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لنحذر تجمعات العيد
نــحب..        مــن  ســـالمــة  لحـــفظ 
ولبس  االجتماعي  بالتباعد  نلتزم 
الكمامات وكافة اإلجراءات االحترازية

“البـــاد” أســـمى  ترفـــع صحيفـــة 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  مقـــام 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ورئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
الوفـــي  البحريـــن  شـــعب  وإلـــى 
بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحـــى 
يعيـــد  أن  هللا  داعيـــة  المبـــارك، 
هذه المناســـبة على شعب مملكة 
البحرين وعلـــى األمتين العربية 
واإلســـامية بوافر الخير واليمن 

والبركات.

“             ” تهنئ بعيد 
األضحى المبارك

أداء مناسك الحج وسط إجراءات احترازية

الحجيج يؤدون 
المناسك عند 
جبل الرحمة 

بمشعر 
عرفات أمس 
الخميس )أ 

ف ب(

مكة المكرمة  ـ وكاالت

مع غروب شـــمس أمس، بـــدأ حجاج بيت 
هللا الحـــرام، النفـــرة مـــن صعيـــد عرفـــات 
على أفواج وفـــق البروتوكوالت الصحية 
متوجهيـــن إلـــى مشـــعر المزدلفـــة لقضـــاء 
ليلتهـــم اســـتعدادا ليـــوم النحـــر أول أيام 

عيد األضحى المبارك.
وأشـــادت منظمة الصحـــة العالمية، أمس، 
الســـعودية  اتخذتهـــا  التـــي  باإلجـــراءات 

)١٤(لحماية الحجاج.

سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

جاللــة الملــك: نجاحــات باهــرة لفريــق البحرين فــي التعامل مــع الجائحة

الوضع الصحي بخير والوباء ينحسر

المنامة- بنا

هنـــأ عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، شعب البحرين 
الوفـــي والمقيميـــن علـــى أرضهـــا الطيبـــة 
بقـــدوم عيد األضحى المبارك، ســـائاً هللا 
تعالى أن يعيده على الجميع بوافر الخير 

والمسرات ودوام الصحة والعافية.
كما وجه جالته بهذه المناســـبة السعيدة 
التهنئة والشـــكر والتقديـــر إلى ولي العهد 
نائـــب القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة الذي 
يواصل تحقيق نجاحات متعددة ونتائج 
مبهـــرة ســـاهمت فـــي محاصـــرة جائحـــة 
وإحتـــواء  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
تداعياتـــه، مثمًنا التضحيات والمســـاعي 
المخلصـــة ألبطال الصفـــوف األمامية من 

كوادرنـــا الطبيـــة والصحيـــة والتمريضية 
ومنســـوبي األجهزة األمنيـــة وفرق العمل 
الوطنيـــة فـــي مختلـــف مواقعهـــم الذيـــن 
يســـطرون أروع األمثلـــة فـــي التضحيـــة 

واإلنســـانية والوفـــاء واإلخـــاص للوطن 
والحـــرص الكبيـــر للحفـــاظ علـــى صحـــة 

وسامة جميع أفراده.
وطمـــأن جالتـــه المواطنيـــن أن الوضـــع 
الصحـــي بخيـــر وللـــه الحمـــد، وأن الوباء 
فـــي انحســـار مســـتمر وعـــدد المتعافيـــن 
في تزايد، بفضل تعـــاون الجميع وجهود 
فريق البحرين الذي تتميز أعماله بكفاءة 
عاليـــة ومســـؤولية ومهنية، فـــي التعامل 
مـــع الوبـــاء العالمـــي والتـــي تبعـــث علـــى 

الكثير من الفخر واالرتياح.
وشـــكر جالتـــه شـــعب البحريـــن الوفـــي 
مـــن  أظهـــروه  مـــا  علـــى  والمقيميـــن، 
مســـتويات عاليـــة مـــن الوعـــي والتعاون 

والتكاتف.

ســمو رئيس الــوزراء يهنــئ العاملين بالصفــوف األماميــة لمواجهة “كورونــا” بالعيد

دعوة الجميع لاللتزام باألنظمة والقوانين

المنامة - بنا

أعرب رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل 
خليفة عن خالـــص التهاني إلى أبناء 
شـــعب البحريـــن الوفـــي والمقيميـــن 
علـــى أرض المملكـــة بمناســـبة حلول 
عيـــد األضحى المبارك، داعيا ســـموه 
هللا تعالـــى أن يعيـــد هـــذه المناســـبة 
على مملكة البحرين وشـــعبها بالخير 
والبركـــة، وأن يديـــم عليها نعم األمن 
واالســـتقرار والرخـــاء تحـــت قيـــادة 
ملك مملكة البحرين صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة.كما 
هنأ ســـموه بهذه المناســـبة المباركة كل 
أبنـــاء البحرين العامليـــن في الصفوف 
األمامية فـــي مواجهة جائحة فيروس 
كورونا المســـتجد، من الكـــوادر الطبية 
ومختلـــف  والتمريضيـــة  والصحيـــة 
األجهزة الوطنية االخرى، مثنيا ســـموه 
على ما يقومـــون به من عمل دون كلل 
او ملـــل ومـــن دور إنســـاني نبيـــل فـــي 

خدمة وطنهم وحماية مجتمعهم.
وقـــال ســـموه: على الجميـــع أن يقدروا 
الجهود الوطنيـــة وأن يقوموا بدورهم 
بااللتـــزام باألنظمـــة والقوانيـــن حفاظا 
على صحة المجتمع، فلهؤالء الكفاءات 
لمـــا  التقديـــر  كل  الكريمـــة  وألســـرهم 
يتمتعون به مـــن خصال طيبة وكفاءة 
عالية في مواجهة مختلف التحديات.

وأكد سموه أن مملكة البحرين في ظل 
التوجيهات الحكيمة والرؤى الســـديدة 
لجالة الملـــك، وبجهود فريق البحرين 
الوطني بقيادة ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وجميع أبناء 
البحريـــن المخلصين حققـــت نجاحات 
مبشرة في تخطي هذه الجائحة، وهي 
قادرة بمشـــيئة هللا ثم بفضل التمســـك 
بأعلـــى درجـــات الوعي علـــى تجاوزها 
والوصـــول إلى النتائج المنشـــودة التي 

تضمن الصحة والسامة للجميع.
وتوجه ســـموه إلـــى هللا تعالى في هذه 
االيـــام المباركة بالدعـــاء أن يرفع جلت 
قدرتـــه هذا الوباء عـــن مملكة البحرين 
واألمتين العربية واإلسامية وشعوب 
العالم أجمع، وأن يســـبغ عليها من وافر 

فضله وعطائه، إنه سميع مجيب.

)٠٤(

)٠٥(مرسوم ملكي بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين في قضايا مختلفة
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جاللة الملك يتبادل التهاني مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد
تلقـــى ملـــك البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، برقية تهنئـــة من رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
وأعرب سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته لجاللة 
الملـــك بهـــذه المناســـبة، داعيا المولى عـــز وجل أن 
يحفـــظ جاللتـــه ويرعـــاه، وأن يعيد هذه المناســـبة 
شـــعب  وعلـــى  جاللتـــه،  علـــى  وأمثالهـــا  الكريمـــة 
البحريـــن الوفي واألمة العربية واإلســـالمية بوافر 

اليمن والخير والبركات.
كمـــا عّبـــر ســـمو رئيـــس الـــوزراء فـــي برقيتـــه عـــن 
اعتـــزازه بقيـــادة جاللـــة الملـــك الحكيمـــة لمســـيرة 
الخيـــر والتقـــدم والنمـــاء فـــي بلدنـــا العزيـــز، وبمـــا 
يواصل جاللته تحقيقـــه من إنجازات كبيرة، لخير 
ورفاه شـــعبه الوفي المحب لجاللته، داعيا ســـموه 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ جاللتـــه وأن يســـبغ 
عليـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة، وأن يرفـــع عّنـــا 
جلـــت قدرته وعن بلدنا الحبيب والبشـــرية جمعاء 
“جائحـــة فيروس كورونا )كوفيد 19(” وكل تبعاتها 
الســـلبية، واننـــا لنثق بـــأن بلدنا الحبيـــب وفي ظل 
قيادة جاللة الملـــك الحكيمة لقادر بإذن هللا تعالى 

على تخطي كافة آثار وتبعات هذه الجائحة.
وبعث صاحب الجاللة العاهل، برقية شكر جوابية 

الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وأعرب جاللة الملك عن بالغ شـــكره وتقديره لسمو 

رئيـــس الـــوزراء علـــى برقيـــة ســـموه المهنئـــة بعيد 
األضحى المبارك، داعيا هللا عز وجل أن يعيد هذه 
المناســـبة العزيـــزة على ســـموه وهو ينعـــم بموفور 
الصحة والعافية والسعادة، وعلى مملكتنا العزيزة، 
العربيـــة واإلســـالمية  الكريـــم واألمتيـــن  وشـــعبها 
باليمـــن والخير والبـــركات، وأن يرفع عن البشـــرية 
جمعاء هذا الوباء ويسبغ على عباده نعمة الصحة.
كما تلقـــى جاللة الملك، برقية تهنئة من ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحـــى 

المبارك.

ورفـــع ســـمو ولـــي العهـــد فـــي برقيتـــه إلـــى المقام 
الســـامي لصاحـــب الجاللـــة أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات وخالـــص األمنيـــات بهـــذه المناســـبة، 
أن يحفـــظ جاللتـــه  داعيـــًا هللا ســـبحانه وتعالـــى 
ويحقـــق كل ما يتطلع إليه مـــن خير ورفعة لوطننا 
العزيـــز وأبنائـــه األوفياء، وأن يعيد هذه المناســـبة 
الكريمـــة علـــى جاللته وهـــو ينعم بموفـــور الصحة 
والســـعادة وطـــول العمـــر، وعلـــى األمتيـــن العربية 
واإلسالمية بالخير واليمن والبركات، سائالً المولى 
القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة 
األمن واألمان في ظل قيادة جاللته، وأن يرفع عن 
مملكة البحرين والبشـــرية جمعاء جائحة فيروس 

كورونا، ويسبغ على عباده نعمة الصحة والعافية.
وبعث صاحـــب الجاللة الملك برقية شـــكر جوابية 
الى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
 وأعـــرب جاللـــة العاهـــل فيهـــا عـــن خالـــص شـــكره 
وتقديـــره لســـمو ولـــي العهـــد علـــى برقيـــة ســـموه 
المهنئـــة بعيد األضحى المبـــارك، داعيًا هللا أن يعيد 
هـــذه المناســـبة الكريمـــة علـــى ســـموه وهـــو ينعـــم 
بموفـــور الصحة والعافية والســـعادة، وعلى وطننا 
وشعبنا العزيز واألمتين العربية واإلسالمية باليمن 
والخيـــر والبـــركات، وأن يرفع عن البشـــرية جمعاء 

هذا الوباء ويسبغ على عباده نعمة الصحة.

وتلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، برقية 
تهنئـــة من صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
بمناســـبة حلول عيد االضحـــى المبارك، أعرب فيها 
سمو ولي العهد عن أسمى آيات التهاني والتبريكات 
وخالص التمنيات لســـمو رئيس الوزراء، سائال هللا 
العلـــي القديـــر أن يديم على ســـموه موفور الصحة 
والسعادة والعافية وطول العمر وأن يحقق لمملكة 
البحريـــن المزيد من التقدم والنماء، وان يعيد هذه 
المناســـبة على األمتين العربية واإلسالمية بالخير 
واليمـــن والبـــركات، وأن يرفع عن مملكـــة البحرين 

والبشرية جمعاء جائحة كورونا.
وبعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة إلى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، أعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن خالص 
تقديره واعتزازه بمشـــاعر ســـمو ولي العهد النبيلة، 
معبرا لســـموه عن أخلص التهاني والتبريكات بهذه 
المناســـبة، داعيا هللا سبحانه وتعالى أن يعيد مثل 
هذه المناســـبة على ســـمو ولي العهد بوافر الصحة 
والســـعادة وأن يحفظه هللا ويرعاه، ســـائال المولى 
العلي القدير ان يرفع عن مملكة البحرين والبشرية 
جمعاء “جائحة فيروس كورونا” وتبعاتها الســـلبية 

كافة.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهدسمو رئيس الوزراءجاللة الملك

تلقـــى ملك البالد صاحـــب الجاللة الملك 
ورئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة وولي العهد 
نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
تهنئـــة بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحـــى 

المبـــارك، مـــن كل مـــن رئيـــس الحـــرس 
الوطنـــي الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيـــس 
للفروســـية  راشـــد  لنـــادي  العليـــا  الهيئـــة 
وســـباق الخيل سمو الشـــيخ عبد هللا بن 
عيسى آل خليفة، ووزير شؤون الديوان 
الملكي ســـمو الشـــيخ علي بن عيسى آل 
خليفـــة، رفعوا فيها أســـمى آيات التهاني 

والتبريـــكات إلـــى جاللـــة العاهل وســـمو 
رئيـــس الوزراء وســـمو ولي العهـــد بهذه 
المناســـبة الســـعيدة، داعيـــن المولـــى عز 
وجل أن يعيدها علىيهم بموفور الصحة 
والسعادة، وعلى مملكة البحرين وشعبها 
التقـــدم واالزدهـــار  مـــن  بمزيـــد  الكريـــم 
وعلى األمتين العربية واإلسالمية بوافر 

الُيمن والخير والبركات.

... ويتلقون التهاني من أشقاء جاللة الملك ... ويتبادلون التهاني مع قادة الدول 
الخليجية والعربية واإلسالمية

تبادل ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  آل خليفـــة ورئيـــس 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيات تهنئة بمناســـبة حلـــول عيد األضحى المبارك مع 
قـــادة الـــدول الخليجية والعربية واإلســـالمية الشـــقيقة 

والصديقـــة. وأعـــرب جاللة الملك وســـمو رئيس الوزراء 
وســـمو ولي العهد عن أطيـــب تهانيهم وخالص تمنياتهم 
لهم بموفور الصحة والسعادة، داعين المولى عز وجل أن 
يعيد هذه المناســـبة المباركة على هذه الدول وشـــعوبها 
الشـــقيقة بوافر الخيـــر واليمن والبـــركات، وأن يرفع عن 
البشـــرية جائحـــة فيـــروس كورونـــا، وعودة الحيـــاة الى 
طبيعتها في أقرب وقت لما فيه خير اإلنسانية جمعاء.



 هنأ عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شعب البحرين الوفي والمقيمين على أرضها 
الطيبة بقدوم عيد األضحى المبارك، ســائال هللا تعالى أن يعيده على الجميع بوافر الخير والمســرات ودوام الصحة 

والعافية.

المناســـبة  بهـــذه  جاللتـــه  وجـــه  كمـــا 
الســـعيدة التهنئـــة والشـــكر والتقديـــر 
إلـــى ولي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
الـــذي يواصـــل  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ونتائـــج  متعـــددة  نجاحـــات  تحقيـــق 
محاصـــرة  فـــي  ســـاهمت  مبهـــرة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد 

وإحتواء تداعياته، مثمًنا التضحيات 
ألبطـــال  المخلصـــة  والمســـاعي 
الصفوف األمامية من كوادرنا الطبية 
ومنســـوبي  والتمريضيـــة  والصحيـــة 
األجهزة األمنية وفرق العمل الوطنية 
في مختلف مواقعهم الذين يسطرون 
أروع األمثلة في التضحية واإلنسانية 
والوفـــاء واإلخالص للوطن والحرص 
الكبيـــر للحفـــاظ على صحة وســـالمة 

جميع أفراده.
وطمأن جاللته المواطنين بأن الوضع 
الصحـــي بخيـــر ولله الحمـــد، وأن هذا 
الوبـــاء فـــي انحســـار مســـتمر وعـــدد 
المتعافيـــن فـــي تزايد، بفضـــل تعاون 
الجميـــع وجهود فريـــق البحرين الذي 
تتميز أعماله بكفاءة عالية ومسؤولية 
ومهنيـــة، فـــي التعامل مع هـــذا الوباء 
العالمـــي والتي تبعـــث على الكثير من 

الفخـــر واالرتياح، مؤكـــًدا على تقديم 
كل الدعـــم والمســـاندة للفريق إلنجاح 
مهامـــه الوطنيـــة للســـيطرة على هذه 

الجائحة. 
شـــاكًرا جاللته شـــعب البحرين الوفي 
مـــن  أظهـــروه  مـــا  علـــى  والمقيميـــن، 
مستويات عالية من الوعي والتعاون 
اإلجـــراءات  واتباعهـــم  والتكاتـــف 
االحترازيـــة الذي نرجو له االســـتمرار 
لتجـــاوز هـــذه األزمة، متطلًعـــا جاللته 
إلى عودة شئون الحياة في البالد إلى 

أفضل أحوالها كما عهدناها.
وأكد جاللـــة الملـــك أن المملكة قادرة 
األزمـــات  مختلـــف  مواجهـــة  علـــى 
والتحديات وتجاوزها بسواعد أبنائها 
وكفاءاتهـــا وخبراتهـــا الوطنية ، وأنها 

تمضـــي بثقـــة نحـــو المســـتقبل بعـــزم 
وثبـــات لحمايـــة المكتســـبات وتعزيـــز 
مســـيرتها التنمويـــة لمســـتقبل أفضل 

ألبنائها وأجيالها القادمة.
كما أكد جاللته علـــى تعاون وتضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع دول العالـــم في 
إطار تعزيز األخوة اإلنسانية، باعتباره 
السبيل لمواجهة هذا التحدي العالمي 
المشـــترك واحتواء تداعياتـــه وآثاره، 
ســـائال جاللته المولـــى تعالى أن يرفع 
الوبـــاء والبـــالء عـــن وطننـــا، ويجعله 
آمًنـــا مطمئًنـــا، وســـائر بالد المســـلمين 

والعالم أجمع.

المنامة- بنا

جاللة الملك مهنًئا ومطمئًنا الشعب: الوضع الصحي بخير
ــاء ــوفـ والـ الــتــضــحــيــة  ــي  فـ األمــثــلــة  أروع  ــروا  ــطـ سـ األولـــــى  الــصــفــوف  ــال  ــطـ أبـ
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تقديم كل الدعم 
والمساندة 

للفريق الوطني 
إلنجاح مهامه 

الوطنية

 المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة وولي العهـــد نائب القائد األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيات تهنئة بمناســـبة حلول عيد األضحى المبارك، من كل من سمو 
الشـــيخ حمد بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد بن 

محمد بن سلمان آل خليفة.
 أعربـــا فيهما عن خالص التهانـــي وأطيب التبريكات الى جاللة الملك 
وســـمو رئيـــس الـــوزراء وســـمو ولـــي العهـــد بهـــذه المناســـبة الكريمة، 
ضارعيـــن إلـــى هللا العلـــي القديـــر أن يعيدهـــا عليهـــم بوافـــر الصحـــة 
والســـعادة وعلى وطننا العزيز وشـــعب البحرين الوفي بدوام التقدم 

والرخاء، وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير والمسرات.

... ويتلقون التهاني من ابني 
سمو األمير محمد بن سلمان

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون 
التهاني من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
ســـلمان آل خليفـــة وولي العهـــد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات تهنئـــة بمناســـبة 
حلـــول عيد األضحى المبارك، من كبار أفراد 
العائلـــة المالكـــة الكريمـــة، ومعالـــي رئيســـي 

مجلســـي النواب والشورى، والوزراء، وكبار 
المسؤولين في المملكة والوجهاء واألعيان، 
وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء 
المجالـــس البلديـــة، والمحافظين، وســـفراء 
ورؤســـاء  الخـــارج،  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
لـــدى  المعتمديـــن  الدبلوماســـية  البعثـــات 
المملكـــة، ورؤســـاء الجمعيـــات واالتحادات 

واألندية الرياضية والمواطنين.
وعّبـــر الجميـــع فـــي برقياتهـــم عـــن أطيـــب 

تهانيهـــم وخالـــص تمنياتهـــم لجاللـــة الملك 
وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بهذه 
المناســـبة المباركـــة، ســـائلين البـــاري جلـــت 
قدرتـــه أن يعيدهـــا عليهـــم أعوامـــًا عديـــدة 
بـــدوام الصحـــة والســـعادة، وعلـــى مملكـــة 
البحريـــن وشـــعبها الوفـــي بتحقيـــق مزيـــد 
مـــن التقدم والنماء في ظـــل قيادة جاللته، 
وعلـــى األمتيـــن العربية واإلســـالمية بالعزة 

والرفعة.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تفضـــل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
بإصـــدار مرســـوم ملكي بالعفـــو الخاص 
واإلفـــراج عن عدد مـــن المحكومين في 
قضايـــا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من 

العقوبات الصادرة بحقهم.

ويأتـــي العفو واإلفراج، بمناســـبة حلول 
جريـــا  وذلـــك  المبـــارك  األضحـــى  عيـــد 
علـــى عـــادة جاللتـــه الكريمـــة، وحرصه 
علـــى إتاحـــة الفرصة لمن شـــملهم العفو 
لالندمـــاج في المجتمع والمشـــاركة في 

مسيرة البناء والتقدم.

مرسوم ملكي بالعفو الخاص عن عدد من المحكومين
جاللة الملك يتبادل التهاني مع قادة الدول الخليجية والعربية واإلسالمية
فـــي اتصـــاالت هاتفيـــة بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحـــى المبـــارك

جرت اتصـــاالت هاتفية، أمس، بين ملك 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة وكل من عاهل المملكة 
صاحـــب  الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة 
ابـــن  الثانـــي  عبـــدهللا  الملـــك  الجاللـــة 
الحسين ورئيس جمهورية مصر العربية 

الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي ورئيـــس 
جمهوريـــة العراق الشـــقيقة برهم صالح 
وســـلطان برونـــاي دار الســـالم صاحـــب 
الجاللـــة الســـلطان حـــاج حســـن البلقيـــة 
ونائـــب رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي صاحب الســـمو الشيخ محمد 

بـــن راشـــد آل مكتوم ونائـــب األمير ولي 
الشـــقيقة ســـمو  الكويـــت  بدولـــة  العهـــد 
الشـــيخ نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح 
وولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة االمارات العربية 
المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.

التهانـــي  تبـــادل  االتصـــاالت  فـــي  وتـــم 
بمناســـبة حلـــول عيد األضحـــى المبارك، 
داعيـــن المولـــى عـــز وجـــل أن يعيد هذه 
المناســـبة المباركة علـــى مملكة البحرين 
الشـــقيقة  الـــدول  هـــذه  شـــعوب  وعلـــى 
باليمـــن والخير والبركات، وعلى األمتين 

العربية واإلسالمية بالعزة والتقدم.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تلقـــى 
الزياني اتصاالً هاتفًيا من وزير خارجية 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
بـــن  فيصـــل  األميـــر  الســـمو  صاحـــب 
فرحان بن عبـــدهللا. وتم أثناء االتصال، 
الوطيـــدة  األخويـــة  العالقـــات  بحـــث 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، وســـبل تعزيز 
وتنميـــة التعاون المشـــترك فـــي مختلف 
المجاالت بما يخدم المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشـــعبين الشقيقين. كما بحث 
صاحب الســـمو األمير فيصل بن فرحان 
بـــن عبـــدهللا والزيانـــي تعزيـــز التنســـيق 
المشترك إزاء مختلف القضايا اإلقليمية 
الراهنة وفي مقدمتها الصراع الدائر في 
ليبيا، إذ أكد الجانبان أهمية وقف إطالق 
النار والتوصل إلى حل سياســـي يحفظ 

وحـــدة وســـيادة ليبيا وســـالمة أراضيها 
ويحقق تطلعات شـــعبها لألمن والســـالم 
والنمـــاء. وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة أثناء 
االتصـــال بالجهود الحثيثـــة التي تبذلها 
لمواجهـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
التحديـــات التـــي تهـــدد األمـــن القومـــي 
العربـــي والمصالح العليا لألمـــة العربية، 
مثنيـــا علـــى المســـاعي المتواصلـــة التي 
يقـــوم بهـــا صاحب الســـمو األمير فيصل 
بن فرحان بن عبدهللا للتنسيق مع الدول 
لوقـــف  والدوليـــة  واإلقليميـــة  العربيـــة 
تدخـــالت القوى اإلقليمية في الشـــؤون 
الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر 
التنظيمات اإلرهابيـــة المتطرفة والقوى 
الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ 

على األمن واالستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية يستعرض التنسيق مع نظيره السعودي

الجفير - جمعية الصحفيين البحرينية

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيســـة  هنـــأت 
البحرينيـــة عهديـــة أحمـــد  الصحفييـــن 
الســـيد، الشـــيخة دينـــا بنـــت راشـــد آل 
خليفـــة، بمناســـبة صدور الثقـــة الملكية 
الســـامية بتعيينها مساعدا لألمين العام 

للمجلس األعلى للمرأة.
وقالـــت الســـيد إن الشـــيخة دينـــا بنـــت 
راشـــد عضو فاعل ولهـــا إنجازات كبيرة 
في المجلس األعلـــى للمرأة وفي جميع 
المناصب التي تقلدتها طوال الســـنوات 
الماضيـــة، مشـــيرة إلى أن صـــدور األمر 
هـــذا  فـــي  بتعيينهـــا  الســـامي  الملكـــي 
المنصب ســـيعزز مـــن مســـيرة المجلس 

األعلى للمرأة المشرقة منذ تأسيسه.
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أن  وأكـــدت 
بقيـــادة قرينـــة العاهل رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
وبحرينـــي،  بحرينيـــة  لـــكل  فخـــر  هـــو 
واستطاع المجلس االرتقاء بالبحرينية 

لتصبح محط أنظار العالم أجمع.
وأعربـــت عهديـــة الســـيد عـــن تمنياتهـــا 
بالتوفيـــق والنجـــاح للشـــيخة دينا بنت 
راشـــد فـــي مهمتهـــا الجديـــدة، ولكافـــة 
أعضـــاء المجلس األعلى للمرأة واألمانة 

العامة.

رئيسة “الصحفيين” تهنئ الشيخة دينا بالثقة الملكية

سمو رئيس الوزراء يجري اتصاال مع نائب أمير الكويت
ســـموه اطمـــأن علـــى صحـــة أميـــر الكويـــت ودعـــا لـــه بالصحـــة والشـــفاء

أجـــرى رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفة اتصاال هاتفيا بأخيه نائب األمير 
ولـــي عهد دولة الكويت الشـــقيقة ســـمو 
الشـــيخ نـــواف االحمـــد الجابـــر الصباح، 
هنـــأه ســـموه فيـــه بمناســـبة حلـــول عيد 
االضحـــى المبـــارك، داعًيـــا هللا ان يعيـــد 

علـــى ســـموه  المباركـــة  المناســـبة  هـــذه 
وعلى شـــعب الكويت الشقيق واالمتين 
واليمـــن  بالخيـــر  واإلســـالمية  العربيـــة 

والبركات.
وفـــي االتصـــال اطمـــأن صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء على صحة أخيه 
أميـــر دولـــة الكويـــت الشـــقيقة صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر 

الصبـــاح، داعًيـــا ســـموه المولـــى العلـــي 
القديـــر أن ينعـــم علـــى ســـموه بموفـــور 
الصحة والشفاء التام وأن يحفظ سموه 
ويعيده ســـالما معافى إلى وطنه وشعبه 
فـــي القريب العاجـــل، لمواصلة مســـيرة 
الخيـــر والعطاء لدولة الكويت وشـــعبها 

الشقيق.
 من جانبه، أعرب سمو نائب األمير ولي 

عهـــد دولة الكويت الشـــقيقة عن خالص 
تهانيـــه لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
الوزراء بهذه المناســـبة الســـعيدة، معبرا 
عـــن وافر الشـــكر والتقدير لســـموه على 
مشـــاعره الطيبـــة النبيلـــة التـــي تعكـــس 
عمـــق عالقـــات المحبـــة واألخـــوة التـــي 
تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، 

متمنيا لسموه دوام الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

تكريم الخريجين المتفوقين من مدارس “العاصمة”
المستقبل ــي  فـ الـــقـــيـــادة  ــة  ــل ــم وح واعـــــدة  نــخــبــة  ــظ:  ــاف ــح ــم ال

كّرم محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمن آل خليفة الطالب والطالبات 
المراكـــز  علـــى  الحاصليـــن  المتفوقيـــن 
األولى من خريجي المرحلة الثانوية في 

المدارس التابعة لمحافظة العاصمة.
وبهذه المناسبة، أعرب محافظ العاصمة 
فـــي كلمـــة ألقاهـــا عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي عن بالغ اعتزازه وتقديره للجهود 
مرحلـــة  فـــي  المتفوقـــون  بذلهـــا  التـــي 
دراستهم الثانوية، واصفا إياهم بالنخبة 
الواعدة التي ســـتحمل رايـــة القيادة في 

المستقبل.
وأكـــد بأن إقامة المحافظـــة لهذا الحدث 

تكريـــم  بأهميـــة  إيمانـــا  يأتـــي  الســـنوي 
التـــي  لمجهوداتهـــم  والطالبـــات  الطلبـــة 
بذلوهـــا، ولتحفيزهـــم علـــى بـــذل المزيد 
مـــن العطـــاء واإلبـــداع والمنافســـة على 
المراكز المتقدمة في المرحلة الجامعية، 
وتقديـــرا ألولياء أمورهم الذين ســـخروا 
كافة الســـبل لتمكيـــن أبنائهم من تحقيق 
أن  فـــي  أملـــه  عـــن  معربـــا  تطلعاتهـــم، 
يواصلـــوا مشـــوار النجـــاح والتفـــوق في 
دراستهم الجامعية وفي حياتهم العملية 

خدمة للوطن والمجتمع.
وقـــد ألقـــت الطالبـــة مريـــم علـــي حســـن 
الحاصلـــة علـــى الترتيب األول بمدرســـة 
جدحفـــص الثانوية للبنات، كلمة بالنيابة 

عن الطلبة المتفوقين المكرمين، أعربت 
خاللهـــا عـــن خالـــص شـــكرها وتقديرهـــا 
الدولـــة  تقدمـــه  الـــذي  الكبيـــر  للدعـــم 
توفيـــر  خـــالل  مـــن  بالتعليـــم  للنهـــوض 
كافـــة اإلمكانـــات واألســـاليب التعليميـــة 

المتقدمة والمتطـــورة، معبرة عن عظيم 
امتنانهـــا للفتـــة الكريمـــة مـــن المحافـــظ 
في االحتفـــاء بأبنائه الطلبـــة المتفوقين 
ودعمهم في مواصلة مســـيرة التحصيل 

العلمي.

المنامة - وزارة الداخلية



تسديد ديون مجموعة من الغارمين ضمن قوائم “فاعل خير”
أصـــدر ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب قائد “حملة 
فينا خير” ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة توجيهاتـــه الكريمـــة للجنـــة 
توزيـــع المســـاعدات لحملـــة فينـــا خير، 
بســـداد كامل الديـــون والمبالـــغ المالية 
المستحقة على مجموعة من الغارمين 
ممـــن صـــدر بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة 
فـــي القوائـــم الصـــادرة من قبـــل وزارة 
الداخليـــة علـــى تطبيـــق “فاعـــل خيـــر”، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 

واألوقاف.
وبهـــذه المناســـبة، صرح ســـمو الشـــيخ 
هـــذا  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر 
التوجيـــه يأتـــي لدعـــم مجموعـــة مـــن 
الغارميـــن  البحرينييـــن  المواطنيـــن 
ممـــن صدر بحقهم أحـــكام قضائية من 
القوائـــم  فـــي  والمتعثريـــن  المعســـرين 
الداخليـــة  وزارة  قبـــل  مـــن  المنشـــورة 

على تطبيق “فاعل خير”، وذلك اقتداًء 
وتقديًرا واعتزاًزا بالمواقف والمبادرات 
اإلنسانية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
والجهـــود المبذولـــة من قبـــل الحكومة 
برئاســـة رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وتماشـــًيا مع الجهـــود الوطنية 
لفريق البحرين بقيادة ولي العهد نائب 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، التي 
تلقـــى تقديًرا وتجاوًبـــا مجتمعًيا كبيًرا، 
ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار 
فيـــروس كورونا، والنجـــاح الباهر الذي 
حققتـــه الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا خير”، 
ومراعاًة للظروف اإلنسانية للمواطنين 
البحرينييـــن الغارمين الذين اضطرتهم 
الظـــروف للوصـــول إلى وضع مؤســـف 
رغًما عن إرادتهم، ومن منطلق الحرص 

المخلص علـــى إدخال الفرحة والبهجة 
علـــى قلوبهـــم واالحتفـــال بالعيـــد مـــع 

أسرهم في أمن وأمان.
من جانبه، بّين األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية رئيس لجنة 
توزيـــع المســـاعدات لحملـــة “فينا خير” 
مصطفى الســـيد أنه اقتـــداًء بالمواقف 
اإلنســـانية وبالمبادرات السخية لجاللة 
الملـــك وتماشـــًيا مـــع المبـــادرات التـــي 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  أطلقتهـــا 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء، ودعًما 
“لفريـــق  المخلصـــة  الوطنيـــة  للجهـــود 
البحرين” بقيادة صاحب السمو الملكي 

ولـــي العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب 
فـــي  الـــوزراء،  لرئيـــس مجلـــس  األول 
مواجهـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 
19(، فقـــد وجه ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة بالتنســـيق مـــع وزارة 
الداخلية لسداد الديون والمبالغ المالية 
المستحقة على مجموعة من الغارمين 
ممـــن صـــدر بحقهـــم أحـــكام قضائيـــة 
ضمن القوائم المنشـــورة من قبل وزارة 

الداخلية على تطبيق “فاعل خير”.

التوجيهـــات  هـــذه  أن  الســـيد  وأكـــد 
الكريمـــة مـــن ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة تعكس الدور اإلنســـاني 
الكبيـــر الـــذي يقوم بـــه ســـموه، انطالًقا 
مـــن المهـــام التـــي يضطلـــع بهـــا كممثل 
اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملـــك  لجاللـــة 
كمـــا وتجســـد حـــرص ســـموه المخلص 
على ضـــرورة توجيه مســـاهمات حملة 
فينـــا خير لمســـتحقيها مـــن المواطنين 
والمقيمين لمســـاندة أصحاب الحاالت 
اإلنسانية والمتضررين جراء األوضاع 
الراهنـــة والعاجلـــة فـــي ظل مـــا يمر به 
العالم أجمع من ظروف استثنائية غير 

مسبوقة لفيروس كورونا. 
ســـمو  توجيهـــات  أن  الســـيد  وأوضـــح 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة تأتي 
في سياق ما تقوم به حملة “فينا خير” 
مـــن جهـــود متواصلـــة لتحقيـــق أقصى 
الحملـــة  مـــن  للمواطنيـــن  االســـتفادة 
الظـــروف  اضطرتهـــم  ممـــن  الوطنيـــة 

ليكونـــوا فـــي هـــذا الموقـــف، بعودتهـــم 
الحميدة لبيوتهم واالحتفال بالعيد مع 

أسرهم في أمن وأمان.
يذكر أن هذا هو التوجيه الثاني لســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة لدعم 
ســـموه  وجـــه  أن  ســـبق  إذ  الغارميـــن، 
ألـــف   330 وقـــدره  مبلـــغ  بتخصيـــص 
دينـــار من مســـاهمات الحملـــة الوطنية 
فاعـــل  مشـــروع  لصالـــح  خيـــر”  “فينـــا 
الداخليـــة  الـــذي أطلقتـــه وزارة  خيـــر، 
لتمكيـــن أصحاب األيـــادي البيضاء من 
التبـــرع بمبالغ مالية لصالح المعســـرين 
بحقهـــم  صـــدر  ممـــن  والمتعثريـــن، 
أحـــكام قضائيـــة بعـــد دراســـة أوضـــاع 
والمتعثريـــن،  المعســـرين  المحكوميـــن 
بحســـب  البرنامـــج  فـــي  وإدراجهـــم 
الضوابـــط واالشـــتراطات لمســـتحقيها 
الحـــاالت،  هـــذه  علـــى  التدقيـــق  بعـــد 
والتأكد من توافر االشتراطات الالزمة 

في هذا الشأن.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: 
إدخال الفرحة إلى 

قلوبهم عشية 
“عيد األضحى”

local@albiladpress.com
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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 األضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

مدير “تنفيذ األحكام”: مبادرة ناصر بن حمد تعبر عن روح إنسانية رفيعة
أعـــرب مديـــر إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
بـــوزارة الداخليـــة الشـــيخ خالـــد بـــن 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، عـــن 
خالص الشـــكر والتقديـــر للتوجيهات 
أصدرهـــا  التـــي  والخيـــرة  الكريمـــة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب، قائـــد “حملـــة فينا 
خير” للجنة توزيع المساعدات لحملة 
“فينـــا خيـــر” ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة بســـداد كامل الديون 
علـــى  المســـتحقة  الماليـــة  والمبالـــغ 

مجموعـــة مـــن الغارميـــن ممـــن صدر 
بحقهـــم أحـــكام قضائية فـــي القوائم 
الصـــادرة مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة 
على تطبيق “فاعـــل خير” والذي يعد 
أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء 

المواطنة )بحريننا(.

وأضـــاف أن المبـــادرة، تعبـــر عن روح 
إنســـانية رفيعة، وليســـت األولى من 
نوعهـــا، وإنمـــا تأتـــي امتـــداًدا ألعمال 

الخيـــر والمبادرات اإلنســـانية النبيلة 
لدعـــم الغارميـــن، حيث ســـبق لســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ألـــف   330 بتخصيـــص  التوجيـــه 
خيـــر”  “فينـــا  مســـاهمات  مـــن  دينـــار 
لصالـــح خدمـــة “فاعـــل خيـــر”، منوًها 
بـــأن هـــذه اللفتـــات الكريمة، تكشـــف 
الـــدور الحضـــاري واإلنســـاني لحملـــة 
“فينـــا خير” والتي أطلقها ســـموه من 
منطلـــق اهتمامـــه بالعمـــل اإلنســـاني 
تجـــاه المجتمع، وكانـــت محط تقدير 

واعتـــزاز لـــدى كافـــة فئـــات المجتمع 
البحريني.

وأشـــار مديـــر إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
الخدمـــة  أن  إلـــى  الداخليـــة  بـــوزارة 
والتـــي تـــم تدشـــينها، برعايـــة معالي 
وزيـــر الداخليـــة، تهـــدف إلـــى تمكين 
أصحاب األيادي البيضاء من التبرع، 
المعســـرين  لصالـــح  ماليـــة  بمبالـــغ 
بحقهـــم  صـــدر  ممـــن  والمتعثريـــن، 
أحكام قضائية، وتتوفر عبر تطبيقي 

وباإلمـــكان  و”ســـداد”  “إســـالميات” 
بـــأي مبلـــغ دون  تحميلهمـــا والتبـــرع 
تحديـــد تفاصيـــل الشـــخص المتبرع، 
كمـــا توفـــر الخدمـــة التبـــرع بالمبالـــغ 
بناًء على حاالت حرجة يتم إدراجها 
فـــي التطبيـــق لكـــي يتـــم جمـــع مبلغ 
مالـــي معيـــن لكل حالة حســـب المبلغ 
المترتب، علما أنه يتم إقرار الحاالت، 
واالشـــتراطات  الضوابـــط  بحســـب 
لمســـتحقيها مـــن قبـــل لجنـــة “فاعـــل 

خير”.

المنامة - بنا

 الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله



بدور المالكي

المنامة - جمعية األطباء البحرينية

المنامة - وزارة الصحة

البحرينيـــة  األطبـــاء  جمعيـــة  أشـــادت 
بالحكـــم الصادر عـــن المحكمة الصغرى 
الجنائيـــة فـــي القضيـــة الخاصـــة بقيام 
كورونـــا  بفيـــروس  المصابيـــن  أحـــد 
المســـتجد بتعريـــض األطبـــاء العاملين 
بمركـــز الفحص للعـــدوى، وإدانة المتهم 
ومعاقبتـــه بالحبس لمدة 3 ســـنوات مع 
النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه 

من اتهام.
وقـــال أمين ســـر الجمعية نـــزار بوكمال 
الكـــوادر  األطبـــاء وســـائر  “إن جمهـــور 
الخبـــر  تلقـــوا هـــذا  الطبيـــة والصحيـــة 
بأريحيـــة كبيـــرة، مؤكـــدا أهميـــة توفير 
فـــي  للعامليـــن  وأمـــان  حمايـــة  شـــبكة 
القطاع الصحي وحمايتهم من حوادث 
االعتداء عليهم فـــي مختلف الظروف، 
ل له نفسه إيذاءهم  وردع كل من تســـوِّ
أي  أو  الشـــتم  أو  الضـــرب  خـــال  مـــن 

وسيلة كانت”.

وأعـــرب عن اســـتغراب جمعية األطباء 
الـــذي  المســـؤول  غيـــر  التصـــرف  مـــن 
أقـــدم عليـــه الُمدان عندمـــا حضر لمركز 
الفحـــص من أجل عمل فحص فيروس 
كورونا، إذ كان آخر فحص أجري له قد 
أثبـــت إصابتـــه بالفيـــروس، وأثناء ذلك 
تعمد المتهم إزالة كمام الوجه والسعال 
أمام األطباء الموجودين بالمركز آنذاك، 
كما تعمد الســـعال في يده ثم المسارعة 
بلمـــس األطباء في مواضع متفرقة من 

أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.
وأكـــد أن التصـــرف مســـتهجن وغريب 
البحريـــن  أهـــل  وأخـــاق  شـــيم  عـــن 
الذين كشـــفت محنة جائحـــة فايروس 
تعاضدهـــم  مـــدى  عـــن   ”19  - “كوفيـــد 
وتكافلهـــم والتزامهم، بل وبـــادر الكثير 
مـــن الجهات والمؤسســـات واألفراد من 
مواطنيـــن ومقيميـــن لتكريـــم الكـــوادر 
الطبيـــة والصحية ودعهما وتشـــجيعها 
تتصـــدر  التـــي  الكـــوادر  ومســـاندتها، 
بشـــجاعة الصفـــوف األماميـــة وتعمـــل 
طويلـــة  لســـاعات  وإخـــاص  بتفـــان 
وحيـــاة  وحياتهـــا  صحتهـــا  وتعـــرِّض 
هـــذه  مواجهـــة  فـــي  للخطـــر  عائلتهـــا 
الجائحـــة ووقايـــة الســـكان فـــي مملكة 
ر مـــن تصرفـــات  البحريـــن منهـــا. وحـــذَّ
فرديـــة هنـــا وهنـــاك تتمرد علـــى النظام 
حياتهـــا  وتعـــرض  الوقائـــي  الصحـــي 

وحياة الناس المحيطين بها للخطر.

دعـــت الوكيل المســـاعد للرعايـــة األولية 
منال العلوي إلى أهمية استفادة المجتمع 
البحرينـــي مـــن الخدمـــات الطبيـــة التـــي 
توفرهـــا وزارة الصحـــة عـــن ُبعـــد والتي 
تـــم تدشـــينها في إطـــار الجهـــود الرامية 
لضمان صحة وســـامة المرضـــى والحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد – 
19(. وأكدت العلـــوي أهمية التزام جميع 
أفـــراد المجتمع بالتعليمات واإلرشـــادات 
الصـــادرة بشـــأن منـــع التجمعـــات خـــال 
داعيـــًة  المبـــارك،  األضحـــى  عيـــد  فتـــرة 
العائليـــة  التجمعـــات  إلـــى االبتعـــاد عـــن 
الكبيرة، والمعايدة عبر وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، واختصـــار تجمعـــات العيـــد 
علـــى العائلـــة الصغيـــرة التـــي تقيـــم في 
االلتـــزام  أهميـــة  مـــع  نفســـه  المســـكن 

باإلجراءات الوقائية.
وقالـــت إن الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل 

الطبيـــة  والطواقـــم  الصحـــة  وزارة 
والتمريضية والصحية متواصلة لتوفير 
الخدمـــات الصحيـــة دون الحاجـــة إلـــى 
التـــردد علـــى المراكـــز الصحيـــة؛ بهـــدف 
تقليل االختاط، وذلك من خال تمكين 
االســـتفادة من حجز الخدمات المجانية 
المتاحـــة “كخدمة التطبيب عن بعد” عبر 
االستشارات بتقنية الفيديو. وكذلك من 
“خدمـــة توصيـــل األدويـــة للمنـــازل” مـــن 

خال خدمة طلب األدوية عبر التسجيل 
اإللكتروني على الموقع الرســـمي لوزارة 
تطبيـــق  اســـتمرار  أن  وأكـــدت  الصحـــة. 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  الخطـــوات 
المتخـــذة في مكافحـــة الفيروس تهدف 
ســـامة  ضمـــان  إلـــى  األولـــى  بالدرجـــة 
وصحة المواطنيـــن والمقيمين بالمملكة، 
منوهًة بأن االلتزام بالتدابير واإلجراءات 
الوقائيـــة يعتبـــر ضرورة ملحـــة في هذه 
المرحلـــة؛ حفاظـــا علـــى صحة وســـامة 
الجميـــع. وأوضحت أن هنـــاك حاالت قد 
تحمـــل الفيـــروس، ولكـــن ال تظهـــر عليها 
األعـــراض واالختـــاط بها ُيشـــكل خطرا 
علـــى صحـــة وســـامة المجتمـــع، لذلـــك 
فـــإن وزارة الصحـــة تجـــدد دعوتها على 
ضـــرورة التباعـــد االجتماعـــي وااللتـــزام 
مـــن  للوقايـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

اإلصابة بالفيروس.

نزار بوكمال

منال العلوي

“األطباء”: نقل “كورونا” قصًدا فعل مستهجن وغريب عن أخالقنا

العلوي: استفيدوا من الخدمات الصحية المتوافرة عن ُبعد

لردع كل من يحاول إيذاء الكوادر الطبية

حاالت دون أعراض واالختالط بها خطر

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبية أن شـــرطة 
شـــعبة البحث والتحـــري تمكنت 
مـــن القبض علـــى عصابة مكونة 
فـــي  تورطـــوا  أشـــخاص   3 مـــن 
ارتـــكاب جرائم ســـرقة ســـيارات 

ومنقوالت في وقائع مختلفة.
وأوضح أنه بعـــد تلقي المديرية 
عـــددا مـــن الباغـــات تمثلت في 
وأســـطوانات  ســـيارات،  ســـرقة 
إضافـــة  نقالـــة،  وهواتـــف  غـــاز، 
إلـــى التعدي على ســـامة جســـم 

الغير وعدم ســـداد مبالـــغ التزود 
بالوقود، قامت شرطة المديرية 
بإجراء عمليات البحث والتحري 
التـــي أســـفرت عن كشـــف هوية 
المذكوريـــن والقبض عليهم على 
الفور، إذ ضبطت الشـــرطة مواد 

مخدرة لدى أحد منهم.
شـــرطة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
أنـــه  إلـــى  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
جار اتخـــاذ اإلجراءات القانونية 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة 

العامة.

القبض على عصابة سرقة من 3 أشخاص

بعمر 7 سنوات... إيمان تسوِّق ألطباق والدتها
بدأت الطفلة إيمان سعيد نادر بالترويج وتسويق منتجات والدتها التي تقوم ببيعها في 
ساحة ساحل أبو صبح في الدراز، بعبارات وجمل ارتجالية منها دون حفظ للعبارات.

وشـــدت إيمـــان البالغة من العمر 7 ســـنوات 
انتبـــاه كثيـــر مـــن المواطنين لمـــا تملكه من 
ثقة في النفس عند التحدث دون ارتباك أو 
خـــوف، وكثير من المتصلين كانوا يســـألون 
عـــن وقت وجود إيمان فـــي الموقع لرؤيتها 
ايمـــان  والـــدة  والحديـــث معهـــا، وأشـــارت 
)ربـــاب علـــي( إلـــى أن األهم هو دعـــم إيمان 

قبل الشراء.
وتبيـــع إيمان في اليـــوم حوالي 5 أنواع من 
المأكـــوالت منها قـــوارب الكوســـا، معكرونة 

الســـبانخ، معكرونـــة الطيبيـــن، كـــرات اآللو 
بالدجـــاج وحـــاوة أم علي، وتســـاعد إيمان 
والدتهـــا فـــي طبخ المأكـــوالت وتأمل والدة 
إيمان زيادة عدد األطباق في األيام المقبلة.
وتبيـــع  حمـــد  مدينـــة  ســـكان  مـــن  إيمـــان 
األطباق في ســـاحة ساحل أبوصبح بسبب 
قربـــه من منـــزل الجد )والـــد األم( في قرية 
بني جمرة، الذي يســـاعد إيمان على الراحة 
وقت اشـــتداد الشـــمس والعودة مرة أخرى 

للموقع.
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 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 األضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

 المنامة - وزارة الداخلية

الســـواحل،  خفـــر  قائـــد  صـــرح 
أن الدوريـــات البحريـــة تمكنـــت 
مـــن القبـــض علـــى 4 بحـــارة إثـــر 
قيامهم بصيـــد وحيازة الروبيان 
المحظـــور صيده في هذه الفترة 
من العام بموجب القرار الوزاري 
الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن، وذلك 
في المنطقة البحرية شمال خور 

فشـــت، مستخدمين شـــباك الجر 
القاعـــي الممنوعـــة، حيث قدرت 
بحوالـــي  المضبوطـــة  الكميـــة 
قائـــد  وأشـــار  كيلوجرامـــا.   130
خفر الســـواحل أنه تم استكمال 
المقـــررة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  وإحالـــة 

العامة.

القبض على 4 اصطادوا 130 كيلوغراما من الروبيان المحظور

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
أن شـــرطة المديريـــة، تمكنت 
مـــن القبـــض علـــى آســـيويين 
إثـــر قيامهمـــا ببيـــع وتخزيـــن 
)الســـويكة  التبـــغ  مشـــتقات 

والتمباك(.
وأوضـــح أن المديريـــة قامـــت 
بهـــذا  فـــور تلقيهـــا معلومـــات 
عمليـــات  بمباشـــرة  الشـــأن، 
البحث والتحري، التي أسفرت 

عن تحديد هويـــة المذكورين 
والقبـــض عليهمـــا، فيما أرشـــد 
أحد المقبوض عليهما الشرطة 
إلـــى مـــكان التخزيـــن، إذ تـــم 
ضبـــط وتحريـــز كميـــة كبيـــرة 
من المواد المذكورة آنًفا. وأكد 
شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر 
محافظـــة العاصمة إلى أنه تم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
الازمـــة، وإحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

ضبط آسيويين يبيعان ويخزنان “السويكة والتمباك”

زينب العكري

عروض العيد... وجبات غذائية وتخفيضات على “الحنة” والمالبس
مواطنـــون لــــ “^”: نرفـــض اإلعالنـــات الترويجيـــة المخالفـــة لإلجـــراءات االحترازيـــة للتصـــدي لــــ “كورونـــا”

يحتفـــل المســـلمون اليوم بعيـــد األضحى 
المبارك بعد أن أدى حجاج بيت هللا الحرام 
مناســـك الحـــج ضمـــن احتـــرازات وقائية 
ضد فيروس “كوفيد 19” المستجد حيث 
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ 
العديـــد من اإلجراءات الطبية التي تكفل 
الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة 
في ظـــل هذه الظروف الصحيـــة العالمية 
إثر جائحـــة كورونا والتـــي تتطلب إقامة 
الشـــعائر وســـط ظروف تحقـــق متطلبات 
التباعـــد االجتماعـــي حمايـــة للحجاج من 
الجائحـــة، وضمان ســـامة الحجاج حتى 
عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين.

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  دعـــت  بدورهـــا 
الصالـــح، جميع المواطنيـــن إلى المواصلة 
بعزم في االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة خال عيـــد األضحى 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبـــارك 
الصحـــة  وزارة  أن  مؤكـــدًة  كورونـــا، 
بالتنســـيق والتعـــاون مـــع جميـــع الجهات 
المعنيـــة مســـتمرة فـــي جهودهـــا الراميـــة 

لمواجهـــة فيـــروس كورونا بما ُيســـهم في 
الحفـــاظ على صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
مـــن جهتهـــم اســـتنكر ورفـــض عـــدد مـــن 
المواطنيـــن تلقيهـــم إعانـــات ترويجيـــة 
عبـــر هواتفهـــم النقالة بواســـطة تطبيقات 
التواصل االجتماعي إلى جانب الرســـائل 
النصية sms تدعوهم إلى االســـتفادة من 
تخفيضـــات عيـــد األضحى المبـــارك، ومن 
بينها عروض لوجبات غذائية اليام العيد، 
وحلويـــات خاصـــة اليام العيـــد، وعروض 
“الحنـــة” و كالمابـــس وتخفيضـــات تصل 
إلـــى 80 % فـــي بعضهـــا، و”اشـــتر قطعـــة 
واألخرى مجانا”، وتفصيل الثوب الشعبي 
الرجالي والعطور وغيرها من مستلزمات 
االحتفـــال بالعيد وكلها تدعـــوا و للتجمع، 
مؤكدة أنها تخالف اإلجراءات االحترازية 

للتصدي لفيروس كورونا في البحرين.
“الباد” أخـــذت آراء بعض من المواطنين 
عـــن تلقيهـــم لهـــذه العـــروض الترويجيـــة 
ظـــل  فـــي  األضحـــى  بعيـــد  لاحتفـــال 
والفريـــق  الصحـــة  وزارة  تحذيـــرات 
الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا إلى 

ضـــرورة التخلي مؤقًتا عن بعض العادات 
والتقاليد في عيـــد األضحى وعدم تكرار 
مـــا حـــدث في عيـــد الفطـــر مـــن تجمعات 
إلـــى زيـــادة عـــدد الحـــاالت  عائليـــة أّدت 

القائمة للمخالطين.
تقـــول أمينـــة محمـــد، إنهـــا تســـتغرب من 
تلقيهـــا رســـائل ترويجية لشـــراء حلويات 
الحاجـــة  منزلهـــا دون  فـــي  وهـــي  العيـــد 
إلـــى الذهاب للمحـــل، إذ يكـــون التوصيل 
مجانـــي للطلبـــات التـــي تفوق مبلـــغ مالي 
معين، متســـائلة: من الذي ســـوف يتناول 
تلـــك الحلويـــات فـــي ظل عـــدم االحتفال 
بعيد األضحى المبـــارك، واالكتفاء بإقامة 
صاة العيـــد وتبادل التهاني عبر وســـائل 
التواصل االجتماعي، داعية أصحاب تلك 
المحـــات عـــن التوقف مؤقتًا عن إرســـال 
العـــروض الترويجية حفاظًا على ســـامة 

الجميع من التجمعات العائلية.
بـــدوره قال خالد عبـــدهللا، أنه تلقى أيضا 
النقـــال،  هاتفـــه  عبـــر  ترويجيـــة  عروضـــا 
معتبًرا أن تلك العروض مزعجة وتشـــجع 
على التجمعات، ال ســـيما عروض تفصيل 
الثوب الرجالي، حيث يتطلب ذلك ذهاب 

الشـــخص إلى محل الخياطـــة، إذ يتفاجأ 
بعـــدد كبير داخـــل وخارج المحـــل نتيجة 
للعـــروض الجنونيـــة التـــي قدمها صاحب 
المحل، مـــن دون االكتراث باألنظمة التي 
وضعتهـــا وزارة الصحـــة والفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فـــي الوقـــت 
الـــذي يشـــهد فيـــه العالـــم انتشـــار جائحة 
الجهـــات  “البـــاد”  عبـــر  مطالبـــًا  كورونـــا، 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ  المعنيـــة 
ضد من تســـول له نفســـه القيام بمثل تك 

العروض االنتهازية الغير مسؤولة.
فيمـــا قالـــت شـــريفة محمـــد أنهـــا بالفعـــل 
تلقت العشـــرات من اإلعانات الترويجية 
من عـــدة مطابخ وحســـابات بيع األكات 
الشعبية عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
مستنكرة تلقيها رسائل عرض غذاء العيد 
بمبلـــغ مالـــي معين وكمية تكفي لعشـــرين 
شـــخصا، مضيفًة أن مثل تلـــك اإلعانات 
يجـــب أن تواجه قانونيـــًا، مؤكدة أن عيد 
األضحـــى هذا العام يجـــب أن يكون دون 
تجمعـــات عائليـــة، وااللتـــزام باإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا الجهـــات المعنيـــة حفاظًا 

على صحة أفراد العائلة.
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اســـتضاف مجلـــس النائـــب إبراهيم 
النفيعـــي أخيـــًرا عبـــر تطبيـــق )زوم( 
للتخطيـــط  المســـاعد  الوكيـــل 
التربيـــة  بـــوزارة  والمعلومـــات 
بنـــدوة  الخاطـــر،  نـــوال  والتعليـــم 
نقاشـــية موســـعة بعنـــوان )التعليـــم 
عـــن بعد.. قصـــة نجاح بيـــن القيادة 
والشعب(، وبمشاركة فاعلة من عدد 

النواب واإلعالميين والنشطاء.
حديثهـــا،  بســـياق  الخاطـــر  وقالـــت 
بأنه وتنفيذا لقرار اللجنة التنســـيقة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد األميـــن فـــي 19 مارس 
2020، تـــم تفعيـــل خطـــة الفصـــول 
للصفـــوف  المركزيـــة  االفتراضيـــة 
مـــن الثالث اإلعـــدادي حتـــى الثالث 
تقديـــم  فـــي  واالســـتمرار  الثانـــوي، 
الخدمـــات التعليميـــة واإلداريـــة من 
خالل البوابة التعليمية، والعمل على 
تعزيـــز المحتوى التعليمـــي الرقمي، 
بما يتناســـب مع االحتياطـــات التي 
اتخذتهـــا الدولـــة للحـــد من انتشـــار 

فيروس كورونا.
وأوضحـــت أن الفصول االفتراضية 
المركزية إحصائية الفصل الدراسي 
عـــدد  للعـــام  2019-2020   الثانـــي 
)212( معلمـــا، بمقابل 47,271 طالبا، 
وبمشـــاركة قـــدرت بــــ)1162( حصة، 
وبعدد )92( مقررا دراســـيا للصفوف 
مـــن الثالـــث االعـــدادي إلـــى الثالـــث 
الثانـــوي، و)628( اســـتمارة تقييـــم، 

و)418,748( إجابة للطلبة.
وعن البوابة التعليمية قالت “شملت 
مشـــاركة 12 ألف معلـــم، و 140 ألف 
أمـــر،  ولـــي  ألـــف  و70,000  طالـــب، 
وقـــدرت عدد الزيـــارات بـ)3( ماليين 
زيارة، و )218,274( نشاطا وتطبيقا، 
و)83,219( حلقة نقاش، و)88,185( 

درسا، و)149,578( إثراء”.

التعليمـــي  للمحتـــوى  إشـــارة  وفـــي 
الرقمـــي، أكدت الخاطر أنه اشـــتمل 
وحـــدة  و)943(  كتابـــا،   )376( علـــى 
ألســـئلة  نموذجـــا  و)754(  تعلـــم، 
جـــرس  و)1301(  االمتحانـــات، 
متلفـــزة،  و)375( حصـــة  نموذجـــي، 
و)2221 ( درســـا عبـــر 14 قنـــاة فـــي 

اليوتيوب.
ولفتت أن الفصول االفتراضية توفر 
بيئـــة تعليمية على شـــبكة اإلنترنت 
المعلـــم  بيـــن  مـــا  المباشـــر  للتفاعـــل 
والطلبـــة مـــن خـــالل المشـــاركة في 
األنشـــطة التعليمية، وهو ما يمكنهم 

من العمل معا بشكل متزامن.
وأضافـــت الخاطـــر “كافـــة المعلمين 
المنتســـبين لوزارة التربية والتعليم 
والطلبة من الصف )4( إلى الصفوف 
حســـابات  يمتلكـــون   )12( النهائيـــة 
إلكترونية وتدربوا على استخدامها، 
تيمـــز(  )ميكروســـوفت  والتطبيـــق 
مألوف لدى المدارس، ألنه يستخدم 
فـــي العمـــل اإلداري، كاالجتماعـــات 
واألنشـــطة والتدريـــب ومجتمعـــات 

التعلم”.
وعن الخطة التنفيذية قالت “تنقسم 
إلى ســـت خطوات وهي، حســـابات 
الطلبة )للتأكد من اســـتخدامهم لها(، 
الفصول الدراســـية المركزية )توزيع 
الطلبـــة على الفصـــول االفتراضية(، 
بعـــد  عـــن  ورش  )تنفيـــذ  التدريـــب 
علـــى  واالختصاصييـــن  للمعلميـــن 
ميكروســـوفت  برنامـــج  خصائـــص 

تيمز(”.
أيضـــًا  هنالـــك  الخاطـــر”  وتابعـــت 
غرفـــة التحكم )نظـــام  ضمان جودة 
للمعلمين والطلبـــة(، األدوات )توفير 
ضمانـــَا  للمعلميـــن  األدوات  كل 
للتفاعل النشط(، االنطالقة )انطالق 
الفصـــول  عبـــر  التعليميـــة  العمليـــة 

االفتراضية(”.
وعن الرد على االستفســـارات قالت 
“يمكـــن للطلبة طرح األســـئلة خالل 
الـــدرس المباشـــر والحصـــول علـــى 
اإلجابـــة مـــن المعلمين المســـاندين، 
كمـــا يمكـــن تحميـــل الحصـــص على 
المنصة لالســـتفادة مـــن أي درس لم 

يتســـن لهم متابعته، مع تقييم مدى 
فهم الطالب للدرس اإللكتروني عبر 
اســـتمارات التقييم، وتمكين الطلبة 
برنامـــج  تطبيقـــات  اســـتخدام  مـــن 

ميكروسوفت 365”.
لذكـــر  الخاطـــر  بعدهـــا  وعرجـــت 
اإلحصائيـــات المتعلقة بذلك بقولها” 
تـــم إنجـــاز )628( اســـتمارة تقييـــم، 
للطلبـــة،  إجابـــات  و)935,661( 
و)1,162( الحصص المباشرة، و)92( 
معـــدل  و)32,264(  دراســـية،  مـــادة 
المشـــاركة اليومي للطلبة، في حين 
بلغ اجمالي مشاركاتهم )418,748(”.

وعـــن مســـتخدمو البوابـــة التعليمي 
الخدمـــات  “تشـــمل  أوضحـــت 
التعليميـــة وهي الجدول الدراســـي، 
وجـــدول االمتحانـــات، والدرجـــات، 
والرســـائل  اليومـــي،  والحضـــور 
والتنبيهـــات، والمحتـــوى التعليمـــي 
الدراســـية،  والمـــواد  الرقمـــي، 
والـــدروس، واالثراءات، واألنشـــطة 
النقـــاش،  وحلقـــات  والتطبيقـــات، 

وحساب ميكروسوفت 365”.

الخدمـــات  تشـــمل  “كمـــا  وزادت 
اإلدارية وهي: اإلعالنات المدرسية، 
وطلبـــة  المدرســـية،  والفعاليـــات 
المدرســـة،  ومعلمـــو  المـــدارس، 
والتقارير، والملفات اإلدارية، وإدارة 

المستخدمين، وتحويل المهام”.
ســـياق  فـــي  الخاطـــر  وبينـــت 
حديثهـــا عـــن إحصائيـــات تفعيل 
الطلبـــة للبوابـــة التعليميـــة خالل 
لتعليـــق  االســـتثنائية  الفتـــرة 
الدراسة بأن عدد الزيارات الكلي 
للبوابـــة التعليمية خـــالل الفصل 
الدراسي الثاني بلغ )3,238,543( 
زيارة، في حيـــن بلغ العدد الكلي 
للزيارات خالل الفصل الدراســـي 
 )9,528,276( بالتكـــرار  الثانـــي 

مستخدم.
وفي حديث عن المحتوى التعليمي 
الرقمي قالت “يشمل إنتاج المعلمين 
والطلبـــة، نمـــاذج األســـئلة واإلجابة 
علـــى االمتحانـــات النهائيـــة، الكتب 
التعلـــم، ولقـــد  الدراســـية، وحـــدات 
بلغت إحصائيـــة المحتوى التعليمي 

دراســـيا  كتابـــا   )376( المنشـــور 
صيغـــة )فليب بـــوك(، )943( وحدات 
نموذجيـــة،  دروس   )1301( تعلـــم، 
االمتحانـــات  أســـئلة  نمـــاذج   )754(

واالجابات”.
وتطرقت الخاطر أيضًا عن التدريب 
عـــن بعد بقولها “بدأ المركز اإلقليمي 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال 
عـــن  تدريبيـــة  برامـــج   )3( تقديـــم 
بعـــد خـــالل أكتوبـــر 2017 ببرنامـــج 
األنفوجرافيك المفهوم وأساســـيات 
ألهـــداف  دعمـــا  وذلـــك  التصميـــم، 
برنامج التمكين الرقمي في التعليم، 
والسيما في حقل انتاج البرمجيات 
وتصميـــم  التعليميـــة،  والمـــواد 
المحتـــوى التعليمي الرقمي، واألمن 
والحوســـبة  والشـــبكات،  الرقمـــي، 

السحابية.
وتابعت “وفي ظل ظروف جائحة 
كورونـــا، تم اســـتحداث عـــدد من 
البرامـــج التدريبية عن بعد، لتلبي 
احتياجات الفئات المستهدفة في 
العديـــد من الجوانـــب والمواضيع 
الجديـــدة فـــي مجـــال تكنولوجيا 
تـــم  كمـــا  واالتصـــال،  المعلومـــات 
التدريبيـــة  البرامـــج  تكييـــف 
لتتوائـــم  بالمركـــز  المعتمـــدة 
تـــم  المرحلـــة، حيـــث  ومتطلبـــات 
استحداث وتحويل ما عدده )11( 
برنامجـــا تدريبيـــا تـــم تصميمهـــا، 
وانتاجهـــا، ويجـــري تنفيذها وفق 
خاصـــة  عمليـــة  ومعاييـــر  آليـــات 
بالبرامج التدريبية التي تقدم عن 

بعد”.
وعـــن الـــورش التدريبيـــة التـــي تـــم 
بعـــد،  المـــدارس عـــن  فـــي  تنفذيهـــا 
قالـــت “خـــالل شـــهر مـــارس -مايـــو 
)502( برنامـــج، خـــالل شـــهر  يونيو 
)149( برنامجا، في حين تم تدريب 
)4865( متدربـــا خـــالل شـــهر مارس 
-مايو، و)2204( خالل شهر يونيو”.

الخاطر: 3 ماليين زيارة للبوابة التعليمية خالل الفصل الماضي
ــات ــاج ــي ــت ــد لــتــلــبــيــة االح ــع ــن ب ــة عـ ــي ــب ــدري ــت ــن الـــبـــرامـــج ال ــدد مـ ــ اســـتـــحـــداث ع

local@albiladpress.com
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إبراهيم النهام

 ،”19 “كوفيــد  كورونــا  لفيــروس  للتصــدي  الوطنــي  اســتعرض عضــو 
استشــاري األمــراض المعديــة وعلــم األحيــاء الدقيقــة في مستشــفى 
قــوة دفــاع البحريــن منــاف القحطانــي تجربــة البحريــن مــن بدايتهــا 
وحتــى اآلن فــي مكافحة فيروس كورونا المســتجد “كوفيد 19” ومنع 
انتشــاره، مقدمــا األدلــة واألرقــام والبراهيــن علــى نجــاح البحرين في 
مهمتهــا الصعبــة، مبينــا، كيــف واجهت مملكــة البحرين هــذا الفيروس 
بــكل شــفافية، موضحــا أن البحريــن دمجــت المجتمــع مــن مواطنيــن 
ومقيميــن؛ ليكونــوا ضمن جميع خطــط المواجهة والتصدي من خالل 

“مجتمع واعي”، وليكونوا حاجز آمان آخر للتصدي للجائحة.

وســـلط القحطانـــي الضـــوء علـــى 
خطط البحرين فـــي تركيزها على 
الفحوصات، مبينا أنها صنفت في 
المراكـــز الثالث األولـــى عالميا في 
عـــدد الفحوصات، مؤكدا أن أعداد 
اإلصابة بـــدأت تتنازل فـــي الفترة 
االخيرة، وأن نســـبة التعافي بلغت 
أكثر من 91 % حاليا، مردفا أن هذا 
دليل علـــى التوعية وعلى الخطط 
اتخذتهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية 
البحريـــن في هـــذا الجانب، وعلى 
ما قـــام بـــه الخبـــراء والمختصون 
فـــي البحريـــن مـــن بحـــوث طبيـــة 
ودراســـات، موضحـــا أن البحريـــن 
نمـــوذج جميـــل لبلـــد صغيـــر، لكـــن 
الشـــعب ســـواء أكانـــوا مواطنيـــن 
أو مقيمين تكاتفـــوا وعملوا خالل 
الجائحة بيـــد واحدة، تحت مظلة 
ســـهلت  وواعيـــه  حكيمـــة  قيـــادة 

عملنا وآمنت بالمواطن وقدراته.
جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركته فـــي 
التـــي نظمتهـــا  التثقيفيـــة  النـــدوة 
الســـفارة األميركيـــة فـــي البحرين 
عبر اإلنترنت وكانت حول فيروس 
كورونا “كوفيد 19 “، مساء اإلثنين 
الماضـــي، وتحدث في هذه الندوة 
عبـــر اإلنترنت رودنـــي هوف، وهو 

أســـتاذ الطـــب الســـريري والصحة 
فـــي  الصحيـــة  والعلـــوم  العالميـــة 
جامعـــة واشـــنطن، وتـــم بثهـــا عبر 
الســـفارة األميركيـــة،  بـــوك  فيـــس 
وشارك فيها عدد كبير من الخبراء 
والمهتميـــن واألطباء من البحرين 

والخارج.
اإلشـــادة  إلـــى  القحطانـــي  ولفـــت 
التـــي حظيت بها تجربـــة البحرين 
اإلشـــادة  وكذلـــك  أميـــركا،  فـــي 
التـــي حظيـــت بهـــا البحريـــن مـــن 
األميركييـــن المقيميـــن بالبحريـــن، 
توفيـــر  للبحريـــن  ثمنـــوا  والذيـــن 
لجميـــع  والفحوصـــات  العـــالج 

المقيمين.
اإلجـــراءات  بفاعليـــة  وأشـــاد 
االحترازية التـــي اتخذتها المملكة 
والتـــي  الفيـــروس،  فـــي مواجهـــة 
وصفتهـــا منظمة الصحـــة العالمية 
بأنهـــا النمـــوذج الذي يمكـــن للدول 
األخـــرى أن تســـتفيد منهـــا بســـبب 
النتائـــج الســـريعة التـــي تحققـــت، 
المعالجـــات  فـــي  تمثلـــت  والتـــي 
الشـــافية للمرضـــى ووقف انتشـــار 
المـــرض ومحاصرتـــه فـــي أضيـــق 

الحدود. 
وشدد القحطاني على أن البحرين 

التـــي  الـــدول  أوائـــل  مـــن  كانـــت 
واجهـــت “أخطر فيـــروس” بنجاح، 
وذلـــك مـــن خـــالل الكشـــف المبكر 
الفحـــص  إجـــراءات  خـــالل  ومـــن 
االحترازية في المناطق المختلفة 
والحجـــر الصحـــي ونشـــر وحدات 
الفحـــص الشـــامل مما ســـاعد على 
منع انتشـــار المرض بشـــكل واسع، 
مشـــيدا باإلجراءات التي اتخذتها 
مـــن  مكنتهـــا  والتـــي  الحكومـــة، 
احتواء المرض بعد خمسة أسابيع 
قادمـــة  أول حالـــة  اكتشـــاف  مـــن 
بمشـــاركة  منوهـــا  الخـــارج،  مـــن 
البحريـــن ومبادراتهـــا الدولية في 
المجـــال الصحـــي وانضمامهـــا إلى 
الدراســـات التي تقوم بهـــا منظمة 
بيـــن  للتضامـــن  العالميـــة  الصحـــة 
الدراســـات  إلـــى  إضافـــة  الـــدول، 
والبحـــوث التي يقـــوم بها الخبراء 
والباحثون البحرينيون والعاملون 
ضمن الكوادر الطبية في التصدي 

ومواجهة كوفيد 19”.
بدوره كشـــف، البروفســـور وأستاذ 
الطب الســـريري والصحة العالمية 
جامعـــة  فـــي  الصحيـــة  والعلـــوم 
واشنطن رودني هوف، أن العدوى 

بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 
19 “، قـــد تمـــت مـــن خـــالل إصابة 
“حيوانية”، وتم نقل الفيروس من 
خاللهـــا إلى البشـــر، أي انتقلت إلى 
البشر من الحيوان، موضحا، يبدو 
التاجيـــة  الفيروســـات  معظـــم  أن 
نشـــأت  قـــد  البشـــر  التـــي تصيـــب 
فـــي الخفافيش ثم يتـــم نقلها إلى 
الحيوانات المفترسة التي تفترس 
تنتقـــل  ثـــم  الخفافيـــش  تـــأكل  أو 
إلـــى البشـــر فـــي نهايـــة المطـــاف، 
عـــن طريـــق االتصال مـــع الحيوان 
“المفترس”، إلى الجهاز التنفســـي، 

منوها، أن فيروس “كوفيد 19” هو 
نوع من مجموعة من الفيروســـات 
التـــي تســـببت ســـابقا بالعديـــد من 
األوبئـــة التـــي هاجمـــت البشـــرية، 

ومنها “السارس”، وغيرها.
وتابع البروفســـور هـــوف أن هناك 
اآلن العديـــد مـــن األدويـــة الفعالـــة 
لعالج المصابين بهذه الفيروســـات 
ومنها الســـارس، وكذلـــك فيروس 
كورونـــا، ويتـــم العمـــل حاليـــا على 
توفير لقاحـــات للوقاية من عدوى 
هـــذه االوبئة، وأن العمـــل جار في 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

إليجـــاد لقـــاح لــــ “كوفيـــد 19” مـــن 
خالل التنســـيق بين قسم المراقبة 
الوطنيـــة ومركـــز الســـيطرة علـــى 
األمراض، مبينا أن منظمة الصحة 
العالمية تساعد جميع البلدان التي 
تقـــوم بالدراســـات والبحـــوث فـــي 
جمع وتحليـــل ورصد البيانات من 

مختلف الدول.
حـــول  هـــوف،  البروفســـور  وأكـــد 
إمكان، أن يكـــون هناك لقاح جاهز 
المقبلـــة،  األشـــهر  خـــالل  لكورونـــا 
مشـــيرا ربمـــا ســـيكون هنـــاك لقاح 
لــــ “كوفيـــد 19” مـــع ينايـــر المقبل، 
مؤكـــدا أن اللقـــاح يحتـــاج مراحل 
متعددة يمر بها، وأن لقاح “كوفيد 
19” فـــي مرحلته الثالثة “التجارب 
السريرية”، ونحن بحاجة إلى مزيد 
مـــن الوقـــت؛ للتأكـــد مـــن فعالياته 
للبشر، وعدم وجود أي مضاعفات 
خالل استخدامه، مشددا، على أن 
العمـــل يجـــري فـــي أكثر مـــن دولة 
البحثيـــة  والمؤسســـات  وجامعـــة 
والعلمية لتطوير األدوية المضادة 
لفيـــروس “كوفيـــد 19”، مؤكـــدا أن 
العالـــم أصبـــح بحاجة إلـــى وجود 
مثل هذه العالجات؛ لحماية البشر 
من الفيروســـات المســـببة للعدوى، 

ومنها فيروس “كوفيد 19”.
ورد هـــوف والقحطاني على كافة 
حـــول  واالستفســـارات  األســـئلة 
 ،”19 “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
العالجـــات  ومنهـــا آخـــر تطـــورات 
نقـــل  وطـــرق  عالميـــا،  المعروفـــة 
العـــدوى وطرق الوقايـــة، وآخر ما 
وصلـــت إليـــه اللقاحـــات فـــي هـــذا 
الجانـــب، وهل هناك موجـــة ثانية 
للفيروس واســـتخدام بالزما الدم 
ومـــا حققته من نجـــاح حتى االن، 

وآخر تطورات الجائحة.

القحطانـــي يســـتعرض تجربـــة البحريـــن “الناجحـــة” عالميـــا للتغلـــب علـــى الجائحـــة

البروفسور هوف: جهوزية اللقاح ضد “كوفيد 19” يناير المقبل

الفصول االفتراضية نجحت بتوفير بيئة 
تعليمية تفاعلية على شبكة اإلنترنت

مجلس النفيعي يناقش قصص نجاح 
التعليم عن بعد بالبحرين

بدور المالكي

رودني هوف
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انخفاض إجمالي الناتج المحلي األميركي 32.9 %
ــي 2020 ــان ــث ــع ال ــرب ــال ــاد عــالــمــي يــســجــل انــكــمــاشــا ب ــص ــت ــر اق ــب أك

تراجــع إجمالــي الناتــج المحلي األميركي بنســبة 32.9 % خالل الربــع الثاني من العام 
2020، وهــي فتــرة الثالثــة أشــهر الثانية على التوالي التي يســجل فيهــا أكبر اقتصاد 
عالمــي انكماشــا، مــا يعنــي دخولــه بمرحلة ركــود، وذلك وفــق تقديرات أولية نشــرتها 

وزارة التجارة أمس.

هـــذا  أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأوضحـــت 
التراجـــع، وهـــو أقـــل ممـــا كان متوقعا )35 
لوبـــاء  لالســـتجابة  انعكاســـا  “يشـــكل   )%
كوفيـــد19-، مع تدابير العزل التي فرضت 
فـــي مـــارس وأبريـــل، ُعـــّوض جزئيـــا مـــع 
اســـتئناف جـــزء مـــن النشـــاط االقتصادي 
في بعض مناطق البـــالد في مايو ويونيو 

الماضيين”. 
المتحـــدة مقيـــاس  الواليـــات  وتســـتخدم 
المعدل على أســـاس ســـنوي لتقدير النمو، 
وهـــو يقـــوم علـــى مقارنـــة إجمالـــي الناتج 
المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقّدر 

تطـــوره للعام كامال بناء على هذا المعدل. 
وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع 
نفســـه في العام الســـابق الذي تســـتخدمه 

دول أخرى.
إن  األميركيـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي زاد 2.2 % في 
العـــام الماضي، فـــي تعديـــل بالخفض من 
تقديـــر ســـابق عنـــد 2.3 % وفـــي انعكاس 
أيضا إلنفاق المســـتهلكين الـــذي بدأ يظهر 
عالمـــات علـــى الضعف مـــع االقتـــراب من 
2020. ومعـــدل النمو في 2019 هو األبطأ 

منذ 2016.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن البيانـــات المحدثـــة 
تظهـــر أن التحفيـــز المالـــي الضخـــم رفـــع 
الناتـــج المحلي اإلجمالي إلى هدف البيت 
األبيـــض عند ثالثة بالمئـــة في 2013، فإن 
النمـــو جـــاء أقـــل قليـــال مـــن 3.1 %، وهو 
المعدل المســـجل في 2015 في ظل إدارة 

الرئيس باراك أوباما.
وتكشف البيانات المحدثة للناتج المحلي 
اإلجمالي أن االقتصاد نما بمعدل متوسط 
ســـنوي 2.5 % فـــي الفترة مـــن 2015 إلى 
المســـجلة  النســـبة  مـــن  ارتفاعـــا   ،2019

السابقة البالغة 2.4 %.

واشنطن - وكاالت

دبي - مباشر

تراجعــت أســعار الذهب بنحو 18 دوالرا خــالل تعامالت أمس الخميس، 
مع تحسن شهية المخاطرة في أعقاب اجتماع الفيدرالي.

معنويـــات  تحســـن  وجـــاء 
المستثمرين وإقبالهم على األصول 
األكثـــر خطـــورة بعدمـــا تعهـــد بنك 
بدعـــم  الفيدرالـــي  االحتياطـــي 
االقتصـــاد األميركـــي المتضـــرر من 
وباء كورونا. وبحلول الساعة 8:46 
صباحـــا بتوقيت جرينتـــش، تراجع 
ســـعر العقود اآلجلـــة لمعدن الذهب 
تســـليم شهر ديســـمبر بنحو 0.4 % 
ليهبـــط  دوالر   7.60 يعـــادل  مـــا  أو 
1969.10 دوالر لألوقية.كمـــا  إلـــى 
هبط ســـعر التسليم الفوري للمعدن 
األصفر بنسبة تزيد عن 0.9 % إلى 
1952.75 دوالر لألوقية فاقدا نحو 

18.04 دوالرا.
ارتفـــع  نفســـه،  التوقيـــت  وخـــالل 

المؤشـــر الرئيـــس للـــدوالر، والـــذي 
يتبع أداء الورقـــة األمريكية مقابل 
 %  0.1 بنحـــو  رئيســـة  عمـــالت   6

ليصل إلى 93.567.
الى ذلك، فقد تراجع الطلب العالمي 
علـــى الذهـــب بنحـــو 11 % خـــالل 
الربـــع الثاني من العام الجاري، رغم 
صعـــود الطلـــب االســـتثماري علـــى 

المعدن األصفر لمستوى قياسي.
الصـــادر  الفصلـــي  التقريـــر  وأظهـــر 
عن مجلـــس الذهـــب العالمي أمس 
أن الطلـــب العالمـــي علـــى المعـــدن 
النفيـــس تراجـــع بنحو 11 % خالل 
الثالثـــة أشـــهر المنتهية فـــي يونيو 
الماضـــي علـــى أســـاس ســـنوي إلى 

1015.7 طنًّا.

الذهب يتراجع 18 دوالرا مع تحسن شهية المخاطرة

نــاس: قدمنا توصيــات للحكومة لدعــم اســتمرارية األعمال
مناقشة تأثيرات “كورونا” على اقتصاديات الخليج

شـــارك رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
فـــي جلســـات  نـــاس  ســـمير  البحريـــن 
االفتراضيـــة  المســـتديرة  الطاولـــة 
التـــي نظمها مؤخـــًرا المنتـــدى العالمي 
للمســـتثمرين المالئكـــة تحـــت عنـــوان 
الخليـــج  دول  اقتصاديـــات  “تحـــول 
العربي لريادة االعمال كنتيجة لجائحة 
الفعاليـــة  حظيـــت  حيـــث  كورونـــا”. 
بمتابعـــة أكثر من 400 مشـــارك من 29 
دولة ومشاركة فاعلة من صناع القرار 

االقتصادي في البحرين.
الطاولـــة  فعاليـــة  جلســـات  وتناولـــت 
المســـتديرة تأثيـــرات جائحـــة كورونـــا 
على اقتصاديات دول الخليج العربي، 
والقطاعـــات األكثـــر تأثـــرًا مـــن عمليـــة 
االغـــالق، واإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
دول المنطقة لدعم استمرارية االعمال 
واإلجـــراءات  االقتصـــاد،  وتحفيـــز 
الالزمة الســـتعادة النشاط االقتصادي، 
النهـــوض  ضـــرورة  جانـــب  إلـــى 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  بالمؤسســـات 

وتشجيع ثقافة ريادة األعمال.
وأعرب ناس عـــن اعتزازه باإلجراءات 
حكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي  المدروســـة 
كمـــا  الجائحـــة.  لمواجهـــة  البحريـــن 
اســـتعرض الـــدور الـــذي لعبتـــه الغرفة 
خالل هذه الفترة، حيث قامت بإعداد 
واالســـتبيانات  الدراســـات  مـــن  عـــدد 
حـــول القطاعات األكثر تأثـــرًا وقدمت 
يتعلـــق  فيمـــا  للحكومـــة  توصيـــات 
برسم اســـتراتيجيات دعم استمرارية 

األعمال واستعادة حيوية االقتصاد.

السنابس - الغرفة

بروكسل -ويترز

المعنويات االقتصادية 
بمنطقة اليورو تتحسن

المعنويات  أن  أمـــس  بــيــانــات  أظــهــرت 
تحسنت  ــيــورو  ال بمنطقة  االقــتــصــاديــة 
بأفضل من المتوقع في يوليو إذ خففت 
بجائحة  المرتبطة  الــقــيــود  الــحــكــومــات 
كوفيد- 19، فيما سجل قطاعا التصنيع 
ــبـــر الــمــكــاســب.وقــالــت  والـــخـــدمـــات أكـ
المعنويات  إن  ــة  ــيـ األوروبـ الــمــفــوضــيــة 
نقطة  ــى 82.3  إل ارتــفــعــت  االقــتــصــاديــة 
فــي يــولــيــو مــن مــســتــوى مــعــدل بــالــرفــع 
توقعات  لتتجاوز  يونيو،  في   75.8 عند 

السوق بزيادة إلى 81.0.

قبيــل عيــد األضحى بأســابيع، يعمــل المحجر البيطــري التابع لوكالــة الزراعة والثروة 
البحريــة كخليــة نحــل لفحــص كل مــا يــرد إلى البحريــن من اللحــوم الحيــة للتأكد من 
مطابقتهــا المواصفــات وخلوهــا مــن األمــراض؛ للحافظ علــى صحة المســتهكلين في 

المملكة وذلك كجزء من جهود الحكومة في الحفاظ على األمن الغذائي.

وفي جولة قامت بها “البالد” لالطالع على 
جهود الجنـــود المجهولين خلف الكواليس 
اطلعـــت  ســـالمتنا،  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
الصحيـــة؛  اإلجـــراءات  علـــى  الصحيفـــة 
لضمان سالمة جميع الشحنات من اللحوم 
الحيـــة أو المجمدة التي تصل إلى المملكة 

عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.
والثـــروة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر  وقـــال 
والثـــروة  الزراعـــة  بوكالـــة  الحيوانيـــة 
المحجـــر  إن  يوســـف  إبراهيـــم  البحريـــة 
البيطري اســـتقبل قرابـــة 40 ألف رأس من 
الماشية منذ 1 يونيو الماضي، وحتى يوم 
األربعـــاء الموافق 29 يوليـــو 2020، حيث 
إن جـــزءا كبيـــرا منهـــا يخصـــص لمناســـبة 
يعتبـــر  والـــذي  المبـــارك،  األضحـــى  عيـــد 
موسم الســـتهالك رؤوس الماشـــية الحية 
لألضاحي وإلحياء هذه الشـــعيرة الدينية 

العظيمة.
وشـــرح يوســـف آلية اإلجراءات الستيراد 
المواشـــي الحيـــة، حيـــث يتقـــدم التاجـــر 
بطلـــب لـــإدارة؛ مـــن أجل الحصـــول على 
تصريـــح أو إذن لالســـتيراد، حيـــث توجد 
قائمة بالدول التي يسمح االستيراد منها، 
والتي تشـــمل دول الخليج وعدد من دول 
العالـــم التـــي توفـــر اللحـــوم، حيـــث يقدم 
المســـتورد المرخـــص لـــه األوراق الثبوتية 
عنـــد اســـتقبال الشـــحنة في أحـــد المنافذ 
الحدودية للمملكة، إذ يوجد فني وبيطري 
فـــي كل من مطار البحرين الدولي وميناء 
خليفة بن ســـلمان وجســـر الملك فهد على 
مـــدار الســـاعة؛ للكشـــف األولـــي عـــن هذه 

الشـــحنات والتحقق من المســـتندات التي 
تشـــمل الشـــهادات الصحيـــة مـــن الدولـــة 
المصدرة ومسار الرحلة وظروفها وغيرها 
من المتطلبات ومعاينتها بصريا والتحقق 

من خلوها من أمراض ظاهرية.
مـــع  الشـــحنة  تطابـــق  مـــن  التأكـــد  وبعـــد 
المنافـــذ  عنـــد  االســـتيراد  متطلبـــات 
الحدوديـــة، يتم الســـماح بدخولهـــا ونقلها 
إلـــى المحجـــر البيطـــري؛ ليتـــم أخـــذ عينة 
عشوائية بنحو 10 % من الماشية؛ للتأكد 
ومالءمتهـــا  األمـــراض  مـــن  خلوهـــا  مـــن 
يتـــم  الفتـــرة  هـــذه  وطـــوال  لالســـتهالك 

جانـــب  مـــن  لمراقبـــة  الشـــحنة  إخضـــاع 
األطبـــاء البيطريين، حيـــث إن فترة النقل 
وفتـــرة بقائها بالمحجر لنحو 5 أيام كافية 
الكتشـــاف أي أمـــراض قـــد تظهـــر عليهـــا، 
حيـــث يعـــرف األطبـــاء جيـــدا مـــن خـــالل 
خبرتهـــم ومالحظتهم الخارجية للماشـــية 
إن كانت هناك أية أمراض أو خلوها منها، 
كما أن الفحص المختبري، والذي يستغرق 
يوميـــن يؤكـــد الحالـــة الصحيـــة للشـــحنة 

المستوردة.
وفـــي حـــال اكتشـــاف أي مـــرض أو خلـــل 
فـــي إحـــدى المواشـــي، يتـــم الحجـــز على 
جميـــع الشـــحنة، وفحصهـــا جميعـــا للتأكد 
مـــن خلوهـــا من األمـــراض، فـــي حين يتم 
التعامـــل مع الماشـــية المريضـــة وفق آلية 

صحية محددة.
علـــى  بالفحـــص  المحجـــر كذلـــك  ويقـــوم 
مختلف الحيوانات التي تســـتورد وتصدر 
مـــن  للتأكـــد  المملكـــة؛  خـــارج  وإلـــى  مـــن 
صحتها، إلى جانب خدمات زيارة المربين 
وتطعيـــم الماشـــية، حيـــث يقـــوم المربون 
المحليون بتربيتها مجانيا كدعم حكومي 

لألمن الغذائي.
التـــي  المرافـــق  علـــى  “البـــالد”  وأطلعـــت 
يحتويهـــا المحجـــر مـــن حظائـــر مجهـــزة 
المختبـــر  جانـــب  إلـــى  تعقيـــم  ومرافـــق 
المتطـــور المـــزود بأحدث أجهـــزة الفحص 

بســـعة تقدر بنحـــو 5 آالف رأس من الغنم 
و600 رأس من األبقار.

والثـــروة  الرقابـــة  إدارة  مديـــر  ويشـــير 
والثـــروة  الزراعـــة  بوكالـــة  الحيوانيـــة 
البحريـــة أنـــه مـــن المتوقـــع أن يتـــم طرح 
مشـــروع توســـعة المحجـــر البيطـــري فـــي 
مناقصـــات فـــي الفترة المقبلـــة، وذلك بعد 
االنتهـــاء مـــن الرســـوم الهندســـية، والتـــي 
ســـترفع الطاقة االستيعابية لنحو 15 ألف 
رأس مـــن األغنام و1500 رأس من األبقار، 
وهو ما سيســـاعد المستوردين على زيادة 
المحليـــة،  للســـوق  المســـتوردة  الكميـــات 

حيـــث إن منـــح التصاريـــح تعتمـــد كذلـــك 
علـــى طاقة المحجر، آمـــال أن يتم االنتهاء 

من المشروع في العام 2023.
كما تطرق يوســـف إلى مشروع مختبرات 
جديـــدة في هورة عالي، إذ ســـيكون هناك 
المختبـــر الزراعـــي، والـــذي ســـينتقل إليـــه 
بمختلـــف  وســـيجهز  البيطـــري  الفحـــص 
والحيوانـــات  النباتـــات  فحـــص  أدوات 

والمياه، ومختلف األجهزة الحديثة.
وأكد يوســـف وجود مســـلخين مرخصين 
حاليـــا أحدهمـــا فـــي الهملـــة واآلخـــر فـــي 
سترة، مشـــددا على المســـتهلكين ضرورة 
التعامـــل مع المســـالخ المرخص لها، والتي 
يتـــم مراقبـــة عملهـــا، وذلـــك حفاظـــا على 
مـــن  عـــددا  هنـــاك  أن  ســـالمتهم، مضيفـــا 
االشـــتراطات يجـــب توافرهـــا للترخيـــص 
الموقـــع  مالءمـــة  بينهـــا  مـــن  للمســـالخ 
لالشـــتراطات البلديـــة ومالءمـــة المرافق 
مع اشـــتراطات الســـالمة العامـــة، وغيرها 
مـــن المعاييـــر التي وضعـــت؛ للحفاظ على 

سالمة عملية تحضير اللحوم.

يوسف يطلع “البالد” على مرافق المحجر

 إبراهيم يوسف

“المحجر البيطري” يفحص 40 ألفا من الماشية استعدادا لعيد األضحى
ــن الـــبـــحـــريـــن الـــغـــذائـــي ــ ــم أمـ ــدعـ ــيـــس لـ ــوالـ ــود مـــجـــهـــولـــون خـــلـــف الـــكـ ــنـ جـ

علي الفردان

مشروع لرفع طاقة 
المحجر البيطري 
من 5 آالف رأس 

إلى 15 ألفا 

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

للتواصل: 17111483

السعودية... تدهشنا في كل شيء
“تهنئة”

“بمناســـبة عيد األضحى المبارك أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى 
ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء الموقـــر حفظه هللا 
ورعـــاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس 
الوزراء حفظه هللا ورعاه، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة 
الســـعيدة على وطننا الغالي البحرين وعلى األمتين العربية واإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات”.
هـــذه هـــي المملكة العربية الســـعودية قائـــدة األمة العربية واإلســـالمية 
ومضـــرب األمثـــال في األمـــن والرخاء واالســـتقرار والعمـــل بكتاب هللا 
وســـنة رسوله صلى هللا عليه وســـلم، وبالرغم من الظروف االستثنائية 
التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، إال أن تنظيم موسم الحج لهذا 

العـــام ســـار وفق خطط مدروســـة للغاية وإجـــراءات احترازية وصحية 
مشـــددة، حفاظا على صحة حجاج بيت هللا الحرام، وقد أدهشنا منظر 
الحجـــاج وهـــم يطوفون حـــول الكعبـــة ملتزميـــن بالتباعـــد االجتماعي 
امتثـــاال للتوجيهـــات الصـــادرة مـــن الرئاســـة العامـــة لشـــؤون المســـجد 
الحـــرام والمســـجد النبـــوي، ناهيـــك عن تخصيـــص أبواب محـــددة لكل 
فـــوج للدخـــول والخروج لضمان منع حـــدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما 
يضمن انســـيابية حركة الحشود حسب الرئاسة، وغيرها من اإلجراءات 
لتسهيل أداء الشعائر وضمان صحة ضيوف الرحمن مثل توفير سجادة 
الصـــالة المغلفة والمعقمة وذات االســـتخدام الواحد، وتقديم ماء زمزم 

من خالل عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة لالستخدام الواحد.

مجموعة متكاملة من الخطوات واإلجراءات االحترازية قامت بها حكومة  «
خادم الحرمين الشريفين لنجاح موسم الحج وتحقيق السالمة لضيوف 

الرحمن بالرغم من الظروف المعروفة، وهذا ليس غريبا على الشقيقة 
الكبرى المملكة العربية السعودية التي نالت شرف خدمة ضيوف الرحمن 

ولها من المنجزات واألعمال ما يعجز اللسان عن وصفه.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

واحدة من أكثر الفوائد الملموسة للبيانات الضخمة القدرة على عمل تنبؤات دقيقة 
استنادا إلى األنماط التاريخية، حيث يمكن للمحللين استخدام مجموعات البيانات 
الضخمة ليس فقط لفهم وقت النقل لسفن الشحن والشاحنات والطائرات، لكن لفهم 
المـــدة التي تنتظر فيها لتفريغ البضائع في المســـتودعات، وعدد الرافعات المتوفرة 

في الميناء، والوقت الذي تستغرقه عمليات التفتيش.
تتضمـــن البيانات الضخمة أيًضا معلومات حول أنماط الطقس، واالنشـــغال والبطء 
في بعض مواســـم الشحن، واالزدحام في ممرات الشحن. يمكن للذكاء االصطناعي 
تجميع كل هذه البيانات على الفور تقريًبا، ما يوفر تقديرات أفضل ألوقات السفينة 
مما كان ممكًنا من قبل، ويمكنه أيًضا تحديد المشكالت المحتملة مقدًما، األمر الذي 

يتيح لمديري سلسلة التوريد إجراء تعديالت إذا لزم األمر.
ســـهل الذكاء االصطناعي أيًضا شـــحن البضائع بشكل أسرع، ويحدث هذا األمر على 
مستويات مختلفة، من التوفير لبضع ثواٍن إلى عدة أيام. يساعد الذكاء االصطناعي 
شركات الشحن والناقالت على تحسين عمليات المحطات، وعمليات المستودعات، 
وطرق تســـليم الميل األخير، في المســـتودعات، على سبيل المثال، يمنح العديد من 
مزودي الخدمات اللوجســـتية الموظفين الســـماعات اإللكترونية التي تعمل بالذكاء 

االصطناعي والتي تخبرهم عن الحزم التي يمكنهم التقاطها وبأي ترتيب.
لقـــد جعـــل الـــذكاء االصطناعي ســـاحات نقل الشـــاحنات أكثـــر كفاءة، حيث ســـاعد 

الشـــاحنات علـــى التحـــرك من خاللهـــا وتفريغ حمولتهـــا والعودة إلى الطريق بشـــكل 
أسرع.

وساعد الذكاء االصطناعي أيًضا الشاحنين على الحفاظ على المعدات المستخدمة 
عبر شبكاتهم اللوجستية بشكل أفضل، ويمكن أن يدعم الذكاء االصطناعي الصيانة 
التنبؤيـــة أو التبليـــغ عـــن المركبـــات التي تصل إلـــى مراحل معينة أو يقـــوم بتحديد 

المعدات المعطلة.
ســـتجعل اللوائـــح البيئيـــة اإلضافيـــة شـــركات الشـــحن أكثـــر اعتمـــاًدا علـــى الـــذكاء 
االصطناعـــي. على ســـبيل المثـــال، وضعت المنظمـــة البحرية الدوليـــة التابعة لألمم 
المتحـــدة حـــدا أقصى لتواجـــد الكبريت في زيت الوقود لســـفن الحاويات والســـفن 
البحريـــة األخـــرى بنســـبة 0.5 %، وســـوف يســـاعد الـــذكاء االصطناعـــي الشـــاحنين 
البحرييـــن على معرفة متى تكون ســـفن الحاويـــات الخاصة بهم معرضة لخرق تلك 
الحـــدود، ويمكـــن للنمـــاذج المتقدمـــة أن تســـاعد في تصميم ســـفن أكثـــر كفاءة من 

الناحية البيئية.
تستخدم أيضا شركات الشحن اآلن طائرات بدون طيار لمراقبة المناطق  «

المحيطة بمستودعاتها، ويمكن أن تساعد البيانات الضخمة مزودي الخدمات 
اللوجستية على تحديد المواقع الشائعة لحوادث المرور أو سرقات الحزم 

وتصميم خدماتهم حولها.

 

د. جاسم حاجي

تحسين سرعة الشحن عن طريق الذكاء االصطناعي

فـــي أزمنـــة المظاهـــر تضيـــع قيم كثيـــرة وال تكـــون للمضمون أيـــة قيمـــة، طالما أنك 
غنـــي الكل يســـعى إليك وتدبج في مديحك الجمـــل والقصائد، أنت خاوي العقل وال 
تســـتطيع أن تعبر عن شـــيء أو تقنع دجاجة، ال بأس فالكل سيســـتمع إليك ويهز لك 
رأســـه ويتخـــذ كالمـــك مهمـــا كانت تفاهتـــه حكمًا بليغة، أمـــا اآلخر فليـــس حريًا بأن 

يستمع إليه حتى إن نطق بالعلم والحكمة.
في رواية تســـمى “مدام شـــالطة” للكاتب المصري وحيد غازي، جاءت عبارة: “نحن 
في زمن، الســـيقان تدر أكثر من العقول، ســـيقان العبي الكرة وســـيقان الراقصات”، 
فـــي زمـــن كهذا قلما يكـــون النجاح حليف اإلنســـان الـــذي ال يلتزم ببهرجـــة ومظاهر 
ومســـاحيق هذا الزمن العجيب، فعندما أعلن عن فوز “ســـوزان بويل” بالمركز األول 
في مســـابقة الموهوبين للغناء، اعتبر هذا الخبر كبيرًا على اعتبار أنه إذا عض كلب 

رجالً فهذا ليس خبرًا، لكن إذا عض رجٌل كلبًا فهذا هو الخبر.
لم يتوقع أحٌد أن تفوز هذه الســـيدة بمســـابقة كهذه، ألن شـــكلها الخارجي ال صلة له 
بقوانيـــن هذا العصر، حيـــث الغناء وخصوصا في عالمنا العربي لم تعد له عالقة بأي 
مضمون، فال كلمات، وال لحن، وال صوت، لكن الغناء أصبح مؤهالت تهتز في جميع 
االتجاهات – يمنة ويســـرة، وإلى أعلى وأســـفل- وســـيقان تتشـــابك، ال يكاد اإلنسان 

يعرف سيقان البنات من سيقان الشباب.

إذا كان اإلبـــداع هكـــذا، فال مجال أبدًا لتقدم أصحـــاب المواهب الحقيقية، خصوصا 
إذا كان شكلهم الخارجي ال يتفق مع معايير العصر الرديء، قديمًا أيضًا كان الشكل 
يخدع واإلنســـان يخطئ في تقديره البشـــر وما يحملونه من علم وحكمة، لكن كان 
صاحب الموهبة الحقيقية يستطيع أن يعبر عن نفسه، فلم يكن العالم بهذا الضجيج 

والنفاق.
ُيحكى أن مجموعة من الشـــعراء الكبار كانوا فـــي طريقهم لقصر الخليفة ليمدحوه، 
وينالـــوا عطاياه كعادة الشـــعراء المّداحين، فتبعهم رجـــل رث الثياب، وال يبدو على 
هيئتـــه أنه يحمل علمًا أو شـــعرًا أو حكمة، وتبعهم هـــذا الفقير بجرة كان يحملها إلى 
مجلس الخليفة، وبعد أن تبارى هؤالء الشـــعراء أصحاب األســـماء الكبيرة في مدح 
الخليفـــة، وأخـــذوا العطايا، اســـتدار الخليفة إلى هذا الفقير، معتقـــدًا أنه جاء يطلب 
إحســـانًا وســـأله عن مســـألته، فقال الرجل “لمـــا رأيُت القوم أقبـــل جمعهم، إلى بحرك 

الطامي أتيُت بجرتي”.
فنال هذا البيت رضا الخليفة أكثر من كل القصائد التي سمعها، فمأل له الجرة بالذهب  «

مكافأًة له، وانصرف هذا الفقير، وعندما غادر القصر قابله بعض الفقراء من أمثاله، 
فاقتسم معهم الذهب الذي حصل عليه، فاعتقد الحراس أنه مجنون فقادوه إلى 

الخليفة مرة أخرى، ولما سأله الخليفة عما فعله قال الرجل “علينا يجود الخيرون 
بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود”، فمأل له الخليفة جرته بالذهب مرة أخرى.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

إنها معايير العصر

حكاية الخباز
تلقيـــت كغيـــري عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي قبـــل عدة 
أيـــام صـــورة ألحد المخابـــز المحلية، وقد وضـــع الفتة تقول )ال 
نبيعـــك الخبز إذا لم ترتـــد كمامة(، وفي الحقيقـــة تناقل الناس 
هـــذه الصـــورة مع تعليقات وجدت فـــي معظمها تقليال من هذه 
الخطـــوة، حيـــث اعتبروهـــا مثـــل باقـــي الرســـائل التـــي تحمل 

السخرية والضحك!
في الواقع أنا لســـت واثًقا إن كانت الصورة المتداولة صحيحة 
أم مثـــل غيرهـــا مـــن الرســـائل التـــي يتبناهـــا البعـــض مـــن أجل 
الضحك والســـخرية، لكن إذا كانت واقًعـــا، فإن صاحب المخبز 
يستحق كل الشكر واإلشادة، وأعتبر هذا اإلجراء على قدر كبير 
من الرقي والوعي والحرص على اتباع اإلجراءات االحترازية 
التي دعا لهـــا الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، معتبًرا 

إياه فرًدا صالًحا واعًيا.
ولو كنا جميًعا في هذا المجتمع نحمل ما يحمله صاحب المخبز 
مـــن حس وطنـــي لما وصلنا إلى مـــا نحن عليـــه، والجميع يعلم 
عـــن االســـتهتار والالمبـــاالة من قبل عـــدد كبير مـــن المواطنين 
والوافديـــن بااللتـــزام فـــي تطبيـــق القوانين واإلجـــراءات التي 

اتخذت في هذا الشأن.
الجميـــع وخصوصـــا  أقتـــرح علـــى  الشـــأن أن  هـــذا  فـــي  وأود 
مســـتخدمي وســـائل التواصـــل االجتماعـــي أن يحولـــوا تلـــك 
الصورة إلى “بوست إيجابي” ويتم تداولها بشكل واسع وجدي 
واستخدامها كمثال يحتذى به، وبذلك نكون قد قلبنا الموازين 
لنشر الفائدة من خالل استغاللها كمادة إعالمية مفيدة لوطننا 
الغالـــي، فاإلعـــالم الذكـــي هو الذي يحـــول األمور الســـلبية إلى 

إيجابية والكل يعلم كم هو قوي ومؤثر إذا استغل جيًدا.

من وجهة نظري الشخصية، إن مركز االتصال الوطني يمكن  «
أن يتولى العديد من هذه المهمات لما يملكه من كوادر فعالة 

وإمكانات تؤهله للقيام بهذه المهمات، فهو مصدر إشعاع يذود 
عن جميع مكتسبات وطننا الغالي.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

عيد أضحى مبارك
في العاشـــر من شـــهر ذي الحجة مـــن كل عام يحتفل المســـلمون 
فـــي كل أنحـــاء العالـــم بعيد األضحـــى المبارك، يتبادلـــون التهاني 
والتبريـــكات بمقدمه، فهو للحجاج والمســـلمين فرحة، ولكن هذا 
العـــام يختلـــف عن غيـــره مـــن األعـــوام، فكورونا جعلنـــا لصيقين 
ببيوتنا، إال أن فرحتنا ستتم ولن يغلبنا أمره، ولن ُيعيقنا تواجده، 
ســـنفرح مع من في بيوتنا، وبالتواصل االجتماعي سنهنئ أحبتنا 

ُحًبا.
العيـــد فرحـــة للجميـــع، الكبـــار منهـــم والصغـــار، القريـــب والبعيد، 
فمساحة الفرح بالعيد ال حدود لها، سنحتفي بقدوم العيد ببيوتنا 
وبمـــا أعددنـــا من حلويـــات وأطعمة، وفـــي هذا اليـــوم ونحن في 

بيوتنا نتذكر الجميع وال ننسى أحًدا.
الحـــج رحلة ارتقاء وســـمو روحـــي فرضه هللا تعالـــى على عباده 
للقادرين عليه، وهذا الموســـم ال يختلف عن سابقه في المناسك، 
لكنـــه يختلـــف فـــي الحضـــور والعدد بســـبب الجائحة التـــي ألمت 
بشـــرق العالـــم وغربـــه، وأوجبـــت الضـــرورة االلتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة أينمـــا كنـــا، فحجاج هذا العام أقل لســـالمة اإلنســـان، 
وفـــي ختـــام الحـــج يأتـــي عيـــد األضحى الـــذي هو فرحـــة للحاج 

وجائزة إلتمام الفريضة ومناسكها.
العيد مدرسة مليئة بالمعاني الروحية واإلنسانية، في العيد نفرح 
ونرسي مرساة البهجة على حياتنا ومن حولنا، العيد إشراقة أكثر 
نضـــارًة وزهًوا من المالبس الجديدة، ولحظة ســـالم تغمر قلوبنا، 
فهو ُيبدد قســـوة المرض وأوجاعه، وينشـــر السعادة في نفس كل 

إنسان وفي البيوت.

نتمنى أن ُتعاد علينا أعيادنا ونحن نرفل بأثواب الصحة والعافية،  «
وستعود أيامنا الجميلة بإذن الله أياًما مليئة بالحيوية والعطاء 

والبهجة والنقاء.

عيد سعيد للجميع، وكل عام وبالدنا وشعبنا والجميع بخير. «

عبدعلي الغسرة



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

القید: 96757 التاریخ: 2020-7-27
وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

 إدارة التسجیل
إعالن رقم )106360( لسنة 2020

بشأن تغییر االسم التجاري للفرع الثالث لشركة كینج باك للتجارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجیل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســیاحة بأنــھ قــد تقــدم إلیھا 
الســادة اصحــاب شــركة كینــج بــاك للتجــارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القید رقم 

96757، طالبین تغییر االسم التجاري للفرع الثالث
 King of cool من ملك للتبرید

Kingpack Trading company W.L.L الى شركة كینج باك للتجارة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لدیھ اعتــراض التقدم باعتراضھ إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر یوم یومًا من تاریخ نشر ھذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2020- 109670 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: امنة محمد رفيق علي حسين

االسم التجاري الحالي : ديمورا للتجاره
االســـــم التجـــاري الجديد : ديمورا للديكور الداخلي

قيد رقم 87326-4

التاريخ   29 يوليو 2020
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة برولينك كونسلتنج سولوشنز ذ م م
سجل تجاري رقم 132670 - 1

بناء على قرار الشركاء في  شركة برولينك كونسلتنج سولوشنز ذ م م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 132670 - 1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعيين الســادة /  

AKRAM BIN MOHAMMED مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم ( 21 ) لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي
 عنوان المصفي  :

AKRAM BIN MOHAMMED
instant.bh@gmail.com

973 39379127

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-109472(( إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اسم التاجر: عباس عبدهللا احمد السماك 
اإلسم التجاري الحالي: ضواحي الخليج لالكالت البحرية

االسم التجاري الجديد: مطعم المرسى

رقم القيد: 35782-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
 إلى شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
الســادة الشــركاء في شــركة البجاوي لإلدارة ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد رقم 
)1-103245(، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلــى شــركة 

تضامن بحرينية برأسمال وقدره 1000 )ألف( دينار بحريني، بين كل من:
ELEA ECLARINAL MONIS .2 1. عيسى علي حسن حيدر

وتغيير االسم التجاري من: شركة البجاوي لإلدارة ذ.م.م
BEJAOUI MANAGEMENT COMPANY W.L.L

الى: مونيس لألنشطة اإلدارية - شركة تضامن بحرينية
.MONIS MANAGEMENT ACTIVITIES -BAHRAINI PARTNERSHIP CO

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :  08/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
إعالن رقم  ) 2020-5783(
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه / محمد ابراهيم راشد علي الدوسري  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد /  ابراهيم راشد علي الدوسري 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل التجاري)اسم الفرع( عربي)اسم الفرع( انجليزيتاريخ اإلنتهاءحالة الطلبتحديث االسم

N/Aنشطة
مو الدوسري 
1-124389لإلنتاج الفني

 MOE ALDOSERI
PRODUCTION 30/08/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   )١٠٧٣١٦(   لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ايه ام انصاري للخدمات شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
القانونــي  المصفــي  باعتبــاره   ZIAULL HOQUE ZABED HOQUE  / الســيد 
لشــركة ايــه ام انصــاري للخدمــات شــركة تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة 
تضامــن بموجــب القيد رقم ١٣٠٣٠٢ طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جمب ستارت ش.ش.و لمالكها عبدلله المؤيد

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 

الســاده / عبدالعــال الخليج للتدقيق - شــركة تضامن بحرينيــة باعتبارهم المصفين   

القانونين لشــركة جمب ســتارت ، ش.ش.و لمالكها عبدلله المؤيد، المســجلة كشركة 

الشــخص الوحــد بموجــب القيــد رقــم 113800 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية 

الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل التجاري، و  ذلك وفقا ألحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كاشف بلوش للكهرباء وااللكترونيات ش.ش.و لمالكها كاشف بلوش

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  السيد  

KASHIF BALOCH باعتبــارة المصفــي القانونــي لشــركة كاشــف بلــوش للكهربــاء 

وااللكترونيــات ش.ش.و لمالكهــا كاشــف بلوش  المســجلة كشــركة الشــخص الوحد 

بموجــب القيــد رقم 1 - 113733 طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 

اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة السجل التجاري

CR 2020-103744 إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اســـــــم التاجـــــــــــر:    رقيه غلوم محمد حسين
االسم التجاري الحالي:  ورشة الساي لأللمنيوم والفبركة

االســـــم التجـــاري الجديد :  ورشة الساي لأللمنيوم

رقم القيد: 93056-7

التاريخ : 29/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن  تغيير اسم تجاري

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها شركة 
160 بلس للتجارة ذ.م.م المســجلة تحت قيد رقم 129839 بطلب تغيير اإلســم 

التجاري 
من :  شركة 160 بلس للتجارة ذ.م.م

160 plus Trading WLL
لتصبح: شركة 160 بلس للخدمات اإللكترونية ذ.م.م

160 PLUS FOR ELECTRONIC SERVICES W.L.L

فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :  08/07/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
إعالن رقم  ) 2020-109308(
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينا المعلن أدناه الســيدة/  نجيبة الســيد مهدي هاشــم  بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد / السيد حسن حيدر مهدي محمد علوي 

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما 
من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

مجوهرات جمانه

االسم التجاري

89835-05

38344464
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في مزرعة جاسم يوسف بالبسيتين، أو في مزرعة عبدهللا الدوسري في سند أو في 
مزرعة فدك في الصالحية وغيرها من المزارع في عراد وبوري والهملة ممن تواجدت 
فيهــا عدســة “البــاد” أو تواصلنــا معهــم باالتصال، كانت األجواء تشــير إلى أن ســوق 
األضاحي “منتعش حًقا”! فخاف توقعات البعض من أن الموسم سيكون “كاسًدا” كما 
هي حال مختلف القطاعات بســبب جائحة كورونا، وبســبب عدم ذهاب الحجيج إلى 
البقــاع المقدســة، إال أن الواقــع غيــر ذلــك، بل إن بعض الباعة يرون أن موســمهم هذا 

العام، أفضل بكثير من مواسم السنوات السابقة.

طلبات الجمعيات واألفراد

هـــي  فقـــط  الخيريـــة  الجمعيـــات  وليـــس 
التي أنعشـــت الســـوق بمشـــاريع األضاحي 
نشـــرت  والتـــي  تنفذهـــا،  التـــي  الخيريـــة 
إعالناتها منذ ما يقارب من أســـبوعين في 
مختلـــف شـــوارع البالد، بل هنـــاك األفراد، 
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، ممـــن أقبلوا 
أوكل  فبعضهـــم  األضاحـــي،  طلـــب  علـــى 
الجمعيـــة أو المقصب بتوزيع “البركة لنيل 
الثواب”، وبعضهم فضل اســـتالم الذبيحة 
وتوزيعهـــا علـــى معارفه مـــن المحتاجين، 
كمـــا  كثيـــر  فالخيـــر  الحـــاالت،  كل  وفـــي 

توضح لنا الصور في هذا التقرير.

تجهيز وتسليم الذبائح

في مزرعـــة “أبوعلي” بالبســـيتين، يحدثنا 
صاحـــب المزرعة جاســـم يوســـف، فيقول 
مـــن  العديـــد  مـــع  تتعامـــل  مزرعتـــه  إن 
الجمعيـــات التـــي تتقـــدم بطلباتها لشـــراء 

المزرعـــة  تتولـــى  وبالتالـــي،  األضاحـــي 
تجهيـــز الذبائـــح وتســـليمها للجمعيـــات أو 
القيـــام بمهمـــة توزيعها علـــى المحتاجين، 
وبالطبـــع هنـــاك أفـــراد مـــن البحرينيين أو 
من الجاليات المقيمة، وال يشـــعر بأن هناك 
فرقا في اإلقبال هذا العام بســـبب جائحة 
كورونـــا، فالحركـــة كمـــا هـــي واألضاحـــي 
متوفـــرة، واإلقبـــال األكبـــر علـــى الخروف 
الصومالـــي الـــذي يبلـــغ ســـعره 65 دينـــاًرا 
تشـــمل الذبح والتوزيع بأوزان من 14 إلى 
16 كيلوغرامـــا، ويتم الذبح في المســـالخ 
المرخصـــة الرســـمية التـــي تنطبـــق عليهـــا 
الشروط الصحية، ويتم نقلها في ثالجات 

حفاًظا على جودة اللحم.

شروط األضاحي وأسعارها

وتشـــمل األضاحي “بهيمـــة األنعام” وهي 
اإلبـــل، البقر، الغنـــم، الضأن، لكـــن اإلقبال 
ولألضحيـــة  الغنـــم،  علـــى  هـــو  األكبـــر 
شروطها وفق الشريعة اإلسالمية، وأولها 

أن تكون سليمة ال عيوب فيها، فال تصح 
األضحية بخروف أعور أو شـــاة مكسورة 
الرجـــل على ســـبيل المثـــال، كمـــا أن لكل 
منها “شـــرط السن”، فاإلبل تصح في عمر 
ست سنوات، والبقر والغنم في عمر ثالث 
سنوات، والضأن في سنته الثانية، ونادًرا 
ما يتـــم التضحية باإلبل كما يقول الباعة 
لثمنهـــا الباهـــظ، وكذلـــك بالنســـبة لألبقار 
تتـــراوح  حيـــث  الصوماليـــة،  خصوًصـــا 
أســـعارها مـــا بيـــن 450 إلـــى 700 دينـــار 
وأوزانها ما بين 150 إلى 250 كيلوغراًما. 
أما الخـــروف النعيمـــي أو “البلدي”، فتبدأ 
أســـعاره مـــا فـــوق 100 دينـــار وقـــد تصل 
إلى 170 دينـــارا كحد أعلى. أما الخروف 
الصومالي والســـوداني، فيترواح بين 55 
إلـــى 70 ديناًرا، وهناك الخروف الســـوري 
بســـعر 120 دينـــارا، و30 إلـــى 40 دينـــارا 
للخـــروف األســـترالي، وأوزانهـــا تتـــراوح 

بين 15 إلى 18 كيلوغراما.

في مقصب الهملة

رغم حرارة الطقس والتي تراوحت في 
األيـــام الماضيـــة بين 35 إلـــى 45 درجة 
مئوية، إال أنه ومنذ الصباح الباكر حتى 
وقـــت الظهيـــرة يمكـــن مشـــاهدة توافد 

المشـــترين على المزارع الكبيرة لألغنام 
واألبقـــار، وبالطبع، تزداد الحركة عصًرا، 
ويشير المزارع سلمان إبراهيم “صاحب 
مزرعة سلمان للمواشي” إلى أن اإلقبال 
ممتـــاز، والمواشـــي متوفـــرة، خصوًصـــا 
الخرفـــان الصوماليـــة والعربية واألبقار، 
واألســـعار تختلـــف وفـــق األوزان، إال أن 

الغالـــب علـــى اإلقبال هو علـــى الخرفان 
النعيمية والصومالية، فاألولى أسعارها 
لدينـــا بيـــن 145 إلـــى 170 والثانية بين 
55 إلـــى 60 ديناًرا. أما األبقار، فســـعرها 
بين 450 إلى 700، وبالنسبة لي، ال أجد 
تأثيًرا لكورونا على السوق في مثل هذا 

الموسم.

نصيحة ال تاكل وتسمن روحك يا الخروف خلك ضعروك

ال مهرب من يد بهاء الدين

ال تبجي ما في فايدة راح الرايح والوداع يوم العيد
الباعة فرحون والغنم حزنى

طبوا وتخيروا يا جماعة وعيدكم مبارك وتعودون بال كورونا

جاي يصورنا حق الشماتة يا الربعالشور شورك يا الكبير.. عجل تقول ما في ذباح بسبب كورونا هارجاء ال تصورني تراني حزين ومالي مزاج

في المزارع... الخير كثير وسوق األضاحي “منتعش”
العيد ــان  ــرف خ تجهيز  ــن  م الــمــقــاصــب  تمنع  ــم  ل ــا”  ــورونـ “كـ

رغم الجائحة... “الحية بيه” حاضرة بأهازيجها

قبــل يــوم عيــد األضحــى - أي فــي مســاء يــوم عرفــة التاســع مــن ذي الحجــة - أو في 
عصريــة يــوم العيــد العاشــر مــن ذي الحجــة، وضمــن مــوروث شــعبي قديــم فــي دول 
الخليج العربي، يكون األطفال وذووهم على موعد مع رمي “الحيه بيه” في السواحل 
القريبــة مــن مناطــق ســكنهم، في احتفالية جميلــة ربما ســتتغير أو تنخفض أو تنعدم 
في بعض السواحل هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا ومتطلبات التباعد االجتماعي.

ومـــع ذلك، فقد حضـــرت “الحيـــه بيه” في 
العديـــد من المواقـــع لدى كثير مـــن الباعة 
الذيـــن تفننـــوا فـــي تقديمهـــا ســـواء علـــى 
طريقتهـــا القديمـــة المكونـــة مـــن أصيـــص 

من حصير ســـعف النخيل، أو من أصايص 
البالســـتيك، وشـــهدت كمـــا يقـــول الباعـــة 
إقبااًل كما هو معتاد، إذ بيعت كميات كبيرة 
قبـــل يومين لكي يمارس األطفال رعايتها 

كمـــا ورد فـــي التـــراث، إذ يتـــم ســـقايتها 
واالعتناء بها قبل رميها في البحر، وعادة 
ما يـــردد األطفـــال في البحريـــن والخليج 
أهازيج معروفة ومشتركة من قبيل “حيه 
بيـــه.. راحت حيه.. ويـــات حيه”، ويضيف 
عليها أهل البحريـــن “على درب لحنينية.. 
غذيناك وعشـــيناك ويوم العيـــد في البحر 
يـــا  حللينـــي  علـــي..  تدعيـــن  ال  رمينـــاك.. 
حيتـــي”، ويكتفـــي بعض األطفـــال بترديد 
عبـــارة “مـــع الســـالمة يـــا حيتـــي”. ووفـــق 
المرويـــات الشـــعبية، فـــإن معنـــى “الحيـــه 

بيه” تعنـــي “أن الحاج ســـيعود”.. “الحجي 
بيجـــي”.. وفيها دعوات لســـالمة الحجيج 
وعودتهـــم مـــن الديـــار المقدســـة ســـالمين 
غانميـــن بعـــد أن يـــؤدوا مناســـك الحـــج، 
ومهمـــا كانـــت ظروف الحـــج والعيـــد هذا 
العـــام، إال أن حضور “الحيه بيه” واقتنائها 
مـــن جانب األهالي، قـــد ال يرتبط بالتجمع 
لرميهـــا في البحـــر عصرية يـــوم العيد كما 
يقـــول بعـــض المواطنين، بل هي إلســـعاد 
األطفال ولكي يعيشوا لحظات جميلة مع 

هذه العادة التي توارثناها أًبا عن جد.

شابان أكمال البيع ولم يتبق إال القليل

مواطن ابتاع مجموعة ألطفاله

الحاج عباس يعرض مع فاكهته أصايص الحيه بيه

باقي البقية وبالتأكيد لها من يبحث عنها
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الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لحماية ضيوف الرحمن

الحجاج يؤدون الركن األعظم وسط إجراءات احترازية

مـــع غـــروب شـــمس أمـــس الخميـــس، 
بـــدأ حجـــاج بيـــت هللا الحـــرام، النفرة 
مـــن صعيـــد عرفـــات على أفـــواج وفق 
متوجهيـــن  الصحيـــة  البروتوكـــوالت 
إلـــى مشـــعر المزدلفـــة لقضـــاء ليلتهـــم 
اســـتعدادا ليـــوم النحـــر أول أيـــام عيد 

األضحى المبارك.
الحالـــة  أن  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الحـــرام  هللا  بيـــت  لحجـــاج  الصحيـــة 
خالل أدائهم الركـــن األعظم في الحج 
علـــى صعيـــد عرفـــة مطمئنة ولـــم يتم 
تســـجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك 

فيروس كورونا.
وأكدت الـــوزارة أن منظومـــة متكاملة 
مـــن المرافـــق الصحيـــة منتشـــرة فـــي 
المشـــاعر المقدسة للحفاظ على صحة 
وســـالمة ضيـــوف الرحمـــن والقائميـــن 
علـــى خدمتهم، مشـــيرة إلى أن الخطة 
الصحيـــة تجري وفق ما هو مخطط له 
بما في ذلك متابعة تطبيق اإلجراءات 

والتدابير اإلحترازية.
مـــن جانبـــه، أعلن وزير الحـــج والعمرة 
بـــن طاهـــر  الســـعودي، محمـــد صالـــح 
بنتـــن، نجاح خطة تصعيد حجاج بيت 
هللا الحـــرام، إلى مشـــعر عرفات، وفق 
البروتوكـــوالت الوقائيـــة المعتمدة من 

وزارة الصحة.
وأشـــار إلـــى أن الحجيـــج وصلـــوا إلى 
مسجد نمرة في الوقت المحدد، وذلك 
ألداء صالتي الظهـــر والعصر وحضور 
خطبة عرفة، مشـــيرا إلى أنه تم إعداد 
مخيمات لضيوف الرحمن في مشـــعر 
عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها 
تســـاعدهم  التـــي  الخدمـــات،  بجميـــع 
على تأدية نســـكهم بسهولة وطمأنية، 
ووفق اإلجـــراءات الصحيـــة والتباعد 

المكاني.
وأشـــاد خطيـــب مســـجد نمرة، الشـــيخ 
عبدهللا بـــن ســـليمان المنيـــع، بالجهود 
العظيمة التي تقدمها السعودية خدمة 
لضيـــوف الرحمـــن، وتهيئـــة حـــج هـــذا 

العـــام وفق االشـــتراطات واإلجراءات 
الوقائية واالحترازية.

ُيذكر أن السلطات السعودية قد أعدت 
خطـــة لَنفـــَرة أو تفويـــج الحجـــاج إلى 
مزدلفـــة، حيث جـــرى تجهيز مجموعة 
حافـــالت ترافقهـــا دوريـــة مـــرور تنقل 
الحجاج إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.
العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة  وأشـــادت 
التـــي  باإلجـــراءات  الخميـــس،  أمـــس 

اتخذتها السعودية لحماية الحجاج.
وقالت المنظمـــة العالمية إن إجراءات 
الســـعودية خيـــر مثـــال على مـــا يمكن 

تطبيقه للوقاية من كورونا.
وصرح المتحدث باســـم وزارة الصحة 
الســـعودية الدكتور محمـــد العبد العال 
قبـــل ذلك بأن الحالة الصحية للحجاج 
جيـــدة جـــدا وال توجـــد حتـــى اآلن أي 
إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.
وحول الجاهزية الطبية في المناســـك 
قـــال العبـــد العـــال “لدينا في المشـــاعر 
المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير 
عنايـــة مركـــزة للحجـــاج و331 ســـريرا 

للعزل، وذلك إذا اقتضت الحاجة”.
وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق 

الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة 
للحفـــاظ على صحة وســـالمة ضيوف 
خدمتهـــم،  علـــى  والقائميـــن  الرحمـــن 
مشـــيرا إلى أن الخطـــة الصحية تجري 
وفـــق ما هـــو مخطط لـــه بما فـــي ذلك 
متابعـــة تطبيـــق اإلجـــراءات والتدابير 

اإلحترازية ضد الوباء.
إلـــى مشـــعر مزدلفـــة  الوصـــول  وبعـــد 
ســـتتجه كل مجموعـــة لمـــكان مجهـــز، 
حيث يبقـــى فيه الحجاج لســـاعات ما 

يضمن سالمتهم وراحتهم.
المشـــعر  كمـــا ســـيجري فتـــح مســـجد 
الحـــرام كـــي يـــؤدي الحجـــاج صالتـــي 

المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
والنصـــف  العاشـــرة  الســـاعة  وبيـــن 
والحادية عشـــرة ليـــال يتوجه ضيوف 
الرحمـــن إلى مقار إقامتهم في مشـــعر 

منى حيث سيقيمون في أبراج منى.
وسيجري تكليف فرق مهمتها المراقبة 
والمتابعـــة والتنســـيق باإلضافـــة إلـــى 
موظفين ميدانيين ومرشـــدين وعمال 
وحـــراس  خدمـــات  ومقدمـــي  نظافـــة 
أمـــن من ضمن المـــوارد البشـــرية التي 
خصصتهـــا الســـلطات الســـعودية لحج 

هذا العام.
ُيذكـــر أن حـــج هـــذا العام يأتي بشـــكل 
اســـتثنائي لعـــدد محدود مـــن الحجاج 
في ظل انتشـــار جائحة كورونا، حيث 
حصـــر  الســـعودية  الســـلطات  قـــررت 
الحـــج هذا العـــام على حجـــاج الداخل 
من كافة الجنســـيات من المقيمين في 

السعودية.
وقضـــى الحجـــاج ليلتهـــم فـــي مشـــعر 
منـــى، بعد قضائهم يـــوم التروية، وفق 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
لموســـم حـــج هذا العـــام في مســـارات 
منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج 
بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، 
لضمان التقيد بالتعليمات واإلجراءات 

الوقائية.
وكانت مناســـك الطواف والســـعي في 
يوم التروية قد اكتملت، وُنقل الحجاج 
علـــى دفعـــات إلـــى مســـاكنهم المعّقمة 
فـــي منى، قبل أن يباشـــروا الســـير إلى 
جبل عرفات علـــى بعد 10 كيلومترات 
للوقوف على صعيد عرفات، الخميس، 

وهو ركن الحج األعظم.

مكة المكرمة  ـ وكاالت

حجاج بيت الله الحرام يودعون مشعر عرفات بعد أن وقفوا فوق جبل الرحمة. 

واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  ألمـــح 
ترامب، أمـــس، إلى إمكانيـــة تأجيل 
انتخابـــات 2020، نظـــرا إلى انتشـــار 
فيروس كورونا المســـتجد، وما قال 

إنه تصويت “مزّور”.
ويأتـــي حديـــث ترامب عـــن إمكانية 
تأجيل االنتخابية الرئاسية المرتقبة 
فـــي نوفمبـــر المقبـــل، فيمـــا تكشـــف 
اســـتطالعات الـــرأي تراجع حظوظه 
جـــو  الديمقراطـــي،  المرشـــح  أمـــام 

بايدن.
وســـأل ترامـــب في تغريـــدة “تأجيل 
االنتخابات إلى أن يتمكن الناس من 

التصويت بشـــكل مناســـب وبســـالم 
وأمان؟”.

وأضاف “بالتصويت العام عبر البريد 
)وليـــس التصويـــت الغيابي وهو أمر 
االنتخابـــات   2020 جيـــد(، ســـتكون 
فـــي  تزويـــرا  واألكثـــر  دقـــة  األقـــل 
كبيـــرا  إحراجـــا  ستشـــكل  التاريـــخ. 

للواليات المتحدة”.
وتحدث ترامـــب عن تزوير محتمل، 
بينمـــا رفـــض في وقـــت ســـابق، في 
مقابلة مع “فوكس نيوز”، أن يؤكد ما 
إذا كان ســـيقبل بنتائـــج االنتخابات، 

في حال لم تؤد إلى فوزه مجددا.

ترامب يلمح إلى احتمال تأجيل االنتخابات الرئاسية

واشنطن ـ وكاالت

قــال وزيــر الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو أمس الخميــس إنه يرغب 
في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، واعتبر أن االنتقال 

السلمي الذي تعيشه البالد يمثل فرصة تاريخية.

أشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة 
الخارجيـــة تأمـــل فـــي إزالـــة التصنيف 
الـــذي يعيـــق بشـــدة االســـتثمارات في 
الســـودان، لكـــن بـــرزت خالفـــات بيـــن 
البلديـــن علـــى خلفيـــة حزمـــة تعويض 
عـــن تفجيـــر الســـفارتين األميركيتيـــن 
للجنـــة  بومبيـــو  وقـــال   .1998 عـــام 
العالقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ 
إن الكونغرس سيتسلم مشروع قانون 

حول الموضوع “قريبا جدا”.
وأضـــاف “أظـــن أن رفـــع تصنيف 
إن  لإلرهـــاب  الراعيـــة  الدولـــة 

مســـاعدة  اســـتطعنا... 
المأســـاتين  تلـــك  ضحايـــا 

جيـــدا  أمـــرا  ســـيكون 

للسياسة الخارجية األميركية”. واعتبر 
بومبيـــو أن ســـقوط نظام عمر البشـــير 
عقـــب تظاهرات حاشـــدة ومـــرور نحو 
عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء 
المدني عبد هللا حمدوك، يمثل “فرصة 
ال تتكـــرر كثيـــرا”. وتابـــع “توجد فرصة 
ليـــس فقط لبدء بناء ديموقراطية، بل 
يحتمل أن تؤدي أيضا إلى بروز فرص 
إقليمية”. استقبل البشير زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن في البالد التي 
فجـــروا  متطرفيـــن  بدعـــم  اتهمـــت 
الســـفارتين األميركيتيـــن في كينيا 
وتنزانيـــا، مـــا أدى إلى مقتل 
224 شـــخصا وجـــرح نحو 

5 آالف آخرين.

واشنطن تؤيد إزالة السودان من قائمة اإلرهاب

تونس ـ وكاالت

انتهـــت عملية التصويت، أمس الخميس، 
في الجلســـة العامـــة بالبرلمان التونســـي، 
الئحـــة  علـــى  للتصويـــت  والمخصصـــة 
ســـحب الثقة مـــن رئيس البرلمان، راشـــد 
الغنوشـــي. وأســـفر التصويت عن سقوط 
الئحة ســـحب الثقـــة من رئيـــس البرلمان 
التونســـي راشـــد الغنوشـــي، حيث صّوت 
97 نائبـــا لصالح ســـحب الثقـــة، في حين 

كانت اإلقالة تتطلب 109 أصوات.
وأعلـــن رئيـــس الجلســـة طـــارق الفتيتي، 
أن 133 نائبـــا صوتوا خالل الجلســـة، من 
بينهم 97 مع ســـحب الثقة من الغنوشي، 
و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة 

ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.
واختلـــف النواب حول طريقة التصويت، 
ففيما دافع البعض عن إقامة “خلوة” قبل 
المرور إلى الصندوق ألجل ضمان السرية 
بشـــكل أكبر، عارض آخـــرون هذا اإلجراء 

ألن األمر ال يتعلق باقتراع عام.

وكانـــت 3 كتـــل نيابيـــة، قـــد حـــذرت مـــن 
محاولـــة إفشـــال جلســـة التصويـــت على 
عريضـــة ســـحب الثقـــة، فيمـــا اســـتنكرت 
للتأثيـــر  النـــواب  بعـــض  علـــى  الضغـــوط 
علـــى تصويتهم، بما فيهـــا تقديم عروض 
بمبالـــغ ماليـــة. وحّملـــت أحـــزاب الكتلـــة 
الديمقراطية واإلصالح وتحيا تونس في 
بيان مشـــترك مجلـــس النواب مســـؤولية 

تسيير الجلســـة وااللتزام الكامل بتطبيق 
ســـمته  مـــا  مســـتنكرة  الداخلـــي  النظـــام 
بالضغـــوط على عـــدد من النـــواب للتأثير 
على تصويتهم. وامتنع نواب كل من كتلة 
حركـــة النهضة وكتلة ائتالف الكرامة عن 
التصويـــت على الالئحـــة المقدمة من 73 
نائبا لســـحب الثقة من الغنوشـــي، حسبما 

ذكرت وكالة تونس أفريقيا لألنباء.

اإلقالة تتطلب 109 أصــوات.. وصوت 97 نائبا لصالحها
تونس... سقوط الئحة سحب الثقة من الغنوشي

واشنطن ـ وكاالت

أكـــد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، في شـــهادته 
أمام الكونغرس األميركي، أمس، أن “أميركا ســـتعمل على 

منع إيران من تزويد الحوثيين بالسالح”.
وقـــال بومبيـــو إن “إيران مســـؤولة عن الدمار في الشـــرق 
األوســـط”، وتعهـــد بالعمـــل علـــى “تمديـــد حظـــر الســـالح 
المفـــروض علـــى إيـــران”. وفي ملـــف العالقات مـــع أنقرة، 
كشـــف بومبيـــو أن واشـــنطن تبحث “فـــرض عقوبات على 

تركيا بسبب صفقة صواريخ إس 400 الروسية”.
وحـــول تدهـــور العالقـــات مـــع الصيـــن بعـــد تبـــادل غلـــق 
قنصليتيـــن وإعالن بومبيو مؤخرا إنهـــاء الوضع الخاصة 
الذي كانت تحظى به هونغ كونغ في التجارة، شدد بومبيو 
على أن الصين تمثل تهديدا، متناوال الجهود الدبلوماسية 

التي تبذلها واشنطن مع عدد من الدول لكبح المخاطر.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة األميركيـــة أن “الصيـــن ارتكبـــت 
انتهاكات في هونغ كونغ”، مشـــيرا إلى أن “بكين تستخدم 
شـــبكة الجيل الخامس للتجسس”. وذكر ترمب أنه تناول 
مـــع نظيـــره الروســـي ســـيرغي الفـــروف كل مـــا أثيـــر عن 
تخصيص مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانســـتان، 
موضحا أنه لن يكشـــف معلومات استخبارية، ولن يكشف 

فحـــوى اتصـــاالت ومناقشـــات الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترمب مع رؤســـاء آخرين. وسأل نواب أميركيون، بومبيو 
عن التعامل مع الصين وروسيا وتقليص عدد القوات في 

ألمانيا وصادرات األسلحة، بحسب رويترز.
وأدلى بومبيو بشهادته في جلسة استماع للجنةالعالقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ للمرة األولى منذ 15 شهرا، 
وذلك في معرض مناقشة طلب الميزانية السنوية لوزارة 

الخارجية.

تعهــد بالعمــل علــى “تمديــد حظر الســاح المفــروض علــى طهران
بومبيو: سنمنع إيران من تزويد الحوثيين بالسالح

بغداد ـ وكاالت

أكــد رئيــس مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، أمــس، أن الحكومة 
ماضية بإجراء االنتخابات المبكرة.

بيـــان،  فـــي  الكاظمـــي  مكتـــب  وقـــال 
إن األخيـــر “اســـتقبل رئيـــس وأعضاء 
مجلـــس المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة 
لالنتخابات، وجرى خالل اللقاء بحث 
االنتخابـــات المبكـــرة والتحضيـــر لها، 
وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها 

في موعد سيتم اإلعالن عنه الحقا”.
أن  للبيـــان،  وفقـــا  الكاظمـــي،  وأكـــد 
“الحكومـــة ماضية بإجراء االنتخابات 
المبكـــرة التي تعد أحـــد أهم األهداف 
الحكومـــي”،  المنهـــاج  فـــي  الرئيســـة 

مشـــددًا علـــى “اســـتعداد الحكومة 
التـــي  المتطلبـــات  كل  لتوفيـــر 
تقـــع علـــى عاتقهـــا، فيمـــا يتعلـــق 

األمـــوال  بتخصيـــص 
وتوفيـــر  للمفوضيـــة 
األجواء اآلمنة إلجراء 

المعاييـــر  تلبـــي  نزيهـــة  انتخابـــات 
الدولية”. 

وحّث رئيـــس الوزراء، مجلس النواب 
قانـــون  تشـــريع  فـــي  اإلســـراع  علـــى 
وجيـــزة،  فتـــرة  خـــالل  االنتخابـــات 
كشـــرط النطـــالق العمليـــة االنتخابية 
فـــي أجواء ســـليمة. مـــن جانبـــه قّدم 
العليـــا  المفوضيـــة  مجلـــس  رئيـــس 
المســـتقلة لالنتخابـــات، جليـــل عدنان 
اســـتعدادات  عـــن  تقريـــرا  خلـــف، 
االنتخابـــات  إلجـــراء  المفوضيـــة 
نجاحهـــا.  ومســـتلزمات  المبكـــرة، 
وكشـــفت مصـــادر عراقية، أمس، 
عـــن إحالـــة 8 مـــن رجـــال حفـــظ 
للقضـــاء  العراقـــي  النظـــام 
قتـــل  خلفيـــة  علـــى 

متظاهرين.

الكاظمي: ماضون بإجراء االنتخابات المبكرة
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

كشــف المتحدث باســم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المســماري، 
عن وجود نحو ثالثة آالف عسكري تركي في ليبيا.

وأشـــار المســـماري في حديث صحفي 
األتـــراك  والضبـــاط  الجنـــود  أن  إلـــى 
يشـــرفون على ما وصفه بالغزو التركي 
لبالده، ويقودون ميليشـــيات طرابلس 
والمرتزقـــة األجانـــب، خـــالل الهجمات 

التي تستهدف المدن الليبية.
وجـــاءت تصريحـــات المســـماري عقب 
تشـــديد رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
وقـــف  ضـــرورة،  علـــى  صالـــح  عقيلـــة 
االعتـــداء التركي على األراضي الليبية 
ومنع التدخالت األجنبية بكل أشكالها.

ودعـــا رئيس مجلس النواب الليبي 
خـــالل لقائه رئيس مجلس النواب 

األردني عاطف الطراونة في 
عّمـــان، إلـــى وقـــف إطالق 

النار فـــي ليبيـــا والبدء 

في إطالق حوار مباشـــر برعاية عربية 
ودولية.

وأعلنت ألمانيا، الثالثاء، عزمها إرســـال 
فرقاطـــة حربية إلـــى البحر المتوســـط 
لالتحـــاد  البحريـــة  المهمـــة  إطـــار  فـــي 
لمراقبـــة  وذلـــك  “إيرينـــي”،  األوروبـــي 
الحظـــر الـــذي فرضتـــه األمـــم المتحدة 

على توريد أسلحة إلى ليبيا.
الفرقاطـــة  متـــن  علـــى  وســـيكون 
“هامبـــورغ” نحـــو 250 جنديـــا ألمانيـــا، 
حيث من المتوقع وصولها في منتصف 
أغسطس المقبل إلى منطقة العمليات 
البحرية “إيريني” التي تشـــارك فيها 
أكثر من 20 دولـــة في االتحاد 
بالقـــوات والقطع  األوروبـــي 

العسكرية البحرية.

المسماري: 3 آالف عسكري تركي في ليبيا

مقتل 17 شخصا 
بانفجار في أفغانستان

كابول ـ أ ف ب

 17 مقتل  إلــى  ملغومة  بسيارة  هجوم  أدى 
أمـــس، جنوب  مــســاء   ،21 وإصــابــة  شخصا، 
ــك قبل  ــ ــعــاصــمــة األفــغــانــيــة كـــابـــول، وذلـ ال
النار.  بدء سريان وقف إلطــالق  ساعات من 
ــال صــديــق هللا، رئــيــس قــســم الـــطـــوارئ  وقــ
محافظة  عاصمة  علم،  بولي  مستشفى  في 
لوغار حيث وقع الهجوم  “تم جلب 17 قتيال 
الرئيس  وكــان  المستشفى.  إلى  جريحا  و21 
أن  الثالثاء،  أعلن  قد  أشرف غني،  األفغاني 
محادثات السالم مع حركة “طالبان” قد تبدأ 
عملية  استكمال  عقب  أسبوع”،  نحو  “خــالل 
لبدء  أسياسية  تعد  الــتــي  السجناء  تــبــادل 

المفاوضات.

من عملية فرز األصوات بالبرلمان التونسي بومبيو في شهادته أمام الكونغرس األميركي



أكـــد المنســـق العـــام لبطولـــة #أقـــوى_
أن  عبدالملـــك  محمـــد  رجل_فالبيـــت، 
اللجنة المنظمـــة وصلت إلى الجاهزية 
التامـــة النطـــاق المرحلـــة النهائية من 
البطولة يوم 15 أغسطس المقبل، التي 
تقام بتوجيـــه من النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس اللجنة األولمبية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمـــد آل خليفة، إذ تأتي هذه 
البطولة ضمن مبادرات ســـموه الهادفة 

لدعم الشباب والرياضة البحرينية. 
 وقـــال عبدالملـــك “إن اللجنـــة المنظمة 
مـــن  النهائيـــة  للمرحلـــة  وصلـــت  قـــد 
التجهيزات الخاصة بانطاق منافسات 
المرحلـــة النهائيـــة من بطولـــة #أقوى_
رجل_فالبيـــت، التـــي ســـتقام يـــوم 15 
مـــن أغســـطس، بعـــد أن يتـــم تحديـــد 
قائمة المتأهلين العشرة الذين اجتازوا 

مرحلة التصفيات من هذه البطولة “.

وأضـــاف أن فكـــرة هـــذه البطولـــة تعد 
بحد ذاتها تحد جديد، تهدف الستثمار 
وقت الشـــباب من خال هـــذه البطولة 
التـــي  بالتحديـــد،  الفتـــرة  هـــذه  فـــي 
تشـــهد اإلجـــراءات المتبعـــة لمواجهـــة 
جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19 من خال 
التباعد االجتماعي، كخطوة احترازية 

لمنـــع انتشـــار هـــذا المـــرض، عبـــر وعي 
المجتمـــع فـــي أن يواصـــل بعـــزم نحـــو 
تحقيق الهدف المنشـــود لمكافحة هذه 
الجائحة لعودة الحياة الطبيعية لجميع 
القطاعات من بينهـــا القطاع الرياضي، 
موضحـــا أن هذه البطولة تهدف كذلك 
لدعـــم الشـــباب إلبراز طاقتـــه وقدراته 
في ظل هذه اإلجراءات، على الشـــكل 
الذي ينمي مواهبه وإمكانياته ويسهم 
فـــي خـــوض هـــذه البطولة فـــي أجواء 
تنافســـية شـــريفة، متمنيـــا فـــي الوقت 
للمشـــاركين  والنجـــاح  التوفيـــق  ذاتـــه 
النهائيـــة، وحظـــا  المتأهليـــن للمرحلـــة 
أوفر لبقية المشـــاركين فـــي البطوالت 

القادمة. 
وكان بـــاب التســـجيل قـــد ُأغلـــق يـــوم 
الخميس الموافق 30 يوليو، إذ ستحدد 
اللجنـــة قائمة العشـــرة المتأهلين، التي 

ستشارك في المنافسات النهائية.

عبدالملك: انطالق المرحلة النهائية للبطولة 15 أغسطس
“#أقوى رجل فالبيت” تحٍد جديد

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

حصــل المــدرب الوطنــي علــي البنــاء والمدربــة الوطنيــة نــورة الســويدي 
على شــهادة المســتوى الثاني الدولية لمدربي التيكواندو، بعد مشــاركتهما 
الناجحــة فــي الــدورة التدريبيــة لمدربــي التيكوانــدو، التي نظمهــا االتحاد 

العالمي للتيكواندو عبر تقنية االتصال المرئي. 

 79 بمشـــاركة  الـــدورة  وأقيمـــت   
مدرًبـــا ومدربـــة مـــن 33 دولـــة، هي: 
البحرين، فرنســـا، اليونـــان، الواليات 
ألمانيـــا،  األميركيـــة،  المتحـــدة 
البرتغـــال، الدنمـــارك، كنـــدا، إيطاليـــا، 
البرازيـــل، صربيـــا،  انجلتـــرا،  تركيـــا، 
هونـــغ  أســـبانيا،  روســـيا،  الســـويد، 
كونـــغ، اليابان، تشـــيلي، لبنان، مصر، 
عمـــان، المملكـــة العربية الســـعودية، 
األردن،  قطـــر،  صوماليـــا، جامايـــاكا، 
ليبيا، اســـتونيا، آيسلندا، بروتوريكو، 

إيرلندا وبلجيكا. 
الثانـــي  المســـتوى  دورة  وشـــملت 

التـــي حاضر فيها كبار رؤســـاء حكام 
االتحـــاد العالمي للتيكواندو واللجان 
اللعبـــة،  فـــي  المتخصصـــة  الدوليـــة 
القواعـــد المتقدمـــة إلدارة بطـــوالت 
االتحـــاد العالمي، قواعد المنافســـات 
العالميـــة، الرعاية الطبيـــة ومكافحة 
المنشـــطات، علـــم النفـــس الرياضي، 
مهـــارات التدريـــب للمـــدرب الدولـــي 
والمواد األخرى التي تعتبر ضرورية 

لنظام االتحاد العالمي للتيكواندو. 
وتعـــد هـــذه الشـــهادة رخصـــة دولية 
جميـــع  فـــي  للمشـــاركة  للمـــدرب 
البطوالت الدولية من جميع درجاتها.

وتعتبـــر المدربة نورة الســـويدي أول 
مدربة خليجيـــة تجتاز دورة مدربي 
“المســـتوى  العالميـــة  التيكوانـــدو 

الثاني.

نورة السويدي

حصال على شهادة المستوى الثاني الدولية بتنظيم االتحاد العالمي للعبة
البناء والسويدي يشاركان في دورة “مدربي التيكواندو”
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أحمد مهدي

أحمد مهدي

تتجـــه إدارة النادي األهلـــي إلى إلغاء 
لكـــرة  األول  الفريـــق  محتـــرف  عقـــد 
القدم الفرنســـي فرانـــك ماريان، الذي 
انقطعـــت معـــه كل وســـائل التواصـــل 
بعد مغادرته المملكة إثر فترة التوقف 
التـــي شـــهدتها المنافســـات الرياضية 
بـــدًءا مـــن منتصـــف مـــارس الماضي؛ 

بسبب فيروس كورونا.

ولم يعد ماريان مـــرة أخرى لالتحاق 
بصفـــوف النســـور األهاويـــة، فيما لم 
تنجـــح محاوالت التواصـــل معه، ومع 
قـــرب اســـتئناف ما تبقى من الموســـم 
 ،2020  -  2019 الجـــاري  الرياضـــي 
فإن الاعب الفرنســـي لن يكون ضمن 
كمـــال  التونســـي  المـــدرب  خيـــارات 
الزواغـــي، واالكتفـــاء بإكمال الموســـم 
بمحترفين اثنين هما التونسيان عاء 

الدين البوسليمي وزياد الزيادي.

“األهلي” ينهي عقد الفرنسي ماريان
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المشــاركة فــي 2021 و2021 تقتصــر علــى “كأس االتحاد”

مقعد ونصف ألنديتنا بالمسابقات اآلسيوية

اعتمــد االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم مقعًدا ونصف ألنديتنا المشــاركة 
فــي مســابقاته التي ســينظمها خــال العاميــن )2021( و )2021(، والتي 
اقتصــرت علــى كأس االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم، دون وجود فرصة 

للعب في دوري أبطال آسيا خال العامين المقبلين.

القـــاري  االتحـــاد  اعتمـــاد  وجـــاء 
لعـــدد مقاعـــد كل دولة بمســـابقات 
األنديـــة التـــي ينظمهـــا بنـــاًء علـــى 
منطقتـــي  فـــي  المحققـــة  النتائـــج 
الشـــرق والغـــرب خـــال الســـنوات 
األربع الماضية ســـواء في مسابقة 
دوري أبطال آسيا أو كأس االتحاد 

اآلسيوي.
وبموجب التعديل المعتمد حديًثا، 
فـــإن أنديتنا ســـتحصل على مقعد 
كأس  مجموعـــات  فـــي  مباشـــر 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد 

وسيكون لبطل الدوري، أما المقعد 
الثاني والذي ســـيتأرجح بين بطل 
وصيـــف  أو  الملـــك  جالـــة  كأس 
الدوري بحســـب اللوائـــح المعتمدة 
لهـــذا اإلطـــار، فإنـــه ســـيكون لزاًمـــا 
عليـــه خوض التصفيـــات التأهيلية 
االتحـــاد  كأس  لمجموعـــات 
اآلســـيوي، والتأهل من خالها إلى 

مرحلة المجموعات.
أنديتنـــا  حصيلـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
فـــي المســـابقات خـــال الســـنوات 
الماضية بشـــكل عام، وفي )2020( 

علـــى ســـبيل المثال، فـــإن مقعدين 
المجموعـــات  لمرحلـــة  مباشـــرين 
فيمـــا  اآلســـيوي،  االتحـــاد  بـــكأس 
نصـــف مقعـــد لـــدوري أبطال آســـيا 
يتأهـــل من خالـــه الفريق إذا نجح 
فـــي تجـــاوز التصفيـــات التأهيلية، 
وفـــي حـــال عـــدم نجاحـــه يشـــارك 
مباشـــرة بمجموعات كأس االتحاد 

اآلســـيوي. وفـــي هذا اإلطـــار، فإن 
التوزيـــع للعاميـــن المقبليـــن حـــرم 
أنديتنـــا مـــن فرصـــة التواجـــد في 
وســـيقتصر  آســـيا،  أبطـــال  دوري 
الحضـــور علـــى كأس االتحاد، علًما 
أن أنديتنا توجـــت بهذا اللقب مرة 
واحـــدة عبـــر نـــادي المحـــرق عـــام 

.)2008(

“الضرائب” ستعيد “جنة” كرة القدم!!
قــال األســطورة االرجنتينية الســابقة مارادونا ذات يوم عندمــا كان العبًا في صفوف 
نــادي نابولــي االيطالي “الكالتشــيو..هو جنة كــرة القدم”..حيث كان الــدوري االيطالي 
وقتهــا الــدوري اكثر انجذابا لاعبين الكبار في اوروبا..وبات مطمعًا للجميع بالوصول 
اليــه لكــي يبزغ نجمهم وتســلط االضــواء عليهم..ولكن “جنة الكــرة” تهاوت كثيرا بعد 
حادثــة “الكالتشــيو بولــي” الشــهيرة عــام 2006 والتــي هزت الكــرة اإليطاليــة ودمرت 
عرشــها االوروبي..ليدخــل الكالتشــيو فــي نفق مظلــم بعد ان كان مصــدرًا لجذب اكبر 

النجوم!!. 
وطوال الســنوات الماضية التي امتدت الى 14 عامًا..لم يكن يراود في اذهان عشــاق 
الدوري االيطالي الذين اســتمروا بمتابعته بشــغف..ان الكالتشــيو من الممكن ان يعود 
لســابق عهده..فاالمــر لهــم كان يبــدو مســتعصيًا للغايــة واقــرب لاســتحالة فــي ظــل 
شــعبية الدورييــن االســباني واالنجليــزي تحديــدا حــول اقطــار العالم..بيــد ان قانون 
الضرائــب الجديــد الذي اســتحدثته الحكومة االيطالية مؤخرًا قد يســاهم في انعاش 

الكرة االيطالية ويحول المستحيل الى حقيقة!. 
  فنظــام الضرائــب الجديــد الــذي بــدأ تطبيقــه فــي ينايــر الماضــي ســُيفرض علــى كل 
العاملين الذين ســيعملون في إيطاليا بغض النظر عن جنســياتهم ومهامهم..ما يعني 
انــه ســينطبق علــى الاعبيــن والمدربيــن األجانــب الذيــن ســيتم اســتقطابهم للــدوري 

االيطالي. 
 وبموجــب النظــام الجديد..ســيكون هنــاك إعفــاء ضريبي على 50 ٪ مــن الراتب..اي 
ان الاعب الذي سيتقاضى مثًا 10 مليون يورو كراتب..سيتم تطبيق الضريبة عليه 
علــى 5 مليــون يــورو فقط..مــا يعني أن الضريبة التي ســتدفع عن راتبه ســتكون اقل 
مــن ربــع دخلــه الكامل..وهذا ما ســيكون مصدر جــذب واغراء لاعبيــن..الن الضريبة 
ســتكون منخفضــة جــدًا مقارنــًة بدول أخرى مثل انجلترا وإســبانيا التي تطبق نســبة 

ضرائب عالية جدًا!!.
  وفــي خضــم الحديــث حــول قانــون الضرائــب الجديد..تتناقــل الكثيــر مــن المصادر 
االيطاليــة والعالميــة االخبــار المتعلقــة بإمكانيــة وصــول النجــم االرجنتينــي ليونيــل 
ميســي الــى الــدوري االيطالــي وتحديــدًا الى نــادي االنتر..وفــي الحقيقة يبــدو الخبر 
صعــب تحقيقــه بســبب تصريحــات ميســي الســابقة التي اكــد فيها رغبتــه بالبقاء في 
برشــلونة ألطــول فتــرة ممكنة..ولكنــه لــن يكــون مســتبعدًا خصوصــًا اذا مــا علمنا انه 
ســيكون فــي مصلحــة البرغــوث االنتقال الــى ايطاليا بعــد ان ذاق األمريــن من قانون 

الضرائب في اسبانيا وتورطه في عدة قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي.
 واذا مــا وصــل ميســي فعليــًا الى ايطاليا وفي ظــل تواجد النجــم البرتغالي رونالدو..
فإنه حتمًا ستســعيد الكرة االيطالية بريقها وســتعود ألن تصبح “جنة كرة القدم” من 

جديد!!.
وقبــل الختــام ال يســعني اال أن ارفــع اســمى ايــات التهانــي والتبريــكات الــى القيــادة 
الرشــيدة والى شــعب البحرين الوفي والى االمتين العربية واالســامية بمناسبة عيد 

االضحى المبارك اعاده هللا علينا وعليكم باليمن والبركات.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

أحمد مهدي

أبو الليل: المكتب التنفيذي سيحدد مصير البطوالت
وارد احــتــمــال   2021 ـــ  ل ونقلها  صــعــب   2020 ــام  ــع ال أن  أكـــد 

أشـــار المديـــر التنفيـــذي لاتحاد اآلســـيوي لكرة 
اليـــد أحمـــد أبـــو الليـــل إلـــى أن كافـــة البطـــوالت 
اآلســـيوية لكـــرة اليـــد المفتـــرض إقامتهـــا خال 
المرحلـــة المقبلة ســـيحدد مصيرها فـــي اجتماع 

المكتب التنفيذي المقبل.
وقـــال أبـــو الليل فـــي تصريح لـ “الباد ســـبورت” 
إن المكتـــب التنفيـــذي لاتحـــاد اآلســـيوي علـــى 
موعـــد لعقـــد اجتمـــاع يـــوم الســـبت الموافـــق 8 
أغســـطس المقبـــل؛ لوضع النقاط علـــى الحروف 
بشـــأن البطـــوالت الثـــاث المقبلـــة، وهـــي بطولة 
الناشـــئين والمقـــرر إقامتها بكازاختســـان بشـــهر 
أكتوبر المقبل، بطولة الشـــباب في مدينة شيراز 
اإليرانيـــة بالشـــهر ذاتـــه، وبطولـــة األنديـــة فـــي 

نوفمبر مع إعان عن الدولة المستضيفة لها.

ورًدا علـــى ســـؤال “البـــاد ســـبورت” إذا ما كانت 
بطولة الشباب ستنقل من إيران أو ستستضيفها 
البحرين كما جاء فـــي بعض التقارير اإلعامية، 

وعـــن هويـــة الدولة التـــي ستســـتضيف البطولة 
األندية اآلســـيوية، بين أبـــو الليل أن هذه األمور 
أيًضـــا ســـيتم البـــت فيهـــا فـــي اجتمـــاع المكتب 
التنفيـــذي نفســـه، موضًحـــا فـــي الوقـــت ذاته أن 
بإقامـــة  للغايـــة  قـــد يكـــون صعًبـــا   2020 العـــام 
البطوالت اآلســـيوية نفســـها، ونقلها للعام 2021 

احتمال وارد.
وشـــهدت األيـــام الماضيـــة الكثيـــر مـــن األخبـــار 
الصحافيـــة حـــول نقل بطولة الشـــباب من إيران 
بســـبب تفشـــي وباء كورونـــا في مدنهـــا، إضافة 
لنقـــل البطولـــة ذاتها إلـــى مملكة البحريـــن، فيما 
الوحـــدة  اإلماراتـــي،  الشـــارقة  فـــرق  تقدمـــت 
الســـعودي، العربـــي القطـــري بطلـــب اســـتضافة 

بطولة األندية.

أحمد أبو الليل

تواصل سلسلة التعادالت في وديات األندية
ــم الــكــروي ــوس ــم ــاف ال ــن ــئ ــت ــرب خــتــام تــحــضــيــراتــهــا الس ــ ــع ق مـ

واصلت أندية االتحاد البحريني لكرة القدم سلسلة المباريات الودية التحضيرية الستئناف 
مــا تبقــى مــن منافســات الموســم الرياضي الحالــي 2020-2019، والــذي طالــه التوقيف منذ 
مــارس الماضــي؛ بســبب فيــروس كورونــا”، ومــن المؤمل اســتئنافه يوم 7 أغســطس بدوري 

ناصر بن حمد الممتاز ويوم 9 أغسطس بدوري الدرجة الثانية.

واســـتمرت التعـــادالت على المباريـــات، إذ تم 
تســـجيل 3 حاالت تعادل من أصل 4 مباريات 

لعبت يوم أمس األول.
الشـــباب اســـتضاف المحـــرق فـــي لقاء شـــهد 
تســـجيل 6 أهـــداف مناصفـــة بيـــن الفريقين. 
وسجل للماروني الشـــباب: جيكتارا )هدفين( 
وســـيد أحمـــد جعفر الشـــهير بـ”كريمـــي”، فيما 
برنـــس  تياغـــو،  المحرقـــاوي:  للذيـــب  ســـجل 
وعلـــي مفتـــاح. أدار المبـــاراة الحكـــم عيســـى 
عبـــدهللا، وعاونـــه عبـــدهللا يعقـــوب ومحمـــد 

الصفار.
والتقى الجاران الرفاع والرفاع الشـــرقي في 

لقـــاء على ملعب الســـماوي وانتهـــى بالتعادل 
بهـــدف لـــكل طـــرف. ســـجل للرفـــاع: مهـــدي 

عبدالجبار، وللرفاع الشرقي:خليفة عيسى.
وحقـــق الحـــد فـــوًزا صعًبـــا فـــي ملعبـــه علـــى 
ســـجل  إذ   ،)3-2( بنتيجـــة  قالـــي  حســـاب 
للفائز:عبدهللا جناحي وموســـيس، وللخاسر: 
أحمد الختال وحـــازم الخيراني. أدار المباراة 

الحكم عمار محفوظ.
وعلى ملعـــب المالكية، تعادل صاحب األرض 
والضيافة مع البســـيتين بنتيجة )1-1(. سجل 
للمالكية حارس البســـيتين بالخطأ في مرماه، 

من مباراة الشباب والمحرقفيما سجل للبسيتين: عبدهللا هزاع.



قطعت الممثلة المصرية يســرا عطلتهــا الخاصة التي 
كانــت تقضيهــا مــا بيــن الســاحل الشــمالي و العين 
الســخنة، وذلــك مــن اجــل ان تحتفل بعــرض الفيلم 
“صاحــب المقام” الذي من المقــرر عرضه بدور العرض 

السينمائي في موسم عيد األضحى.
و ســتظهر في حلقة خاصة مــن برنامج “احلى النجوم” مع 

ال إعالم ية المصرية بوســي شــلبي لتتحدث عن الفيلم والــذي من بطولتها 
ويشاركها فيه الممثلين آسر ياسين وبيومي فؤاد.

يصور الفنان ســليم عساف فيديو كليب جديدا ألغنية 
لبنانية بعنوان “يا مدلع”، تحت إدارة المخرج شريف 
ترحيني، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع عمر صباغ، 
وســيصدرها في الفترة القريبة المقبلة. ولم يتوقف 

عســاف عن التحضيرات الفنيــة حتى في فترة الحجر 
المنزلــي، فقد عمل علــى عدة أغنيات جديــدة خاصة به 

وأغنيــات لغيره مــن الفنانين، وانتهــى من التحضيــرات االولية لعدد من 
األغنيات، منها أغنية لبنانية واغنية مصرية ايضا للمرة األولى.

انتهــت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من تســجيل أغنية 
جديدة باللهجة المصرية، وقامت نوال أمس باستفتاء 
جمهورهــا علــى طريقــة التصويت حول اســم األغنية 
وكتبــت :”شــو بتتوقعوا اســم االغنيــة المصرية اللي 

تســجلت اليوم؟”، ووضعت ثالثة خيارات وهي :”أســعد 
لحظــة، تحياتــي، أو حياتــي أنــا”، وكانت حتــى األن عنوان 

“أســعد لحظة” الذي حظي بأكبر نسبة من التصويت والتي بلغت ما يقارب 
الـ42 بالمئة، كما نشرت نوال صورة لها من داخل الستوديو.

استفتاء جمهور نوال الزغبيسليم عساف و “يا مدلع”من أجل “صاحب المقام”
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يســتعد المطــرب أحمــد نافــع لطــرح ألبومــه الجديــد “ ١٠٠٠ حياة “ 
نهاية شهر يوليو الجاري تزامنا مع عيد األضحي، ويضم األلبوم ١٢ 

أغنية مختلفة ومتنوعة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

فـــي  “ليلـــة  هـــي  األلبـــوم  أغانـــي 
الغـــرام “ كلمـــات أســـامة الشـــاعر 
وألحـــان حســـيني، وتوزيع طارق 
تـــوكل “ الحـــب أهـــو “ مـــن كلمات 
أســـامة الشـــاعر وألحان حســـيني 
وتوزيـــع طارق تـــوكل وجيتارات 
أحمـــد حســـين، “ بقولـــك ايه “ من 
كلمات إسالم عماد الدين وأسامة 
الشـــاعر ومـــن ألحـــان أحمـــد نافع 
وتوزيـــع طارق تـــوكل وجيتارات 
أحمـــد حســـين ووتريـــات تركي،” 
بعـــد وقـــت” مـــن كلمـــات أســـامة 
الشـــاعر وألحان حســـيني وتوزيع 

محمد السيد.
“ علـــى كيفهـــا “ من كلمات أســـامة 
الشاعر وألحان أحمد نافع وتوزيع 
الســـيد وجيتـــار روكيـــت  محمـــد 
وقانون ماجد ســـرور وناي محمد 
عاطف ووتريات يحيي الموجي.

كلمـــات  مـــن   “ أفتكرهـــا  بحـــب   “
أحمد على موســـي وألحان مدين 
تـــوكل، وجيتـــار  وتوزيـــع طـــارق 
مـــن  اقـــدر”  “وال  حســـين،  أحمـــد 
وألحـــان  توفيـــق  وائـــل  كلمـــات 
محمـــد شـــحاتة وتوزيـــع محمود 

صبري.

أحمد نافع يطرح جديده في العيد

شاركت الفنانة هنا الزاهد 
متابعيها عبر “انستغرام” 

البوستر الرسمي لفيلم 
الغسالة الذي تشارك في 

بطولته الزاهد رفقة أحمد 
حاتم وعدد من نجوم 

السينما المصرية.

الحنــاء من األساســيات التي اعتاد النســاء عليها بالمناســبة

احتفاالت عيد األضحى بالرغم من الفيروس

عيد األضحى أحد العيدين المعتمدين 
شـــرعا في اإلســـالم؛ يأتي في العاشـــر 
من شـــهر ذي الحجة كل ســـنة هجرية، 
ويعتبـــر يوم “الحج األكبـــر” الذي يقوم 
فيـــه الحجـــاج بأغلب المناســـك. وفيه 
يـــؤدي المســـلمون في كل بقـــاع العالم 
ويعيشـــون  محـــددة،  دينيـــة  شـــعائر 

أفراحهم ويسود التضامن بينهم.
العيد في اللغة اسم لكل ما ُيعتاد، وإذا 
كان لغير المســـلمين الكثير من األعياد 
الدينية الســـنوية، فإن اإلســـالم شـــرع 
ألتباعه عيدْين ســـنويْين فقط جعلهما 
من شـــعائره الكبـــرى وربطهمـــا بركنْين 
عظيميـــن مـــن أركان الديـــن الخمســـة، 
وهمـــا: عيـــد الفطـــر فـــي نهايـــة شـــهر 
الصيام )رمضـــان(، وعيد األضحى في 
وســـط موســـم الحج تاليا ليـــوم عرفة 

المعّظم.
لعيـــد األضحـــى لـــدى المســـلمين نكهة 
مختلفة، كونه مرتبطا بتأدية مناســـك 
بعـــودة  المســـلمون  ويحتفـــل  الحـــج، 
الحجاج وآدائهـــم فريضة الحج، ويعد 
هـــذا العيـــد أيضًا ذكـــرى لقصة ســـيدنا 
إبراهيـــم عندمـــا أراد التضحيـــة بابنـــه 
إســـماعيل، تلبية ألمـــر هللا، لذلك يقوم 
العديد من المســـلمين بالتقرب إلى هللا 
فـــي هذا اليوم بالتضحية بأحد األنعام 
وتوزيـــع لحـــم األضحية علـــى األقارب 
والفقـــراء وأهـــل بيتـــه، ومن هنـــا جاء 
اســـمه. لعيد األضحى أســـماء مختلفة 
منهـــا: يـــوم النحر، ويســـمى فـــي مصر 
والمغـــرب العيـــد الكبيـــر. وتتســـم أيام 
العيـــد بالصلـــوات وذكـــر هللا، والفـــرح، 
والعطاء، والعطف على الفقراء وتزدان 
المدن والقرى اإلسالمية بثوب جديد، 
كما أن االطفال يلبســـون ثيابًا جديدة، 
تحضيراتهـــا  فـــي  العائـــالت  وتجتهـــد 
اســـتعدادًا لهـــذا العيـــد، وعلـــى إمتداد 
العالـــم اإلســـالمي عّمت مظاهـــر العيد 
وطقوس االســـتعداد لـــه. ويالرغم من 
الظـــروف الصحية التي تعيشـــها الكرة 
األرضيـــة مع انتشـــار الفايروس، إال أن 

النـــاس تحتفل بهذا العيـــد المبارك في 
ظروف معينة وبحذر طبعا.

 علـــى الرغـــم مـــن أن تزييـــن األيـــادي 
بالمجتمـــع  تاريخيـــًا  يرتبـــط  بالحنـــاء 
يـــزال  ال  المجتمـــع  أن  إال  الخليجـــي 
محافظا على تلك العادة التي توارثتها 
األجيـــال، فالحنـــاء في العيـــد تعد من 
األساســـيات التي اعتاد نســـاء الخليج 
اإلقبـــال  أن  كمـــا  العيـــد،  قبـــل  عليهـــا 
عليها كثيف جـــدًا، ويعتبر الحناء على 
االيـــادي واألرجـــل، رمـــزا لزينـــة المرأة 
وبهجتهـــا فـــي العيـــد، ويوجـــد ألـــوان 
مختلفـــة للحنـــاء ولـــم تعـــد كالســـابق 
باللـــون األحمـــر فقط بل دخلـــت عليها 
الـــوان جديـــدة منهـــا األســـود والبنـــي 
واألصفـــر كمـــا يضـــاف لـــه الكريســـتال 
وهذا خاص بالعرائس الجدد، وتفضل 
الفتيات الحناء االســـود برسوم ناعمة 
علـــى جهة معينة مـــن اليد فيما تفضل 
الســـيدات النقوش العريضـــة على كلتا 

اليدين وبلون الحناء األحمر.
وقديما كانت تجتمع األسرة قبل العيد 
بيوميـــن لتضـــع الجـــدة الحنـــاء الـــذي 
تصنعـــه هي بنفســـها وتأخذ مســـحوق 
الحنـــاء وتخلطه مـــع الليمون األســـود 
وتضعـــه لبناتها وحفيداتهـــا ويتم ربط 
فـــي  أمـــا اآلن  التالـــي  لليـــوم  أيديهـــم 
الوقـــت الحاضـــر يذهبـــن الكثيـــر مـــن 
النســـاء )للحنايـــة( المتخصصة ســـواء 
المختلفـــة  النســـائية  الصالونـــات  فـــي 
للمنـــزل.  تأتـــي  خاصـــة  )محنيـــة(  أو 
وظهرت في السنوات األخيرة نقشات 
الحناء المختلفة منها النقشـــة الهندية 
واليمنيـــة  والســـودانية  واإلماراتيـــة 
وعـــرض  المـــواد  باختـــالف  وتختلـــف 
خـــط الرســـمة ونوعهـــا وظهـــرت ألوان 
واالزرق  واألســـود  كاألحمـــر  متعـــددة 

واالخضروالعنابي 
وإلـــى اليوم التزال العديد من النســـاء 
فـــي ليلـــة العيـــد يحرصـــن علـــى حجز 

المشـــغل  إلـــى  الذهـــاب  أو  )المحنيـــة( 
وغيرهمـــا  والقدميـــن  اليـــد  لتحنيـــة 
تبـــدع  التـــي  الحنـــاء  نقـــوش  بأجمـــل 
خبيـــرات النقـــش المحنيات بهـــا اليوم 
فـــي رســـم أجمـــل وأحـــدث األشـــكال 
واألنواع والتي تنوعت في مســـمياتها 
وطريقة تحضيرها وســـعرها، وتفضل 
والرســـوم  الناعـــم  النقـــش  الفتيـــات 
الهندســـية واألزهار وأشـــكال األســـاور 
أســـمائهن  كتابـــة  وحتـــى  والحـــروف 
علـــى باطن اليد مع الرســـم وال يحبذن 
الحنـــاء علـــى أطـــراف األصابـــع ألنهـــن 
يفضلن تلوين أظافرهن بالمناكير، وأن 
النســـبة الكبيرة من الســـيدات أصبحن 
اآلن يجلبـــن بناتهـــن الصغيـــرات ليلـــة 
العيـــد لوضع الحنـــاء الرتباطها بفرحة 
والكبيـــرات  الصغيـــرات  عنـــد  العيـــد 
أمـــا الســـيدات والفتيـــات فهن النســـبة 
األقل في وضـــع الحناء ويفضلن دائما 
الحنـــاء  وتعـــد  بهـــا.  والرســـم  النقـــش 
واحـــدة من أقدم أســـاليب الزينة التي 
تعاقبـــت عليهـــا حضـــارات وحضارات، 
كمـــا أنهـــا رمـــز المناســـبات واألفـــراح، 
حيـــث يحـــرص البعـــض علـــى اقتنائها 
واســـتعمالها  العيـــد  ضمـــن مشـــتريات 
في  عيد الفطر المبارك فرحة بقدومه.  
هنـــاك من أدخـــل على الحنـــاء تقنيات 
عصرية، كالرسم فوق اليدين أوالنقش 
الصقـــات  وضـــع  أو  أدوات  بواســـطة 
تحتـــوي رســـومات متنوعـــة لمن يردن 
الحصـــول علـــى رســـومات أنيقة بدون 

عناء والحناء البيضاء. 

سعادتك بسبب التزامك ببرنامج غذائي صحي 
وممارسة الرياضة.

ستحصل على فرصة عمل في شركة كبرى 
وتتولى فيها منصبا قياديا.

كن مستعًدا لمنافسة قوية في العمل، انت قريب 
من حلمك.

بعد طول انتظار وفترة طويلة من السعي 
والتعب أنت تقترب من تحقيق حلمك.

أنت شخص محب لألكالت السريعة وهذا يلقي 
بظالله السلبية عليك.

يعتبر الحب بالنسبة لك من األمور التي تحتاج 
إلى تنظيم أكبر.

تحملت الكثير من أجل أخذ الفرصة، كن مستعدا 
لنقلة مهمة.

تشعر بالتوتر بسبب عدم قدرتك على التعبير عن 
ما بداخلك.

تمر بفترة انسجام في العمل بعد تعرضك لبعض 
الضغوط واالختبارات.

أصبحت متميزا في تخصصك، والجميع يشيد 
بك اليوم.

واصل بذل مزيد من الجهد لالرتقاء لمكانة 
أفضل مستقبال.

عالقتك بشريك حياتك متميزة في ظل التفاهم 
الكبير بينكما.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أفالم تعرض في سينما السيارات في البحرين من هوليوود
تعرض سينما الســـيارات عددا من األفالم 
مـــع  الســـيارات  ســـينما  فـــي  الهوليوديـــة 
احتفـــاالت عيد االضحى، مـــع ان معضمها 
تـــم عرضهـــا ســـابقا فـــي شـــركة البحريـــن 
للســـينما وفوكس، لكن بسبب قلة االفالم 
الجديـــدة، تم اعـــادة هذه االفـــالم مجددا 

وهي كالتالي:

Onward

التـــي تقدمهـــا شـــركة  مـــن اكبـــر االفـــالم 
بيكسار المتخصصة في االنتاج الكارتوني 
مع ديزنـــي العاليمة، ويتحدث عن اخوين 
في سن المراهقة من عالم خيالي لالقزام، 
ومعـــا يقرران الدخـــول في رحلـــة للبحث 
عن السحر الذي ربما اختفى من الوجود.

تـــوم هوالنـــد  النجـــوم   الفيلـــم باصـــوات 

وكريس بـــرات وجوليا لوي دريفوس وتم 
العمل عليه لفترة طويلة في استديوهات 

االنتاج.

 Knives Out
فيلم جميل جدا لنجم افالم جيمس بوند 
وعرض منذ فترة في الســـينمات، وهاهي 
سينما السيارات تعرضه مجددا ويتمحور 
في قصص الجريمة الممزوجة بالكوميديا 

المتقنة.
وفي التفاصيل تبدأ االحداث عندما يقتل 
فـــي ظـــروف غامضـــة روائـــي متخصـــص 
في كتابة الرويات البوليســـية في ظروف 
غامضة جدا شبيه بالكتابات التي يكتبها، 
حيـــث يعثـــر عليه ميتـــا في يـــوم ميالده، 
ويقـــوم محقق مختـــص لتحقيـــق لمعرفة 
مالبســـات الجريمـــة، فيتســـلل الـــى داخل 
العائلة غريبة االطوار الكتشاف الحقيقة!

الفيلـــم جدير بالمشـــاهدة وهو من  بطولة 
دانيال كريـــج وكاثرين النجفـــورد، أنا دى 
أرمـــاس، كريـــس إيفانـــز  وهـــو مـــن تأليف 

وإخراج ريان جونسون.

Bridges 21
من االفالم الرائعة للمشاهدة، والذي يدور 

في اجواء االكشن والحركة حوال محقق 
يبحث عن قتلـــه لزميله رجل امن، واثناء 
ذلـــك بدخل في مؤامـــرة داخلية تؤدي به 
الى مطـــاردة طويلـــة، خصوصـــا بعد غلق 
جميـــع المنافـــذ التـــي تـــؤدي الـــى مانهاتن 
وتمنـــع الخروج منه، وتقـــوم ايضا باغالق 

الجسور المؤدية اليه!
الفيلم من بطولة أندريس دافيس.

Hobbs & Shaw

في  الماضي  االسبوع  شاهدته 
ــارات،  ــســي افــتــتــاح ســيــنــمــا ال
باالكشن  مــلــيء  فيلم  وهـــو 
عشاق  طبعا   .. والــســيــارات 

الـــســـلـــســـلـــة يـــعـــرفـــون 
ــا اتـــحـــدث عــنــه،  مـ

رجل  يقرر  وفيه 
ــن الــخــاص  ــ االمـ

لــــــوك هـــوبـــس 
ــاون  ــ ــع ــ ــت ــ ــال ــ ب
مــــع شــخــص 
يـــكـــره جـــدا 
من بريطانيا 

ديــكــارد شـــاو لــكــي يــقــضــوا عــلــى شخص 
معدل جينيا بصورة شريرة ينوي تهديد 
بطولة  من  الفيلم  قاتلة!  بصورة  البشرية 
ونجم  جونسون  دويــن  المحبوب  النجم 

االكشن الرائع جيسون ستاثم.

The Way Back

متقاعد  ســلــة  كـــرة  العـــب 
يــــــــــــــدعــــــــــــــى جـــــــــــاك 
يعود  كامينجهام، 
القديم  إلى شغفه 
وهــــــــــــذه الـــــمـــــرة 
كمدرب كرة سلة في 
يــصــارع  الــقــديــمــة،  جامعته 
إدمانه في محاولة لتغيير 
ــو من  ــا، وهـ ــًي حــيــاتــه كــل
بطولة النجم بن أفليك.

31 يوليو

1937
تتويج الملك فاروق ملكا على 
عرش مصر رسميا، وذلك بعد 
وصوله لسن الرشد 

بالتاريخ الهجري بعد 
الفتوى التي طلبتها 
والدته الملكة نازلي 

من شيخ األزهر محمد 
مصطفى المراغي.

1790
تسجيل أول براءة اختراع في الواليات المتحدة.

1947
اإلعالن عن انتهاء عصبة األمم.

1964
أول صورة مقربة لألرض من على القمر، بثتها سفينة الفضاء األميركية “رينجر – 7”.

1991
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي يوقعان اتفاقا تاريخيا لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث.

 1968
وفاة الشاعر اللبناني األخطل الصغير.

طارق البحار
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أكالت صحية “دايت” باللحم لعيد األضحى 2020
يعــرف عيــد االضحــى بـــ عيد اللحم حيــث ذبح األضحية وطهي ما لــذ وطاب منها، وليكون العيد ســعيد 
على الجميع يجب أن يتم طهي اللحم بطريقة صحية ولذيذة وشهية في نفس الوقت، وهذه مجموعة 

من االكالت الصحية لدايت اللحم لتتناولها بصحة في ايام عيد االضحى 2020!

ريش بالخضراوات

تأتـــي ريش بالخضـــروات علـــى رأس اكالت صحية دايت 
باللحم، وفيها يتم تتبيل اللحم بالبهارات المفضلة بحسب 
الرغبة وعمل تشـــكيلة من الخضراوات اللذيذة، كالكوسة 
و الجـــزر و البطاطـــا و البازالء وغير ذلـــك من الخضروات 
المفضلـــة، ثم يتم ســـلق الخضروات علـــى البخار ثم البدء 

بشوي الريش، ثم تقديمها ساخنة مع سلطة خضراء.

الكفتة بالبقدونس

الكفتـــة بالبقدونـــس مـــن اكالت صحيـــة دايـــت باللحـــم، 
وهي لذيذة وشـــهية ويتم تحضيرهـــا بمقادير قليلة وهي 
اللحـــم المفروم والبصل المبشـــور والملح والفلفل االســـود 
والبهـــارات والبقدونـــس و تتبيلها وإعدادهـــا للطهي وهي 

تقدم مع أي نوع من أنواع السلطات.

روستو لحم العجل

من اكالت صحية دايت باللحم لعيد االضحى، روستو لحم 

العجـــل، وهي وصفة لذيذة ويمكن إضافة الخضروات لها 
لتزيـــد قيمتهـــا الغذائية، وهي عبارة عـــن قطعة معينة من 
الفخذ يتم لفها بدوبارة الطعام مع تتبيلها بالبهار وإعطائها 
صدمة على النار ثم وضعها بالفرن حتى تمام النضج ومن 

الممكن تقديمها مع البطاطا والسلطة الخضراء.

شاورما اللحم

طبق الشـــاورما له عشـــاق كثيرين وهو من اكالت صحية 
باللحـــم لعيـــد االضحـــى، وإلعـــداده يجـــب تقطيـــع اللحـــم 
شـــرائح رفيعـــة مع إزالـــة الدهون منهـــا ثم إضافـــة الفلفل 

األســـود وبهـــارات الشـــاورما ومـــاء البصـــل وتركهـــم فترة 
كافيـــة ال تقل عن 4 أو 5 ســـاعات ثم البدء في تشـــويحها 
على نار هادئة في المقاله بقليل من زيت الزيتون، و تقدم 

الشاورما مع سلطة الفتوش أو التبولة.

أميره وليد

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد ”عظيمة“، من إنتاج  «
شركة اإلنتاج روتانا ضمن احتفاالت العيد السعيد، وفيه تتعاون مع 

عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال: محمد رحيم، نادر عبدالله، 
بهاء الدين، محمد يحيى، أمير طعيمة ووليد سعد.

17

tariq_albahhar

اختار عدد من نجوم الغناء عيد األضحى 
لطرح إنتاجاتهم الغنائية، بعد فترة طويلة 
مـــن االنقطاع وتقديم حفـــالت “اونالين”، 
ومن أوائل هؤالء النجوم اللبنانية اليسا.

صقـــر  رابـــح  الســـعودي  النجـــم  ويقـــدم 
ألبومـــه بعنـــوان ”رابـــح 2020“، الذي أعلن 
رســـمًيا االنتهـــاء من تســـجيل كل أغنيات 
ألبومـــه الجديد، أّما ألبوم الفنـــان اللبناني 
عاصي الحالني الجديد الذي يحمل اســـم 

”بعشقك“، فأصبح في حوزة شركة روتانا، 
وســـتطرحه فـــي موســـم عيـــد األضحـــى 
المبـــارك، بعـــد أن تأجـــل طرحه في شـــهر 

فبراير الماضي.
ويقـــدم اليـــوم الفنـــان جـــو رعـــد إلطـــالق 
األضحـــى  عيـــد  جلســـة خليجيـــة ضمـــن 
المبـــارك، وكان جـــو قد انتهـــى من تصوير 
هذه الجلســـة العام الماضـــي بالتعاون مع 
تلفزيون روتانا موســـيقى، وانتهى النجم 

رامـــي صبري من تســـجيل أغنيـــة جديدة 
تحمـــل اســـم “خطيـــرة” مـــن كلمـــات تامر 
حســـين، وألحـــان رامـــي صبـــري، المقـــرر 

طرحها على “يوتيوب”.
وتتعاون الفنانة ميس حمدان مع الموزع 
أحمد العســـال في أغنية ســـينجل جديدة 
بعنـــوان “صـــح صح يـــا غبي”، مـــن كلمات 
أســـامة الســـليمي، وألحـــان محمـــد البـــدر، 

المقرر طرحها على “يوتيوب”.

التســـعينات  نجـــوم  وانتهـــى 
الشـــاعري ومصطفـــى  حميـــد 
قمـــر وهشـــام عبـــاس وإيهاب 

كليـــب  تصويـــر  مـــن  توفيـــق، 
جديد يحمل اســـم “زحمة األيام”، 

مفاجـــأة  الكليـــب  صنـــاع  ويعـــد 
للجمهـــور، إذ يتم عـــرض مجموعة 
ســـامح  للراحليـــن:  الصـــور  مـــن 

العجمي وأشرف سالم.

عودة أشهر نجوم الغناء العربي مع احتفاالت العيد

اختلفت طرق استعدادات الناس الستقبال العيد في ظل وجود الكورونا، فهل ستختفي تلك 
الفرحة التي ننتظرها كل عام احتفااًل به أم سنتمكن من ممارسة طقوسنا التي تشعرنا ببهجة 
العيد، وهل ســتقتصر احتفاالت هذا العيد بالتجمعات العائلية الصغيرة خوًفا من التجمعات 
الكبيــرة والتزاًمــا بتطبيــق اإلجراءات االحترازية، وما الذي ســيفتقده النــاس أكثر هذا العام 
مــن تجهيــزات، إذ تباينــت آراء المواطنيــن بيــن من ســيمارس احتفاالته وتجهيزاته كالســابق 

وبين من سيغير خططه بالكامل؛ بسبب الكورونا.

وقال خالد الصاوي )مهندس( “إن من أهم 
مظاهر العيد هو صـــالة العيد واألضحية، 
وفـــي ظل تلك الظروف ســـنضطر للصالة 
في البيت بداًل من الذهاب للمسجد صباح 
وبالنســـبة  العيد، 
ضحيـــة  لأل
مـــن  ســـتكون 
خالل الجمعيات 
 ، ” مية ســـال إل ا
وبســـبب ظروف 
األزمة قـــال “إنه 

لن يتمكن من النزول لشـــراء مالبس العيد 
له وألســـرته، ســـأوكل تلك المهمـــة البنتي 
الكبرى لشـــراء مالبس العيد أونالين”، أما 
بالنســـبة للزيارات العائليـــة فقرر أن يبتعد 
عن الزيـــارات المنزلية؛ نظًرا لوجود بعض 
األهل واألصدقـــاء خارج البالد، فقال “إنه 
ســـيتواصل معهـــم “اوناليـــن” مـــن خـــالل 
وأضـــاف  االجتماعـــي،  التواصـــل  برامـــج 
الصـــاوي “ســـأفتقد كثيـــًرا أجـــواء صـــالة 
العيـــد التـــي كنـــت دائًمـــا ما احـــرص على 
أدائها كل عام، إضافة إلى زيارات األقارب 
واألصدقاء وتوزيع األضاحي في المحيط 
القريب يًدا بيـــد للمحتاجين”، ويقول “إنه 
ســـيقضي أيام العيد في مشـــاهدة األفالم 

والمسلسالت القديمة مع العائلة”.
مريم جمعة  اإلعــالم  بكلية  طالبة  وقالت 
األمور  الكثير من  بالتأكيد ستختلف  “إنه 
العيد”،  أيــام  خــالل  بها  تقوم  كانت  التي 

الــعــيــد كــنــت أقــضــي  يـــوم  فــتــقــول “أول 
وقتي صباًحا في زيارة األهل وثاني أيام 
الصغار  اخــوتــي  مــع  الــيــوم  اقــضــي  العيد 
في الخارج، واسترجع أيام طفولتي في 
اللعب معهم أما ثالث يوم فيكون لجلسات 

الــصــديــقــات لــكــن هــذا 
باني  أتوقع  العام 

سأقضي أيام العيد كأيام عادية لممارسة 
الباليستيشن  كلعب  المعتادة  هــوايــاتــي 
جديدة  مــهــارات  وتعلم  الكتب  ــراءة  وقــ
اونالين”، وقالت مريم بخصوص شرائها 
مالبس  تشتري  لــن  “إنــهــا  العيد  لمالبس 
جديدة هذا العام ألنه كما جرت العادة أن 
اخف  تكون  األضحى  للعيد  التجهيزات 
من تجهيزات عيد الفطر، فقررت أنها 
القديمة  مالبسها  بتنسيق  ســتــقــوم 
وأضــافــت  مختلف”،  بشكل  للظهور 
“أفتقد كثيًرا لعادة دائًما ما كنا نفعلها 
في أيام العيد وهو تجمع أمي وخاالتي 
في بيت جدتي لطبخ “عيش العيد”، 
وهو ألذ شيء بالنسبة لي في 

العيد”.
لطالب  وكان 
كليـــة 

رأي  يحيـــى  مصطفـــى  الصحيـــة  العلـــوم 
آخر فقال “ســـيكون العيد هـــذا العام عيدا 
اســـتثنائيا يختلـــف عـــن األعوام الســـابقة، 
يمكننا فيه ممارســـة أنشـــطة مختلفة في 
ظـــل وجودنـــا فـــي المنـــزل؛ بســـبب عـــدم 
قدرتنـــا على الخـــروج من المنـــزل والتنزه 
كالسابق، فيمكننا االستمتاع به مع األسرة 
وتقضية الوقـــت برفقتهم بداًل من تضييع 
الوقـــت مـــع األصدقـــاء كالمعتـــاد، وعـــدم 
االهتمـــام بالتجمع مع العائلة في مثل تلك 
المناســـبات، وســـأقضي وقتـــي أيًضـــا في 
أيام العيد في مشاهدة العديد من األفالم 

والبرامج المسلية”.
وأضـــاف مصطفـــى أنـــه بالطبع ســـيحاول 
وأنـــه  العائليـــة،  الزيـــارات  مـــن  التقليـــل 
ســـيفتقد كثيًرا أجـــواء صالة العيـــد، وانه 
لم يتمكن من النزول لشراء مالبس العيد؛ 

نظًرا لظروف األزمة حتى المحال المتاحة 
ممنوع فيها استخدام غرف القياس لذلك 

قام بشراء مالبس العيد “اونالين”. 
وأضافـــت طالبـــة كلية البحريـــن للمعلمين 
هاجـــر نزيـــه أن اســـتعداداتها للعيـــد هـــذا 
العام قد تغيرت بشكل كلي، فال توجد أي 
تجمعـــات مع األصدقاء خـــارج المنزل وال 
حتى زيارات عائليـــة، وقالت “الحظت أن 
كثيرا من صديقاتي اشتروا مالبس العيد 
عبـــر االنترنت “اونالين”، لكني لن اشـــتري 
هـــذا العام أي ثياب جديـــدة خصوًصا أني 
لن اذهب ألي تجمعات عائلية أو حتى مع 
األصدقاء، وسأكتفي بجلوسي في المنزل 

وسط أسرتي الصغيرة وأخوتي”.
وذكـــرت هاجـــر أن هـــذا الوضـــع يحزنهـــا 
كثيـــًرا كأي فتاة كانت تهتم كثيًرا بشـــراء 
مالبســـها الجديدة بنفســـها وتجهيز نفسها 
لتظهـــر بأفضـــل حلة فـــي مثل تلـــك األيام 
المميـــزة، وأضافـــت “قـــررت أنـــا وأخوتي 
تعويًضـــا للخـــروج مـــن المنـــزل خصوًصـــا 
أول يـــوم العيـــد بتجهيز ألعاب مســـابقات 
خفيفة وجوائز رمزية ونقدية “كعيديات”، 
وبالطبـــع يجب علينا أن نتضامن ونحافظ 
القواعـــد واإلجـــراءات االحترازيـــة  علـــى 
حفاًظا منا على حياتنا وعلى حياة الناس 

الغالين علينا”.

ــاحـــي ــع األضـ ــ ــوزي ــ ــة وزيــــــــارات األصــــدقــــاء وت ــي ــل ــائ ــع ــوس ال ــق ــط ــل افـــتـــقـــاد ل

طقوس عيد األضحى في عام”كورونا”... “أونالين” فقط

مصطفى يحيىمريم جمعة خالد الصاويهاجر نزيه
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الرصاص.. خطر يهدد حياة ثلث أطفال العالم
أفادت دراســة جديدة أن ما يقرب من ثلث األطفال في 
أنحاء العالم لديهم مســتويات مرتفعة من الرصاص في 
الــدم، حيث يــؤدي التلوث بالرصاص إلى تعرض ماليين 
يتعــذر  بدنــي  أو  الصغــار لخطــر اإلصابــة بضــرر عقلــي 

شفاؤه.
وأظهــرت الدراســة التــي أجرتهــا منظمة األمــم المتحدة 
البيئيــة،  إيــرث”  “بيــور  وجماعــة  “اليونيســف”  للطفولــة 
خمســة  مســتوى  لديهــم  طفــل  مليــون   800 نحــو  أن 
ميكروغرامــات مــن الرصــاص لــكل عشــر اللتــر أو أعلــى 
فــي مجرى الدم، وهي مســتويات تعد مرتفعة بما يكفي 
لإلضــرار بنمــو األدمغــة واألجهــزة العصبيــة واألعضــاء 

الحيوية مثل القلب والرئتين.
األميركيــة  والمراكــز  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وقالــت 
المســتويات  إن  منهــا،  والوقايــة  األمــراض  لمكافحــة 
المرتفعــة مــن الرصــاص لــدى األطفــال “ســبب للتحــرك” 
حســبما أفــاد التقريــر الــذي أشــار إلــى أن التخلــص غيــر 
المالئــم مــن البطاريــات ومصاهــر الهــواء الطلــق من بين 

مصادر التلوث الرئيسية.
وجــاء فــي التقرير الذي نشــر أمــس الخميــس: “النتيجة 

التــي ال لبــس فيهــا لهــذا البحــث هي أن الرصاص يســمم 
األطفــال فــي أنحــاء العالــم علــى نطــاق هائــل ولــم يتــم 

التعرف عليه من قبل”، حسبما نقلت “رويترز”.
العوامــل  مــن  واســعة  مجموعــة  إلــى  التقريــر  وأشــار 
المســؤولة عــن المســتويات المرتفعــة مــن الرصــاص في 
دم األطفــال منهــا التخلــص غيــر المالئــم مــن بطاريــات 
بالرصــاص  المطليــة  والبيــوت  الحمضيــة  الرصــاص 
ومســتودعات النفايــات اإللكترونيــة المطليــة بالرصاص 
المطليــة  الخزفيــة  األوانــي  بســبب  الملوثــة  واألغذيــة 

بالرصاص.

أن  إلــى  جديــدة  دراســة  توصلــت 
األشــخاص المتشــائمين يموتــون في 
وقــت أبكــر مــن أولئــك الذيــن ليــس 

لديهم أفكار سلبية بشكل علني. 
الذيــن  أولئــك  أن  الباحثــون  ووجــد 
حــول  ســلبية  توقعــات  لديهــم 
مــن  عاميــن  قبــل  ماتــوا  المســتقبل، 

أولئك الذين ليسوا متشائمين.
ومــع ذلــك، والمثيــر للدهشــة إلــى حد 
مــا، وجدوا أن كونك متفائال ال يطيل 

متوسط   العمر المتوقع.
البحــوث  الفريــق مــن معهــد  ويقــول 
الطبيــة فــي بريســبان بأســتراليا، إنــه 
يهتمــون  ال  ــائمين  ش المت أن  يعتقــد 
بأنفســهم أيضــا، مــا يؤدي إلــى تدهور 
ة  ـ ـ ن ر ا ق م أبكــر  وقــت  فــي  صحتهــم 

باآلخرين.
ووجدت دراســات سابقة ارتباطا بين 

التفاؤل والتشاؤم وبعض األمراض.

المتشائمون 
يموتون أبكر 

بسنتين
“تويتــر”  موقــع  علــى  ناشــط  نشــر 
للتواصــل االجتماعي فيديو لرحالة 
مغربــي تــرك بــالده عــام 2017، مــن 
علــى  للســعودية  الوصــول  أجــل 
بواجــب  والقيــام  هوائيــة  دراجــة 

الحج.
وبحســب الفيديــو، يكشــف ياســين 
عــن بدايتــه األولى في الســفر حول 
العالــم، فهو يبلغ من العمر 33 ســنة، 

برحلــة  القيــام  قــرر   2017 وفــي 
القــارات  العالــم الستكشــاف  حــول 
كتــاب،  فــي  وتدوينهــا  والثقافــات 
إلــى بثهــا فــي قناتــه علــى  إضافــة 
“يوتيوب”، وغاية منه في حج بيت 

هللا الحرام.
ســيرا  بــدأت  “رحلتــه  أن  وأضــاف 
علــى األقدام قبــل أن يقتني دراجة 

هوائية”.

أوتــار  واليــة  ســكان  أحــد  نــزل 
براديش الهنديــة، بناء على توصية 
مــن كاهــن، للغص فــي النهر فأصبح 

فريسة لتمساح هناك. 
وقالــت صحيفة “تايمــز أوف إنديا”، 
االثنيــن  مســاء  وقــع  الحــادث  إن 
الماضــي، فــي منطقــة الغابــات فــي 

محمية نمر دودوا. 
كومــار  رينكيــش  أن  وأضافــت، 

شــارك  عامــا،   18 العمــر  مــن  البالــغ 
 - “هافــان”  الدينيــة  الطقــوس  فــي 
وبعــد  المقدســة.  بالنــار  التضحيــة 
أوصــى  الطقــوس،  مــن  االنتهــاء 
الكاهن بأن يغطس كومار في النهر. 
وما أن نزل الشــاب إلى الماء، حتى 
انقــض التمســاح عليــه، وفــي ذلــك 
البائــس  الشــاب  والــد  أخــذ  الوقــت 

بالصراخ طالبا النجدة.

رحالة مغربي يسير منذ 4 سنوات من أجل الحج

بنصيحة كاهن.. غاص شاب في النهر فافترسه تمساح

فريق إدارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة 
المشرفة يزيل الكسوة القديمة ويركب الجديدة 

ويثبتها “واس”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تعــود  قديمــة  مقبــرة  اكتشــاف  تــم 
إلــى عهــد أســرة تانــغ )907-618( في 
محافظة فوتشــنغ بمقاطعة خبي في 

شمالي الصين. 
 وتــم اكتشــاف أكثــر مــن 20 قطعــة 
المقبــرة،  مــن  الثقافيــة  اآلثــار  مــن 
أبيــض  خزفــي  وعــاء  ذلــك  فــي  بمــا 
وفخــار مزجــج ثالثــي األلــوان ومرآة 
برونزيــة وثور يمشــي وأرنــب خزفي 
ووعــاء فخاري أحمر ومئات العمالت 
المعدنيــة النحاســية المكتــوب عليهــا 

“كاييوان تونغباو”.
بنــاء  وهيــكل  تصميمــات  وتشــير 
المقبرة وآثار الفخار األحمر والعمالت 
“كاييــوان  عالمــات  ذات  النحاســية 
أســرة  عهــد  إلــى  جميعهــا  تونغبــاو” 
تانــغ المتوســط والمتأخــر، الذي يعود 

تاريخها إلى أكثر من 1000 عام.

امــرأة  اســتغراق  لصــوص  اســتغل 
بريطانيــة تعيــش في باريس فــي النوم، 
ليدخلــوا منزلها ليال عبــر نافذة مفتوحة 
ويســرقوا منهــا لوحــات تشــكيلية عــّدة 
تقــّدر قيمتهــا بمــا بيــن مليــون ومليوَنــي 
دوالر. ومن بين اللوحات اثنتان للرّســام 
الفرنســي المعاصــر بيار ســوالج، على ما 
أفاد مصدر في الشرطة، وكذلك تضمنت 

غّلة اللصوص حلى ومبالغ نقدية.
وكان ســوالج احتفل في ديســمبر 2019 
بعيــده المئــة، وقد تمّيز منــذ العام 1979 
باستكشــاف الضــوء عبــر اللون األســود، 
وهــو معروف كونه أفضل من يســتخدم 
اللــون األســود فــي لوحاته بيــن الفنانين 
المعاصريــن. وقالــت الشــرطة إن امــرأة 
عامــا،   75 الســن  مــن  تبلــغ  بريطانيــا 
اســتغرقت في النوم فــي منزلها بمنطقة 
نافذتهــا  وتركــت  فيكتــور،  ســان  رو 

مفتوحة.

اكتشاف مقبرة 
صينية تعود لعهد 

أسرة تانغ

لصوص يسرقون 
لوحتين لبيار سوالج 

بمليوني دوالر
كادت فتاة صينية تعاني من مشكالت في القلب، أن تفارق الحياة، ولكنها بفضل جهود 
األطباء، ظلت واعية على الرغم من توقف قلبها عن النبض، وبقيت على قيد الحياة. 

تايمــز”، وقعــت  وفقــا لصحيفــة “جلوبــال 
بمقاطعــة  شــيان  مدينــة  فــي  الحادثــة 
شينسي، حيث بدأت مشكالت القلب عند 
هــذه الفتــاة بســبب عــدم النوم عــدة ليال، 
إضافــة إلــى إصابتهــا بالبــرد قبل أيــام من 
نقلها إلى المستشفى، جراء التهاب عضلة 
القلــب، الــذي يتطــور بســرعة وفــي لحظة 

توقف قلبها عن النبض.
ونتيجــة لذلــك قــرر األطباء ربطهــا بجهاز 
 ،ECMO  األكسجة الغشائية خارج الجسم
لتحســين عملية التنفس وتنشــيط القلب، 
حيــث بقيت علــى هذه الحالــة ثالثة أيام، 
كانــت خاللهــا فــي وعيها، حتــى أنها كانت 

تتواصل مع أصدقائها.

صينية ظلت بوعيها رغم توقف قلبها عن النبض

أعادت محكمة استئناف اتحادية فتح دعوى قضائية، أقامتها الممثلة 
األميركية آشلي جود التهام المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين 

بالتحرش الجنسي بها، قائلة إنه يمكن لجود مقاضاته بموجب قانون 
والية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل 

عروض جنسية. يشير األطباء، إلى أن قلة النوم، وكذلك زيادته، تزيد من خطر النوبات القلبية، لذلك ينصحون 
بضرورة النوم ما ال يقل عن 6 ساعات في اليوم. 

المطربــة  مغربيــة،  محكمــة  أدانــت 
بثمانيــة  بطمــة،  دنيــا  المغربيــة 
علــى  النافــذ،  الســجن  مــن  أشــهر 
خلفيــة التــورط في “قضية تشــهير” 
موقــع  عبــر  معروفــة  بشــخصيات 
التواصل االجتماعي “سناب شات”.

واتهمت بطمة بالضلوع في حســاب 
ينشــر “الفضائــح” ويكشــف تفاصيل 
من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت 

اسم “حمزة مون بيبي”.
فــي غضــون ذلــك، أدانــت المحكمــة 
مراكــش،  مدينــة  فــي  االبتدائيــة 
وســط البــالد، ابتســام بطمــة، وهــي 

شقيقة المطربة، بسنة من السجن.
وأصدرت القضاء حكما بالسجن 18 

شــهرا بحق مصممة األزياء، عائشــة 
عياش، و10 أشــهر لصوفيا شــاكري، 
التــي  القضيــة  فــي  تورطهــم  إثــر 
شــغلت الــرأي العامن حســبما ذكرت 

وسائل إعالم مغربية.
وكانــت دنيا بطمة نفت مرارا صلتها 
بالحساب المثير للجدل، وأكدت أنها 
تتعــرض لحملــة مــن قبــل أشــخاص 
يريــدون اإلســاءة إليهــا والنيــل مــن 

“نجاحها الفني”.
وتــم منــع بطمة من الســفر قبل عدة 
أشــهر، وقامت بإلغــاء متابعتها لعدد 
مــن الفنانيــن في موقع “إنســتغرام”، 
فــي تلميــح إلــى أنهــم لم يســاندوها 

في األزمة األخيرة.

“قضية تشهير” تسجن المطربة دنيا بطمة 8 أشهر

التواصــل  وســائل  علــى  انتشــر 
“يوتيــوب”  ومنصــة  االجتماعــي 
مقطــع فيديــو لعملية طــرد امرأة 
من على متن طائرة ركاب، وذلك 
الكمامــة  ارتــداء  بســبب رفضهــا 
الطبية. وأظهر الفيديو المنشــور 
عمليــة طــرد امرأة مــن على متن 

طائرة تابعة لشــركة “أميركان إيرالينز” األميركية، وذلك بعد رفضها ارتداء الكمامة 
أو أي غطاء للوجه مخالفًة بذلك اإلرشادات التي تفرضها شركات الطيران للحد من 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد. واعتبرت الراكبة المطرودة من على متن الرحلة 
المتجهة من أوهايو إلى نورث كارولينا، أنها لم ترتِد الكمامة بســبب حالة طبية، إال 
أن طاقــم الطائــرة طلــب منها ارتداءها لحماية نفســها واآلخرين فدخلت في جدال 
معهــم.  وبعــد أن طلــب منها مغــادرة المقصورة بدأ المســافرون بالتصفيــق والتهليل 

لحظة خروجها تقديرًا لقرار طاقم الرحلة.

رفضت ارتداء الكمامة فطردت من الطائرة

ثلث األطفال في أنحاء العالم لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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غرفة البحرين ترفع اسمى التهاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير  سلمان بن حمد آل خليفة

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

وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة عيد االضحى المبارك

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والجهاز التنفيذي واإلداري واألسرة التجارية والصناعية

 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 األضحى المبارك 
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه


