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ســـلطت وزارة الخارجية األميركيـــة الضوء على تورط 
النظـــام اإليرانـــي منـــذ توليـــه الســـلطة فـــي أكثـــر مـــن 
360 عمليـــة إرهابيـــة دوليـــة، تتضمـــن عمليـــات اغتيال 

وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة.
ووثقـــت الـــوزارة في تقرير لهـــا، الجمعة، تلـــك العمليات 
ضمـــن “حملـــة اإلرهـــاب العالميـــة” التـــي قام بهـــا النظام 
اإليرانـــي وتضمنت ما يصل إلى 360 اغتياال مســـتهدفا 
فـــي دول أخـــرى، وكذلـــك التفجيـــرات الجماعيـــة التـــي 

قتلت وجرحت المئات.
الواليـــات  تعتقـــد  المنشـــورة،  الحقائـــق  لورقـــة  ووفقـــا 
المتحـــدة أن عمليـــات االغتيـــال هـــذه قـــد نفذتهـــا فـــي 
األســـاس قوة القـــدس التابعـــة للحرس الثـــوري ووزارة 
المخابـــرات، ولكن أيضا عبر أطـــراف ثالثة ووكالء مثل 
ميليشـــيات “حـــزب هللا” اللبنانـــي. وأكـــدت الخارجيـــة 
الدبلوماســـي  الغطـــاء  تســـتخدم  إيـــران  أن  األميركيـــة 
وعصابـــات  اإلجراميـــة  العصابـــات  باســـتخدام  وتقـــوم 

المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج.

النظام اإليراني متورط في 360 عملية إرهابية
واشنطن: طهران تستخدم العصابات اإلجرامية لتنفيذ عملياتها السرية بالخارج

تقرير الخارجية األميركية وثق “حملة اإلرهاب العالمية” التي قام بها النظام اإليراني

دبي - العربية.نت

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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هنأ عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة  المواطنين بمناســـبة 
مرئيـــة  كلمـــة  فـــي  المبـــارك،  الفطـــر  عيـــد 
ورسائل نصية )sms( عبر هواتفهم النقالة.

وتلقى المواطنون رسائل نصية، جاء فيها: 
“نرســـل لكم جميعـــا تهانينا بمناســـبة قدوم 
عيـــد الفطـــر المبارك، ســـائلين هللا تعالى أن 
يمتعكـــم بالصحـــة والعافيـــة، وعســـاكم من 

العايدين الفايزين، وكل وعام وأنتم بخير
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين”.

جاللة الملك يهنئ المواطنين برسائل نصية
محرر الشؤون المحلية

جاللة الملك

عبدالنبي الشعلة اِم الِعيِد.. إَنّ  ِفي َأَيّ
الُقلوَب ِبَرْغِم الُبعِد 

ِصُل )09(َتَتّ

ترفع “البالد” أســـمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
العهد صاحب السمو الملكي األمير 

ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، وإلى 
الوفـــي؛  البحريـــن  مملكـــة  شـــعب 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، 
داعية هللا أن يعيد هذه المناســـبة 
على شعب مملكة البحرين، وعلى 
واإلســـالمية  العربيـــة  األمتيـــن 

بالخير واليمن والبركات.

“^”   تهنئ   بعيد   الفطر

والئم العيد
 تتحول إلى “بارسالت”

)12( زينب العكري )15(



أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي واألمة اإلسالمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخيرات والبركات

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي باس
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلير والبركات
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وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلير والبركات

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
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وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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   وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات
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عيد الفطر السعيد
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والصحة والسالمة من كل شر

عائلة املسّلم



تبـــادل ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي  خليفـــة 
العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة، برقيات التهنئة بمناســـبة حلول 
عيـــد الفطر المبارك مـــع أخوانه أصحاب 
الجاللة والفخامة والســـمو قـــادة الدول 

الخليجية والعربية واالسالمية الشقيقة 
والصديقة.

وأعـــرب جاللته فيها عن أطيـــب تهانيه 
وخالـــص تمنياتـــه لهـــم بموفـــور الصحة 
والســـعادة، داعيـــا المولـــى عـــز وجل أن 
يعيد هذه المناســـبة المباركـــة على هذه 
الدول وشـــعوبها الشـــقيقة بوافـــر الخير 
عـــن  يرفـــع  وأن  والمســـرات،  واليمـــن 
الجميـــع وبـــاء جائحة فيـــروس كورونا، 
وعودة كافة األمور إلى طبيعتها لما فيه 

الخير للبشرية جمعاء.
وتبـــادل، برقيـــات تهنئة بمناســـبة حلول 

عيـــد الفطر المبارك مـــع أخوانه أصحاب 
الجاللة والفخامة والســـمو قـــادة الدول 
الخليجية والعربية واالسالمية الشقيقة 
والصديقـــة، ورؤســـاء الـــوزراء وأوليـــاء 
العهـــود، عّبـــر ســـموه فيهـــا عـــن خالـــص 
بـــدوام  لهـــم  تمنياتـــه  وأطيـــب  تهانيـــه 
الصحة والسعادة، مبتهال إلى الباري جل 
شـــأنه أن يعيد هذه المناســـبة الســـعيدة 
علـــى هـــذه الـــدول وشـــعوبها الشـــقيقة 
بوافـــر الخير واليمن والمســـرات، ســـائالً 
هللا عـــز وجل أن يحفظ الجميع في ظل 

االنتشار العالمي لفيروس كورونا.

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  ملـــك  تلقـــى  
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ورئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
وولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــات  خليفـــة،  آل 
حلـــول عيـــد الفطر المبـــارك، من كل من 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول 
ركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ورئيس الهيئـــة العليا لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو 
الشـــيخ عبـــد هللا بن عيســـى آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون الديـــوان الملكـــي ســـمو 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الشـــيخ علـــي 

التهانـــي  آيـــات  أســـمى  فيهـــا  رفعـــوا 
والتبريكات بالمناسبة السعيدة، داعين 
المولـــى عـــز وجـــل أن يعيدهـــا عليهـــم 
وعلـــى  والســـعادة،  الصحـــة  بموفـــور 
مملكـــة البحرين وشـــعبها الكريم بمزيد 
مـــن التقـــدم واالزدهـــار وعلـــى األمتين 
العربية واإلسالمية بوافر الخير والُيمن 

والبركات.

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
ورئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة وولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
تهنئة بمناســـبة حلول عيد الفطر الســـعيد، 
مـــن كل من ســـمو الشـــيخ حمد بـــن محمد 
بن ســـلمان آل خليفة وســـمو الشيخ خالد 
بن محمد بن سلمان آل خليفة، أعربا فيها 
عـــن خالـــص التهانـــي وأطيـــب التبريكات 

بالمناسبة الكريمة، ضارعين إلى هللا العلي 
القديـــر أن يعيدهـــا عليهـــم بوافـــر الصحة 
والســـعادة وعلـــى وطننـــا العزيـــز وشـــعب 
البحريـــن الوفي بـــدوام التقـــدم والرخاء، 
وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالُيمن 

والخير والمسرات.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

... ويتبادلون التهاني مع قادة الدول

... ويتلقون التهاني من أشقاء جاللة الملك

... ويتلقون التهاني من أبناء محمد بن سلمان

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

 ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

local@albiladpress.com
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ِصُل اِم الِعيِد.. إَنّ الُقلوَب ِبَرْغِم الُبعِد َتَتّ ِفي َأَيّ
كل عــام وأنتــم بخيــر، مع أطيــب التهاني والتبريــكات، مقرونة بالشــكر واالمتنان 
والتحية والتقدير لكل الفرسان البواسل  الذين ال تغمض لهم عين وهم ساهرون 
علــى راحتنا وضمان ســالمتنا وصحتنــا وحماية أرواحنا؛ الجنــود المرابطين على 
الخطــوط األماميــة مــن األطباء وكوادر الرعاية الطبيــة والتمريض وكل العاملين 
علــى منافــذ البالد الحدودية والمفتشــين والمتطوعين الذين يعملون ويخوضون 

معارك يومية ويقاتلون جنًبا إلى جنب في مواجهة جائحة كورونا الفتاكة.
ونحتفــي هــذا العــام بعيــد الفطــر المبــارك ونحــن نعيش ونمــر بظروف اســتثنائية 
جعلــت االحتفــال بــه يختلف في نكهته ومظاهره االبتهاجيــة عن المعتاد، ويتميز 
بغيــاب بعــض الطقــوس والعــادات التقليديــة واإليمانيــة كصــالة العيــد ووالئمــه 
وتجمعــات وزيــارات األهــل واألصدقاء، إال أن هذه المناســبة علــى الرغم من ذلك 
تظل أشد تمسًكا بجوهرها ورونقها الروحي الحقيقي وبمعانيها وقيمها اإلنسانية 
واالجتماعيــة، وســتتمحور اللقــاءات هذا العــام ضمن الدوائر األســرية المحدودة 
المفعمــة بالــود والحميميــة مــن دون أن نفقــد أو نفتقــد حالــة التواصــل المتســعة 
باألقارب واألصدقاء باستخدام ما وفره لنا العلم من وسائل التواصل االجتماعي 

المتطورة.
وال نريــد فــي هــذه المناســبة أن نســتمع ألغنيــة “عيــد بأية حال عدت يــا عيد” من 
شعر المتنبي، وال داعي أو مبرر لدخول الحسرة والضجر إلى بيوتنا أو النفاذ إلى 
قلوبنا، فهذه أيام عيد حقيقية نحتفل فيها أيًضا بانتصار وتألق إرادتنا وتصميمنا 

وعزيمتنا على مواجهة هذا الوباء.
وفــي هــذه األيــام الســعيدة ســنلتزم بصرامــة بالمتطلبــات الوقائيــة واالحترازية، 
وسنتمســك بالتفــاؤل واألمــل وبالفــرح والغبطة والســرور، وســنرقص علــى أنغام 
وأهازيــج الفخــر واالعتــزاز، فقــد صمدنــا ونجحنــا في المعــارك التــي خضناها من 
الحرب التي ما نزال نخوض مراحلها األخيرة والتي ستتكلل بالنصر إن شاء هللا.
إن ساعة النصر آلتية ال ريب فيها، فنحن نخوض هذه الحرب تحت راية وقيادة 
حكيمــة واعيــة؛ قيــادة صاحــب الجاللــة الملك المفــدى حمد بن عيســى آل خليفة 
حفظــه هللا ورعــاه، بدعــم ومســاندة مــن صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، وصاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء حفظهما هللا ورعاهما، ولهم جميًعا نرفع أصدق التهاني والتبريكات بهذه 

المناسبة المباركة.
لقــد تعلمنــا في خضم هــذه المحنة، كما علمتنا األشــهر القليلــة الماضية، خصوًصا 
شــهر رمضــان المبــارك، الكثيــر مــن الــدروس والعبــر التي ســتمكننا من االســتعداد 
الستقبال عصر ما بعد كورونا؛ عصر جديد نأمل أن تتعزز فيه قيم اإلخاء والوالء 
والتعــاون واالحتــرام المتبــادل فيما بيننا، لقد تعلمنا في هذا الوطن العزيز الغالب 
أن علينــا أن نقــف جميًعــا خلــف قيادتنــا صًفــا مرصوًصا بــكل أطيافنــا وانتماءاتنا 
وفي خندق واحد للدفاع عن أنفسنا وعن وطننا وعن مستقبلنا  في وجه أعدئنا 
بمختلــف أجنداتهــم، وقــد كانــت أجنــدة كورونــا زهــق أرواحنــا، وثمــة أعــداء لنــا 

أجندتهم قتل أوطاننا، وأوطاننا أعز علينا من أرواحنا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

جـاللة الملــك وسمـو رئيـس الوزراء وسمو 
ولـي العهـد يتبــادلـون برقيــات التهـانـي

ـــا” ـــة “كورون ـــاء جائح ـــرية جمع ـــن والبش ـــن البحري ـــع اهلل ع ـــأن يرف ـــوات ب دع

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن ســـلمان آل خليفة بمناســـبة حلول 

عيد الفطر السعيد.
اعرب فيها ســـموه عـــن خالص تهانيه 
وتبريكاتـــه لجاللتـــه بهـــذه المناســـبة، 
داعيا هللا ســـبحانه وتعالى أن يحفظ 
جاللـــة الملـــك المفـــدى ويرعـــاه، وأن 
يعيـــد هذه المناســـبة الكريمة وأمثالها 
علـــى جاللتـــه، وعلى شـــعب البحرين 
الوفـــي واألمـــة العربيـــة واإلســـالمية 

بوافر اليمن والخير والبركات.
كمـــا عبـــر ســـمو رئيـــس الـــوزراء فـــي 
برقيتـــه عـــن اعتـــزازه بقيـــادة جاللـــة 
الملك الحكيمة لمسيرة الخير والتقدم 
والنمـــاء فـــي مملكـــة البحريـــن، وبمـــا 
يواصل جاللتـــه تحقيقه من إنجازات 
كبيــــرة، لخيــــر ورفـــاه الشـــعب الوفي 
المحب لجاللته، داعيا ســـموه المولى 
عز وجل أن يحفظ جاللته وأن يســـبغ 
عليه موفـــور الصحة والســـعادة، وأن 
يرفـــع عن مملكـــة البحرين والبشـــرية 

جمعاء جائحة فيروس كورونا.
وبعث ملك البالد برقية شـــكر جوابية 
إلـــى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة.

اعرب فيها جاللته عن خالص شـــكره 
برقيـــه  علـــى  الـــوزراء  رئيـــس  لســـمو 
ســـموه المهنئـــة بعيـــد الفطـــر المبارك، 
داعيـــا هللا تعالى أن يعيد على ســـموه 
هـــذه المناســـبة المباركـــة وهـــو ينعـــم 
وعلـــى  والعافيـــة،  الصحـــة  بموفـــور 
وشـــعبها  العزيـــزة  البحريـــن  مملكـــة 
الوفـــي واألمـــة العربية و اإلســـالمية، 
عـــن  يرفـــع  وأن  والبـــركات،  باليمـــن 
البشـــرية جمعـــاء هـــذا الوباء ويســـبغ 

على عباده نعمة الصحة.
وتلقـــى جاللة الملك برقيـــة تهنئة من 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة بمناســـبة حلـــول عيد الفطر 
الســـعيد،رفع فيهـــا ســـموه الـــى مقـــام 
جاللتـــه الكريم أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات مقرونًة بخالص األمنيات 
بهـــذه المناســـبة الســـعيدة، داعيـــًا هللا 
سبحانه وتعالى في هذه المناسبة أن 
يحفـــظ جاللته ويحقـــق كل ما يتطلع 
إليـــه مـــن رفعٍة وتقـــدٍم لهـــذه المملكة 
الغاليـــة وأبنائهـــا األوفيـــاء، وأن يعيد 
هـــذه المناســـبة الكريمة علـــى جاللته 
وهـــو ينعم بموفور الصحة والســـعادة 
وطـــول العمـــر وعلى األمتيـــن العربية 
واإلسالمية بالخير واليمن والبركات، 
ســـائالً ســـموه المولـــى العلـــي القديـــر 
أن يحفـــظ وطننا العزيز آمًنـــا مطمئًنا 

وكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى 
أرضـــه، وأن يديم على الجميع موفور 
الصحة والعافية،وأن يرفع عن مملكة 
البحريـــن والبشـــرية جمعـــاء جائحـــة 

فيروس كورونا.
شـــكر  برقيـــة  الملـــك  جاللـــة  وبعـــث 
جوابيـــة إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهد نائـــب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء، عبـــر 
فيها جاللته عن خالص شـــكره لســـمو 
ولي العهد على برقيته المهنئة بحلول 
عيد الفطر، ســـائال جاللتـــه المولى عز 
وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة 
علـــى ســـمو ولي العهـــد وعلـــى مملكة 
الوفـــي  وشـــعبها  العزيـــزة  البحريـــن 
واألمتين العربية واإلســـالمية بالخير 
والمســـرات، وأن يرفـــع عـــن الجميـــع 
هـــذا الوباء ويســـبغ على عبـــاده نعمة 

الصحة والعافية.
وتلقـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مـــن صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء بمناســـبة حلول عيـــد الفطر، 
اعرب فيها سمو ولي العهد عن أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات مقرونـــًة 
رئيـــس  لســـمو  األمنيـــات  بخالـــص 
الـــوزراء، داعيـــًا هللا العلـــي القدير أن 
يعيـــد هـــذه المناســـبة المباركـــة علـــى 
ســـمو رئيـــس الـــوزراء أعواًمـــا عديدة 

وهـــو ينعم بموفور الصحة والســـعادة 
وطـــول العمـــر وعلى مملكـــة البحرين 
الغالية واألمتين العربية واإلســـالمية 
بالخيـــر واليمن والبركات، وأن يحفظ 

الوطن الغالي وكافة أبنائه.
وبعث صاحـــب الســـمو الملكي رئيس 
إلـــى  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة  الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 

لرئيس مجلس الوزراء.
اعرب فيها ســـموه عن خالص تقديره 
واعتـــزازه بمشـــاعر ســـمو ولـــي العهد 
النبيلـــة، معربـــا لســـموه عـــن اخلـــص 
التهانـــي والتبريـــكات بهذه المناســـبة 
المباركـــة، داعيا هللا ســـبحانه وتعالى 
أن يعيـــد مثـــل هـــذه المناســـبة عليـــه 
بوافـــر الصحـــة والســـعادة، وأن يرفـــع 
عن مملكة البحرين والبشـــرية جمعاء 

جائحة فيـروس كورونا.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك



صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، اتصاالت هاتفية من كل 
من إخوانه صاحب السمو الملكي 

األميـــر مقـــرن بـــن عبدالعزيـــز آل 
تبـــوك  منطقـــة  وأميـــر  ســـعود، 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي االميـــر 
فهـــد بـــن ســـلطان بـــن عبدالعزيز 

األزهـــر  شـــيخ  و  ســـعود،  آل 
الشـــريف فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر 
أحمـــد محمـــد أحمد الطيـــب، تم 
فيهـــا تبادل التهانـــي والتبريكات 
الفطـــر  عيـــد  حلـــول  بمناســـبة 

المبـــارك، داعين المولى ســـبحانه 
علـــى  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن 
شعوب األمة العربية واإلسامية 
بالخير والرفعة والتقدم وبالعزة 

والسؤدد والمنعة.

local@albiladpress.com
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جاللة الملك يتبادل التهاني مع مقرن بن عبدالعزيز وفهد بن عبدالعزيز وشيخ األزهر

النوعيـــة لحقـــوق  اللجنـــة  أشـــاد رئيـــس 
اإلنســـان في مجلس النواب النائب عمار 
البناي بالمرسوم السامي من عاهل الباد 
القائـــد األعلـــى صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة بالعفو الخاص 
واإلفـــراج عن 154 نزيـــا محكومين في 
قضايـــا مختلفـــة، بعد أن قضـــوا فترة من 
العقوبات الصادرة بحقهم؛ بمناســـبه عيد 

الفطر المبارك.
وأكـــد أن اســـتمرار عادة جالتـــه الكريمة 
األعيـــاد  فـــي  النـــزالء  عـــن  باإلفـــراج 
والمناســـبات داللـــة على حرصه الشـــديد 
إلتاحة الفرصة ألبناء الوطن المحكومين 
باالندماج مجددا في المجتمع والمشاركة 

في مسيرة البناء والتقدم.
ونـــوه البناي إلـــى أن العفـــو الخاص يعزز 
تكملة مســـيرة المشروع اإلصاح لجالة 
الملـــك المرتكـــز علـــى دعـــم أبنـــاء الوطن 
ومنحهم الفرصة الكاملة للنهوض بمملكة 
البحريـــن، إضافـــة لمنحهـــم فرصة أخرى 
في سبيل تحقيق أحامهم وطموحاتهم، 
ورســـم مســـتقبل واعـــد مشـــرق، وكتابـــة 

صفحة وطنية جدية مشرفة.
كمـــا أثنـــى على حـــرص صاحـــب الجالة 
وتعزيـــز  للتســـامح  نهـــج  ترســـيخ  علـــى 
مبـــدأ التعايـــش والســـام فـــي المجتمـــع 
البحرينـــي؛ مـــن أجل تعزز مبـــادئ حقوق 
اإلنســـان والمســـيرة الحقوقيـــة المتميزة 

لمملكة البحرين.
وأكـــد أن العفـــو النابـــع مـــن روح األبـــوة 
والمحبـــة بين جالته وأبنائه، ســـاهم في 
توحيد األســـرة البحرينيه ولم شملها من 
جديد، وتجسيد قيم ومبادئ المسؤولية 

التي يحملها جالته تجاه الجميع.

ته ألبنائه المحكومين دوما البناي: جاللة الملك يجدد أبوَّ

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد 
يتلقون تهاني كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيســـى 
الـــوزراء  آل خليفـــة وورئيـــس 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
ورئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائب 
األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفـــة، برقيات تهنئة 
الفطـــر  عيـــد  حلـــول  بمناســـبة 
المبـــارك، من كبار أفـــراد العائلة 
ورئيســـي  الكريمـــة،  المالكـــة 
والشـــورى،  النـــواب  مجلســـي 
والوزراء، وكبار المسؤولين في 
المملكـــة والوجهـــاء واألعيـــان، 
النـــواب  مجلســـي  وأعضـــاء 
والشـــورى وأعضـــاء المجالـــس 

والمحافظيـــن،  البلديـــة، 
وســـفراء مملكـــة البحريـــن في 
البعثـــات  ورؤســـاء  الخـــارج، 
لدى  المعتمديـــن  الدبلوماســـية 
المملكـــة، ورؤســـاء الجمعيـــات 
واإلتحادات واألندية الرياضية 

والمواطنين.
وعّبـــر الجميـــع فـــي برقياتهـــم 
عـــن أطيـــب تهانيهـــم وخالـــص 
تمنياتهـــم لجالة الملك وســـمو 

ولـــي  وســـمو  الـــوزراء  رئيـــس 
الســـعيدة،  بالمناســـبة  العهـــد 
ســـائلين الباري جلت قدرته أن 
يعيدهـــا عليهم أعوامـــًا عديدة 
بدوام الصحة والسعادة، وعلى 
مملكة البحرين وشعبها الوفي 
الرفعـــة  مـــن  مزيـــد  بتحقيـــق 
والتقدم والنماء في ظل قيادة 
جالتـــه، وعلى األمتين العربية 

واإلسامية بالعزة والمنعة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الملكي

 األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة عيد الفطر السعيد

أنَت العيُد
الســـطوِر بهاتيـــك  لتقُتلنـــي 

الغديـــِر المـــاء  مـــن  َزَهـــٍر  علـــى 

كالَنّميـــِر شـــوقا  الخّديـــن  علـــى 

إذا مـــا الشـــوُق حـــاَم علـــى البعيـــِر

ــدوِر ــي الصـ ْت فـ ــَبّ ــاُر َشـ ـ ــا الَنّ إذا مـ

البـــدوِر بطْلعـــات  تعاِلُجنـــي 

حـــوِر الُنّ ِعطـــُر  برْحلهـــا  ُيَشـــُمّ 

خطيـــِر َوْجـــٍد  عـــن  ُأعاِلُجهـــَنّ 

غيـــوِر ِحـــّب  مـــن  هلل  ويـــا 

شـــعوِر بـــال  الصـــالِة  بمحـــراِب 

الدهـــوِر مـــدى  الفـــالُح  نـــادى  إذا 

إذا مـــا اْشـــَتاَقها قلـــُب الكســـيِر

ــوِر ــْهِم الَجُسـ ــة الشـ ــأِن خليفـ بشـ

بالنـــاس فـــي وْقـــٍع خطيـــِر َنَبـــا 

هـــو الحـــْزُم الشـــديُد علـــى الدهـــوِر

هـــوِر الُزّ قـــَة  ُمَنَمّ َتهـــا  تحَيّ

وصـــاَن َبِنـــي الهواِشـــِم فـــي المســـيِر

والحبـــوِر المـــكارِم  بألـــواِن 

بالَكِســـيِر ـــْت  عَجّ األنـــواُء  إذ 

حـــوِر هـــُر أْنَشـــَب فـــي الُنّ إذا مـــا الَدّ

ـــدوِر الُبّ َفْخـــَر  ـــُه  كُفّ وأْعَطـــْت 

ـــِر ـــا الّصغي ـــِم كم ـــى اليتي ـــاَد عل وج

الوفيـــِر بالخْيـــِر  الِقـــْرِم  لهـــذا 

إذا مـــا الصبـــُر عـــَزّ علـــى األســـيِر

باألمـــوِر أْعَجـــَل  الِغـــُرّ  مـــا  إذا 

ِظيـــِر الَنّ علـــى  َعـــَزّ  الـــرأُي  مـــا  إذا 

ـــطوِر ـــطوُر علـــى الُسّ ــا الُسّ ُتراِكُمهـ

ِبالُبحـــوِر أْعيـــا  حـــِر  الَبّ كمـــْوِج 

لألميـــِر أْســـَلَم  الُبْعـــُد  وصـــاَر 

الُقصـــوِر علـــى  القلـــوُب  ُرُه  ُتَنـــِوّ

شعر: غازي عبدالمحسن

تجاذُبنـــي الحديـــث بطـــرف عيـــٍن

أكنـــَت مّســـوفي حيـــن التقْينـــا

نعاتـــُب بْعضنـــا ونهـــُلّ دْمًعـــا

ـــوي ـــاَن نح ـــِذُب الُرّكب ـــوًقا أْج وش

غـــوِر كنـــاِر َوْجـــٍد ومـــا َلْهـــُف الُثّ

ــرا ــوراء دهـ ــَي الحـ ــُم فتاِتـ تهيـ

ــا ــن حماهـ ــي مـ ــُت َرْحلـ إذا أْدنيـ

َأْلهبْتنـــي المدامـــُع  إذا  َأِبيـــُت 

َعجـــوِل شـــوٍق  مـــن  هلل  فيـــا 

وتجثـــو عنـــد أْقُدمهـــا ُجفونـــي

عشـــيٌق جوانبـــه  فـــي  ـــَر  فكَبّ

الَغَوانـــي ِمـــَن  ـــَي  وأمـــأُل مْقلَتّ

ويســـأُلني الُمعاِتـــُب وهـــو يـــدري

ـــا هـــُر يوًم هـــو الحامـــي إذا مـــا الَدّ

هـــو العيـــُد إذا األيـــاُم طاَبـــْت

وعيـــٌد ترســـُل الســـاداُت دوًمـــا

ــْهًما ــاء شـ ــَب الَعْليـ ــاَل مراتـ ونـ

ــِة الّليالـــي ــْوَب ناِزَفـ ــو صـ ويرنـ

فخـــًرا األفعـــاِل  بهـــذِه  ونـــاَل 

ــٍل ــي بليـ ــِف والحانـ ــُر العْطـ أميـ

يشـــارُك ماَلـــُه فـــي النـــاس ِقْدًمـــا

ـــٍف ـــكّل عط ـــِر ب ـــى الفقي ـــاَد عل وع

وحفًظـــا نســـأُل البـــاري وندعـــو

خليفـــة أنـــَت مأمـــوٌل ومجـــٌد

وفـــاٌء معاِدِنـــِه  فـــي  ســـماٌح 

فصـــار برأيـــه دوًمـــا وجيًهـــا

وعـــَزّ علـــى الّلقـــاِء ِبُكـــْم أمـــوٌر

هـــاِر َغـــَدْت ِحجاًبـــا فجاِئَحـــُة الَنّ

فصـــاَر الُقـــْرُب أْقَصـــَرُه ِعياًنـــا

عيـــٌد فهـــذا  عيـــِم  للَزّ هنيًئـــا 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

بعـــث عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء 
خليفـــة  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، برقيات تعزية 
ومواســـاة إلى رئيـــس جمهورية باكســـتان 

اإلســـامية عارف علوي في حادث تحطم 
طائـــرة الـــركاب المدنيـــة التي ســـقطت في 
مدينة كراتشـــي، والذي أســـفر عن ســـقوط 

العديد من الضحايا والمصابين.
وأعـــرب جالتـــه فـــي البرقيـــة عـــن خالص 
ولـــذوي  لفخامتـــه  ومواســـاته  تعازيـــه 
باكســـتان،  جمهوريـــة  ولشـــعب  الضحايـــا 
سائا هللا القدير أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمتـــه ومغفرتـــه وأن يلهم أهلهم وذويهم 

الصبـــر والســـلوان، وأن يمن على المصابين 
بالشـــفاء العاجـــل، وأن يحفـــظ الجمهورية 

الباكستانية من كل مكروه.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء برقيتيـــن مماثلتيـــن إلـــى 
رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسامية 

دولة عمران خان.

أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي 
إلى جمهورية باكســـتان اإلسامية حكومة 
وشـــعبا في ضحايـــا تحطم طائـــرة الركاب 

فـــي مدينـــة كراتشـــي الباكســـتانية، والذي 
أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وعبرت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة 
البحريـــن ووقفوفهـــا إلـــى جانب باكســـتان 

فـــي هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص 
المواساة ألهالي وذوي الضحايا والحكومة 
الباكســـتانية، وتمنياتها للمصابين بالشـــفاء 

العاجل.

البحرين تعزي رئيس باكستان في ضحايا الطائرة

“الخارجية”: نتضامن مع باكستان في المصاب الجلل

المنامة - بنا

بعث عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيسى آل خليفة ورئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولي 
العهد نائـــب القائد األعلى 
لرئيـــس  األول  النائـــب 
مجلـــس الـــوزراء صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيـــات تهنئة إلى رئيس 
إســـياس  إرتريـــا  دولـــة 
افورقـــي، بمناســـبة ذكرى 

استقال باده.

البحرين 
تهنئ إرتريا

البحرين تعيش أرقى مظاهر التسامح والتعايش

مراسيم العفو تعزز السجل الحقوقي للمملكة

رئيـــس “النـــواب”: العفـــو الملكـــي يســـهم فـــي تطويـــر المنظومـــة الحقوقيـــة

رئيس “الشورى”: اللفتة اإلنسانية من جاللة الملك ُتدخل السعادة على أسر المشمولين

أشــادت رئيســة مجلــس النــواب فوزية بنت عبدهللا زينــل بتفضل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص واإلفراج عن 154 نزيالً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة 

من العقوبات الصادرة بحقهم.

ونوهت بما تشكله األوامر والمراسيم 
الملكيـــة الســـامية مـــن دعـــم يســـهم 
للمنظومـــة  المســـتمر  التطويـــر  فـــي 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الحقوقيـــة 
وتأكيـــد عقيـــدة اإلصـــاح التي تقوم 
عليهـــا دولـــة القانـــون والمؤسســـات، 
والتـــي تتوخـــى إصـــاح األفـــراد من 
وتوجيـــه  وتأهيلهـــم،  المحكوميـــن 
قدراتهـــم وإمكاناتهم، وإدماجهم في 

المجتمع للمشـــاركة فـــي بناء وطنهم 
التقـــدم  تحقيـــق  فـــي  والمســـاهمة 

والنماء فيه.
وأكـــدت أن المبـــادئ الرفيعة لحقوق 
اإلنســـان تشـــكل نهجا أصيا وركيزة 
أساســـية للمســـيرة التنموية الشاملة 
متجـــددة  وغايـــة  البحريـــن  بمملكـــة 
الزاهـــر  العهـــد  ظـــل  فـــي  ومســـتمرة 

لجالة الملك.

البحريـــن  وذكـــرت زينـــل أن مملكـــة 
التســـامح  مظاهـــر  أرقـــى  تعيـــش 
والتعايـــش وترســـيخ ثقافـــة احترام 
حقـــوق اإلنســـان، والتـــي باتت ســـمة 
من سمات الهوية الوطنية البحرينية 
الجامعة، وترســـخت في التشريعات 
والقوانين الوطنية، وانعكســـت على 

سلوك وثقافة أبناء الوطن.

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح أن المراســيم الملكيــة التي يصدرها عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيىســى آل خليفــة بالعفــو واإلفــراج عن عدٍد مــن النــزالء والمحكومين الذين يقضــون مدًدا من العقوبــات الصادرة 
بحقهم، تعكس نهًجا إنسانًيا أسس له جاللته منذ انطالق المشروع اإلصالحي الكبير، بما يعزز السجل الحقوقي لمملكة 

البحرين.

وأشـــاد رئيـــس مجلس الشـــورى 
بالمرســـوم الملكي الـــذي أصدره 
جالـــة الملـــك )الجمعـــة(، بالعفو 
الخاص واإلفراج عن 154 نزيًا 
محكومين فـــي قضايا مختلفة، 
بعد أن قضوا فترة من العقوبات 
أن  معتبـــًرا  بحقهـــم،  الصـــادرة 
اللفتـــة اإلنســـانية الكريمـــة مـــن 
جالـــة الملك لها األثـــر اإليجابي 
بالعفـــو  المشـــمولين  أســـر  علـــى 
واإلفـــراج، خصوًصـــا مـــع حلول 

عيـــد الفطر الســـعيد، حيـــث إنها 
ُتدخل السعادة والسرور عليهم. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
إنَّ جالـــة العاهـــل يمثل نموذًجا 
للقائـــد الحكيـــم الحريـــص علـــى 
يســـعى  والـــذي  شـــعبه،  أبنـــاء 
يجعلهـــم  أن  علـــى  ويحـــرص 
بنـــاء  فـــي  أساســـيين  شـــركاء 

المجتمع وتطوره.
واعتبـــر رئيس مجلس الشـــورى 
مراســـيم العفـــو واإلفـــراج بأنهـــا 

الحقوقـــي  للســـجل  ُتضـــاف 
البحريـــن،  لمملكـــة  واإلنســـاني 
وتمّثـــل اســـتمراًرا لنهـــج اختطه 
جالة الملك في العفو والصفح، 
وفتح طريق جديٍد للمفرج عنهم 
لاندماج في المجتمع، واإلسهام 
فـــي عمليـــات البنـــاء واالزدهـــار 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحرين 
في ظل القيادة الحكيمة لجالة 
الملك، سائًا المولى عّز وجل أن 
يديـــم على جالته موفور الخير 

ا وسنًدا  والسعادة، وأن يبقيه عزًّ
للمملكة وشعبها العزيز.

فوزية زينل

علي الصالح

القضيبة - مجلس النواب

القضيبية - مجلس الشورى

عمار البناي



الشرطة بالمرصاد لمن ال يرتدي الكمامة... والمخالفون يبتسمون!
ــة” ــي ــال ــم ــش “ال ــي  فـ مــنــهــم   %  50 ونـــحـــو  األربــــــــع...  ــات  ــظ ــاف ــح ــم ال ــي  فـ ــا  ــف ــال ــخ م  774

مــا زال البعــض يســتنكف مــن ارتــداء الكمامــة، ولكن عيون الشــرطة لهم 
بالمرصاد، ويجري تحرير مخالفات فورية ضدهم.

عدســـة “البـــاد” جالت فـــي عدد من 
وجـــود  وتبيـــن  البحريـــن،  مناطـــق 
حالـــة انضباط مرتفعـــة لدى كثيرين 
بارتداء الكمامات عدا حاالت بعيدة 

عن عيون تحرير المخالفات.
وكانـــت وزارة الداخليـــة قـــد أعلنت 
بشـــأن  إحصـــاءات  عـــن  حديثـــا 
الكمامـــات  لبـــس  عـــدم  مخالفـــات 

كاآلتي:
- أعلنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبية في 19 مايو عن تســـجيل 

282 مخالفة.
- أعلنـــت مديريـــة شـــرطة العاصمة 
 210 تســـجيل  عـــن  مايـــو   20 فـــي 
مخالفـــات. - أعلنت مديرية شـــرطة 
المحـــرق فـــي 23 مايو عن تســـجيل 

مديريـــة  أعلنـــت   - مخالفـــة.   282
شـــرطة المحافظـــة الشـــمالية أمس 

عن تسجيل 750 مخالفة.
- بيـــن رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
 19 فـــي  بتصريـــح  الحســـن  طـــارق 
الشـــرطة  مديريـــات  بـــأن  أبريـــل 
ضبطت منذ بدء تنفيذ قرار الزامية 
 100 مـــن  أكثـــر  الكمامـــات  لبـــس 

مخالفة.
بأنهـــا  الداخليـــة  وزارة  وأكـــدت 
ســـتواصل تكثيف الدوريات ونشـــر 
أفـــراد شـــرطة خدمـــة المجتمـــع في 
واألماكـــن  والمجمعـــات  األســـواق 
العامـــة؛ لضبط المخالفـــات وتوعية 
الســـكان بضـــرورة لبـــس الكمامـــات 

وتنفيذ التباعد االجتماعي.
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إرث آدم حنين سيبقى محفوظا في الذاكرة
ــا ــن تعويضهـ ــة ال يمكـ ــة عظيمـ ــة فنيـ ــا قامـ ــد: فقدنـ ــت محمـ ــي بنـ مـ

تــارًكا وراءه إرثــا شــّكل مالمح الحراك الفّنــي في الوطن العربي والعالــم، رحل الفنان 
والنّحات العالمي برسالته والمصري بهوّيته وانتمائه، آدم حنين عن عمر ناهز 91 عاما.

الفنـــان كانت له بصمة واضحة في الحراك 
الفنـــي فـــي العالـــم العربـــي وفـــي مملكـــة 
البحريـــن خصوصـــا، ونعتـــه رئيســـة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار  الشيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة قائلة: “برحيل آدم حنين 
فقدنا قامة فنية عظيمة ال يمكن تعويضها، 
هو الـــذي عّودنا أن نتأمل جمـــال إبداعاته 
التـــي مألت أرجاء العالـــم”، وأضافت: “في 
وداع آدم حنيـــن البد مـــن وقفة نؤكد فيها 
أن إرثـــه اإلنســـاني ســـيبقى محفوًظـــا في 
ذاكـــرة الوطـــن العربي أوالً، وفـــي متاحفه 

وساحاته ومعارضه كذلك”.

وحـــول عاقة آدم حنيـــن بمملكة البحرين 
قالـــت: “كانـــت للفنـــان آدم حنيـــن عاقـــة 
وثيقـــة مـــع البحرين، تعكـــس الجمال الذي 
ورؤاه.  وأفـــكاره  منحوتاتـــه  فـــي  يقدمـــه 
فقـــد قـــّدم معرًضا عكس غنـــى أعماله عام 
2009م ضمـــن فعاليـــات ربيـــع الثقافـــة، إذ 
احتضـــت عمـــارة بـــن مطـــر المتفرعـــة عن 
مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم للثقافـــة والبحوث 
العـــام  وفـــي  المركـــز،  معـــارض  باكـــورة 
2018م ترأس فخريا الدورة السادســـة من 
ســـمبوزيوم البحرين الدولي للنحت والذي 
أقيم في الساحة الخلفية لمتحف البحرين 

الوطني واحتفى بالمحرق عاصمة للثقافة 
اإلســـامية لعـــام 2018م”. وأضافت : “لقد 
كانت للفنان آدم حنين إضافات وإضاءات 
جميلـــة، وإن رحيلـــه يعد خســـارة للوســـط 

الفني والثقافي”.
ويعـــد الفنان آدم حنين مـــن أبرز النحاتين 
بدايـــات  منـــذ  والعالمييـــن  المصرييـــن 
وهـــو  الماضـــي،  القـــرن  مـــن  الســـتينيات 
مؤســـس ســـيمبوزيوم أســـوان الدولي لفن 

النحت.
تتميـــز أعمـــال حنيـــن بالتركيز علـــى البيئة 
المحليـــة والتـــراث المصـــري القديـــم، ولـــه 
قدرة على التعبير عـــن الواقع االجتماعي. 
لـــه مقتينات فـــي متاحف عربيـــة وعالمية 
هـــو الحاصـــل علـــى العديـــد مـــن الجوائـــز 
العربيـــة والعالميـــة. له متحـــف في منطقة 
الحّرانية بالقاهرة تم افتتاحه عام 2014م 
ويحتضن أكثر من 4000 عمل للفنان على 

امتداد مسيرته التي فاقت 60 عامًا.

الشيخة مي بنت محمد

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

تهنئة من القلب

Û  يهــل علينــا عيــد الفطر المبارك هــذا العام، والكــون كله والبشــرية جمعاء تمر
بأعنف جائحة منذ بدء الخليقة ربما، وبأقسى وباء انتشر كالنار في الهشيم 

ليصيب المعمورة بأسرها.
Û  الفطر المبارك يأتي ونحن أمام أكثر من فرحة، أكثر من حدث سعيد، التهنئة

القلبيــة بالعيد الســعيد مبتدًأ بها هرم قادتنــا الصلب، من عاهل الباد المفدى 
إلــى رئيــس الــوزراء الموقــر، إلــى ولي العهد األمين وشــعب البحريــن الوفي، 
والتهنئــة القلبيــة موصولــة هــذه المــرة إلى ســمو الشــيخ عيســى بــن علي بن 
خليفــة آل خليفــة على الثقة الغالية التــي أوالها إياه حضرة صاحب الجالة 
الملك حفظه هللا ورعاه بتعيينه وكيًا لوزارة شئون مجلس الوزراء، متمنًيا 
لســموه دوام الرقــي والترقــي، وعظيــم االمتنــان والتقدم لما فيــه خير الباد 

والعباد.
Û  إن هاتيــن الفرحتيــن تأتيــان والحاجــة أصبحــت ماســة كي يعتلــي الصفوف

شــباب فاهمــون واثقــون واعــون بدقة المرحلــة، وضخامة المســئولية، فوقع 
االختيار على ســمو الشــيخ عيســى بن علــي لهذا المنصب الفــارق، في وزارة 
شــئون مجلــس الــوزراء التي حملــت على عاتقها مســئوليات جســام، وكانت 
على مر التاريخ بمثابة المؤسسة بالغة التأثير داخل منظومة القيادة، وضمن 
المنصــة الحاســمة للعديــد مــن القــرارات التنفيذيــة فــي الدولــة، والعديد من 
المواقــف الوطنيــة الشــجاعة التــي تحلــى بهــا كل مــن يتقلد موقًعــا في تلك 
المنظومــة، أو مقعــًدا علــى طريــق التحلــي بالخبــرة والمســئولية واالعتــراف 

بصعوبة التحدي.
Û  لــم يكــن غريًبــا علــّي شــخصًيا هــذا االختيــار الســامي المبــارك لســمو الشــيخ

عيســى بن علي، فقد عرفته عن كثب من خال التقائنا في مجلس الرئيس، 
فوجدت فيه صمًتا مشفوًعا بالكام، وكاًما متحلًيا باالستماع الجيد لآلخر، 
تناواًل فوق العادة للقضايا، وتعاطًيا متخصًصا في الشأن العام من خال أدق 

اللحظات وأشد المراحل.
Û  كانت الخبرة التي اكتسبها سموه من جده الرئيس الدور األكبر في اكتسابه

شــغف المســئولية، وفــي تجليــه عندمــا يتعاطــى مــع كل لحظــة مــن لحظات 
وطنيــة فــي بادنــا بوطنيــة، وفــي تمســكه بالقيــم الرفيعــة التي تربــى عليها 
مــن الجــد الرئيــس أواًل، ومن ثم من األب الوفي الغالي ســمو الشــيخ علي بن 

خليفة وفقه هللا.
Û  خليفة بن سلمان وعلي بن خليفة وعيسى بن علي وخليفة بن علي واألسرة

الكريمــة بعطاءاتها ووفائهــا وانضباطها الوطني، جميعهم، جميعهم أصبحوا 
مثــًا يحتــذى ينهــل من ماعــون الخبرة والحكمــة وثاقب البصيــرة، من الجد 
الــذي مهــد الطريــق، واألب الــذي راعــى وربــى واســتفاد مــن خبــرات الوالــد 
الجليل، هنا يمكن أن نفهم في أصول العراقة، رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان حفظــه هللا ورعاه فــي المقدمــة التاريخية 
يحكي عن األحساب واألنساب، عن األصول واألعراق واألطياب، عن مفهوم 
الوطن وكيفية صون وحدته، عن التماســك الشــعبي ومدى تحمله مســئولية 

المواجهة وأية مواجهة.
Û  العيــد عيــدان، والفرحــة فرحتــان، والتهنئــة تهنئتــان، أدام هللا علــى مملكتنــا

الحبيبــة عزهــا وأفراحهــا، نماؤهــا وجميــل أيامهــا، ولقادتنــا الكرماء وشــعبنا 
الوفي كل العزة والتقدم واالزدهار واالرتقاء، وكل عام وأنتم بخير.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

توزيع أكثر من 100 ألف وجبة غذائية يوميا
علـــى العمالـــة الوافـــدة واألســـر المتعففـــة فـــي إطـــار حملـــة “فينـــا خيـــر”

صـــرح العميـــد الركن مســـاعد رئيس 
العمليـــات  لشـــؤون  العـــام  األمـــن 
والتدريب الشيخ حمد بن محمد آل 
خليفـــة بأنه تم توزيـــع أكثر من 100 
ألف وجبة غذائية، يوميا، على أفراد 
العمالـــة الوافـــدة واألســـر المتعففـــة 
وذلـــك  المملكـــة،  مناطـــق  بمختلـــف 
فـــي إطار الحملـــة الوطنية لمكافحة 
فيـــروس كورونا )فينا خير(، مشـــيدا 
الملـــك  جالـــة  ممثـــل  بتوجيهـــات 
لألعمال االنســـانية وشؤون الشباب، 
رئيـــس  الوطنـــي،  األمـــن  مستشـــار 
الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس 
لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة، إلطاق ســـموه، 
الحملـــة لدورهـــا فـــي دعـــم األعمال 

اإلنسانية في ظل هذه األزمة.
وأوضـــح أن وزارة الداخليـــة وضمن 
جهودها لتعزيز االلتزام باإلجراءات 
االحترازية للحد من انتشار فيروس 
الشـــراكة  لمبـــدأ  وتعزيـــزًا  كورونـــا 

جهودهـــا  مـــن  كثفـــت  المجتمعيـــة، 
لتعزيـــز التباعـــد االجتماعـــي ودعـــم 
المتضررين من تداعيات كورونا من 
خال تعاون المحافظات ومديريات 
الشـــرطة في توزيـــع وجبات غذائية 

بإشراف من رئاسة األمن العام.

وأوضح مســـاعد رئيس األمن العام 
لشـــؤون العمليات والتدريب أنه تم 
اختيـــار أماكـــن توزيع مناســـبة في 
كل محافظة، ويشرف رجال األمن 
العام على عملية التنظيم والتوزيع، 
والتأكد من ارتـــداء كمامات الوجه 

ووجـــود مســـافة آمنة بيـــن األفراد 
االجتماعـــي،  للتباعـــد  تحقيقـــًا 
مشـــيدًا باألهـــداف الســـامية لحملة 
“فينـــا خيـــر” والتي تجســـد المعاني 
اإلنســـانية لمملكـــة البحريـــن قيادة 

وشعبا.

المنامة - وزارة الداخلية
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دبي - مباشر

ارتفعــت ثــروة المليارديــرات األميركييــن بنحــو 434 مليــار دوالر في 
شــهرين أثنــاء فتــرة اإلغــاق الناجم عن وبــاء كورونا. وكشــف تقرير 
بعــدم  المعنــي  والبرنامــج  الضريبــي  لإلصــاح  األميركييــن  لجمعيــة 
المســاواة التابــع لمعهــد الدراســات السياســية، أن القيمــة الصافيــة 
لثروة المليارديرات األميركيين خال الفترة من منتصف مارس إلى 
منتصــف الشــهر الجاري ارتفعت إلــى 3.382 تريليون دوالر من 2.948 

تريليون دوالر.

وذكر التقرير أن هذا يعني ارتفاع 15 % في ثروة 600 ملياردير أميركي 
اعتمـــاًدا علـــى بيانـــات “فوربس”. وبحســـب التقرير، شـــهد المليارديرات 
الخمســـة األوائل )جيف بيـــزوس، بيل جيتس، مـــارك زوكربيرج، وارين 
بافيـــت، والري إليســـون( نمـــو ثروتهم بمـــا مجموعه 75.5 مليـــار دوالر، 
أو 19 %؛ ليمثلـــوا 21 % مـــن إجمالـــي نمو الثروة لجميـــع المليارديرات 
في الشـــهرين الماضيين. كما كان الرئيس التنفيذي لشـــركة تسال إيلون 
موســـك مـــن بين أكبـــر الملياديرات الرابحيت خالل الشـــهرين، إذ شـــهد 
صافي ثروته قفزة بنسبة 48 % إلى 36 مليار دوالر. كما شهد زوكربيرج 
زيادة ثروته بنســـبة 46 % في الشـــهرين إلى 80 مليار دوالر، كما زادت 

ثروة بيزوس بنسبة 31 % لتصل إلى 147 مليار دوالر.

ثروة المليارديرات األميركيين تقفز 434 مليار

أمل الحامد

تماشــيا مع إجــراءات التباعــد االجتماعي وتجنبا لـــ “كورونا”

والئم العيد تتحول إلى “بارسالت” جاهزة للتوزيع

اعتـــاد البحرينيون حجز غـــداء أيام العيد 
مـــن المطاعـــم تكريًمـــا لـــأم بعـــد تعب 30 
يوًمـــا خالل شـــهر رمضان، وبذلك تنشـــط 

والمطاعـــم  المطابـــخ  لـــدى  الحركـــة 
العاملـــة فـــي البحريـــن بكامـــل طاقتها 
والبعض يغلق دفتـــر الحجوزات حتى 
قبـــل شـــهر رمضـــان؛ ليضمـــن األهالـــي 

غداء العيد.
وقال صاحـــب مطبخ بوعوض للوالئم 
والمناســـبات أحمـــد العـــوض، إن نظام 

الغـــداء تغيـــر  الحجـــوزات والطلـــب علـــى 
الظـــروف  بســـبب  الجـــاري؛  العـــام  خـــالل 
الراهنـــة فـــي جميـــع دول العالـــم، مبيًنـــا أن 

عـــدد الذيـــن حجـــزوا لغـــداء العيـــد أقـــل من 
السنوات الماضية، كما أن الذين طلبوا يريدون 

الغـــداء أن يكـــون جاهًزا في علب حتـــى يتم توزيعه 
لعائالتهم بدل اجتماعهم جميًعا على سفرة واحدة.

وأضـــاف أن حجـــوزات المطبـــخ قـــل عددهـــا للنصف 
تقريبـــا، الفًتـــا إلـــى أن الطلـــب متســـاٍو علـــى وجبات 
اللحـــم والدجـــاج، وأن األســـعار لـــم تتغيـــر حتـــى مع 
التغيـــر البســـيط في ســـعر المـــواد، كمـــا أن المطبخ ال 

يأخذ ضريبة من المشترين.

وأوضـــح أن ســـعر الذبيحة بيـــن 85 و90 
دينـــارا، وهي للذبائح التي يتم شـــراؤها من الســـوق، 
بينمـــا الذبيحـــة العربيـــة فيتـــراوح ســـعرها بين 140 
و150 دينـــارا، وهنـــاك مـــن الزبائـــن من يقـــوم بجلب 
ذبيحته بنفســـه ويكون الســـعر ابتداء مـــن 45 دينارا 
الطبـــخ  الســـتكمال  الالزمـــة  والمـــواد  األرز  لتوفيـــر 
ويكون الســـعر على حســـب حجـــم الذبيحـــة. كما أن 
هنـــاك طلبـــات علـــى وجبـــات الدجاج، فســـعر الوجبة 

بكارتـــون الدجاج الذي يحتوي على 10 دجاجات 
35 دينـــارا، أمـــا إذا قـــام الزبـــون بجلـــب الدجـــاج 
بنفســـه فيكـــون الســـعر 25 دينـــارا. مـــن جانبـــه، 
قال مشـــرف، أحد العمال اآلســـيويين في مطعم 
ومطبخ المناســـبات للوالئم، إن الطلب شبه منعدم 
خـــالل هذا العام بســـبب جائحة كورونـــا، وإن الناس 
كانـــوا يقومون بحجز طلباتها قبل بدء شـــهر رمضان 
المبارك ســـنوًيا إال أنهم لم يقومـــوا بحجوزاتهم هذه 
المـــرة كمـــا اعتـــادوا؛ نظـــًرا للظـــروف الراهنـــة. 
أحـــد  فـــي  المبيعـــات  مســـؤول  قـــال  بـــدوره، 
المطاعـــم، فضـــل عـــدم ذكـــر اســـمه والمصـــدر، 
المبيعـــات خـــالل شـــهر رمضـــان تنخفـــض  إن 
ســـنوًيا بنســـبة 80 % تقريبـــا، وتقـــوم المطاعم 
بالتعويـــض من خـــالل والئم عيد الفطـــر، إال أن 
هذا العام ال يمكن تعويض ذلك مع تخوف الناس 
من األكل الخارجي. وأضاف أنه لتشجيع الناس على 
الحجوزات قمنا بتقليل األسعار أمال في زيادة العدد، 
إذ قـــل عـــدد الزبائن بنســـبة 50 % تقريبـــا، فهناك من 
فضـــل عدم االســـتمرار بوالئم العيـــد ولكن هناك عدد 
قام بالفعل بطلب كميات غداء على شكل “بارسالت” 
جاهزة ليقوم بتوزيعها على أهله؛ ليكون غداء العيد 

حاضرا معهم مع ضمان أال يكون هناك تجمعات.

50 % ارتفاع مبيعات العبايات في رمضان والعيد
ــل ــيـ ــصـ ــفـ ــتـ ــلـ ــر خـــــــدمـــــــة مـــــنـــــزلـــــيـــــة لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــوف ــ ــ ــي:  ت ــ ــ ــت ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــام ــ ــ ــن ــ ــ ال

يعتبــر شــهر رمضــان وعيــد الفطــر المباركيــن  مــن المواســم التي ينتعــش فيها الطلــب علــى العبايات النســائية، وموســمان لبائعي 
العبايات والخياطين، حيث تشــهد أســواقها تهافًتا كبيًرا على الشــراء قياًســا باأليام األخرى من العام، وهذا العام ليس مغايًرا لما 

هو الحال عليه حيث شهد زيادة بنسبة 50 % مقابل األيام العادية.

وعلى الرغم من هذا االرتفاع في اإلقبال 
علـــى اقتنـــاء العبايـــات في شـــهر رمضان 
أننـــا عندمـــا  إال  العاديـــة،  باأليـــام  قياًســـا 
نجـــري مقارنة  في  الطلب خالل موســـم 
رمضان والعيد هذا العام بالفترة المماثلة 
مـــن العـــام الماضي نجد هنـــاك تراجع في 

اإلقبال بنسبة 40%.
النامليتـــي  متجـــر  صاحـــب  ويوضـــح 
للعبايـــات، محمود النامليتـــي لـ”البالد” أن 

اإلقبـــال على شـــراء العبايات في موســـم 
رمضـــان هـــذا العـــام أقـــل ممـــا كان  عليه 
فـــي الفترة المماثلة مـــن األعوام الماضية 
بنسبة  %40، عازًيا ذك إلى االنخفاض في 
اإلقبال على المتاجر عموًما في األســـواق 
جـــراء االجـــرءات االحترازيـــة المصاحبة 
لمكافحة انتشـــار جائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( وما لهـــا من تأثير على تقليل 
االجتماعـــات واللقـــاءات العائليـــة، اذ أثـــر 

الفيروس على جميع النشاطات.
مركـــز  يملـــك  -الـــذي  النامليتـــي  ويؤكـــد 
الراقيـــة للعبايـــات أيًضـــا - وجـــود طلبات 
لشـــراء العبايـــات إال أنهـــا أقـــل ممـــا كانت 
عليـــه فـــي األعـــوام الماضيـــة في موســـم 
جائحـــة   بســـبب  الطـــر  وعيـــد  رمضـــان 

“كورونا”.
وأضـــاف “لدينـــا اســـتعداد قـــوي وطرحنا 
موديـــالت وتصاميم جديـــدة لعيد الفطر 

المبـــارك، ومـــن هـــذه التصاميـــم العبايات 
المطرزة بالخرز التي تشـــهد عـــادة  إقباال 

عليها”.
وأشـــار إلـــى أن قماش الكريـــب هو األكثر 
إقبـــاال خصوًصـــا اللـــون األســـود ألن هـــذا 
النوع من القمـــاش ال يحتاج إلى كي، كما 
أن عبايات الرأس تشهد اقباال في موسم 
رمضـــان والعيـــد مقارنـــة باأليـــام العادية 
والتـــي يكون عـــادة الطلب فيهـــا أقل من 
علـــى  اإلقبـــال  أن  إلـــى  الفًتـــا  المواســـم، 
عبايـــات الرأس المســـتخدم في خياطتها 
الحريـــر األصلي )14، و16( المســـتورد من 
اليابـــان، وقد شـــهد ســـعر الحريـــر ارتفاًعا 

نتيجة لتأثر حركة الشحن بالجائحة، مما 
أدى لزيادة ســـعر العباية بنسبة %30 عن 

ســـعرها األصلـــي.  وفيمـــا يتعلـــق بخدمة 
التوصيـــل، أوضح النامليتي “لدينا خدمة 
التوصيـــل لجميـــع المناطق، كمـــا أن لدينا 

خدمة منزلية لتفصيل العبايات”.
وذكـــر صاحـــب مركـــز الراقيـــة للعبايـــات، 
أن العديد مـــن متاجر العبايـــات الصغيرة 
أشـــهر وذلـــك   8 مـــن  أكثـــر  منـــذ  أغلقـــت 
عائـــد لعدة أســـباب منها القيمـــة المضافة 
االلتزامـــات  مـــن  وغيرهـــا  واإليجـــارات 
الماليـــة وعـــدم تمكنها مـــن المنافســـة مع 
المحالت الموجودة، كما أن حركة السوق 
تأثـــرت كثيـــر بالوطـــن الراهـــن الناتج عن 

جائحة كورونا )كوفيد 19(.

محمود النامليتي

“طلبات”: شراكات مع أكثر من 300 مؤسسة بحرينية
أعلنت شركة طلبات، التطبيق األول لتوصيل الطعام والبقالة في المنطقة 
بــأن مبــادرة اإلعفاء عن بعض رســوم التوصيل في جميــع أرجاء المملكة، 
والتــي أعلنــت عنهــا فــي شــهر مــارس الماضي ستســتمر حتى نهايــة عطلة 
عيد الفطر المبارك كمبادرة منها للتشجيع على البقاء في البيت، وذلك في 

إطار تعزيز الجهود االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فـــي  المبـــادرة  وقـــد ســـاهمت هـــذه 
دخـــول تطبيق طلبات في شـــراكات 
مـــع أكثر من 300 مؤسســـة بحرينية 
فـــي جميـــع القطاعـــات منهـــا: هـــوم 
إلكترونكس، وأسواق رامز، وأسواق 
األســـرة، ومصنـــع الجســـر، وملحمـــة 
الزعيـــم، وعليـــا فـــالورز، ومطعم ألو 
ومطعـــم  نصيـــف،  ومطعـــم  بشـــير، 
كافيـــه بتيـــل وغيرهـــا الكثيـــر ممـــن 
اســـتفادوا من هذه المبادرة وقدموا 

لعمالئهم خدمة توصيل مجانية.

بتوقيـــع  طلبـــات  قيـــام  إلـــى  يشـــار 
تقـــوم  الصحـــة  وزارة  مـــع  اتفاقيـــة 
بموجبهـــا بتوصيل أدويـــة األمراض 
بهـــدف  للمنـــازل؛  الدوريـــة  المزمنـــة 
وراحـــة  وســـالمة  صحـــة  ضمـــان 
المرضـــى. إضافـــة لذلك، تـــم تفعيل 
المنصـــة اإللكترونية لطلـــب الذبائح 
إلكترونًيـــا وذلك بعـــد توقيع اتفاقية 
بيـــن المســـالخ المعتمدة لـــدى وكالة 
الثـــروة الحيوانيـــة بوزارة األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

العمرانـــي وشـــركة طلبـــات. يذكر أن 
تطبيـــق طلبات دشـــن هـــذه الخدمة 
)طلـــب الذبائـــح الكترونيا( ألول مرة 
عبـــر منصتـــه اإللكترونيـــة منطلقـــة 
مـــن البحريـــن ومن المتوقـــع أن يتم 
نشرها على منصات الطلبات بالدول 
األخـــرى لتكـــون الســـوق البحرينيـــة 
فـــي مجـــال خدمـــات  الرائـــدة  هـــي 
التوصيل اإللكترونيـــة في المنطقة، 
حيث يســـتطيع من خاللها المواطن 

أو المقيـــم طلـــب الذبائـــح إلكترونًيا 
وتوصيلها من المسالخ المعتمدة إلى 
منازل المواطنين والمقيمين؛ حفاًظا 
على ســـالمتهم في الظروف الراهنة 
ومنـــع الذبح العشـــوائي وضمان نقل 
الذبائح في ســـيارات مخصصة لهذا 

الشأن.
ومـــن جانبـــه، قـــال المديـــر التنفيذي 
الســـاعاتي  هشـــام  طلبـــات،  لشـــركة 
نكـــون  بـــأن  طلبـــات  فـــي  “نفخـــر 
ســـباقين لتطوير الخدمات التي تهم 
المواطن والمقيم من خالل شراكات 
إســـتراتيجية مـــع جهـــات حكوميـــة 
جميعـــا  نتعـــاون  حيـــث  وخاصـــة، 
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا وخدمـــة 
عمالئنا بكل أمان، حيث إننا وإضافة 

االحتياطـــات  لجميـــع  لالمتثـــال 
تطبيـــق  تحميـــل  كفـــرض  الصحيـــة 
“مجتمـــع واعـــي” لجميـــع الســـائقين 
دوريـــة،  فحـــص  بحمـــالت  والقيـــام 
حيـــث قمنا بفحص مانســـبته 93 % 
مـــن أســـطولنا بنجـــاح وهي النســـبة 

األكبر على مستوى المنطقة.
إن الثقـــة التـــي توليهـــا إياهـــا جميع 
الجهـــات التـــي نتعاون معهـــا لخدمة 
عمالئنا، مكنتنا اليوم من إيصال كل 
شـــي من ماء المرقدوش إلى أجهزة 
الحاســـوب ومن الهدايا والورود إلى 
األدويـــة. حقـــا التكنولوجيـــا تجمعنا 
اليوم فـــي زمن التباعـــد االجتماعي 
ونحـــن ســـعداء بكوننـــا قادرين على 
لنحقـــق  شـــركائنا  جميـــع  تمكيـــن 

متطلبات عمالئنا بكل أمان”.

المنامة - شركة طلبات

هشام الساعاتي

اتفاقات مع 
“الصحة” و”الثروة 
الحيوانية” لتعزيز 

مكافحة كورونا

 تدشين طلب 
الذبائح إلكترونيا 

ألول مرة من 
البحرين

باستخدام تقنية التخمر الالهوائي في البحرين

بحث إنتاج الطاقة الحيوية من المخلفات القابلة للتحلل

ببرنامــج  المســاعد  البيئيــة  الهندســة  أســتاذ  شــاركت 
اإلدارة البيئيــة بقســم المــوارد الطبيعية والبيئة ســمية 
يوســف بنــدوة عالميــة “عــن ُبعــد” عقــدت أخيــرا بعنوان 
“الطاقة الحيوية.. طريق نحو مســتقبل مســتدام”، وهي 
نــدوة كان مــن المقرر انعقادها ضمــن المؤتمر والمعرض 
العالمي الخامس عشر للطاقة الحيوية في مدينة برلين 
فــي ألمانيــا، وُأجلــت نظــرا للظــروف الصحيــة الراهنــة، 

حيث اختيرت يوسف لتكون متحدثا رئيسا بالمؤتمر.

إلـــى  النـــدوة  هدفـــت   
تشـــجيع القـــدرات البحثية 
مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصة 
للقـــاء الخبـــراء فـــي مجال 

الحيوية ومناقشـــة  الطاقة 
والفـــرص  القضايـــا  أبـــرز 
المختلفـــة  والتطبيقـــات 
المتعلقـــة بالطاقة الحيوية، 

وتضمنـــت محـــاور رئيســـة 
عدة كان أبرزها االتجاهات 
العالميـــة للطاقـــة الحيويـــة 
المتجددة، تطبيقات الطاقة 
الطاقة  الحيوية وانتقالهـــا، 
المســـتدامة،  المتجـــددة 
مـــن  الحيويـــة  الطاقـــة 
المخلفـــات الحيوية وإنتاج 
واقتصـــادات  الكهربـــاء، 

الطاقة الحيوية. 
يوســـف  واســـتعرضت 
دراســـة الحالة التي أجرتها 
الستكشـــاف جـــدوى إنتاج 
مـــن  الحيويـــة  الطاقـــة 

المخلفـــات القابلـــة للتحلـــل 
باســـتخدام تقنيـــة التخمـــر 
بالبحرين، حيث  الالهوائي 
يبلغ حجم المخلفات القابلة 
للتحلـــل فـــي المملكـــة نحو 
نحـــو مليـــون طـــن ســـنويا، 
والتـــي يتســـبب ردمهـــا في 
مـــردم عســـكر إلـــى انبعـــاث 
المســـبب  الميثـــان  غـــاز 
لالحتباس الحراري، والذي 
غـــاز  خطـــر  خطـــره  يفـــوق 
ثاني أكســـيد الكربون بـ 25 
الدراســـة  وتوصلـــت  مـــرة. 
إلـــى جـــدوى هـــذه التقنيـــة 

بالبحرين، حيث وجدت أنه 
باإلمكان إنتاج 240 مليون 
الوقـــود  مـــن  مكعـــب  متـــر 
الحيـــوي الـــذي مـــن الممكن 
أن ينتـــج عنـــه 213.3 غيغا 
وات ســـاعة مـــن الكهربـــاء 

سنويا.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

سمية يوسف 

زينب العكري



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464

احنا مستعدين!
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والــــدفــع

فـــلل
Villas

أراضـي
Lands

مشاريع
Projects

مخططات
plan estate

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

بمختلف أنواعها وأحجامها
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لشراء العقارات

والدفع نقًدا!
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Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

أحمد حبيب
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رضا مجيد

���������For inquiries call.
لالسـتــفــســار
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المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  العاصمـــة  محافظـــة 
المديريـــة تمكنـــت مـــن القبض على 
تحمـــل جنســـية  عامـــا”   47“ امـــرأة 
آسيوية، مشـــتبه بقيامها ببيع مواد 
مســـكرة بالقـــرب مـــن مقـــر ســـكنها 

بمنطقة الجفير.
وأوضح أنه إثر تلقي معلومات بهذا 

الشـــأن، تم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحري والتي أسفرت عن تحديد 
عليهـــا،  والقبـــض  المذكـــورة  هويـــة 

وتحريز المواد المضبوطة.
وأشـــار مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
محافظـــة العاصمـــة إلـــى أنـــه جاري 
اتخاذ االجراءات القانونية؛ تمهيدا 

إلحالة القضية للنيابة العامة.

القبض على امرأة آسيوية تبيع مواد مسكرة القبض على شخصين قاما بصيد الروبيان بالحظر
ــة مــحــمــلــة بــــ 8 ثــاجــات  ــط مــركــب ضــب
ــاك “الــــكــــراف” ــبـ ــوز شـ ــحـ وقـــــــارب يـ

صــرح قائــد خفــر الســواحل بــأن الدوريــات تمكنت مــن القبض علــى شــخصين بحرينييــن؛ لقيامهما بصيد 
الروبيان المحظور صيده وتداوله في هذه الفترة من العام، بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأوضـــح أنه إثر رصـــد قارب 
متجـــه إلـــى ســـاحل المالكية، 
اإلســـناد  دوريـــات  باشـــرت 
لقيـــادة خفـــر  التابعـــة  البـــري 
وتمكنـــت  عملهـــا،  الســـواحل 
مـــن ضبـــط مركبة علـــى ذات 

الســـاحل محملة بـ 8 ثالجات 
مـــن الروبيـــان والقبـــض على 
سائقها، كما تمكنت الدوريات 
البحريـــة مـــن ضبـــط القـــارب 
والقبـــض علـــى قائـــده، أثنـــاء 
وعثـــر  الهـــرب،  محاولتـــه 

الجـــر  شـــباك  علـــى  بحوزتـــه 
القاعية )الكراف(.

وأشـــار قائـــد خفر الســـواحل 
إلى أنه تـــم اتخاذ اإلجراءات 
وإحالـــة  الالزمـــة،  القانونيـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

أكد الشيخ صهيب عبدالرزاق أن يوم العيد في بيت النبي )ص( هو من األيام المبهجة 
فــي المدينــة المنــورة حينهــا، موضًحــا أن “البيــت النبــوي ومــا حولــه يشــهد مظاهــر 
االحتفــال بالعيــد، علــى مــرأى وعلــم مــن رســول هللا”. جــاء ذلــك بحلقة مــن “حوارات 

البالد” ضمن “أنستغرام اليف البالد” يوم أمس الجمعة.

توقيت

الشـــروع  توقيـــت  عـــن  ســـؤال  وفـــي 
بتكبيـــرات عيـــد الفطـــر، قـــال عبدالـــرزاق 
إن التكبيـــر يكون بعـــد االنتهاء من صيام 
شـــهر رمضـــان، والذي أتـــم هـــذا العام 30 
يـــوم، مضيفا “مع غروب شـــمس آخر يوم 
من رمضان يشـــرع بالتكبير، وحتى وقت 
صـــالة العيد التي ســـتكون هـــذا العام في 
البيوت”. وعن وقت صالة العيد قال “يبدأ 
وقـــت صالة العيدين من ارتفاع الشـــمس 
قـــدر رمـــح؛ أي بمقدار ربع ســـاعة من بعد 
طلوع الشمس، إلى زوال الشمس، أي إلى 
قبـــل أذان الظهـــر، يعنـــي اآلن مـــع صالتنا 
فـــي البيوت”. ولفـــت عبدالرزاق عن جواز 
صـــالة العيد فـــي البيـــوت بقولـــه “الوضع 
الراهـــن لـ)كورونا( هو اســـتثنائي وجديد، 
لـــم تـــره األمة اإلســـالمية منذ عهـــد النبي 
)ص( ومـــروًرا بتاريـــخ األمـــة اإلســـالمية 
نفســـها وحتى اليـــوم، كان هنالك ظروف 
واألوبئـــة  بالطاعـــون  تتعلـــق  مختلفـــة 

المختلفة، ولكن ليس بصورتها الحالية”.
ويضيـــف “وعليه يجوز الصالة في البيت 
وفـــق توجيهـــات العلمـــاء وأولـــي األمـــر، 
وإلـــزام النـــاس هنـــا بصـــالة البيـــت ليـــس 
بفتـــوى عالـــم ديـــن بعينـــه، وإنمـــا باتفـــاق 

العلماء جميًعا على ذلك”.

كيفية الصالة

وعـــن حكـــم وكيفيـــة صـــالة العيـــد فـــي 

البيـــوت، علق قائاًل “يجوز أن نصلي العيد 
فـــي البيـــوت وتصلـــى فـــرادى أو جماعة، 
عـــدد الركعـــات الراجـــح تصلـــى ركعتيـــن 
جهريتيـــن مثـــل الصـــالة فـــي المصليـــات 
والمساجد، 7 تكبيرات مع تكبيرة اإلحرام 
في الركعة األولى، و6 تكبيرات مع تكبيرة 
القيام في الركعة الثانية”. وتابع “ال يشرع 
الخطبـــة صـــالة من دون خطبـــة، تقرأ في 
الركعة األولى بعد الفاتحة ســـورة األعلى، 
والثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية، ومن 
نســـي التكبيرات الزوائد فـــي صالة العيد 
فال تبطل صالته، وال يســـجد للسهو؛ ألنها 
مـــن الســـنن المندوبـــة فيها، فمـــن تركها - 
ولو عمًدا - صحـــت صالته؛ ألن الصالة ال 

تبطل بترك السنن المستحبة”.
وعـــن وصـــف يوم العيـــد في بيـــت النبوة 
قـــال الشـــيخ عبدالـــرزاق “يـــوم بهيج من 
أيـــام المدينـــة النبويـــة، وفي صبـــاح عيد، 
كان البيت النبوي وما حوله يشهد مظاهر 
االحتفـــال بالعيـــد، علـــى مـــرأى وعلم من 
رســـول هللا )صلى هللا عليه وســـلم(، فعن 

المؤمنيـــن )رضـــي هللا عنهـــا(  أم  عائشـــة 
قالـــت: دخل علـــيَّ رســـول هللا )صلى هللا 
عليـــه وســـلم( وعنـــدي جاريتـــان تغّنيـــان 
بغناء يوم بعاث )أي أناشيد الجهاد والفرح 
والعيـــد وليـــس المقصـــود الغنـــاء المحرم 
غناء الغزل الصاخـــب المحرم( فاضطجع 
علـــى الفراش، وحـــّول وجهـــه، ودخل أبو 
بكـــر فانتهرني، وقـــال: مزمارة الّشـــيطان 
عنـــد النبي )صلى هللا عليه وســـلم( فأقبل 
عليه رســـول هللا )صلى هللا عليه وســـّلم(، 
فقـــال: دعهما، فقال النبي )صلى هللا عليه 
وســـلم( يا أبا بكر إن لـــكل قوم عيدا وهذا 
عيدنـــا، وفي رواية: ليعلمـــوا أنَّ في ديننا 

فسحة، وإني ُأرسلت بحنيفية سمحة”.
ويزيـــد “وغير بعيد من الحجرة الشـــريفة 
كانـــت هنالـــك احتفاليـــة أخـــرى تحدثنـــا 
عنهـــا عائشـــة )رضـــي هللا عنهـــا( متممـــًة 

لســـياق حديثها المتقدم فتقول: َكاَن َيْوُم 
َرِق  ـــوَداُن الحبـــوش ِبالـــدَّ ِعيـــٍد َيْلَعـــُب السُّ
ا َســـأَْلُت َرُســـوَل اللَِّه )َصلَّى  َواْلِحـــَراِب، َفِإمَّ
ـــا َقـــاَل: َتْشـــَتِهيَن  ـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلََّم( َوِإمَّ اللَّ
َتْنُظِريـــَن؟ َفقلـــْت: َنَعـــْم، َفأََقاَمِنـــي َوَراَءُه 
ِه وهـــم يـــرون األطفـــال  ي َعَلـــى َخـــدِّ َخـــدِّ

يلعبون”.

عبادة ونسك

وأكمل عبدالرزاق “وفي موضع آخر قريٍب 
من الحجرة النبوية تنشأ احتفالية بهيجة 
بالعيد تولى شـــأنها عـــدد من األطفال في 
أناشـــيد رائقـــة وجميلـــة فـــي مـــدح النبي 
عليه الصالة والســـالم: تقول عائشة: كان 
رســـول هللا صلى هللا عليه وســـلم جالًسا 
فسمعنا َلَغًطا وصوت صبيان! فقام رسول 
هللا صلـــى هللا عليه وســـلم؛ فإذا حبشـــية 

تزفـــن )تتمايل وتلعـــب( والصبيان حولها، 
فقال: “ياعائشة تعالي فانظري”.

وواصـــل “وعندمـــا نحـــاول معرفـــة طرف 
مـــن تلـــك األناشـــيد وكلماتها فإنهـــا كانت 
بلغاتهـــم، حتـــى أن النبيَّ صلـــى هللا عليه 
وســـلم كان يســـتفهم عـــن معانيهـــا، ففـــي 
المســـند وصحيـــح ابـــن حبـــان عـــن أنـــس 
بـــن مالك أن الحبشـــة كانـــوا يزفنون بين 
يـــدي رســـول هللا صلـــى هللا عليه وســـلم 
ويتكلمـــون بـــكالم ال يفهمه، فقال رســـول 
هللا صلـــى هللا عليه وســـلم: “ما يقولون”؟ 

قالوا: يقولون: محمد عبٌد صالح”.
وأكمـــل “فلذلـــك العيـــد فـــي حيـــاة النبـــي 
)صلـــى هللا عليـــه وســـلم( عبـــادة وُنُســـك، 
واســـتنبط العلمـــاء مـــن فرح وعيـــد النبي 
صلـــى هللا عليه وســـلم في بيتـــه: هو أنه 
يجـــب علينـــا إظهار الســـرور فـــي األعياد 

بمـــا يحصـــل مـــن بســـط النفـــس وترويح 
ين. نعم لبس الجديد  البدن من شـــعائر الدِّ
والتطيـــب والتزيـــن من شـــعائر الدين في 

العيد وداللة على إظهار الفرح”.
وفـــي ســـؤال عـــن مناصحة النـــاس بصلة 
الرحـــم فـــي العيـــد، مـــع تفشـــي جائحـــة 
الشـــيخ صهيـــب  قـــال  كورونـــا  فيـــروس 
الديـــن  فـــي  مطلـــوب  “أمـــر  عبدالـــرزاق 
اإلسالمي، وصلة الرحم متمكنة اآلن وإن 
كان هنالـــك بعد فـــي بالمســـافات بالطرق 
الســـمعية والمرئيـــة، وعليه نعيـــش العيد 
في تقليـــل التجمعات؛ حفاًظا على صحة 
وســـالمة اآلخريـــن، مـــع إيجـــاد البرنامـــج 
بالشـــكل  الســـعيد  العيـــد  لقضـــاء  الـــالزم 

الصحيح مع األهل واألوالد”.

صهيب عبدالرزاق قبيل بدء الحوار عبر أنستغرام البالد

صالة العيد بالبيت بال خطبة.. وإنما “موعظة”
ـــي ـــد النب ـــذ عه ـــبوقا من ـــس مس ـــا لي ـــف ^”: حالن ـــتغرام الي ـــوار “أنس ـــب بح ـــيخ صهي الش

يوم العيد في 
بيت النبوة يوم 
بهيج من أيام 
المدينة النبوية

إبراهيم النهام
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الخــارج فــي  الســرية  عملياتهــا  لتنفيــذ  اإلجراميــة  العصابــات  تســتخدم  طهــران 

واشنطن: النظام اإليراني متورط في 360 عملية إرهابية

األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ســـلطت 
الضـــوء علـــى تـــورط النظـــام اإليراني 
منـــذ توليه الســـلطة في أكثـــر من 360 
عملية إرهابية دولية، تتضمن عمليات 
اغتيـــال وتفجيرات وهجمات في أكثر 

من 40 دولة.
ووثقت الوزارة في تقرير لها، الجمعة، 
تلـــك العمليـــات ضمن “حملـــة اإلرهاب 
العالميـــة” التي قام بها النظام اإليراني 
وتضمنـــت مـــا يصـــل إلـــى 360 اغتياال 
وكذلـــك  أخـــرى،  دول  فـــي  مســـتهدفا 
قتلـــت  التـــي  الجماعيـــة  التفجيـــرات 

وجرحت المئات.
المنشـــورة،  الحقائـــق  لورقـــة  ووفقـــا 
تعتقد الواليـــات المتحـــدة أن عمليات 
االغتيـــال هذه قد نفذتها في األســـاس 
قـــوة القـــدس التابعة للحـــرس الثوري 
ووزارة المخابـــرات، ولكـــن أيضـــا عبـــر 
أطراف ثالثة ووكالء مثل ميليشـــيات 

“حزب هللا” اللبناني.
وأكـــدت الخارجية األميركية أن إيران 
تســـتخدم الغطاء الدبلوماســـي وتقوم 
اإلجراميـــة  العصابـــات  باســـتخدام 
وعصابات المخـــدرات لتنفيذ عملياتها 
الســـرية فـــي الخـــارج. كمـــا أوضحـــت 
السياســـيين وزعمـــاء  المعارضيـــن  أن 
ونشـــطاء األقليـــات العرقيـــة والدينية 
ومسؤولي الحكومة األجنبية، وكذلك 
نشطاء المجتمع المدني والصحافيين 
اإليرانييـــن فـــي الخـــارج، هم مـــن بين 
أهـــداف النظـــام. ومـــن بين أشـــهر تلك 
المعارضـــة  زعيـــم  اغتيـــال  الهجمـــات 
الكرديـــة اإليرانيـــة صـــادق شـــرفكندي 
وثالثة آخرين في مطعم “ميكونوس” 

فـــي برليـــن فـــي العـــام 1992 وتفجير 
بوينـــس  فـــي  اليهـــودي  “آميـــا”  مبنـــى 
الحـــاالت  هـــي   1994 عـــام  آيـــرس، 
العمليـــات  شـــهرة  األكثـــر  التاريخيـــة 

اإليرانية في الخارج.
وزيـــر  المتحـــدة  الواليـــات  وصنفـــت 
علـــي  الســـابق،  إيـــران  اســـتخبارات 
فالحيـــان، فـــي 20 مايو الجـــاري، على 
قائمة العقوبات، لتورطه في انتهاكات 
جســـيمة لحقوق اإلنســـان خـــالل فترة 
واليته منهـــا دوره في اغتيـــال العديد 
من المعارضين السياســـيين اإليرانيين 
فـــي أوروبا، بما في ذلـــك القضايا التي 
أصـــدرت فيهـــا المحاكـــم السويســـرية 

واأللمانية أوامر باعتقاله.
كما أنـــه متهـــم بالوقـــوف وراء هجوم 
فـــي  متـــورط  وكذلـــك  آميـــا”   “ مركـــز 
اغتيـــال مواطنـــة أميركيـــة فـــي غـــزة، 
أخـــرى  اغتيـــال  عمليـــات  عـــن  فضـــال 

ضـــد معارضيـــن. وأصدرت عـــدة دول 
مذكـــرات توقيف بحـــق دبلوماســـيين 
منهـــم  المعارضيـــن،  بقتـــل  إيرانييـــن 
محســـن رباني، العقل المدبـــر المزعوم 
لتفجيـــر “ آميـــا” في األرجنتيـــن، وكان 
الملحق الثقافي في الســـفارة اإليرانية 
في بوينـــس آيرس، وكذلك أحمد رضا 
أصغـــري، عضـــو فـــي الحـــرس الثـــوري 
الذي اســـتخدم منصب ســـكرتير ثالث 

في السفارة اإليرانية كغطاء.
ومنـــذ العـــام 2018، ال يـــزال أســـد هللا 
أســـدي، الذي تـــم تعيينه كدبلوماســـي 
إيراني في النمســـا، معتقالً في بلجيكا 
فـــي انتظـــار المحاكمـــة بناء علـــى أدلة 
علـــى أنـــه قـــدم متفجرات الســـتهداف 
فـــي  اإليرانيـــة  للمعارضـــة  مســـيرة 
باريـــس، والتـــي كان مـــن الممكـــن أن 
تقتـــل العشـــرات مـــن الرجال والنســـاء 

واألطفال.

ووفقا لتقرير الخارجية األميركية، فقد 
دعا 4 مقررين خاصين لألمم المتحدة، 
في مارس الماضي، الحكومة اإليرانية 
ضـــد  بالقتـــل  التهديـــدات  وقـــف  إلـــى 
صحافيين يعملون خارج إيران خاصة 
أولئـــك الذيـــن يعملـــون فـــي القنـــوات 

الناطقة الفارسية.
فـــي  مولـــوي  اغتيـــال مســـعود  ويعـــد 
إســـطنبول فـــي نوفمبـــر2019 أحـــدث 
الهجمات التي قام بها النظام اإليراني، 
للجـــدل  المثيـــر  المـــدون  ُقتـــل  حيـــث 
لموقـــع “الصندوق األســـود” الذي نشـــر 
ادعـــاءات حول الفســـاد داخـــل النخبة 
خامنئـــي،  ابـــن  وكذلـــك  العســـكرية، 
مجتبـــى. وبحســـب مـــا نقلتـــه رويترز 
عـــن مســـؤولين أتـــراك بارزيـــن نقلتهم 
رويتـــرز فـــي مـــارس، حـــرض ضابطي 
اســـتخبارات متمركزين فـــي القنصلية 

اإليرانية في تركيا على القتل.

دبي - العربية.نت

تقرير الخارجية األميركية وثق “حملة اإلرهاب العالمية” التي قام بها النظام اإليراني

واشنطن - أ ف ب

يواصل فيروس كورونا المستجّد تفشيه من دون رحمة في أميركا 
الالتينية التي باتت بدورها بؤرة للوباء خصوصا في البرازيل ثاني 

دولة من حيث عدد اإلصابات بعد الواليات المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية 
ألـــف  مـــن  أكثـــر  وفـــاة  الجمعـــة 
خـــالل   ”19 “كوفيـــد  شـــخص بـ 
24 ســـاعة. وهـــذا اليـــوم الثالـــث 
مـــن أصـــل 4 أيـــام، الذي تســـّجل 
فيـــه البـــالد مثـــل هذا العـــدد من 

الوفيات.
الوفيـــات اإلجمالـــي  عـــدد  وبلـــغ 
21 ألفـــا و48 ما يجعـــل البرازيل 

الدولة السادسة األكثر تضررا من 
الوباء فـــي العالم. إال أنها الثانية 
عالميا من حيـــث عدد اإلصابات 
الذي بلغ 330 ألفا و890 بينها 20 
ألفا و803 خالل الســـاعات األربع 

والعشرين األخيرة.
وأعلنـــت منظمة الصحة العالمية 
الجنوبيـــة  أميـــركا  أن  الجمعـــة 

باتت “بؤرة جديدة” للوباء.

“كوفيد 19” يجتاح أميركا الالتينية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

حســـن  اإليرانـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
اتصـــال  خـــالل  أمـــس  روحانـــي، 
هاتفـــي مع أمير قطر تميم بن حمد، 
اســـتعداد بالده لتقديم أي مساعدة 

إلنجاح كأس العالم 2022.
اإليرانيـــة  تســـنيم  وكالـــة  وأفـــادت 
أكـــد خـــالل  بـــأن روحانـــي  لألنبـــاء 
اتصـــال هاتفي تلقاه مـــن أمير قطر، 
أهميـــة تعزيز وتعميق العالقات بين 
البلديـــن في المجـــاالت كافة خاصة 
العالقـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة، 
الظـــروف  مـــن  الرغـــم  “علـــى  قائـــال 
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، 

تنشـــيط  إعـــادة  ينبغـــي  فإنـــه 
االقتصاديـــة  العالقـــات 

إطـــار  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
البروتوكوالت الصحية”.

وأعـــرب الرئيـــس اإليرانـــي 
عـــن أمله فـــي أن يكون 

عقـــد اللجنة االقتصادية المشـــتركة 
بيـــن البلدين فـــي أقرب وقت ممكن 
حـــال لســـرعة التبـــادل بيـــن طهـــران 
والدوحـــة وتذليل العقبات، مشـــيرا 
إلـــى اســـتضافة قطـــر لـــكأس العالم 
لتقديـــم  االســـتعداد  معلنـــا   ،2022
أي مســـاعدة مـــن قبـــل إيـــران إلـــى 
قطـــر ليقـــوم هـــذا البلد باســـتضافة 
كأس العالـــم بشـــكل أفضـــل، مضيفا 
فـــي  للمشـــاركة  مســـتعدة  “إيـــران 
البنية التحتية وتوفير االحتياجات 

المطلوبة أيضا”.
بـــدوره، أكـــد أميـــر قطر علـــى تعزيز 
العالقـــات مع إيـــران في جميع 
إلـــى  منوهـــا  المجـــاالت، 
االهتمام البالغ الذي توليه 
قطر للعالقات االقتصادية 
بيـــن البلديـــن، معربـــا عـــن 

أمله في تعزيزها.

روحاني يعرض مساعدة قطر في تنظيم المونديال

القاهرة -  أ ف ب

مـــع  اشـــتباكات  فـــي  إرهابيـــا   21 قتـــل 
الشـــرطة المصريـــة فـــي شـــمال ســـيناء، 

بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية أمس.
قـــوات  إن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وقالـــت 
الشـــرطة داهمـــت مخبأيـــن لمجموعتيـــن 
شـــمال  فـــي  االرهابيـــة”  العناصـــر  “مـــن 
ســـيناء وحصل تبادل الطالق النار أسفر 
عـــن مقتـــل 21 من هذه العناصـــر وإصابة 

ضابطي شرطة.
وأوضـــح البيـــان أن المجموعتيـــن اللتين 
كانتا تختبئان بمزرعة ومنزل في شـــمال 
سيناء، كانتا تخططان للقيام باعتداءات 
خالل عيد الفطر الذي يبدأ غدا األحد في 

مصر.
وأضـــاف البيـــان أنـــه عثـــر بحوزتهم على 

أسلحة آليه وأحزمة ناسفة ومتفجرات.
وفـــي األول من مايو قتل 10 عســـكريين 
اســـتهدف  علـــى  هجـــوم  فـــي  مصرييـــن 

مركبتهم في شمال سيناء.

وفي اليـــوم التالي أعلن الجيش المصري 
مقتل 126 إرهابيا خـــالل الفترة األخيرة 
في مداهمات بشـــمال سيناء من دون أن 

يحدد تاريخ هذه المداهمات.
أعلـــن  الجـــاري،  الشـــهر  منتصـــف  وفـــي 
الجيـــش مقتل 7 “تكفيرييـــن” في مزرعة 

بشمال سيناء.

فبرايـــر  منـــذ  المصريـــة  القـــوات  وتقـــوم 
2018 بحملـــة واســـعة ضـــد مجموعـــات 
مســـلحة ومتطرفـــة فـــي المنطقـــة، وفي 

مناطق أخرى من البالد.
ومنـــذ بـــدء الحملـــة، قتل قرابـــة 950 من 
العناصر اإلرهابية وعشـــرات العسكريين، 

وفق إحصاءات الجيش.

دورية لقوات األمن المصرية في العريش )أ ف ب(

العناصــر تنتمي لمجموعتيــن خططتا العتداءات خــال عيد الفطر
مقتل 21 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة المصرية

الدوحة - أ ف ب

تظاهـــر عمال أجانـــب في الدوحة 
قطـــر،  فـــي  نـــادرة  واقعـــة  فـــي 
احتجاجا على عدم دفع أجورهم، 
وفـــق مـــا أعلنـــت أمـــس الحكومة 
التـــي تواجه صعوبـــات اقتصادية 
بســـبب وباء “كوفيـــد 19” وتراجع 
أســـعار النفط. وأظهـــرت صور تم 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  تداولهـــا 
شـــخص   100 نحـــو  االجتماعـــي 
يغلقـــون الجمعـــة طريقـــا رئيســـة 
قلـــب  فـــي  مشـــيرب  حـــي  فـــي 
العاصمـــة الدوحـــة علـــى مرأى من 
وزارة  وقالـــت  الشـــرطة.  عناصـــر 
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعيـــة في بيان إنها “فتحت 
تحقيقـــا فوريـــا فـــي واقعـــة تأخر 
العمالـــة  مـــن  عـــدد  اجـــور  دفـــع 
الوافـــدة الذيـــن تجمهـــروا الجمعة 
)...( مؤكـــدة اتخـــاذ مجموعـــة من 

الخطوات لضمـــان التزام أصحاب 
العمـــل بدفـــع األجـــور فـــي األيـــام 
القليلـــة المقبلـــة”. وطالبت الوزارة 
والشـــركات  العمـــل  “أصحـــاب 
بضـــرورة اتبـــاع تعليماتهـــا بشـــأن 
التزاماتهم القانونية خالل تفشـــي 

فيروس كورونا المستجد”.
ويشـــكل األجانـــب 90 % من عدد 
ســـكان قطـــر البالـــغ 2.75 مليـــون 
نســـمة، وغالبيتهم مـــن دول نامية 
مرتبطـــة  مشـــاريع  فـــي  يعملـــون 
باســـتضافة اإلمـــارة لـــكأس العالم 

في كرة القدم العام 2022.
وتعّرضت الدوحـــة النتقادات من 
منظمـــات حقوقية بســـبب حقوق 
العمالة. ولـــم يكن العمال األجانب 
بمنأى من انتشار فيروس كورونا، 
حيث أصيب به عدد كبير منهم أو 

باتوا بدون عمل.
عمال يرتدون الكمامات بأحد شوارع الدوحة في 17 مايو 

الجاري )أ ف ب(

أجانــب يغلقــون طريقــا رئيســا بقلــب الدوحــة علــى مــرأى مــن الشــرطة
عمال يتظاهرون في قطر مطالبين بأجورهم

واشنطن - أ ف ب

ناقشــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب إجــراء أول تجربــة نووية منذ 
1992 في ما يمكن أن يشكل تحذيرا لروسيا والصين، وفق ما أفادت 
صحيفــة واشــنطن بوســت الجمعــة. ويمكــن أن يمثــل إجــراء اختبــار 
مــن هــذا النوع تغييرا مهما في سياســة الدفــاع األميركية ويؤدي إلى 

تصعيد كبير في الوضع مع القوى النووية األخرى.

للصحيفـــة  المحلليـــن  أحـــد  وقـــال 
إنـــه فـــي حـــال تـــم ذلـــك، فســـُيعتبر 
“إشـــارة انطالق لســـباق تسّلح نووي 
غيـــر مســـبوق”. ونقـــل التقريـــر عـــن 
مســـؤول كبير في اإلدارة األميركية 
ومســـؤولين آخريـــن ســـابقين طلب 
أن  أســـمائهم،  ذكـــر  عـــدم  جميعهـــم 
النقاش جرى خالل اجتماع عقد في 

الخامس عشر من مايو.
وجـــاء ذلـــك بعدمـــا نقل 
عن مســـؤولين أميركيين 
معلومات تفيد أن روسيا 

تجريـــان  والصيـــن 

تجـــارب نوويـــة بطاقـــة منخفضـــة. 
هـــذه  وبكيـــن  موســـكو  ونفـــت 
المعلومـــات التي لم تقـــدم الواليات 

المتحدة أدلة الثباتها.
يأتي تقرير “واشـــنطن بوســـت” بعد 
يوم مـــن إعـــالن الرئيـــس األميركي 
معاهـــدة  مـــن  االنســـحاب  اعتزامـــه 
األجواء المفتوحة بســـبب ما وصفه 
لهـــا.  روســـيا  بانتهـــاك 
وتهـــدف هـــذه المعاهـــدة 
الشـــفافية  تعزيـــز  إلـــى 
بيـــن  والثقـــة  العســـكرية 

القوى الكبرى.

واشنطن ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
بغداد - أ ف ب

بدأ وزير المالية العراقي علي عالوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى 
لتأمين مبالغ تجّنب البالد التخّلف عن دفع رواتب ماليين الموظفين في 

أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.

الماليـــة  وزراء  عـــالوي  والتقـــى 
والطاقـــة والخارجيـــة الســـعوديين 
“الدعـــم  وناشـــدهم  الريـــاض،  فـــي 
المالـــي الفوري للعراق حتى تتمكن 
بوعودهـــا  الوفـــاء  مـــن  الحكومـــة 

لموظفيها”.
وقـــال مســـؤول حكومـــي عراقـــي 
لوكالـــة فرانـــس برس قبـــل مغادرة 
عـــالوي إن األخير الذي يقوم أيضا 
بمهام وزير النفط بالوكالة، ســـيزور 

أيضـــا “الكويـــت واإلمارات 
المســـاعدات  لجمـــع 

المالية”.
وأشـــار مســـؤول آخر 

إلى أن العراق 

“يحتـــاج إلـــى أكبـــر قـــدر ممكن من 
الســـيولة لنتمكـــن من دفـــع رواتب” 
8 مالييـــن موظف مدنـــي ومتقاعد 
يتقاضـــون نحـــو 4 مليـــارات دوالر 

شهريا.
ويقـــف العـــراق، ثانـــي أكبـــر الدول 
المنتجـــة للنفط في منظمـــة أوبك، 
على شـــفير كارثة ماليـــة قد تدفعه 
إلـــى اتخـــاذ تدابيـــر تقشـــفية، بيـــن 
ووبـــاء  الخـــام  أســـعار  انخفـــاض 
أن  وخصوصـــا   ،”19 “كوفيـــد 
اقتصاده يعتمد بأكثر من 90 
% علـــى اإليـــرادات النفطيـــة 
 5 بواقـــع  انخفضـــت  التـــي 
أضعاف خالل عام واحد.

وزير المالية العراقي في الخليج سعيا لتجّنب اإلفالس

ترامب أردوغان يناقشان 
الشأن الليبي والسوري

اسطنبول - رويترز

ــيـــة، أمـــس  ــتـــركـ قـــالـــت الـــرئـــاســـة الـ
الــرئــيــســيــن األمــريــكــي  الــســبــت، إن 
دونالد ترامب والتركي رجب طيب 
أردوغان اتفقا على مواصلة التعاون 
خالل  الوثيق  والسياسي  العسكري 
محادثة هاتفية تناوال فيها األوضاع 

في ليبيا وسوريا.
على  اتفقا  الرئيسين  أن  وأضــافــت 
ــســعــي لــالســتــقــرار في  مـــواصـــلـــة ال

منطقة شرق البحر المتوسط.

قالت المحامية األميركية في مجال حقوق  «
اإلنسان واألمن القومي، إيرينا تسوكرمان، 

إن ميليشيات الحوثي تتعامل مع اإلصابات 
بفيروس كورونا المستجد في مناطق 

سيطرتها بحسب تعليمات تأتيهم من إيران، 
في إشارة إلى تكتمها عن اإلصابات وعدم 

اعترافها بحقيقة الوضع الوبائي. وأضافت 
المحامية تسوكرمان، في ندوة افتراضية 

نظمها االئتالف اليمني للنساء المستقالت “إن 
ميليشيات الحوثي تقوم بإعادة سيناريو إيران 
في اليمن نفس ما قام به حزب الله، وتعمل 

في نطاق جغرافي خاص بإيران”.

تكتم حوثي على إصابات “كورونا” بتعليمات من إيران
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البحرين بخير بوجود ســـمو األمير خليفة بن ســـلمان رئيـــس الوزراء حفظه هللا من 
كل شـــر بيننا ليظلل ســـقف بالده بالخير والمحبة والعطاء، وأجمل ما في هذا العيد 
باإلضافة لكونه يوم عيد ومناســـبة ســـعيدة، أننا نحتفل بالعيـــد وبوعلي بيننا ومعنا 
وفـــي أحضـــان بلده ومع شـــعبه، فأصبـــح العيد عيديـــن، وصباحكم ســـعيد ونهاركم 
جميـــل وكل أوقاتكـــم يا أبناء وطني الحبيب بخير وصحة وســـعادة ودوام األفراح 

مع كل التفاؤل بزوال هذه الغيمة التي تخيم على العالم.
صباحك هو نهارك، فإن بدأته مســـتعدا ليوم ســـعيد فسيكون يومك كله بهيجا حتى 
لو كنت مصابًا بزكام أو متخاصمًا مع شريكك في المنزل، وحتى لو كنت على خالف 
مع رئيســـك في العمل، رغم كل ذلك ســـيكون يومك ســـعيدًا لو قررت منذ أن تفتح 
عينيك وأنت مازلت في الفراش ذلك، هذه فطرة اإلنسان عندما ينوي تحرير نفسه 
من أية قيود وضغوطات ومن القلق والتوتر الناتج عما يســـومه اآلخرون عليك من 
التزامـــات، وما يضغط بـــه الواقع اليومي واألحداث اليومية مـــن تفاصيل وترهات، 
والمنفـــس لك من ذلك إذا شـــئت أن يســـتمر يومك على خيـــر وبارتياح هو أن تبتعد 
عـــن التوتـــر الـــذي تجلبه لنفســـك من استســـالمك لآلخريـــن بفـــرض هيمنتهم عليك 
والخضـــوع إلرادتهـــم المتعارضة مـــع إرادتك، وتأكد أنك لو ناهضـــت الضغوط قليالً 
فســـوف تتمكـــن مـــن أن تفلت من اليوم بأقل الخســـائر وأكثر حيويـــة وانفتاحا على 

النـــاس وعلـــى الحياة، ولو تجاوزت رعونة البعض ممن يســـبب لك التوتر، من شـــأن 
االســـترخاء الداخلـــي أن يجنبك الغضـــب الذي عادة ما يكون مدخـــل اليوم التعس، 

لكن كيف لك أن تحقق كل هذا االسترخاء وتكون بدرجة “ريلكس”؟
تأمـــل حولـــك، تأمـــل أســـرتك، ماذا أهم منهـــا إليك؟ انظـــر ألصدقائك، مـــاذا أنت من 
غيرهـــم؟ ابحـــث عن كتـــاب راق ومفيد، عـــن رواية جميلـــة أو فيلم، مـــارس رياضة 
يومية واســـتمع للموســـيقى، تمشـــى علـــى البحر وتأمـــل األشـــياء المريحة وأغمض 
عينيـــك وال تلتفـــت لألشـــياء المزعجـــة، الحيـــاة ال تحتمـــل التصعيـــد والمواجهـــات 
المســـتمرة وال التشـــنج األهـــوج، الحيـــاة أبســـط من ذلك كلـــه، هي فنجـــان قهوة مع 
صديق أو لحظة تفاعل مع الطقس أو قراءة كتاب له مغزى أو مشـــاهدة فيلم اهتم 
بصحتـــك، ال تغضـــب في هـــذا اليوم وعود نفســـك أن تفعل ذلك مع بـــدء كل صباح، 
ابدأ صباحا هادئا مشـــرقا وبرغبة فـــي أال يعكر صوت أو حركة مزاجك، باإلمكان أن 
نجعل يومنا جميال وبسيطا منذ أن نفتح عيوننا ونحن في الفراش ونهمس ألنفسنا 
بهـــذه العبـــارة: لن أجعل أحـــدًا مهما كان يكدر يومي.. وكل نهـــار وأنت بخير وصحة 

وسعادة.

تنويرة: ازرع الورد حتى لو كان جارك يزرع الشوك. «

عيد بال قناديل
يأتي العيد هذا العام لكنه ال يشـــبه نفســـه وال يحمل شـــيئا من طقوسه، ولم 
تعـــد للعيد تلـــك المالمح التي اعتدنا عليها، بل فقـــد الكثير من لذة األعياد، 
يأتي العيد متثاقل الخطى بال أهازيج، وال شيء يبعث على الفرح، ذلك أّن 

الجائحة أسكتت كل األصوات الجميلة، فالقلوب والنفسيات متعبة. 
ثمـــة مقولـــة ذات داللة عميقة مفادها أنه إذا لم تســـتطع أن تصنع ابتســـامة 
أو تجميلهـــا فأقفل عليك غرفتـــك للتعبير عن التظاهر بالفرح، لكن المفارقة 
الباعثة على السخرية أنها أصبحت شعارا للجميع بأال نبرح غرفنا! نعم يجب 
أال نفوت لحظات الفرح حتى لو كانت عابرة ونتشـــاركها مع من نحبهم لكن 
عـــن بعد. اإلنســـان في ظل الظـــروف العصيبة وبالغة الكآبـــة بأمس الحاجة 

إلى الطمأنينة أو طاقة إيجابية ومن يعيد له لحظات من الفرح الهارب.
كنـــا نـــردد أن مجتمعنا رغم تظاهـــره بالتدين والذي من ســـماته صلة الرحم 
وزيـــارة األقارب، بيد أنه اســـتعاض عن كل هذا بتبادل التهاني عبر وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي أو االتصال الهاتفي، غير أن الواقـــع بات يحتم علينا 
هـــذه األيـــام التواصـــل عـــن بعـــد حفاظا علـــى حياتنا. يجـــب علينـــا أال نفقد 
األمـــل ففـــي ذات اللحظـــة التي ترصد فيهـــا يوميا  حـــاالت لمصابين، إال أّن 
هناك أيضا التزاما مدهشـــا من المواطنين باإلرشـــادات الصحية والتعليمات 
وخـــروج المئـــات من المتعافين، وهذه بشـــارة أكيدة بأّن األزمة ســـتمر رغم 
حجـــم الخســـارات الباهظة، وأّن علينـــا تقبل صعوبات الحيـــاة والعمل على 

تحويل المحن إلى منح وفرص.
وفي ظل هذه الظروف االستثنائية العابرة بإذن هللا كم تبدو الحاجة ونحن 
نعيش أجواء العيد إلى بث القيم اإلنسانية كرعاية المسنين وتلمس معاناة 
الجيـــران واألطفـــال ذوي الحاجـــات الخاصة وتقدير مـــا منحنا هللا من نعم 
ال تحصـــى. نعـــم إّن أزمة الوباء فرضت على العالم بأســـره تباعدا اجتماعيا 
لكنهـــا أظهرت كـــم نحن بحاجة إلى تواصل مع بعضنا، ليس هناك شـــك في 
أننا سنكســـب المعركة بفضل جهود الكوادر الطبية والتمريضية التي تعجز 

الكلمات أن تفيهم حقهم من الشكر. 
يمكننا أن نصنع الفرح عندما نقتسم الرغيف والفرحة عندما نتشاركها مع  «

اآلخرين، وعظمة اإلنسان تقاس بقدرته على العطاء وال معنى للفرح بدون 
العطاء فلنتقاسم الفرح مع البسطاء بال مقابل. وكل عام والجميع بخير 

وسالم.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

“ريلكس يا صديقي”

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

للتواصل: 17111483

رحم اهلل المجالت العربية التي كانت بمثابة برلمان ثقافي
“تهنئة”

)بمناســـبة حلـــول عيد الفطر المبـــارك أتقدم بخالص التهانـــي والتبريكات 
إلى سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه، وإلى 
سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي 

البحرين وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات(.

لقـــد أصبـــح القارئ العربي في هذه اآلونة على درجة من الوعي واإلدراك 
الواســـعين وهـــو بالتالـــي ال يتقبـــل كل مـــا تقـــع عليـــه عيناه مـــن مجالت 
ومؤلفـــات، لكنه يقرأهـــا بأناة وروية ويعمل فيها فكره ومن ثم يســـتطيع 
التفريق بين غثها وســـمينها، بل في بعض األحايين قد ينقد ما يقرأ بفهم 

واستبصار حسب درجة ثقافته واطالعه.
عندما تدخل أية مكتبة من مكتباتنا أو أي “ســـوبرماركت” تشـــعر أن دور 
النشـــر العربية تقذف الكثير من المجالت التي تنهال على القارئ من كل 
اتجـــاه، ومعظمهـــا دون فائـــدة وال تحترم عقول قرائهـــا، مجالت ال نعرف 
كيف يســـمح لها بأن تدخل ســـوق النشـــر وهي مليئة بالضحالة والرداءة 
وتفتقـــد من األلف إلـــى الياء عناصر اإلبداع، وكأنهـــا صارت مجاال خصبا 
لكل من هم ودب وأطلق على نفســـه كاتبا. ولدور النشـــر الفاشـــلة طريقة 
عجيبة في الضحك على الناس وجذب البسطاء من القراء، فهي ال تلتزم 
بالرســـالة الثقافيـــة واألخالقية، وال تكون كما يفترض بأن تحمل مشـــعل 
الثقافـــة والفكر، إنما تســـعى وراء الربح المادي وتعليـــق جرس “التفاهة” 

على رقبتها والدوران مثل الثور في الساقية.

رحم الله تلك المجالت العربية التي كانت بمثابة برلمان ثقافي يساهم في  «
تغذيتها األدباء العرب، ونشعر باألسى وبألم عميق على الوضع الذي وصلنا 

إليه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

كل عام وأنتم بخير
يختلـــف عيـــد الفطر الســـعيد 2020م عن األعياد الســـابقة، فبعـــد أن توطن 
فيـــروس الكوفيد جغرافية العالم متحدًيا اإلجراءات االحترازية واألبحاث 
الِعلمية عن لقاح مضاد له أو عالج، فهذا العيد سيكون عيًدا فردًيا ويقضيه 

الناس في البيوت احتراًزا من عدوى الكوفيد. 
إن إجـــراءات العـــزل المنزلـــي تجعـــل االحتفاء بالعيـــد بعيًدا عن الســـاحات 
والتجمعـــات واألهل واألقارب واألصدقاء، وســـتكون التكبيرات والصلوات 
فـــي البيـــوت، والمجالـــس ســـتكون مفتوحة ألهـــل البيت دون ســـواهم من 
األهـــل والجيران واألصدقاء، فقد اســـتطاع الكوفيد بجبروت فيروســـه أن 
يســـلبنا شـــيًئا من فرحة العيد وأهدافه التي ينتظرها المســـلمون الصائمون 
خالل شـــهر رمضـــان المبارك. لقد تحمل الناس بـــإرادة واعية وعزيمة ثابتة 
ال ملـــل فيهـــا وال اكتئـــاب كل اإلجـــراءات الحكوميـــة االحترازيـــة وقعـــدوا 
فـــي بيوتهـــم التزاًما، لـــذا، فإن الحجـــر المنزلي أيـــام عيد الفطر الســـعيد لن 
يزعـــج المواطنين مـــادام لصالحهم، وإن الزيارات العائليـــة واألماكن العامة 
والمجمعـــات وعيديـــات األطفال من الممكـــن التخلي عنهـــا وتأجيلها حالًيا، 
لكن الصحة والعافية ال يمكن التخلي عنها، والتضحية بذلك ألجل سالمتنا 

وصحتنا وهي من الثوابت األولى للحياة.
نحن نســـتطيع االســـتعانة بالوســـائل اإللكترونية للمحادثة وإرسال التهاني 
واألماني بعيد الفطر إلى أهلنا وأقربائنا وأصدقائنا والتحدث إليهم وإرسال 
ما نشـــاء من صور العيد إليهم، وبذلك ســـنكون معهـــم بالتباعد االجتماعي، 

فجلوسنا في البيوت حماية لنا جميًعا.
إن الطقـــوس الدينيـــة التي تـــؤدى في الســـاحات والمســـاجد والجوامع من 
تكبيـــرات وصـــالة العيـــد من الممكن جـــدا أن تؤدى بالبيت مع األســـرة، وإن 
كان األجمل أن نؤديها مجتمعين، إال أن منع أدائها معا مقترن بزوال أسباب 
المنع )بعدم تسجيل أية حاالت إصابة جديدة بفيروس كورونا(، وما انطبق 

على صالة الجماعة ينطبق على صالة العيد.
وخالل هذه الفترة الصعبة أثبت الشـــعب البحريني قدرته على التعامل مع 
الخطوات الجادة للحكومة بشـــكل إيجابي، ممتثـــال لإلجراءات االحترازية 
والعـــزل المنزلـــي والتقيد بالضوابـــط الصحية في حالة االضطـــرار للخروج 
مـــن البيت، ونســـتقبل هـــذا العيد بقلـــوب صادقة ونفوس مطمئنـــة متمنين 
للجميـــع عيـــًدا ســـعيًدا ُمرفال بالصحـــة والعافية، وكل عـــام وجميعنا بصحة 

وخير وعافية.

عبدعلي الغسرة

كـــم أمـــا وأبـــا مســـتعدين اآلن إلعادة إرســـال فلـــذات أكبادهـــم إلى المـــدارس في ظل 
الظـــروف الراهنة من تفشـــي فيروس كورونا؟ ال أعتقد أن هنـــاك كثرا يؤيدون رجوع 
حركـــة الحيـــاة إلـــى طبيعتها وخصوصـــا فيما يتعلق بمـــدارس األطفال، ســـأكون أكثر 
صراحـــة معكـــم أنـــا لســـت مســـتعدة مطلقـــا! وال تعنينـــي أهمية تعليـــم أبنائـــي مقابل 
تعريـــض حياتهم إلى خطر محدق، خصوصا أنني أتحدث هنا عن فئة رياض األطفال 
والمراحـــل المدرســـية األولـــى التي ال يكـــون الطالب فيها واعيا تمامـــا لما يحدث؛ فإن 
جزمـــت أننـــي أتقنت توعيتهم وإرشـــادهم حول كيفية اســـتخدام المطهـــرات وأهمية 
التباعـــد االجتماعـــي وضـــرورة عدم اللعب مـــع اآلخرين أو لمس أغـــراض الغير وكثرة 
غسل اليدين بالماء والصابون، فأنا هنا أنشد سلوكا خياليا لطالب لم تتجاوز أعمارهم 
ست سنوات، ومن البديهي أن سلوك الطلبة )األطفال( في المرحلة االبتدائية وما قبلها 
ال يكون مدروســـا وبوعي كاف! لذا أقولها واضحة وصريحة ال وألف ال إلعادة إرســـال 

أطفال لم تتجاوز أعمارهم السنوات العشر إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.
إن مـــا أطرحـــه اليـــوم بيـــن أيـــدي المهتمين قضيـــة تؤرق بـــال اآلباء واألمهات وســـط 
محـــاوالت البعـــض لعـــودة الحيـــاة إلى مـــا كانت عليـــه، وقد يتفـــق معـــي البعض وقد 
يختلـــف، لكننـــي أتحدث عن قلب األم وتفضيلها صحة أبنائها على تعليمهم وإن كانت 
الكفتان متساويتين من حيث األهمية لكنني أرجح كفة الصحة، فهي في هذه الحالة 

تثقل عن أية حقوق أخرى مستحقة ألطفالنا.
ال أعنـــي بالطبـــع أن تتوقف عجلـــة الحياة لكن جائحة كورونا يجـــب أن تكون منعطفا 
جادا لعدد كبير من المدارس ورياض األطفال للتحول الرقمي المنشود وأهمية تعليم 
الطالـــب عـــن بعد، وعندمـــا أتحدث هنا عن بعد فأنا أطلب وتيـــرة تعليمية حقيقية من 
شـــأنها أن تســـهم في تقويم وتعليم نشـــأ ووضع أساس كامل حقيقي وليس صورا من 
صـــور التواجد، فقـــد كنت ضد تعليم الطلبة عن طريق إرســـال التدريبات فقط، بل لم 
أدخر جهدا لمطالعة التمارين المرســـلة على حســـاب أطفالي في رياض أطفالهم دون 
أن يكـــون هنـــاك معلـــم حقيقي يتواصل معهم في ســـاعات معينة عن طريق شاشـــات 

اإلنترنت. 
الحـــل اآلخـــر الذي أراه ســـهال نســـبيا هو االعتمـــاد على التعليـــم الذاتي وهـــو ُمقر في 
أغلب دول العالم بأن تتكفل األســـر بتدريس أبنائها وتعليمهم على أن يقوموا بتقديم 
امتحانـــات نهايـــة العام عـــن طريق وزارات التربيـــة أو هيئات التعليـــم المتواجدة في 

أغلب دول العالم، وهو ما يسمى بظاهرة )Home schooling( أو التعليم المنزلي.
في كل األحوال أرى أنه من المبكر جدا التفكير في إعادة إرسال فلذات أكبادنا للمدارس  «

حتى مع المحاوالت الجمة في أخذ الحيطة والحذر وكثرة مناشدات بعض الهيئات 
التعليمية بدفع فصول السنة الدراسية الجديدة القادمة.

سمر األبيوكي

ال لعودة المدارس حاليا
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للكـــرة الطائـــرة  كشـــف رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي 
الســـعودي النائب التنفيذي لرئيـــس االتحاد الدولي 
صالـــح بـــن ناصـــر عـــن ترشـــيحه للكويتـــي عيســـى 
اآلســـيوي  االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب  حمـــزة 
وعضو االتحاد الدولي لخالفته في رئاســـة االتحاد 

اآلسيوي للدورة االنتخابية القادمة 2020/2024.
وقال بن ناصر إنه ال يود االستمرار برئاسة االتحاد 
اآلســـيوي؛ رغبـــة منه فـــي الخلود إلـــى الراحة فيما 
تبقـــى من عمـــره، خصوصـــا وأن االتحاد اآلســـيوي 
يضم في عضويته 65 اتحادا، وهو ما يتطلب جهدا 
كبيـــرا فـــي عملية اإلدارة وتلبيـــة الدعوات للتواجد 
في مختلف المناســـبات الرسمية؛ نظرا لعدم قدرته 

على السفر كثيرا بناء على نصيحة األطباء.  
وأضـــاف بـــن ناصـــر فـــي حـــواره ببرنامـــج حصـــاد 
الطائـــرة مـــع الزميـــل اإلعالمـــي عبدهللا أميـــن “لقد 

تحدث معي رئيس االتحـــاد الدولي البرازيلي )آري 
جراســـا( وســـألني عن موقفـــي فقلت له لن أرشـــح، 
فطلـــب منـــي االســـتمرار لـــدورة أخرى حتـــى نغادر 
ســـويا فـــي العـــام 2024، ولكننـــي رفضـــت الفكـــرة، 
فسألني من هو المرشح لخالفتك، فقلت له عيسى 
حمـــزة النائب األول، فهو لديه الخبرة بكل تفاصيل 
العمل باالتحاد اآلســـيوي وعالقتـــه طيبة مع جميع 
االتحـــادات القاريـــة، وهـــو اصغـــر ســـنا منـــي ولديه 

القدرة للعمل لسنوات طويلة ..”.
وأوضح بأن “آري جراســـا” طلب منه البقاء بمنصب 
النائب التنفيذي لرئيس االتحاد الدولي، لكنه طلب 
مهلـــة للتفكيـــر كمـــا طلـــب أال يكـــون ترشـــيحه لهذا 
المنصـــب كممثـــل عن قارة آســـيا وإنما بـــأي طريقة 

أخرى في حال وافق على االستمرار أساسا.
وأشـــار بن ناصر بأن الكرة الطائرة تحظى بشـــعبية 
كبيرة حـــول العالم، حيث تشـــير إحصاءات اللجنة 

األولمبيـــة الدولية في آخر دورتيـــن أولمبيتين بأن 
مالعـــب الكـــرة الطائرة جـــاءت في المرتبـــة الثانية 
من حيـــث التواجد الجماهيري مـــن بعد كرة القدم، 
وتنافســـها بقـــوة كرة الســـلة، كما أوضح بـــأن الكرة 
الطائـــرة تحظـــى بنصيـــب األســـد من رعايـــة ودعم 

الشركات في الصين واليابان.
وذكـــر بأنـــه كان مـــن المعارضيـــن إلقامـــة أولمبيـــاد 
طوكيـــو 2020 في موعده بســـبب جائحـــة كورونا، 
مؤكدا بأنه لو أقيم في موعده لكانت نسخة طوكيو 
مـــن أضعف الدورات إما بســـبب الغياب الجماهيري 

أو تدني مســـتوى الرياضيين بسبب ضعف اإلعداد. 
وذكر بن ناصر أنه ســـبق وأن ترأس مجلس تطوير 
الكـــرة الطائـــرة بالعالم باالتحاد الدولـــي، وقد وضع 
المجلـــس برنامجا متكامال لتطوير اللعبة في إيران 
وتايلنـــد، كمـــا تم تقديم برنامج لالتحاد الســـعودي، 
لكنـــه لـــم يطبـــق لغايـــة اآلن رغـــم اســـتعداد وزارة 
الشـــباب والرياضـــة الســـعودية لتمويـــل البرنامـــج 

بحسب علمه.
لـــي رئيـــس االتحـــاد الدولـــي  وأضـــاف “لقـــد قـــال 
بـــأن الســـعودية هـــي أول دولـــة خليجيـــة انضمـــت 
للجنـــة األولمبيـــة الدولية مبديا اســـتغرابه من عدم 
اســـتضافتها البطـــوالت اآلســـيوية والعالميـــة علـــى 
غرار البحرين واإلمارات..”، كما أكد بأن الســـعودية 
بحاجـــة إلـــى مركز تطويـــر لما تضمه مـــن عدد كبير 
من الســـكان وفئة الشباب تحديدا والذين يشكلون 

ثروة بشرية.

صالح بن ناصر مع رئيس االتحاد الدوليعيسى حمزة

الـــــدورات أضـــعـــف  ــن  مـ لـــكـــان  بــمــوعــده   2022 ــو  ــي ــوك ط ــاد  ــي ــب ــم أول أقـــيـــم  ــو  لـ

بن ناصر: رشحت عيسى حمزة لرئاسة اآلسيوي

حسن علي

يعقــوب: القــرار ســيحفز مزيــدا مــن المنتخبات للمشــاركة

االعتماد الدولي لبطولة الشواطئ العربية... قيمة وقوة

أكــد العــب منتخبنــا الوطني للكرة الطائرة الشــاطئية محمد يعقوب أن اعتماد 
البطولــة العربيــة للرجال والســيدات للشــواطئ كبطولة دولية مــن فئة النجمة 

األولى سيعطي البطولة قوة وقيمة أكبر من الناحية الفنية.

وعبـــر يعقوب عن ســـعادته بهذا القرار 
الذي يعتبـــر ثمرة للجهـــود التي يبذلها 
االتحاد العربـــي لتطوير اللعبة، مضيفا 
دافـــع  الدولـــي سيشـــكل  االعتمـــاد  أن 
كبيـــر لمزيد مـــن المنتخبات للمشـــاركة 
فـــي البطولـــة العربية؛ ألنها ســـتؤهلهم 
للحصـــول علـــى النقـــاط والدخول في 
التصنيف الدولي، وستصبح اللعبة من 

هواية إلى احتراف.
إلـــى  النظـــرة  “اآلن ســـتتغير  وأضـــاف 
البطولة كثيرا، في الســـابق المشـــاركة 
كانـــت تقتصـــر على مجموعـــة محددة 
مـــن المنتخبـــات، وخالل وجـــودي في 
نســـخ ســـابقة عدة لم أشـــهد مشـــاركة 
منتخبـــات تونـــس ومصـــر على ســـبيل 
فـــإن  القـــرار  هـــذا  مـــع  واآلن  المثـــال، 
البطولـــة  ألن  ســـتتضاعف؛  المشـــاركة 

أصبحت ذات قيمة أكبر..”.
وذكر يعقوب أنه كان يسعى للمشاركة 
والدخـــول  الدوليـــة  البطـــوالت  فـــي 
بالتصنيـــف الدولـــي مـــع زميلـــه أيمـــن 
الظـــروف حالـــت دون  أن  إال  هرونـــة، 
تتطلـــب  “المشـــاركة  موضحـــا  ذلـــك، 
تفرغـــا من العمـــل، ووظيفتي الجديدة 
ال تســـمح لي بالتفرغ كثيـــرا على مدار 
العـــام؛ ألنني مرتبط كذلك بمشـــاركات 
الصـــاالت وإجازاتـــي الســـنوية، كما أن 
المشاركة ستكون على نفقتنا الخاصة 
للتذاكـــر  ميزانيـــة  يتطلـــب  مـــا  وهـــو 
واإلقامة ورســـوم المشاركة وغيرها... 
وهي تعاد إلينا في حال تأهلنا لألدوار 
النهائيـــة ولكـــن مـــن الـــذي يضمـــن لنـــا 

التأهل؟”.
كان  إذا  عمـــا  إيـــاه  ســـؤالنا  ولـــدى 

يؤيـــد تفـــرغ العبـــي الشـــواطئ وعدم 
مشـــاركتهم في الصاالت، أجاب “الكرة 
الطائـــرة وغيرهـــا مـــن األلعاب تشـــكل 
مصـــدر رزق لالعبيـــن، وفي حال تفرغ 
الالعب للشـــواطئ هل سيســـتفيد من 
الناحية المادية، أم ستقتصر مشاركاته 
علـــى البطـــوالت الخليجيـــة والعربيـــة 
فقـــط؟ وهـــل هنـــاك أندية ســـتحتضن 
النشـــاط ودوري مســـتمر ليحصل على 

المردود المادي؟”.

وأشـــاد يعقـــوب بالنســـخة األولـــى من 
للرجـــال  للشـــواطئ  األنديـــة  دوري 
الموســـم  أقيـــم  الـــذي  والناشـــئين، 
الماضـــي، مؤكدا أن المســـابقة نجحت 
بعـــض  وجـــود  وأن  كبيـــرة  بصـــورة 
األخطـــاء البســـيطة فـــي أول تجربة ال 
يقلـــل مـــن قيمتها، مشـــيرا إلـــى أن من 
أهم مكاســـب الدوري هو فوز منتخب 
البطولـــة  وفضيـــة  بذهبيـــة  الناشـــئين 

العربية.

محمد يعقوب )رقم 1( في إحدى المشاركات الشاطئية

 كيف كان برنامجك في “رمضان كورونا”؟ «

الســـنوات  غيـــر  شـــك  دون  الســـنة  موســـى: 
الســـابقة، ألنه ال يوجد هناك تجمع وتنقل بين 

المجالس، فأكثر الوقت قضيته في المنزل.

 ما هي سلبيات وإيجابيات كورونا معك  «
كرياضي؟

موســـى: اإليجابيـــات تتمثل في قضـــاء أكثر 
وقـــت في المنزل والتقرب إلى العائلة بصورة 
كبيرة، والســـلبيات هي قلة الحركة وهذا راح 

تؤثر على اللياقة بشكل كبير.

هل أنت مع عودة المسابقات أو إلغائها..  «
ولماذا؟

موســـى: مـــع اإللغـــاء طبعـــًا، صحـــة الجميـــع 
فـــي الوقـــت الراهن ومـــن أجـــل البحرين أهم 

وأفضل من أي شيء آخر.

 كيف ترى عودة الرياضة بعد الكورونا؟ «

موسى: أتوقع زيادة الحماس واإلقبال بشكل 
أكبر.

 هل اكتشفت الكورونا فيك شيًئا جديًدا غير  «
هوايتك الرياضية؟

موسى: لألسف ال.

 ما كانت وجبتك المفضلة على الفطور  «
والسحور؟

موسى: أفضل تناول الثريد.

وما الطبق ال يغيب عن مائدتك؟ «

موســـى: السمبوســـة هو الطبق الذي ال يغيب 
عن المائدة.

 ماذا تشاهد بالتلفزيون؟ «

موسى: أنا قليل المشاهدة للتلفاز.

موقف سابق تتذكره في كل شهر  «
رمضان؟

موســـى: قـــد تكـــون بطولـــة أشـــبال الوطـــن 
الرمضانيـــة التـــي كانت تجمعنا دائمـــًا هي ما 

أتذكرها وأتمنى عودتها.

علي مجيد

زاوية يقدمها ”البالد سبورت”، 
تتناول أسئلة خفيفة مع 
منتسبي السلك الرياضي 
خالل شهر رمضان وفترة 
توقف الرياضة والمحاطة 
بفيروس كورونا. وسيكون 
ضيفنا اليوم العب كرة اليد 
المحترف بصفوف االبتسام 

السعودي أحمد موسى.

أوروبا تحت المجهر
*اعترف الحكم اإلنكليزي مارك كالتنبرغ انه قام باحتساب هدفا غير شرعيا في نهائي دوري 
ابطــال أوروبــا عــام 2016 بيــن ريال مدريــد واتلتيكو مدريد عندما احتســب هدف ســيرجيو 
رامــوس والــذي جــاء مــن تســلل واضــح وصريح..ولكــن لعــدم وجــود تقنيــة فيديــو الحكــم 

المساعد )VAR(آنذاك لم يكن أمام كالتنبرغ أي خيار آخر.
  مثــال آخــر يؤكــد اهميــة الVAR خصوصــا في مثل هــذه المباريات الحساســة..فبدون هذه 

التقنية قد ُتسلب الكثير من البطوالت دون وجه حق مثلما ُسلبت البطولة من اتليتكو!!. 
 *اشاد النجم االرجنتيني ليونيل ميسي بمواطنه الوتارو مارتينيز مهاجم االنتر كثيرًا عندما 
وصفــه بأنــه مهاجم رائع ومتكامل..قوي ويراوغ جيدا ويســجل االهداف بحرفنة..معتبرا ان 

لديه الكثير من نقاط التشابه مع لويس سواريز.
 في الحقيقة لم نعتد ان يقوم ميسي باالشادة بالالعبين اآلخرين اال فيما ندر..وعندما يقوم 
البرغــوث بإطــراء العــب مــا فهــذا يعنــي بأنــه يرغب بوصولــه لبرشــلونة مثلمــا كان الحال مع 
غيرزمان..وتأكيد ميسي على ان الوتارو يشبه سواريز فهذا يعني ان رسالته قد وصلت الى 

ادارة برشلونة..اجلبوا الوتارو بديال لسواريز!!.
  *انطلقــت اولــى جــوالت البوندســليغا بعد فترة توقف طويلة جراء تفشــي فايروس كرونا..

الصحــف االلمانيــة تحدثــت بعــد المباريات عــن عدم وجود منطــق في جزء مــن البروتوكول 
المفــروض مــن قبــل االتحــاد االلمانــي والذي يتضمــن اجراءات كثيــرة منها منــع الجمهور من 

دخول المالعب ووجود مسافة بين الالعبين على مقاعد البدالء وامور اخرى.
  “الالمنطقية” تكمن في ضرورة ترك مسافة كافية بين الالعبين ومنعهم من االحتفال في ما 
بينهم عند تسجيل هدفا ما..في حين ال يمكن السيطرة على التجمع مثاًل امام المرمى لتنفيذ 

ركلة زاوية او ركلة حرة..فأين المنطق في هذا؟!!. 
 الفايــروس لــن يميــز التقــارب فــي ركلــة ركنيــة او التباعــد عنــد االحتفــال بهدف..فهــو وارد 
لالنتقــال مــن العــب آلخــر داخــل المســتطيل االخضر وال مفر مــن ذلك حتى لو تــم وضع الف 

اجراء في البروتوكول!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

شــريطة موافقــة “الحــد”... واتصــاالت منتظــرة بعــد العيد

هل يخوض الشروقي تجربة احترافية في الوحدة اإلماراتي؟

عرض أحد وكالء الالعبين تجربة 
احترافية على العب الفريق األول 
الحـــد طـــالل  بنـــادي  القـــدم  لكـــرة 
الشـــروقي، وذلك في نادي الوحدة 

اإلماراتي.
وبحســـب الالعب طالل الشروقي، 
فإن التجربة ستمتد أسبوعين في 
الفريـــق األول لكـــرة القـــدم بنـــادي 
الوحـــدة اإلماراتـــي؛ لالطالع على 

مستوياته والتعرف عليها أكثر عن 
قرب، وتقييم أدائه بشكل أكبر.

وقال الشـــروقي لـ “البالد سبورت” 
االحترافيـــة  التجربـــة  عـــرض  إن 
وصلـــه عبـــر أحـــد وكالء الالعبين، 
إذ شـــاهد تســـجيالت “فيديو” عدة 
له، خصوًصا في الموسم الرياضي 
الحالـــي 2019 - 2020 مـــع الفريق 

الكروي األول بنادي الحد.
أن  إلـــى  األيســـر  المدافـــع  وأشـــار 

تواصالً منتظًرا سيتم خالل الفترة 
التي تعقب عيد الفطر المبارك بين 
الوكيل ونـــادي الوحـــدة مع رئيس 
جهـــاز كـــرة الحـــد أســـامة المالكي؛ 
وأخـــذ  المســـتجدات  لمعرفـــة 
الموافقة الرســـمية، مشيًرا إلى أنه 
ســـيجلس مع نادي الحد؛ لمناقشـــة 
العـــرض أيًضـــا، وانتظـــار الموافقة 
منهـــم، خصوًصا مع تطلعه لخوض 

طالل الشروقيالتجربة االحترافية.

حسن علي

أحمد مهدي



يعتبرك اآلخرون أيقونة للنشاط واالجتهاد واإلخالص. 

عليك تطوير إمكاناتك أكثر لتظل على ما أنت عليه.

أمامك فرصة جديدة إلظهار قوتك في العمل. 

عليك بهدوء أعصابك واالبتعاد عن التوتر والعصبية.

حاول أن تكون هادئا في الفترة المقبلة، فهناك مفاجأة.

في الطريق إليك مشروع جديد يحتاج تركيزا.

الجميع يتوقع منك الكثير من النتائج المثمرة.

العمل يسير في اتجاهه الصحيح والسعادة قادمة

اإلنجازات تتوالى نتيجة ترتيب أعمالك بامتياز

أنت إنسان ناجح في عملك، عليك االستمرار.

تتملكك شخصية العظماء في التعامل مع الناس.

تهتم بصحتك وتمارس الرياضة وتتناول أطعمة مفيدة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أعلنت “نتفليكس”، الشركة الرائدة عالميا في مجال تقديم خدمة 
البث الترفيهي، عرض مجموعة من أشهر المسرحيات العربية 
الكالســيكية، تزامنا مع االحتفال بعيــد الفطر المبارك، بدءا من 
“العيــال كبرت”، و”المتزوجــون”، و”باي باي لندن”. وســتتوفر 

المسرحيات في 190 دولة حول العالم ألكثر من 183 مليون عضو، 
ليســتمتعوا بمشاهدة المســرحيات مع إمكان اســتعراض الترجمة 

باللغة اإلنجليزية. وتضمن قائمة المســرحيات كال من “مدرســة المشــاغبين”، “العيال 
كبرت”، “شاهد ما شافش حاجة”، “سك على بناتك”، “المتزوجون”، “ريا وسكينة”.

أعلنــت دائرة الثقافة والســياحة - أبوظبي عــن تنظيم عدد 
من الفعاليــات الترفيهية البارزة عبر منصاتها اإللكترونية، 
وذلــك خــالل عيد الفطر الســعيد مــن 23 مايو وتســتمر 
حتــى 25 مايــو، لتقدم أفضــل العــروض الغنائيــة الحية 

للمشــاهدين في جميع أنحــاء العالم. كمــا ينضم المجّمع 
الثقافي الحتفاليات عيد الفطر الســعيد من خــالل تنظيم بّثين 

حصريين لحفلين غنائيين مباشرًة عبر قناته على “يوتيوب”، وُيحيي أولهما النجم 
العربي كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما حسين الجسمي يوم 25 مايو.

قــال الفنان أحمد إيــراج إن جائحة كرونا قــد أثرت كثيرا 
على الوضــع الفنــي والدرامي في الخليــج كافة، ورغم 
ذلك شــاهدنا أعماال درامية جيدة خالل شــهر رمضان، 
حيث اجتهد الجميع رغم الظروف وأبدعوا في أعمالهم 

وخرجنا بهذه الحصيلة من األعمال الدرامية. وأضاف..أنا 
علــى ثقة تامة أن األيام المقبلة ســتحمل لنا أخبارا ســعيدة 

بخصوص كورونا، وســوف تعود الســاحة الفنيــة إلى ســابق عهدها، ويعود 
النشاط كما كان.

إيراج متفائلالساهر والجسمي“نتفليكس” والعيد
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المخرج أحمد المقلة يتحدث عن “كسرة ظهر” بتلفزيون البحرين
ســيكون المشــاهد علــى موعــد خــالل أيام عيــد الفطر مــع المخــرج البحريني 
القديــر أحمــد يعقــوب المقلــة، حيــث اســتضافه تلفزيــون البحريــن فــي أحــد 
برامجه للتحدث عن مسلســله األخير “ كســرة ظهر” من تأليف عبدهللا الســعد 
وإنتــاج محمــد المعوشــرجي، وبطولــة الســعودي عبــدهللا الســدحان، ونخبــة 
مــن نجــوم الدرامــا، منهــم هنادي الكنــدري ومحمــد العجيمي وأحمــد العونان 
وشــفيقة يوســف وأميــرة محمــد ومحمد الحداد وفهد البناي وشــيالء ســبت 
وياســة، وشــيماء قمبر ومشعل الشايع، وشهد سلمان وآخرون، والذي عرض 
ضمــن الســباق الرمضانــي، وســيرافق المقلــة الفنانــة أميــرة محمــد والفنانــة 
شفيقة يوسف، والبرنامج من تقديم الفنان واإلعالمي عصام ناصر، وعلمت 
البــالد أيضــا أن مــن بيــن ضيــوف البرنامــج الفنان خليــل الرميثــي، والمخرج 

محمد القفاص.

بأنه  عــنــه  مــعــروف  المقلة  مخرجنا 
ــدي،  ــجــ ــ ــن بـــالـــعـــمـــل ال ــؤمــ ــ ــرج ي ــخــ مــ
ــعــمــيــقــة، فــفــي كــافــة  وبـــالـــدراســـة ال
مسلسالته يقدم الجديد والمبهر في 
بــراعــة في  ويمتلك  ــراج،  ــ اإلخـ عــالــم 
يقف  ــــذي  ال الــمــمــثــل  شخصية  رســـم 

أمامه، حتى غدا من المختصين في 
أعماق  في  يعيش  فهو  الجانب،  هذا 
شخصية الممثل المكتوبة على الورق 
أو الحقيقية، محاوال إبراز ما يختلج 
فــي نــفــوســهــم، غــيــر مكتف بــمــا تــدل 

عليه مظاهرهم.

كويتية  إعــالم  لوسائل  صــرح  المقلة 
قــبــل عـــرض الــمــســلــســل “بــــأن أغــلــب 
ــرئــيــســة فـــي الــعــمــل  الــشــخــصــيــات ال
تتعرض لنكبة أو خذالن وكسرة ظهر، 
مصيريا  قــرارا  تواجه  عندما  السيما 
أحــداث  مــن خــالل  تتخذه  أن  يجب 
العمل، ونتابع على مدار الحلقات كيف 

تواجه كل شخصية مصيرها الجديد، 
لمست  النص  قــرأت  منذ  ــاف...  وأضــ
التي  المشاهد  مــن  العديد  هناك  أن 
يجب تصويرها في سوق المباركية، 
مما يحتم علينا التصوير في الموقع 
نفسه، وليس في ديكورات بديلة؛ لذا 
هناك،  إلى  ننتقل  أن  علينا  لزاما  كان 

ــرا واجــهــنــا صــعــوبــات  وال أخــفــي  سـ
عدة في إحكام السيطرة على موقع 
المكان  رواد  أن  خصوصا  التصوير، 
يحيط  ــان  وكـ األعـــمـــار،  مختلف  مــن 
كبيرا  جهدا  وبذلنا  الناس،  بعض  بنا 
وقــت”.  بأسرع  المشاهد  تلك  إلنجاز 
بالتأكيد ستكون حلقة مثيرة وغنية 

ــد مـــن إبـــداعـــات  ــمــزي وســنــكــتــشــف ال
خلف  دار  ومــا  المقلة  أحمد  مخرجنا 
كواليس هذا العمل الذي حقق نجاحا 
خبايا  عــن  سنتعرف  وكــذلــك  كــبــيــرا، 
قدمها  ــتــي  ال كــشــحــان”   “ شــخــصــيــة 
خليل الرميثي في مسلسل “حكايات 

ابن الحداد”، وغيرها من المفاجآت.

أحمد المقلة وعصام ناصر وأميرة

24 مايو

 1571
موسكو  يدخلون  العثمانيون   
الــروس  مــع  دامــيــة  بعد معركة 
ــي،  ــ روسـ آالف   8 ــهــا  فــي قـــتـــل 
وقــامــوا بعد دخــولــهــم بــإحــراق 
خان  بمساعدة  كرملين  ســراي 

القرم دولت كراي األول.

1844
مخترع التلغراف صمويل يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور.

 1883
افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عاًما من البناء.

1960
بداية العمل في مشروع ميداس األمريكي لإلنذار المبكر للصواريخ.

 1991
إريتريا ُتعِلن استقاللها من إثيوبيا، وإثيوبيا تصبح دولة ُمغلقة بحريا.

2015
فيلم ديبان للمخرج جاك أوديار يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

طارق البحار

أسامة الماجد

برز برنامج السارية في 
رمضان بتلفزيون البحرين 

من خالل التقديم والتصوير 
من القرية التراثية الجميلة 

لوزارة اإلعالم، وشكل إضافة 
رائعة للبرنامج لما تشكله من 
قيمة تراثية كبيرة باعتبارها 

تجسد مباني البحرين القديمة، 
باإلضافة إلى مقدمي البرنامج 

حسن محمد، ونيلة جناحي، 
إضافة إلى الفنانة سلوى 

بخيت وباقي طاقم العمل 
خلف الكاميرات.

tariq_albahhar

عيد الفطر في البيت... بهجة ال تتوقف بالرغم من كل شيء

مــع انتهــاء شــهر رمضــان الفضيــل، يبــدأ االحتفال بعيــد الفطر الــذي يعلن 
حلولــه نهايــة الصيــام، وكان قبــل الوباء عيــد الفطر وقتا الجتمــاع العائلة 
واألصدقــاء لالســتمتاع بهذه المناســبة التي تســتمر لثالثة أيــام وأكثر في 

معظم البالد اإلسالمية حول العالم. 

وقبل  شــوال،  هــالل  برؤية  العيد  ويبدأ 
ــنــاس يـــبـــدأون أول أيــام  الـــوبـــاء كـــان ال
يباشرون  ثم  مبكرا،  العيد  بصالة  العيد 
بزيارة األقارب واألصدقاء، ويستمتعون 
ــنــاس عــادة  بــولــيــمــة كــبــيــرة! ويـــرتـــدي ال
األطفال  ويستمتع  التقليدية،  مالبسهم 
ــهــذه الــمــنــاســبــة بــشــكــل خــــاص، حيث  ب

يستلمون العيدية والهدايا.
العديد  لــه  البحرين  فــي  العيد  وبالطبع 
من أوجه االحتفاالت، مثله كمثل باقي 
الدول اإلسالمية، فالشعب البحريني له 
مع  لكن  بــه،  لالحتفال  الخاصة  تقاليده 
العام  هذا  االجتماعي  التباعد  موضوع 

اختفت العديد من التقاليد مثل 
التجمع في بيت الجد أو 

الجدة ونأمل في العام 
المقبل أن نرجع هذه 
الجميلة  الـــذكـــريـــات 
بــعــد أن نــحــافــظ هــذا 

نعود  لكي  التباعد؛  إرشــادات  العام على 
نجتمع معا بالصورة الجميلة للعيد.

في  الفطر  بعيد  االحتفال  يتم  تقليدًيا، 
البحرينية  الــعــائــالت  قبل  مــن  البحرين 
المتجمعة في ”بيت العود“ لالحتفال به 
مع أحبائهم، وغالًبا ما يتبادلون العيدية، 
ــال مـــع إحـــدى  ــفـ ــتـ بــعــد ذلــــك يــتــم االحـ
الوجبات االحتفالية مثل وجبة: غوزي، 
والتي عادة ما يتم تحضيرها من طبق 
األرز مع لحم الغنم أو البيض أو التوابل، 
أو طبق أرز آخر مطهو باللحم أو السمك، 
بـــإعـــداد  إال  ــعــيــد  ال فـــرحـــة  تــكــتــمــل  وال 
بالمناسبة  الــخــاصــة  الشعبية  األكــــالت 
ــثــريــد،  ــريـــس، ال ــهـ وأهـــمـــهـــا “الـ

البالليط، العصيد”.
ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــون االحـ ــ ــكــ ــ ــ ي
مسبوقا  عــادة  بالعيد 
ــتــجــهــيــز لــــه قــبــل  ــال ب
ــاء رمــــضــــان  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ انـ

أو  الــمــنــازل  بتجهيز  ســـواء  أيـــام  بــعــدة 
المالبس  وشــراء  للصغار  العيدية  توفير 
الــجــديــدة، بــالــرغــم مــن أنــنــا فــي البيت، 
لكن البهجة ال تغيب؛ ألن يوم العيد هو 
إلى  الجميع  يسعى  ولذلك  الفرحة،  يوم 
األهــل  مــن  مــن حوله  على  السعادة  بــث 
المقيمين  وجميع  والجيران  واألصدقاء 
ــل قــوانــيــن  ــع كـ الــمــمــلــكــة مـ عــلــى أرض 

التباعد بالطبع.
أنــحــاء  جميع  فــي  احتفالية  يــتــوجــد  ال 
العالم تكتمل دون بعض الحلوى، ويحب 
الغنية  البحرينية  الحلوى  البحرينيون 
الحلوى  عن  عبارة  )وهــي  التعريف  عن 
ــمــغــطــاة بــالــكــاجــو  ــهــالمــيــة الــحــلــوة ال ال

المحمص واللوز(. وأيضا 
ــو حلوى  )وهــ الــخــنــفــروش 

األبيض  الطحين  مــن  مصنوعة  مقلية 
والــزعــفــران(.  والهيل  والبيض  والسكر 
ــي حــلــوى مــصــنــوعــة من  والـــرهـــش )وهــ
ويتم  ذلــك،  من  وأكثر  السمسم(  عجينة 
تقديم معظم هذه الحلويات في العديد 
ــمــنــاســبــات، ونـــعـــرف جــمــيــعــا بــأن  مـــن ال
المحرق هي أشهر مكان لشراء الحلويات 
عند  من  وخصوصا  الشعبية  البحرينية 
أكثر  عمره  يبلغ  الــذي  شويطر  حلويات 
من 150 عاًما، إضافة الى المتاي وغيره، 
ألذ  حيث  المنامة،  العاصمة  في  وأيضا 

الحلويات البحرينية واآلسيوية.

تقدم شبكة قنوات روتانا مجموعة من المفاجآت السارة لمشاهديها خالل  «
أيام عيد الفطر المبارك، إذ تعرض مجوعة أفالم وأعمال مسرحية ضمن 
مجموعة من بين أهم وأضخم ألعمال السينمائية والمسرحية العربية، 

المصرية والخليجية، والتي يعرض بعضها للمرة األولى على الشاشة الفضية.

بدايًة، تعرض روتانا سينما وجبة دسمة من األعمال المميزة التي حصدت  «
النجاحات الباهرة في عرضها السينمائي، منها فيلم عندما يقع اإلنسان في 

مستنقع أفكاره، فينتهى به األمر إلى المهزلة، وذلك أول أيام عيد الفطر. 
الفيلم من بطولة الفنان الكوميدى بيومي فؤاد. كما تعرض روتانا سينما 

خالل أيام العيد المتتالية، أفالما جماهرية منها فص ملح وداخ، يجعله عامر، 
سمكة وصنارة، فول الصين العظيم، بنات العم، وفيلم الماء والخضرة 

والوجه الحسن.

لمحبي األفالم الكوميدية، تقدم روتانا كوميدي باقة من أهم األفالم التي قام  «
ببطولتها عمالقة الكوميديا على مدار السنوات الماضية، من بينهم إسماعيل 

ياسين في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، عادل إمام في 
هاللو أمريكا، وسعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي في مسرحية العيال 

كبرت، إضافة إلى أفالم أخرى منها تحبها كده تجيلها كده هي كده، وغيرها.

مسلسل كسرة ظهر الرميثي وشخصية كشحان

قنوات روتانا في عيد الفطر
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 األلعاب النارية تضيء سماء العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا احتفاال بعيد الفطر المبارك مساء أمس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

“العيــد فرحــة”، مقولة تتــردد في كثير من البلــدان العربية، تلخص 
كثيرا من مظاهر عيد الفطر.

حصلــوا  الذيــن  األطفــال  فرحــة 
علــى لبــاس جديــد للعيــد، وفرحــة 
األهــل بتجمعهــم وتبادلهــم التهانــي 
والحلويــات  الطيبــة  واألمانــي 
اللذيــذة، وفرحــة مــن أتــم صيامــه 

وزكاته وصالته.
عــادات  تنقصــه  العــام  هــذا  العيــد 
كثيــرة، كمــا أغلقت أغلب المســاجد 
ولــم  كورونــا  وبــاء  بســبب  أبوابهــا 

تستقبل المصلين صباح العيد.
أغلــب  فــي  عائليــة  زيــارات  وال 
البلــدان وأطفال كثر محرومون من 
اللعــب مــع أقرانهــم ومــن “العيديــة” 

ومــن تقبيــل جبيــن الجــدات. بعض 
المظاهــر التــي حــرم منهــا كثيــرون 
هــذا العــام، يمكــن التمتــع بــه حتــى 
تحــت الحجر المنزلي. مغردون عبر 
وسائل التواصل االجتماعي دشنوا 
للتأكيــد  وســم “#عيدنا_في_بيتنــا” 
علــى أن “فرحة العيــد” ممكنة حتى 

في هذه الظروف االستثنائية.
اقتصــار  فــي  وجــدوا  آخــرون 
“خيارات” طرق االحتفال هذا العيد 
علــى مكان واحد، هو البيت، فرصة 
للتندر فدشــنوا وسم”#عيد_الفطر_

هتقضيه_فين”.

فرحة العيد ممكنة رغم “كورونا”

طالبــت اليونــان مجــددا، أمــس، 
منحوتــات  بإعــادة  بريطانيــا 
مــن البارثينــون معروضــة حاليــا 
فــي  البريطانــي  المتحــف  فــي 
عــودة  مــن  مســتفيدة  لنــدن، 
فتــح  بإعــادة  الدولــي  االهتمــام 
اغلــق  الــذي  األثــري  الموقــع 
خــالل فتــرة وبــاء “كوفيــد 19”. 

هــذه المنحوتــات األثريــة التــي تجســد معــارك بيــن اإلغريــق ومخلوقــات القنطــور 
األســطورية، كانــت قــد ُســحبت مــن البارثينــون وُنقلــت إلــى بريطانيــا مطلــع القــرن 
التاســع عشــر علــى يــد الدبلوماســي البريطاني اللــورد إلجين. وهي باتــت من القطع 
الرئيســية فــي المتحــف البريطانــي. ولطالمــا رفضــت لنــدن إعــادة هــذه المنحوتــات 
المعروفــة أيضــا باســم رخاميات إلجين، بحجة أنها ُنقلت من مكانها األساســي بإذن 

من القادة العثمانيين في أثينا خالل تلك الحقبة.

اليونان تطالب بريطانيا برخاميات البارثينون الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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