويتي بكلمات رومانســـية. 
ونشـــرت رضا، عبر خاصية “ســـتوري” على 
“إنســـتغرام”، صورًا لها برفقـــة زوجها الذي 
لـــم تكشـــف عـــن وجهـــه، وظهـــرت وهـــي 
ترتـــدي بلـــوزة بيضـــاء منقوشـــة بالـــورود 
الحمراء الجذابة، مع تنورة ســـوداء أنيقة، 

واعتمدت الشعر الطويل المنسدل.
وعلقـــت حنان، قائلـــة: “الحب لـــك وحدك، 
أعشقك زوجي، سيد الرجال وتاج الراس، 
وأرفقـــت  حاللـــي”،  وكلـــك  حاللـــك،  كلـــي 

التعليق بصورة خاتم الزواج.
وجـــاءت مغازلـــة الفنانـــة، بعدمـــا تداولـــت 
صفحـــات المشـــاهير صورة أخيهـــا أليكس 
معتبريـــن أنـــه زوجهـــا، وأوضحـــت حنـــان 
رضا، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها 
“إنســـتغرام” أنه شـــقيقها، وال يشبه زوجها 
علـــى اإلطالق، قائلة: “للتوضيح فقط، هذا 
الشـــخص اللي بيكون معايـــا بالصور ليس 
زوجي، إنما هو أليكس أخوي، زوجي لونه 

أسمر وما يحب السوشيال ميديا”.
يذكـــر أن الفنانـــة الشـــابة البحرينيـــة حنان 
رضا قد احتفلت بعقد قرانها بنشـــر صورة 
توثـــق لحظـــة توقيعها علـــى عقـــد القران، 
ظهرت فيها برفقة زوجها الذي بقي وجهه 
مخفيًا، وانهالت التبريكات والتهاني عليها 

بحسب مجلة زهرة الخليج.
الفنانـــة  خرجـــت  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
البحرينية، لتكشـــف عـــن تفاصيل زواجها، 
مشـــيرًة إلـــى أن زوجها من خارج الوســـط 

الفنـــي، وأّن زواجهمـــا ليـــس تقليديـــًا “بـــل 
كان عـــن حب“. وأوضحت، في تصريحات 
لعـــدم  الحقيقـــي  الســـبب  أن  تلفزيونيـــة، 
نشـــرها صـــور زوجهـــا يرجـــع إلـــى رفضـــه 
التعامل مع “السوشـــال ميديا”، مؤكدًة أنها 

ُتحب هذه النوعية من الرجال.
وأكـــدت الفنانـــة أن “كورونا” غيـــرت كثيرا 
في شـــخصيتها، موضحة: “تحملت الكثير 

وعشـــت فـــي ظـــل ظـــروف عصيبة 
مثـــل أغلـــب النـــاس، ولكنـــي 

اكتشـــفت اننـــي صبورة، 
القـــول  وأصارحـــك 
يومـــا  أتوقـــع  لـــم 
بهـــذا  أتحلـــى  ان 

أننـــي  كمـــا  الصبـــر، 
عالجـــت جوانب ســـلبية عدة 

فـــي شـــخصيتي”. وأشـــارت حنـــان إلـــى 
أنهـــا كانـــت مـــن أوائـــل المطربيـــن الذيـــن 
“تفـــاءل  بأغنيـــة  الجائحـــة  مـــع  تفاعلـــوا 
خيـــر”، التي جمعتهـــا وزمالءها مشـــاري 

وحمـــد  الهدهـــود  وعبدالقـــادر  الحديبـــي 
القطـــان وأمـــل العنبـــري، واســـتطردت: “ال 
أعتقـــد أنني ســـوف أطـــرح عمـــال آخر عن 

الجميـــع )كورونـــا(،  أن  الســـيما 
لتجـــاوز  يســـعى 
هذه األزمة التي 
كثيـــرا  عطلتنـــا 
مـــن  وعّقـــدت 

حياتنا”.

انضمت الممثلة األمريكية سكارليت جوهانسون إلى طاقم عمل  «
الفيلم الذي سيصوره ويس أندرسون في إسبانيا، والذي يضم توم 

هانكس، وبيل موراي، وتيلدا سوينتون، ومارغوت روبي، حسب ما 
ذكرت اإلثنين مجلة “هوليوود ريبورتر”.
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أفضل األعمال السينمائية والوثائقية والمسلسالت الجديرة بالمشاهدة في نتفلكس
األكشـــن لعشـــاق  واشـــنطون  دانـــزل  للنجـــم   The Bone Collector فيلـــم  إضافـــة 

إعداد: طارق البحار

 ما بين األعمال الكثيرة في منصة نتفلكس المتنوعة، هناك العديد من األعمال السينمائية والوثائقية والمسلسالت 
جديــرة بالمشــاهدة، مــن أجمــل األعمــال الفيلــم الهنــدي MiMi والــذي يتحــدث عــن الحمل البديــل أو تأجيــر الرحم، 
ووثائقــي يحكــي قصــة مرعبــة للســفاح ”هنــري ليي لوكاس“ الشــهير، مع قمة األفالم مــع النجم األســمر الكبير دانزل 

واشنطون في The Bone Collector إلى جانب مجموعة من األعمال شاهدناها لكم:
نــتــفــلــكــس  « “تـــحـــفـــة   

جريمه  فيلم  الجديدة” 
بالمشاهدة،  جدير  أكشن 
سيارة  ــادث  ح بعد  تبدأ 
ــاوي فــي الــيــونــان،  ــأس م
ــكــي  ــد ســـائـــح أمــري ــج ي
مــؤامــرة  داخـــل  نفسه 
حيث  خطيرة،  سياسية 
الــهــرب؛  عليه  يــتــوجــب 
حياته! إنــقــاذ  ــل  أج مــن 

Beckett 

وثـــائـــقـــي صــــــادم مــن 
من  مــكــون  نتفليكس، 
أربع حلقات عن عملية 
سطو على بنك غريبة 
وتحقيقات  ومــحــِيــرة، 
مـــع  آي  بـــــــي  اإلف 
مــجــمــوعــة غــريــبــة من 

المشتبه بهم.

Evil Genius 

 صـــدر فـــي نيتفلكـــس فيلـــم 
األكشـــن الكوميدي الفرنســـي 

 The Last Mercenary
من بطولة نجم األكشن سابًقا 
تـــدور  فانـــدام.  كلـــود  جـــان 
أحداثـــه عندمـــا يعـــود عميل 
ســـري إلى فرنســـا لتبرئة ابنه 

من قصية تم تلفيقها ضده.

The Last Mercenary 

 مسلســـل بريطاني قصير 
مقتـــل  بعـــد  يبـــدأ  رائـــع، 
يعمـــل  عربـــي  مهاجـــر 
البيتـــزا،  توصيـــل  فـــي 
ويقـــود التحقيق للكشـــف 
عـــن مجموعـــة مـــن كبـــار 
تقـــف  التـــي  الشـــخصيات 
وراء تهريـــب المهاجريـــن 

إلى بريطانيا واالستفادة منهم ماديًا.

Collateral

أحــــــداث  « تــــــــدور   
الفرنسي  المسلسل 
 Gone For القصير 
ــار  إطـ ــي  فـ  Good
والغموض  الجريمة 
يفقد  شــخــص  عــن 
ظروف  في  محبوبته 
مسلسل  غــامــضــة، 
تقع  جميل  أوروبـــي 
5 حلقات. أحداثه في 

Gone For Good

مسلسل  « الرعب  لمحبي   
قصته  تـــدور   Marianne
حول كاتبة الرعب الفرنسية 
الــعــودة  على  تجبر  الــتــي 
وذلك  رأسها،  مسقط  إلى 
التي  المرأة  بــدأت  أن  بعد 
طغت أحالمها منذ خمسة 
الظهور.  فــي  عــامــًا  عشر 
فقط  واحد  بموسم  متوفر 
حــلــقــات.  ٨ مـــن  ــون  ــك م

Marianne 

الممتازة  « األفــالم  من   
المنصة  دخلت  التي 
Af�  مؤخرا فيلم الرعب
المستوحى   termath
حقيقية،  أحـــداث  مــن 
وتــــتــــنــــاول قــصــة 
إلى  ينتقالن  زوجــيــن 
وهناك  جــديــد،  مــنــزل 
فجأة  ــور  األمـ تنقلب 
ــى عــقــب! ــل رأســــــًا ع

Aftermath 

قصة  « يحكي  وثائقي   
ــة لــلــســفــاح  ــب ــرع م
”هنري ليي لوكاس“، 
بالعديد  قــام  ــذي  وال
القتل  ــم  ــرائ ج ــن  م
ــه!  ــن بـــاعـــتـــراف م
 The مـــســـلـــســـل 
 Confession Killer
حلقات؛   5 من  رحلة 
الحقيقة! لكشف 

   The Confession Killer  

كوميديا  « مسلسل   
ــول  ســــــــــوداء، حـ
صــــداقــــة تــنــشــأ 
صعبة  أرمــلــة  بين 
ــس  الـــمـــراس ده
أحـــدهـــم زوجــهــا 
شابة  وبين  وهــرب، 
لكن  بالحياة،  مليئة 
غامض! سر  لديها 

 Dead to Me 

نيتفلكس  « عــلــى  ــر  ــوف ت
ــارة  اإلث ــالم  أف أجمل  أحــد 
 The Bone والــغــمــوض 
قصة  فـــي   Collector
تتعاون  مــروعــة  جريمة 
مصاب  ومحقق  شرطية 
ــل  ــات ــض عـــلـــى ق ــب ــق ــل ل
تمثيل  مـــن  ــووس.  ــهـ نـ
دينزيل  الكبير  الــنــجــم 
جولي. وانجلينا  واشنطن 

 The Bone Collector

علـــى  قصيـــر  مسلســـل وثائقي   
نتفليكـــس، يحكـــي القصـــة التي 
البرازيلـــي  المجتمـــع  صدمـــت 
امـــرأة  أطلقـــت  حيـــث  والعالـــم، 
النار علـــى زوجها الثـــري وقامت 

بتقطيع أوصاله بصورة مرعبة!
تضـــم هـــذه السلســـلة الوثائقيـــة 
أول مقابلة للقاتلة بعد الجريمة.

 Once Upon a Crime

ــة ســفــاح كــالــيــفــورنــيــا  « ــص ق
يسمونه هناك  أو كما  الشهير 
ريتشارد  الليلي“  ”المترّصد 
أغرب  من  يعتبر  والذي  راميرز 
المجرمين بشهادة المحققين، 
في  معينا  نمطا  يتبع  ال  فهو 
الوثائقي  ضــحــايــاه!  اخــتــيــار 
بشكل  التحقيقات  سير  عرض 
نشأته  عــن  وبـــدا  ــدا  ج مميز 
وكيف أثر ذلك عليه فيما بعد.

Night Stalker 

الهندية،  « األفـــالم  أجــمــل  مــن   
الحمل  ــن  ع يــتــحــدث  والــــذي 
في  ــم،  ــرح ال تأجير  أو  الــبــديــل 
رسالة إنسانية جميلة، وال تخلوا 
الكوميدية  المواقف  من  أيًضا 
عن  مــعــهــا  ــتــوقــف  ت ال  ــي  ــت ال
جميل،  بتصوير  الفيلم  الضحك 
وموسيقى  رائعين،  وممثلين 
مضحكة  وحـــــوارات  لطيفة، 
نفسه. ــت  ــوق ال ــي  ف ومـــؤثـــرة 

MiMi 

 بعـــد إنقاذهـــا مـــن مخبـــأ تحـــت األرض 
عاشـــت فيـــه ١٥ عاًمـــا الماضيـــة، تقـــرر 
إلـــى مدينـــة نيويـــورك  امـــرأة االنتقـــال 
لتعيـــش حيـــاة طبيعيـــة علـــى الرغم من 
وجـــود العديد من العقبـــات في طريقها. 
مسلسل كوميدي لطيف من ٤ مواسم. 

Unbreakable Kimmy Schmidt 

فيلـــم ســـوداوي، مخيـــف، وحاصـــل 
علـــى تقييمـــات عاليـــة جـــًدا، حيـــث 
غامضـــة  منـــارة  حارســـا  يحـــاول 
العقليـــة  ســـالمتهم  علـــى  الحفـــاظ 
أثنـــاء العيـــش في جزيـــرة نائية في 

تسعينات القرن التاسع عشر.

The Lighthouse 
 مـــن األفـــالم الجديـــدة فيلـــم 
النجمة الجميلة )أديسون راي(، 
مراهقـــة  فتـــاة  تنطلـــق  وفيـــه 
لتطوير شـــكل وحياة صديقها 
الفاشـــل في المدرسة الثانوية! 

وهو من إنتاج نتفلكس.

He’s All That
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غسل اليدين أهم الحروب ضد البكتيريا والفيروسات
خلصــت دراســة جديــدة إلــى أنه إذا كنــت تريد حقــا تنظيف 
يديك من البكتيريا والفيروســات، فيجب عليك غســل يديك 

)بقوة( لمدة 20 ثانية على األقل في كل مرة.
بتنظيــف  اليديــن،  لغســل  النموذجيــة  اإلرشــادات  وتنصــح 

اليدين لمدة 20 ثانية على األقل.
ولتقييــم هــذه التوصيــة، ابتكــر عالــم الرياضيــات التطبيقية 
بــول هاموند، من جنوب كمبريدجشــير فــي إنجلترا، نموذجا 
الستكشــاف كيفيــة عمــل فيزيــاء غســل اليديــن، وتحديــد 

المــدة التــي تســتغرقها إزالــة الفيروســات والبكتيريــا 
والجزيئات األخرى من اليدين.

اليديــن  غســل  فعاليــة  أن  النمــوذج  وكشــف 
مرتبطة بمدى قوة التنظيف.

ويأخذ النموذج ثنائي األبعاد، في االعتبار، 
اليديــن علــى نطاق مجهري، واســتخدم 
األســطح المتموجــة لتمثيــل األيدي ألن 
هذه األســطح خشنة، ما يعكس خشونة 
الجلد، مفصولة بغشاء رقيق من السائل، 
والتــي تتحــرك عبــر بعضهــا البعــض عنــد 

الفرك.
وينتهــي المطــاف بالجســيمات 

مثــل البكتيريــا والفيروســات محاصــرة فــي “وديــان” هــذه 
األسطح، عالقة في ما يشير إليه الباحث بـ “اآلبار المحتملة”.
وبالنظــر إلــى ذلــك، من أجل إخراج الجزيئــات مثل البكتيريا 
والفيروســات، مــن اليد أثناء الغســيل، يجــب أن تكون طاقة 

تدفق المياه عالية بما يكفي إلخراجها.
وأظهــر النمــوذج أن قــوة هــذا التدفــق تعتمــد علــى الســرعة 
التــي تفــرك بها يديك. وتحديــدا، تزيل الحــركات األكثر قوة 

الجزيئات بسهولة أكبر.
وقــال الدكتــور هامونــد، الذي يدير شــركة االستشــارات 
 ”Hammond Consulting Limited“ العلميــة 
بالمملكة المتحدة “يخبرك التدفق بشكل أساس 
بالقــوى الواقعــة علــى الجســيمات، ثم يمكنك 
معرفــة كيفية تحرك الجســيمات ومعرفة ما 

إذا كانت تمت إزالتها”.
وأوضــح هامونــد فــي بيــان صحافــي أنــه 
عندمــا يتعلــق األمــر بضمــان نظافــة يديــك 
بشــكل صحيــح، فــإن العمليــة تشــبه إلى حد 
كبيــر تنظيف بقعــة على قميــص. وكلما كانت 
الحركة أسرع، زادت احتمالية إزالة الفيروسات 

والبكتيريا بنجاح.

بيــن  عمــر  الســنغالي  الفنــان  أصــدر 
ألبومــا مكونــا مــن مــن 9 مقطوعــات 
المخاطــر  إدراك  إلــى  يدعــو  غنائيــة 

المرتبطة باالحتباس الحراري.
ويقــول عمــر بيــن قائــد فرقة “ســوبر 
اختــار  إنــه  األســطورية  دايمونــد” 
هــذا  ألن  “المنــاخ”؛  عنــوان  أللبومــه 
عميًقــا،  تفكيــًرا  يتطلــب  األخيــر 
خصوصا لدى األفارقة، نظًرا للوسائل 

المحدودة المتوافرة لديهم.
التصحــر  مــن  تعانــي  فإفريقيــا 
وموجــات  والفيضانــات،  والجفــاف 

الحر وغيرها من التأثيرات السلبية.
وتتنــاول إحــدى المقطوعــات ظاهرة 
دوافــع  عــن  وتتســاءل  الشــائعات 
بعــض األطــراف للحديــث بســوء عن 

اآلخرين من وراء ظهورهم.
وأكــد فــي هــذا الصــدد أن هــذا النوع 
مــن الســلوك يزعجــه وال يفهمــه أبدا، 
ودعــا إلــى الكــف عــن الخــوض فــي 

حياة الناس الخاصة.

فنان سنغالي 
يغني للمناخ

ال يتســنى كثيرا مشاهدة فنان كبير 
وهو يرسم لوحاته أو ينحت أعماله. 
بــات بإمكانهــم  لكــن ســكان مدريــد 
رؤيــة أحــد أهــم فناني إســبانيا وهو 
يــؤدي عملــه فــي الهــواء الطلــق في 

ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة.
يضــع  يوليــو،  بدايــة  منــذ  ويوميــا 
الرســام والنحات أنطونيو لوبيز )85 
عامــا( حامــل اللوحــات ويثبت عليه 
لوحــة من القماش، ثم يبدأ في مزج 

األلــوان والرســم تحــت نظر حشــود 
ومحبــي  والمــارة  المتســوقين  مــن 
حولــه.  يتجمعــون  الذيــن  الفنــون 
المعــروف  الفنــان  هــذا  ومشــاهدة 
وهو يعمل وسط المتاجر السياحية 
الســاحة  فــي  اليناصيــب  وأكشــاك 
تبعــث البهجــة فــي نفوس الســكان. 
عملــه  مــن  شــهرة  لوبيــز  واكتســب 
الفنــي الطويل في إســبانيا، وأعماله 

في متاحف العالم. 

لوحات لوبيز تشّد اإلسبان في ساحة مدريد

صورة تظهر الطبيعة الجميلة للرعي في المملكة العربية السعودية.                 تصوير: عبدالمجيد الجهني

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تتطلــع موريشــيوس، التــي يعتمــد اقتصادها بشــدة على 
الســياحة، إلى إعادة فتــح حدودها بالكامل في 1 أكتوبر 
2021، والترحيب بالمســافرين الدوليين المحصنين دون 
قيــود.  وســيتمكن الــزوار، الذين يقدمــون فحص كورونا 
استكشــاف  مــن  مغادرتهــم  مــن  ســاعة   72 قبــل  ســلبي 

الجزيرة بحرية فور وصولهم.
وفــي هــذا الوقــت مــن العــام، يجد الــزوار المنــاخ المثالي 
لالســتمتاع باألنشــطة الخارجيــة المتنوعة، التــي تقدمها 
ذات  الشــواطئ  علــى  االســترخاء  مثــل  موريشــيوس، 

الشهرة العالمية. 

موريشيوس تفتح حدودها

امرأة تحصد الورد بسلطنة عمان.  تصوير: أحمد الحوسني 

عبــدهللا  الســوداني  الطبيــب  ودع 
صفحتــه  علــى  أصدقــاءه  عامــر 
االجتماعــي  التواصــل  بموقــع 
قبــل  مؤثــرة،  برســالة  فيســبوك، 
طالًبــا  ســاعات،   3 بنحــو  وفاتــه 
فــي  بالمغفــرة  لــه  والدعــاء  العفــو 
حــال رحيلــه، ُقبيــل دخولــه غرفــة 
العمليات بمستشــفى جليــن إيجلز 

بالعاصمة الماليزية كوااللمبور.
ووفقــا لصحيفــة الســوداني، كتب 
أن  الجميــع  مــن  أرجــو  عبــدهللا: 
يسامحوني، ســامحوني وال تكنوا 
ال  قبــري  علــّي  يضيــق  شــيء  لــي 
أدري فــي أي يــوم وأي ســاعة وأي 
لحظــة ولكــن أريــد أن اتــرك خلفي 
يحمــل  ال  وقلــب  جميلــة  بصمــة 

سوى أن يدعو له الجميع بالمغفرة 
مضيًفــا  رحيلــي”.  بعــد  والرحمــة 
اللهــم  أثــرا طيبــا،  “اللهــم اجعلنــي 
إني اسألك حسن الخاتمة، أسألكم 
خالص الدعاء فلتدعوا لي انشروا 
مــا ينفعنــي، واتركــوا مــا يؤثمنــي، 
الطيبــة،  بدعواتكــم  واذكرونــي 
وال تبكــوا علــّي بــل ادعــو لــي فــي 

سجودكم”.
علــى  الحاصــل  عبــدهللا  وكان 
مــن  األجنــة  علــم  فــي  ماجســتير 
جامعــة ليــدز بريطانيــا قــد أصّيب 
بالتهــاب حاد فــي الزائدة الدودية، 
ما أدى إلى انفجارها، وتسببت في 
وفاته، ليلحق بزوجته التي وافتها 

المنية قبل 10 أيام من وفاته.

طبيب سوداني يودع أصدقاءه على صفحته ويتوفى

أجــرى الفنــان الكويتــي الكبيــر جاســم النبهــان، 
عمليــة جراحية جديــدة في إحدى عينيه، بأحد 

المستشفيات بالكويت، وتكللت بالنجاح.
علــى  الرســمية  النبهــان،  صفحــة  مديــر  ونشــر 
“إنستغرام”، صورة للفنان عبر خاصية “ستوري”، 
جاســم  الكبيــر  الفنــان  “أجــرى  عليهــا  مكتــوب 
النبهــان اليوم عملية جراحية في العين.. الحمد 
لله على ســالمتك يا أبوطالل ما تشــوف شــر يا 
رب.. هللا يحفظــك ويطول بعمــرك ويمدك دائًما 
بالصحــة والعافيــة يــا رب العالميــن“. وهذه هي 
العمليــة الجراحيــة الثانيــة التــي يجريهــا الفنان 
الكويتي في عينيه، إذ أجرى في أبريل الماضي 
إحــدى  شــبكية  فــي  ناجحــة  جراحيــة  عمليــة 

عينيه، بأحد مراكز طب العيون في الكويت. 

الفنان النبهان يجري عملية جراحية في عينه الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:50

 11:42 

3:12 

6:10

7:40 
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يمكــن أن يفعــل البرقــوق الســحر مــن خالل مســاعدتك على 
إنقاص الوزن وتحسين الهضم، والحفاظ على صحة عظامك 
ودمــك، وأكثــر مــن ذلــك بكثير. هــذه الفاكهة مليئــة بالعناصر 
الغذائية الصحية التي يحتاج إليها جســم اإلنسان، فهي تعد 
وجبــة خفيفــة مثاليــة يمكنــك تناولهــا فــي أي مــكان، وتدعم 

وظائف الجسم العديدة.
ويحتــوي البرقــوق علــى 732 مجــم مــن البوتاســيوم، هــذه 
المعــادن الكبيــرة ضرورية لجســمنا ألنها تســاعده على العمل 

بشكل صحيح وكذلك منع العديد من األمراض.

البرقوق.. الفاكهة السحرية
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