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ثّمن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة عالًيا ثقة واعتزاز عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة بالجهود الوطنية ألعضاء فريق البحرين كافة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا واحتواء تداعياتها، منوًها بأن اإلشــادة الملكية 

السامية تدفع فريق البحرين بجميع كوادره الوطنية المخلصة إلى بذل مزيد من العطاء حرًصا ووفاًء وإخالًصا للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

وأشـــار ســـموه إلـــى أن الدعم المســـتمر مـــن المقام 
الســـامي لجاللـــة الملك ألبطال الصفـــوف األمامية 
فـــرق  وجميـــع  والصحيـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  مـــن 
العمـــل المســـاندة والقائمين على الحملـــة الوطنية 
للتطعيـــم شـــكل الدافـــع المســـتمر لتحقيـــق التقدم 
المطلـــوب فـــي الحد من انتشـــار جائحـــة فيروس 
كورونا وحماية المجتمع من انعكاســـاتها الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية؛ لتكون مملكة البحرين 
كمـــا أرادها دوًمـــا جاللة الملك فـــي مقدمة الدول، 
بعطاٍء مخلص مـــن كوادرها الوطنية التي ضربت 
أروع األمثلـــة فـــي الصبر والعـــزم والجهد المتصل 

نحو تحقيق األهداف المرجوة.
وهنـــأ صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين بحلول عيد 
األضحـــى المبارك، داعًيا هللا جـــل وعال بأن يعيده 

علـــى الجميـــع بالخيـــر والبـــركات ودوام الصحـــة 
والســـعادة، ســـائاًل هللا عـــز وجـــل أن يحفظ جاللة 
الملـــك وينعـــم عليـــه بموفـــور الصحـــة والســـعادة 
وطول العمر، وأن يحفظ مملكة البحرين وأبناءها 
فـــي ظـــل قيـــادة جاللتـــه وهـــم ينعمـــون بالخيـــر 

والصحة والعافية.

الدعم الملكي ألبطال الصفوف األمامية دفعهم لمزيد من العطاء
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: نقدر عاليــا ثقة جاللته بفريق البحرين

المنامة - بنا

توافد الحجاج في الســـعودية، صباح أمس، إلى الكعبة المشـــرفة ألداء 
طـــواف اإلفاضة وســـط إجراءات احترازيـــة مكثفة فـــي أول أيام عيد 

األضحى المبارك.
من جانبه، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في “تويتر”: 
“نحمد هللا ســـبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشـــريفين، وإن ذلك 
ألكبر النعم التي حبانا هللا بها، مستشـــعرين مقاصد الشـــريعة في حفظ 

النفس وحمايتها من كل ضرر”.

الملك سلمان: خدمة الحرمين أكبر النعم

الرياض ـ واس
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أبرز توصيات ندوة “البالد”: لمراجعة قرار وقف االنتساب والتعليم المفتوح

دعوة إلصدار تشريعات تنظم عملية التعلم عن بعد

أوصـــت نـــدوة “البـــالد” بضـــرورة إصـــدار 
تشريعات تنظم عملية التعلم عن بعد.

كما رأى المشاركون ضرورة إعادة مراجعة 
قـــرار وزارة التربيـــة والتعليـــم رقـــم 812 
لســـنة 2010 بشـــأن وقف معادلـــة وتقويم 
الشـــهادة الجامعية األولـــى )البكالوريوس 
أو الليســـانس أو الدبلـــوم( التـــي تمنحهـــا 
مؤسســـات التعليـــم األجنبيـــة عـــن طريق 
نظـــام التعليـــم المفتـــوح ونظام الدراســـة 

باالنتساب ونظام التعليم عن بعد.
وأوصـــى المشـــاركون بعقـــد مؤتمر وطني 
واضحـــة  وإســـتراتيجية  رؤيـــة  لوضـــع 

للتعليم.
وقال النائب األول لرئيس مجلس النواب 
عبدالنبـــي ســـلمان إن العديـــد مـــن أوليـــاء 
األمور مازالوا غير مصدقين نتائج أبنائهم 
في العام الدراسي الماضي، حتى أن ولية 

أمـــر طلبـــت منه رفع مقترح بإعـــادة النظر 
فـــي النتائج، وهو مؤشـــر على وجود خلل 
في تطبيق نظام التعليم عن بعد ســـيكون 
المســـتوى  علـــى  المســـتقبلية  آثـــاره  لـــه 

التعليمي لألبناء.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
األهليـــة لدعـــم التعليـــم والتدريـــب نبيـــل 
الســـلمان لـــدى مشـــاركته بالنـــدوة إن قرار 

الوزارة بوقـــف أنظمة التعليم باالنتســـاب 
والمفتوح وعن بعد، يمثل تراجعا للخلف، 
ووضعا للعصا في عجلة التقدم واالزدهار 
العلمـــي والمعرفي. يشـــار إلـــى أن “البالد” 
وجهـــت دعـــوة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم 
للمشاركة بالندوة، ولكن اعتذرت األخيرة 

عن المشاركة.

المشاركون في ندوة “البالد”

اســـتمر ميناء خليفة بن ســـلمان، 
المنفـــذ البحري والتجـــاري األهم 
لمملكـــة البحرين الـــذي يتم عبره 
والتصديـــر  االســـتيراد  حركـــة 
الرئيســـة في البـــالد، في عملياته 
األول  النصـــف  طـــوال  بسالســـة 
الجـــاري، إذ أظهـــرت  العـــام  مـــن 
بيانـــات رســـمية حديثـــة مناولـــة 
نحو 202 ألف حاوية نمطية عبر 
المينـــاء خالل النصـــف األول من 
العام الجـــاري. وانخفضت حركة 
مناولـــة الحاويات خـــالل النصف 
األول مـــن العـــام الجـــاري مقارنة 
مـــع العـــام الماضـــي بنســـبة تقدر 
حركـــة  بلغـــت  إذ   ،%  14 بنحـــو 
مناولـــة الحاويـــات فـــي النصـــف 
األول مـــن 2020 نحـــو 231 ألـــف 

حاوية في نفس الفترة.

مناولة 202 ألف 
حاوية عبر ميناء 

خليفة بن سلمان
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راشد الحوطي محرقاوي“صيف البحرين” يقدم أمسيات شعبيةهجوم بسكين على رئيس ماليارتفاع أسعار الذهب“^” تتجول بمشعر منى
مع ارتفاع أذان ظهر أمس،  «

وهو أول أيام عيد األضحى 
المبارك، تجولت “البالد” في 
مشعر منى، حيث عبر عدد 

من الحجاج عن ارتياحهم من 
اإلجراءات التي توافرت بأعلى 

درجات الجودة.

ارتفعت أسعار الذهب أمس،  «
مدعومة بانخفاض في عوائد 
السندات األميركية ومخاوف 

بشأن ارتفاع متواصل لإلصابات 
بالساللة المتحورة )دلتا(، بيد 

أن صعود الدوالر كبح مكاسب 
المعدن األصفر.

هاجم مسّلحان، أحدهما يحمل  «
سكينا، رئيس مالي المؤقت 

أسيمي غويتا أثناء الصالة 
في الجامع الكبير في باماكو 
بمناسبة عيد األضحى أمس، 

وفق مراسل وكالة “فرانس 
برس” في المكان.

يقدم مهرجان صيف البحرين  «
في أيام عيد األضحى المبارك 

أمسيتين بحرينيتين بامتياز، األولى 
ستقام اليوم وتقّدمها فرقة قاللي 
للفنون الشعبية التي تشتهر بها 
مدينة المحّرق، يتبعها غًدا حفل 

لفرقة محمد بن فارس.

تعاقد نادي المحرق مع الالعب راشد  «
الحوطي؛ ليعزز صفوف الفريق األول 

لكرة القدم بالنادي خالل منافسات 
الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022. 

وانضم الحوطي إلى تدريبات نادي 
المحرق تحت قيادة المدرب الوطني 

عيسى السعدون.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

التظاهرات الشعبية تخرج يوميا متحدية قوات األمن

البحرين ستكون كما 
أرادها دوًما جاللة الملك 

في مقدمة الدول

علي الفردان

دبي - العربية.نت

تواصلـــت االحتجاجـــات في األهـــواز )جنوب غرب إيران( لليـــوم الخامس، 
احتجاجـــا علـــى شـــح الميـــاه. وأظهـــرت لقطات مصورة نشـــرها ناشـــطون 
مـــن حـــي الثـــورة في األهـــواز إطالق القـــوات األمنيـــة وابال مـــن الرصاص 
علـــى المتظاهريـــن، مـــا أدى لســـقوط جرحـــى. كمـــا وقعـــت مواجهـــات بين 
المتظاهريـــن وقـــوات األمن بحّي شـــلنك أباد في األهواز. وكشـــفت مقاطع 
الفيديو عن حجم التظاهرات الشعبية اليومية التي تخرج متحدية قوات 

األمن؛ احتجاجا على سوء األوضاع والخدمات وقطع المياه.

احتجاجات لليوم الخامس باألهواز

سيدعلي المحافظة

تصوير: خليل إيراهيم 



األنصاري.. قصة ملهمة في تخطي التوحد وحصد التفوق
“قصتـــه عمرهـــا 8 ســـنوات، انطلقـــت من 
االبتدائيـــة  الحضرمـــي  العـــاء  مدرســـة 
للبنيـــن، منذ العـــام 2013 وحتى 2021م، 
واأللـــم  والتحـــدي  الصبـــر  مـــن  ســـنوات 
منـــذ  باللـــه  والثقـــة  والتفـــوق  والنجـــاح 

اكتشاف حالته”.
بهذه العبارة بدأ هشام األنصاري يسرد لنا 
قصة نجاح وتفوق ابنه عبدالعزيز من فئة 
التوحـــد، مضيفا: أخذت أنا ووالدته عهًدا 
بأننـــا لـــن نتـــرك عبدالعزيـــز وأنه ســـيتعلم 
ويأخذ مكانه بين األســـوياء، فثقتنا بالله 
ا نحن  كبيـــرة وهـــذه قصة عشـــناها ســـويًّ
أســـرته وأبطال هذه القصـــة كثيرون ولو 
ذكرتهـــم جميًعا وشـــكرتهم، فلـــن أوفيهم 
حقهم، ولكن البطل الحقيقي لهذه القصة 
هو عبدالعزيز هشام األنصاري رمز الصبر 

والتحدي واإلصرار.
بـــدأ هـــذا  ويسترســـل قائـــًا: عبدالعزيـــز 
المشـــوار في صف إشـــراقة أمل بمدرسة 
العـــاء الحضرمي االبتدائيـــة للبنين وهو 
صـــف مـــن عـــدة صفـــوف أنشـــأتها وزارة 
التربيـــة والتعليـــم في عدد مـــن المدارس 
ال  وبنـــات ودعـــم  بنيـــن  مـــن  الحكوميـــة 
محـــدود من قبـــل وزير التربيـــة والتعليم 
ماجـــد بن علـــي النعيمي لهـــذه الفئة وهو 
يحتفـــل معهم في اليـــوم العالمي للتوحد 
فـــي كل عـــام ويشـــاركهم فرحتهـــم، وقد 

يـــد معلمـــات  تحـــت  تأســـس عبدالعزيـــز 
ذوات كفـــاءة عاليـــة من العلـــم والمعرفة 
التـــي مكنتهـــن مـــن التعامل مـــع طفل لم 
يلتحق بالروضـــة يوما، بل من البيت إلى 
المدرســـة عالـــم جديـــد علـــى عبدالعزيـــز، 
فهـــو انتقـــل من عزلـــة البيت إلـــى جدران 
المدرســـة قضى قرابـــة الســـنوات الثاث 
فـــي هذا الصف الـــذي كان بداية انطاقة 
عبدالعزيـــز وفي كل عام يتطور عن العام 
الـــذي قبله، ولكنني كولـــي أمر لهذا البطل 
لم أقف عند هـــذا الحد، فاتفقت مع معلم 
بـــأن  التميمـــي  الخاصـــة محمـــد  التربيـــة 
يـــدرس عبدالعزيـــز بعد الدوام المدرســـي 
لـــه  التحـــدي  بمثابـــة  عبدالعزيـــز  وكان 
وساهم بشكل كبير في تطوره وتأسيسه 
كذلك كنت أخرج من الدوام متعبا وأرجع 
ألخـــذ عبدالعزيز للـــدرس، ولكنني أخذت 
علـــى نفســـي عهـــدا بأننـــي مســـتعد أنـــي 
أضحـــي براحتـــي وبروحـــي مـــن أجل أن 

يتعلم عبدالعزيز. 
يبهـــر  وعبدالعزيـــز  الســـنوات  ومضـــت 
معلماته في الصف وأســـتاذه بقدرته على 

التعلم والقدرة على مقارعة األسوياء.
ويضيـــف: مديرة المدرســـة هيـــا الفضالة 
التـــي تدعم هذه الفئـــة وتقدم لها الرعاية 
والعنايـــة، فهـــي تكرمهم فـــي كل عام مع 
المتفوقيـــن تقديًرا وتشـــجيًعا لهم وحتى 

ال يشـــعروا بأنهـــم أقـــل مـــن غيرهـــم مـــن 
لعبدالعزيـــز  الداعـــم  وكانـــت  األســـوياء 
وزمائه الذين كانوا معه في صف إشراقة 
أمـــل الـــذي كان يحبهم كثيـــًرا، وبعد عدة 
ســـنوات تم تجربـــة عبدالعزيز في الدمج 
الجزئي مع أقرانه من األسوياء في بعض 
معلمتـــه  بمرافقـــة  الدراســـية  الحصـــص 
التـــي كانـــت ترافقـــه وتتابعـــه فـــي صـــف 
إشـــراقة أمل المعلمة منـــال العرادي فكل 
التحيـــة والتقديـــر لهـــذه المعلمـــة وجميع 
بمدرســـة  أمـــل  إشـــراقة  صـــف  معلمـــات 
العـــاء الحضرمي على هذا الجهد الجلي 
والواضح في تأســـيس عبدالعزيز وأثبت 
عبدالعزيـــز للجميع بأنه قـــادر على التعلم 
والعطـــاء بدعمنـــا نحـــن والـــده ووالدتـــه 
وأحبـــاؤه وبعدهـــا كانـــت الفرحـــة الكبرى 
بـــأن عبدالعزيـــز ســـينتقل لمرحلـــة الدمج 
الكلـــي، وكانـــت الفرحـــة الكبـــرى ودمـــوع 
العيـــن انهمـــرت بـــأن عبدالعزيز ســـينتقل 
لمرحلة الدمج الكلي مع أقرانه األســـوياء 
فـــي الصـــف األول االبتدائي، وســـيتحقق 
الحلـــم الـــذي طـــال انتظـــاره، فعبدالعزيز 

الذي كان ال ينطق حرفا ســـينتقل لمرحلة 
مهمة فـــي حياته وتحدي جديد كنا نامل 

فقط بأن يتعلم ويحقق النجاح فقط.
وأشـــار إلـــى أن معلمـــة الصـــف األســـتاذة 
والمربية الفاضلة مدينة عيســـى البصري 
التي كانت تدرس عبدالعزيز في صفوف 
الحلقـــة األولـــى، وكان عبدالعزيـــز بمثابة 
التحـــدي لها، فهي مـــرت بتجربة مع طفل 
آخـــر توحـــدي وكان مبدًعـــا كذلـــك، ولكن 
األســـتاذة أبهرتنا بتعاملها مـــع عبدالعزيز 
ودعمهـــا لهـــا حتـــى قبـــل أن تدرســـه، فهو 
منـــذ أن كان في صف إشـــراقة أمل تهتم 
وتعتني به، فما بالك وهو معها في الصف 

أمامها تدرسه مع زمائه الطلبة العاديين 
فـــي الصـــف وكان يبهرهـــا يومـــا بعد يوم 
بمســـتواه وبعـــد فصل دراســـي واحد في 
الصـــف األول وبعد ظهـــور النتائج تأتيني 
مدعـــوون  بأنكـــم  المدرســـة  مـــن  رســـالة 
لحفل تفوق طلبة وعبدالعزيز سيكرم مع 
طلبة الصـــف األول االبتدائي وهذه المرة 

اختلطت مشاعر الفرح بالدموع. 
صحيـــح بأننا نفـــرح في كل عـــام بتكريم 
عبدالعزيـــز مع صف إشـــراقة أمـــل، ولكن 
في ذلك العام بكينا فرحا بتفوقه ونجاحه 
فـــي الصـــف األول ويذكـــر عبدالعزيز في 
كلمـــة مديـــرة المدرســـة وال أزال أذكرهـــا، 

فهـــي قالـــت إنـــه يزيدنا فخـــًرا واعتـــزاًزا 
بـــأن الطالـــب عبدالعزيز هشـــام األنصاري 
مـــن صف إشـــراقة أمـــل يكرم مـــع كوكبة 
وأي  اعتـــزاز  وأي  فخـــر  أي  المتفوقيـــن، 
مشـــاعر في تلك اللحظـــة، مديرة متميزة 
تديـــر منظومـــة تربويـــة بكل اقتـــدار بكل 
حـــب وحنـــان، فهـــي األم الثانيـــة ألبنائها 
الطلبة، وفي نفس العام أصبح عبدالعزيز 
رمـــزا لمدرســـة العـــاء ووضعـــت مديـــرة 
المدرســـة صورتـــه على واجهة المدرســـة 
رمـــًزا للتحـــدي واإلصرار والتفوق، شـــكرا 
لهـــذه المديرة الفاضلـــة على كل ما قامت 

به من دعم.
ـــن أن عبدالعزيـــز عـــام بعد عـــام يبدع  وبيَّ
يبهر يتفوق ويكرم مع الطلبة المتفوقين، 
التكريـــم األبـــرز فـــي حياتـــه هـــو  ولكـــن 
تكريمـــه من قبل وزيـــر التربيـــة والتعليم 
كونـــه من ضمـــن 28 تجربة دمـــج ناجحة 
لـــذوي اضطـــراب  البحريـــن  فـــي مملكـــة 
طيـــف التوحـــد وكانت الفرحة وشـــعورنا 
بالفخـــر واالعتزاز، أي قبل جائحة كورونا 
فـــي الفصـــل الدراســـي األول ولـــم يقـــف 
عنـــد هذا الحد، فهو حتـــى فترة الجائحة 
كان يتعلـــم يتابع دروســـه وتطبيقاته عبر 
التيمـــز والبوابـــة التعليميـــة، وكان ياقي 
كل الدعـــم والمتابعـــة مـــن قبـــل معلماتـــه 
في المدرســـة ولكافة العاملين في وزارة 
ماجـــد  الوزيـــر  رأســـهم  وعلـــى  التربيـــة 

النعيمي

عبدالعزيز األنصاري

8 سنوات من الصبر 
والتحدي واأللم 

وقهر المرض

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة  آل 
رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع 
الرياضي الشيخ عبدهللا بن خالد 
آل خليفـــة، رفع فيها إلـــى المقام 
الســـامي لصاحـــب الجالة الملك 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات 
بمناســـبة تتويـــج ممثـــل جالـــة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الملكـــي  الفريـــق  قائـــد  الشـــباب 
للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمد آل خليفة بالمركز األول في 
بطولـــة إســـبانيا للقـــدرة لمســـافة 
الفريـــق  وحصـــول  كـــم،   120
المراكـــز  علـــى  للقـــدرة  الملكـــي 
الثاثة األولى في ســـباقات هذه 

البطولة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي 

برقيتـــه  فـــي  الرياضـــي  الرفـــاع 
والرعايـــة  الامحـــدود  بالدعـــم 
الكريمـــة مـــن جالة الملـــك، التي 
تحظـــى بهـــا الرياضـــة البحرينية 
للقدرة، والتي أسســـت وأسهمت 
فـــي تحقيق هـــذا الفـــوز العالمي 
هـــذه  أن  مؤكـــدا  المســـتحق، 
أبنـــاء  حققهـــا  التـــي  اإلنجـــازات 
الشـــيخ  ســـمو  بقيـــادة  المملكـــة 
ناصر بن حمـــد آل خليفة تعكس 
المســـتوى المتميز الذي يتمتع به 
ســـموه وأعضـــاء الفريـــق الملكي 
ومهـــارات  خبـــرات  مـــن  للقـــدرة 
مـــن  مكنـــت  عاليـــة  وإمكانـــات 
تحقيـــق العديـــد مـــن البطـــوالت 
الصعيديـــن  علـــى  والمســـابقات 
اإلقليمـــي والدولـــي، ورفع اســـم 
جميـــع  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

المحافل الرياضية.

جاللة الملك يتلقى برقية 
تهنئة من رئيس نادي الرفاع

المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

كولومبيا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
جمهورية  رئيس  إلى  تهنئة  برقية 
بمناسبة  دوكــي،  إيفان  كولومبيا 
ذكـــــرى اســـتـــقـــالل بــــــالده، أعـــرب 
جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عــن أطيب 
تهانيه وتمنياته له موفور الصحة 
والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تهنئ ملك بلجيكا
بعث عاهـــل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقيتي تهنئـــة إلى ملك مملكة 
بلجيـــكا جالـــة الملـــك فيليـــب، بمناســـبة ذكرى 
اليـــوم الوطني لبـــاده، أعربا فيهمـــا عن أطيب 
تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة 
ولشـــعب مملكـــة بلجيـــكا الصديـــق مزيـــدا مـــن 

التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
دولـــة رئيس وزراء مملكة بلجيكا ألكســـندر دي 

كرو.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

ثقة الشعب كبيرة في تجاوز المرحلة الراهنة
اإلنــجــازات مــن  لمزيد  ــع  داف البحرين  لفريق  الملكي  الــدعــم  زيــنــل: 

أشـــادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل بالدعم الملكي السامي المستمر 
والمتواصل مـــن عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة لجهود وأعمال فريق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ومؤكدة 
أن هـــذا الدعـــم يشـــكل دافعـــا كبيـــرا 
وحافزا عظيمـــا لمزيد من اإلنجازات، 
ومـــا تحقق من تقدم وتطور وقصص 
اإلشـــادات  نالـــت  متميـــزة،  نجـــاح 

المحلية والعالميـــة، في ظل التصدي 
لتداعيات جائحة كورونا.

وأشـــارت إلى أن ما تحقـــق من نتائج 
والتدابيـــر  الخطـــط  عبـــر  رفيعـــة، 
أثمـــرت  ومـــا  المناســـبة،  االحترازيـــة 
عنه مـــن انخفاض في أعداد الحاالت 
يعكـــس  ملحـــوظ،  بشـــكل  القائمـــة 
اإلدارة القياديـــة والتخطيط الشـــامل 
والمتكامل، تنفيـــذا لتوجيهات جالة 
العاهل ومتابعة حثيثة من سمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء. وأعربت 
خالص التهانـــي والتبريكات للشـــعب 

عيـــد  بمناســـبة  الكريـــم  البحرينـــي 
األضحى المبـــارك، وألبطال الصفوف 
فريـــق  أعضـــاء  وجميـــع  األماميـــة، 
الحملـــة  علـــى  والقائميـــن  البحريـــن، 

علـــى جهودهـــم  للتطعيـــم،  الوطنيـــة 
المخلصـــة والحثيثـــة. وأكـــدت الدعم 
البحريـــن  فريـــق  لمســـاندة  النيابـــي 
والعبور بالجميـــع إلى مزيد من األمن 
واالســـتقرار واالزدهـــار، والعودة إلى 
ســـتتحقق  التـــي  الطبيعيـــة،  الحيـــاة 
فـــي ظـــل تضافـــر الجهـــود ومضاعفة 
الوعـــي المجتمعـــي بـــإذن هللا تعالى، 
وأن ثقـــة الشـــعب البحرينـــي كبيـــرة 
فـــي تجـــاوز المرحلـــة الراهنـــة، وفـــق 
روح المســـؤولية الوطنية والشـــراكة 

المجتمعية.

فوزية زينل

القضيبية - مجلس النواب

دعم شوري كامل للفريق الوطني لتجاوز الجائحة
المصابين أعــداد  انخفاض  وراء  الملك  جاللة  توجيهات  الصالح: 

أعـــرب رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالح عـــن الفخر واالعتـــزاز باللفتة 
الكريمـــة التـــي أوالهـــا عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، لفريـــق البحريـــن برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وتهنئـــة جالته 
الخاصـــة بمـــا يحققه الفريـــق الوطني 
مـــن نجاحات مبهـــرة ومتواصلة، وما 
بذله من جهود جبارة في التعامل مع 
جائحـــة كورونـــا واحتـــواء تداعياتها 
عبـــر الخطـــط والتدابيـــر االحترازيـــة 
المناســـبة، والتـــي أثمـــرت ولله الحمد 
عـــن انخفاض أعداد الحـــاالت القائمة 
بشـــكل ملحـــوظ، مؤكـــدا أن التهنئـــة 

التـــي وجههـــا جالة العاهـــل تعبر عما 
يحملـــه كل مواطن ومقيم على أرض 
مملكـــة البحريـــن مـــن شـــكر وتقديـــر 
وعرفان ألعضاء فريق البحرين، وكل 

من ساهم في التصدي للجائحة.
أن  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
االهتمـــام الـــذي يوليه جالـــة العاهل، 
وتوجيهـــات جالته الســـديدة بتوفير 
واللقاحـــات  الصحيـــة  الخدمـــات 
للمواطنيـــن والمقيميـــن، إلـــى جانـــب 
االقتصاديـــة  الحزمـــة  إطـــاق 
والمبـــادرات التـــي حصنـــت االقتصاد 
األول  الدافـــع  هـــي  كانـــت  الوطنـــي، 
المتمثلـــة  اإلنجـــازات  لتحقيـــق 
بانخفاض أعـــداد المصابين بفيروس 

كورونا.

ونوه بالجهود التي قامت بها الحكومة 
برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس 
ألبطـــال  الـــدؤوب  والعمـــل  الـــوزراء 
الصفوف األمامية من الكوادر الطبية 
والصحيـــة والتمريضيـــة وجميع فرق 
القائميـــن  وكذلـــك  المســـاندة  العمـــل 
على الحملة الوطنية للتطعيم، والتي 

مثلـــت التطبيـــق األمثـــل لتوجيهـــات 
العاهـــل، وتمكنت مـــن خالها المملكة 
من الحد من انتشـــار فيروس كرورنا، 

والوصول للمرحلة الخضراء.
يشـــيد  الشـــورى  مجلـــس  أن  وأكـــد 
بتوجيهـــات جالـــة العاهـــل بمواصلة 
تقديـــم كل الدعـــم والمســـاندة لفريق 
الوطنيـــة  مهامـــه  إلنجـــاح  البحريـــن 
لتجاوز هذه الجائحـــة بنجاح، مؤكدا 
للخطـــوات  الكامـــل  المجلـــس  دعـــم 
واإلجـــراءات التـــي يقوم بهـــا الفريق 
أن  تمنياتـــه  عـــن  معربـــا  الوطنـــي، 
يشـــهد المســـتقبل القريـــب مزيدا من 

اإلنجازات على هذا الصعيد.

القضيبية - مجلس الشورى

علي الصالح

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
البحرين التفجير اإلرهابي الذي 
استهدف سوًقا في مدينة الصدر 
الشـــقيقة  العـــراق  بجمهوريـــة 
وأســـفر عن مقتـــل وإصابة عدد 
من األشـــخاص، معربـــة عن بالغ 
ألهالـــي  والمواســـاة  التعـــازي 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي 
الشـــقيق،  العراقـــي  والشـــعب 

العاجـــل  الشـــفاء  وتمنياتهـــا 
وأكـــدت  المصابيـــن.  لجميـــع 
تضامـــن  الخارجيـــة  وزارة 
مملكـــة البحريـــن مـــع جمهورية 
العراق الشـــقيقة في حربها ضد 
اإلرهـــاب، مجددة موقف مملكة 
البحرين الثابت المناهض بشدة 
للعنـــف والتطرف واإلرهاب بكل 

صوره وأشكاله.

البحرين تدين التفجير 
اإلرهابي بمدينة الصدر

 محرر الشؤون المحلية
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دعــا عــدد من أوليــاء األمور إلى تكــرار ندوة “أقــام األطفال” ضمن 
سلســلة نــدوات صحيفــة “البــاد”؛ وذلــك إلبــراز النمــاذج المتميــزة 
الفرصــة  الكتابــة مــن جهــة، وإتاحــة  المبدعيــن فــي  مــن األطفــال 
لآلبــاء واألمهات لاســتفادة من إرشــادات المتخصصيــن، فيما قدم 
المتخصصــون مرئياتهم المتعلقة بالنهوض بفئة األطفال والناشــئة 
والشــباب المبدعيــن فــي مختلــف المجــاالت، كمــا شــارك عــدد مــن 
األطفــال المتميزيــن فــي الكتابــة مــن الجنســين، وقدموا نمــاذج من 

كتاباتهم القصصية والنثرية والفنية.

موضوع النقاش: موهبة الكتابة

ونظمت أســـرة تحرير ملحق “أجيال 
حلقـــة  هيئـــة  علـــى  نـــدوة  البـــاد” 
حوارية عبـــر االتصال المرئي بعنوان 
“أقـــام األطفـــال”.. في رحـــاب كتاب 
المســـتقبل”، وذلـــك عصر يـــوم األحد 
توجهـــات  ضمـــن   2021 يوليـــو   18
منظـــور  لتقديـــم  “البـــاد”  صحيفـــة 
جديد لصحافـــة وثقافة الطفل بدأته 
بإصـــدار ملحـــق “أجيـــال البـــاد” في 
عـــدده األول بشـــهر يونيـــو الماضـــي 
وقـــد  “الموهوبيـــن”،  عنـــوان  وحمـــل 
جانـــب  مـــن  كبيـــر  باهتمـــام  حظـــي 
أولياء األمور والباحثين والتربويين 
والمهتميـــن بثقافة الطفل، وناقشـــت 
الحلقـــة التـــي أدارها مشـــرف تحرير 
الماحـــق بصحيفـــة “البـــاد” الزميـــل 
ســـعيد محمـــد موهبـــة الكتابـــة لـــدى 
األطفـــال والناشـــئة، ومـــدى اهتمـــام 
والتربويـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
واالجتماعيـــة بهذه المواهب وكيفية 
تمهيـــد الطريـــق لنجاحهـــا، بمشـــاركة 

الباحثة األكاديمية واإلعامية سهير 
المهندي، والمدرب فـــي مجال تنمية 
مهـــارات األطفال ســـمير إبراهيم نور 
فـــي  المتخصصـــة  والقاصـــة  الديـــن، 
أدب األطفـــال ندى فـــردان، والقاصة 
األطفـــال  أدب  فـــي  المتخصصـــة 
نســـرين النور، ومدربة التعلم السريع 
منـــى حبيل، ومجموعـــة من األطفال 
المبدعين في الكتابة، وتناولت إلقاء 
الضـــوء على أهمية االهتمـــام بإعداد 
وتنميـــة  الكتابـــة،  فـــي  الموهوبيـــن 
قدراتهـــم ليصبحـــوا كتاًبـــا ومؤلفيـــن 

في المستقبل.

سهير: أال تكون “مدفونة”

واألكاديميـــة  الباحثـــة  ولفتـــت 
ســـهير المهنـــدي نظـــر أوليـــاء األمور 
والمعلميـــن والمهتميـــن إلـــى ضرورة 
أال تكـــون مواهب األطفال “مدفونة”، 
ووصفت ذلـــك بقولها “حتى لو كتبوا 
كلمـــة بســـيطة أو تعبيًرا لغوًيـــا لفظًيا 
جميـــًا فا يجـــب أن نتعامل مع ذلك 
بشكل عابر، بل البد من االهتمام بهم 

والتركيز على كل تفاصيل ومبادرات 
الكتابـــة؛ ألننـــا نحتـــاج إلـــى األطفـــال 
المبدعيـــن الســـيما مـــع دخـــول عالـــم 
التقنيـــات اإللكترونيـــة التـــي قيـــدت 
إبداعات شـــريحة كبيرة من األطفال 
وحولتهم إلى متابعين ومســـتهلكين 
أكثـــر مـــن كونهـــم مبدعيـــن، وأن يتم 
اإللكترونيـــة  المنصـــات  اســـتغال 

لتقديم أفكارهم اإلبداعية”.

سمير: يا تربويون.. أبرزوا 

المواهب

مـــن جهته، أشـــار المـــدرب في مجال 
تنميـــة مهـــارات األطفـــال ســـمير نور 
الديـــن إلـــى أنـــه مـــع وجـــود مناهـــج 
جديدة واستراتيجية وأطر التعليم، 
لكـــن البد مـــن التركيز على اكتشـــاف 
المواهـــب. ووجـــه كامـــه للتربويين 
والعامليـــن فـــي حقـــل التعليـــم داعًيا 
إلـــى عدم االكتفاء بإبـــراز الموهوبين 
بـــل  فقـــط،  المـــدارس  حـــدود  فـــي 

تقديمهم للمجتمع.
الجائحـــة  فتـــرة  “خـــال  قولـــه  وزاد 

تحولنـــا إلـــى التعليـــم عن بعـــد، ومن 
خـــال برنامج )تيمز( اكتشـــف الكثير 
مـــن أوليـــاء األمور مواهـــب وقدرات 
لـــدى أطفالهم، وهـــذه المواهب كانت 
موجـــودة فـــي الســـابق وكان بعضهـــا 
محصوًرا في المـــدارس، وهنا نتمنى 
مـــن التربوييـــن، حتـــى لـــو كان معلم 
علـــوم أو رياضيات، فـــدوره مهم في 
اكتشـــاف المواهب والذكاءات، ومن 
تجربتنا )إبداع من البيت( ومســـابقة 
)بحريـــن  مؤسســـة  مـــع  )حزاوينـــا( 
ترســـت( اكتشـــفنا مواهـــب متميـــزة، 
الفرصـــة  إال  ينتظـــر  ال  الطفـــل  وأن 
الســـانحة ليثبـــت وجـــوده، وهـــذا مـــا 
تحقق من خال األنشـــطة التي قمنا 
بهـــا، لذلـــك، حين نعطـــي عيالنـــا قلًما 
أو ريشـــة سنكتشـــف مواهبهم، فقط 

لنفتح لهم المجال”.

منى: نلتقطها مثل المغناطيس

التعلـــم  مدربـــة  الـــرأي  فـــي  وأيدتـــه 
الســـريع منى حبيل، ووجهت كامها 
إلى اآلباء واألمهـــات أيًضا قائلة “كل 
طفل من أطفالنا لديه مقدرة إبداعية 
وقابل ألن يقـــدم موهبة متميزة، وال 
يجب أن ننتظر مؤسســـة أو مدرســـة 
أو معهـــدا أو معلما لنكتشـــف أطفالنا، 

فالكثير من الفرص متاحة”.
تجربتهـــا  فـــي  الفكـــرة  وأوجـــزت 
أطفالهـــا  مـــع  عملـــت  إذ  الشـــخصية، 
من عمر ســـنة حين اكتشفت ميولهم 
اإلبداعيـــة، فابنهـــا ميثم زكريـــا تميز 
الروضـــة  فـــي  األولـــى  ســـنته  مـــن 
بالمنحوتـــات، مؤكـــدة “هنـــاك فرصة 

البـــد أن نلتقطهـــا مثـــل المغناطيـــس، 
فيـــا أوليـــاء األمـــور، طفلكـــم متميـــز 
وكل الـــذي يحتاجه هـــو محبة األهل 
ورعايتهـــم وتقبلهـــم بمـــا هـــم عليـــه، 

وسيبدعون”.

نسرين: الموهوب كنز رائع

األطفـــال  قصـــص  كاتبـــة  وتطرقـــت 
نســـرين النـــور إلى ضـــرورة أن “نهتم 
بـــكل طفـــل وموهبته والمجـــال الذي 
يبـــدع وينبـــغ فيـــه، فمـــن  يمكـــن أن 
خـــال تخصصـــي وتجربتـــي أحببت 
كل المواهـــب، وحيـــن أزور المدارس 
نكتشـــف  األنشـــطة،  فـــي  أشـــارك  أو 
الرســـم  فـــي  الموهوبيـــن  األطفـــال 
والموسيقى والمســـرح، وقد شاركت 
مـــع عـــدد مـــن المـــدارس ومؤسســـة 
العديـــد  البحريـــن( وشـــجعنا  )إنجـــاز 
مـــن األطفال على أن يمثلوا إن كانوا 
يحبـــون التمثيـــل، ويعزفـــوا إن كانوا 
يحبون الموسيقى، وينشدوا إن كانو 
يحبون اإلنشاد، ودائًما نحيط أولياء 
األمور باإلرشـــاد والنصيحة بتشجيع 
أطفالهـــم؛ ألن ذلـــك يضاعـــف ثقتهـــم 
بأنفســـهم، فالموهوب كنـــز رائع ولكل 
طفل موهبة مختلفة، وقد رأينا كيف 
أن المدربيـــن مثل ســـمير نـــور الدين 
ومنـــى حبيـــل قدمـــا نمـــاذج متميـــزة 
من األطفال، ولـــكل طفل ميزة تمثل 

طاقة للمستقبل”.

ندى: هذا دافعي ورغبتي

وعبـــرت كاتبة قصـــص األطفال ندى 
فـــردان بأنهـــا “فـــي طفولتـــي تعودت 

علـــى متابعـــة مجلـــة ماجـــد والعربي 
المخصصـــة  والصفحـــات  الصغيـــر 
الســـيما  الصحافـــة،  فـــي  لألطفـــال 
سلســـلة المدرســـة الخضراء والليدي 
بيـــرد واقـــرأ، لهـــذا تعرفت علـــى دور 
مـــن  مكتبـــات  وزرت  عريقـــة  نشـــر 
دافـــع رغبتنـــي فـــي أن أنقلهـــا للجيل 
الحالـــي مـــن األطفـــال، ونحـــن أمـــام 
تجربة ومبادرة نشـــكر عليها صحيفة 
)الباد( إلصـــدار ملحق )أجيال الباد( 
ورقًيا وإلكترونًيـــا، فهم بذلك فتحوا 
المجـــال ألطفالنا لاســـتمتاع بجانب 
تربوًيـــا  بعنايـــة  يفتقدونـــه ومنتقـــى 
وثقافًيـــا وترفيهًيـــا، وكل مـــا نؤكـــده 
هـــو أن تتكاتـــف األيـــدي مـــع كوكبـــة 
من المتخصصين لتســـتمر المبادرات 
وننهض بثقافـــة الطفل ونأخذ بأيدي 

الموهوبين”.

لحظات جميلة مع المبدعين

مـــن  مجموعـــة  قـــدم  جانبهـــم،  مـــن 
األطفال نماذج من كتاباتهم، فالطفل 
فيصل طال علي سالم )10 سنوات، 
عضو نـــادي أطفال منصـــة إبداع من 
البيت( موهوب في الكتابة والقراءة 
وكـــرة القـــدم، أمـــا عبدالعزيـــز جمـــال 
العلوي )8 سنوات، عضو نادي أطفال 
منصـــة إبـــداع مـــن البيـــت( فموهبته 
في الرســـم واإلذاعة وكرة القم وكرة 
الســـلة، ويتميز ميثم زكريا )11 سنة( 
بالكتابة والقـــراءة والنحت، أما نورة 
محمـــد عبدالملـــك )9 ســـنوات، عضو 
نادي أطفـــال منصة إبداع من البيت( 
فقدمـــت موهبتها في الرســـم وكتابة 
القصـــص باللغـــة اإلنجليزية والطبخ، 
أما ماريا الجمري )6 سنوات، مدرسة 
دينا كانوا المصغرة التابعة لمؤسســـة 
بحريـــن ترســـت( فقـــرأت نموذجا من 
ســـيد  وتميـــز  القصصيـــة،  كتاباتهـــا 
حســـن ســـيد جواد )10 ســـنوات( في 
التمثيـــل وكتابـــة القصـــص وبرمجـــة 
الروبوتـــات وإلقـــاء الشـــعر، وجمعت 
موهبـــة الكتابـــة القصصيـــة األطفال 
شـــهد أحمـــد وإبراهيم حســـن ويقين 

السيد عبدهللا ومصطفى جاسم.

سهير المهندي

ماريا الجمري

ميثم زكريا

سيد حسن سيد جواد

فيصل طالل

يقين السيد عبدالله

نورة محمد

إبراهيم حسن

عبدالعزيز العلوي شهد أحمد

نسرين النورندى فردانمنى حبيلسمير نور الدين

المتخصصون وضعوا تصوراتهم واألطفال المتميزون قدموا إبداعاتهم في الكتابة
أوليــاء أمــور طالبــوا باســتمرار عقد نــدوة̂  “أقــام األطفال.. فــي رحاب كتاب المســتقبل”

محرر الشؤون المحلية

لقطة من ندوة “أقالم األطفال”
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ندوة “^” تناقش التعليم عن بعد وفرص عودة نظام االنتساب
بمشـــاركة برلمانييـــن ومســـؤول من هيئـــة “الجودة” وجمعية دعـــم التعليم

بعـــد  عـــن  نـــدوة  “البـــاد”  صحيفـــة  نظمـــت   ^
ناقشـــت موضـــوع التعليـــم عـــن بعـــد وفـــرص عـــودة 
نظام االنتســـاب، بمشاركة نخبة من الشخصيات ذات 

العاقة.
وبثت مناقشـــات الندوة مباشـــرة عبر منصات “الباد” 

الرقمية.
وقـــال منســـق النـــدوة الزميـــل ســـيدعلي المحافظـــة 
إن هـــذه النـــدوة تأتي بعـــد أن ألجأت جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19( الدول إلى اعتماد أنظمة التعليم عن بعد 
بالنســـبة للمراحـــل التعليـــم األساســـي والثانوي فضا 
عـــن الجامعي؛ من أجل ضمان اســـتمرار دوران عجلة 
التعليم، وتماشـــيا مـــع التقدم التكنولوجـــي الذي وفر 

البنية التحتية المائمة للعمل بهذا النظام.
ولفـــت إلـــى أن وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي مملكـــة 
البحريـــن أصدرت قـــرارا حمل رقم 812 لســـنة 2010 

بشأن وقف معادلة وتقويم بعض الشهادات الجامعية 
التـــي تمنحهـــا مؤسســـات التعليم األجنبيـــة، إذ نصت 
المادة األولى منه على أنه “يتم إيقاف معادلة وتقويم 
الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس أو الليسانس 
أو الدبلـــوم( التي تمنحها مؤسســـات التعليم األجنبية 
عـــن طريق نظـــام التعليـــم المفتـــوح ونظام الدراســـة 

باالنتساب ونظام التعليم عن بعد.
وأشـــار إلى أن هذه الندوة تأتي للوقوف على أســـباب 
ونتائـــج توقـــف العمـــل بنظام االنتســـاب فـــي التعليم 
العالـــي بعـــد 10 ســـنوات على صـــدور القـــرار، وفرص 
العـــودة إليـــه فـــي ظـــل التوجـــه الحالـــي نحـــو اعتماد 
أنظمـــة التعليـــم عـــن بعـــد لمؤسســـات التعليـــم العالي 

المحلية والخارجية.

الزميل سيد علي المحافظة مدير الندوة

المشاركون بندوة صحيفة “البالد”

عبدالنبي سلمان 

سلمان بندوة “^”: وجود خلل في تطبيق نظام التعليم عن بعد

^ قال النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن 
وزارة التربيــة والتعليــم أطلقــت منــذ العــام 2004 مشــروع مدارس 
المستقبل بفضل توجيهات جاللة الملك المفدى، وذلك بهدف التوجه 

للمستقبل بشكل يتجاوز ما هو تقليدي في العملية التعليمية.
وأشـــار لدى مشـــاركته بندوة التعليم 
عـــن بعـــد وفـــرص عـــودة االنتســـاب 
إلـــى أن الجائحـــة كشـــفت عـــن عـــدم 
تمكن الوزارة عن بلوغ هذه األهداف 
إلـــى وجـــود  الطموحـــة، إذ افتقـــرت 
سياســـة واضحـــة باعتبارهـــا الجهـــة 
المعنية والمســـؤولة عن التعليم، وأن 
التعليـــم في البحرين يســـير في خط 
عشـــوائي نتيجـــة عـــدم وجـــود هـــذه 

الرؤية الواضحة.
وذكر أن العمليـــة التعليمية يجب أن 
تكون واضحـــة لتمكن جميع الجهات 
والمختصيـــن مـــن دعمهـــا وتطويرها 

في أدواتها وتشريعاتها.
بنظـــام  العمـــل  توقـــف  إن  وقـــال 
االنتساب والتعليم المفتوح والتعليم 
عن بعد منذ 10 ســـنوات، ما زال غير 
واضـــح األســـباب وهـــو قـــرار بحاجة 

إلى إعادة مراجعة بعد ســـنوات على 
إقراره.

ولفـــت إلى أن الـــوزارة تفاخـــر اليوم 
بجاهزيتها لتطبيق نظام التعليم عن 
بعد، وتمكنها مـــن تطبيق هذا النظام 
خال فتـــرة الجائحة، وهـــو ما يؤكد 
الحاجـــة إلـــى إعادة النظر فـــي القرار 
القديـــم، مـــع عـــدم إهمـــال اعتبارات 
المطلـــوب  واالشـــتراطات  الجـــودة 
توافرهـــا في هذا النـــوع من األنظمة 

التعليمية.
وقـــال النائـــب األول إن العالم ما بعد 
الجائحـــة قد يتجه للتعليـــم الهجين، 
وذلـــك لتوفر البنيـــة التحتية الازمة 

لانطاق في هذا التوجه.
وأشـــار إلـــى أنـــه ال يمكـــن أن نســـمح 
ألنفســـنا بالعـــودة إلى الـــوراء، وأن ال 
تكـــون مســـألة انقطـــاع التكنولوجيـــا 

منشـــأ تخـــوف لانتقال نحـــو اعتماد 
أنماط التعلم عن بعد.

ولفت إلى وجود حاجة ماســـة لســـن 
تشـــريعات تنظـــم عمليـــة التعلـــم عن 
وسياســـة  رؤيـــة  علـــى  مبنيـــة  بعـــد 
واضحـــة، ال أن تكـــون مقتصرة على 

قرارات تتغير بتغير المسؤول.
وأكد أن االنتســـاب بشـــكله التقليدي 
أصبـــح من الماضي، ولكـــن هناك فئة 
في المجتمع بحاجة إلى نوع مشـــابه 
من التعليم وخصوصـــا فئة العاملين 
هـــي بحاجـــة إلطـــاق نظـــام مشـــابه 
قائـــم علـــى معاييـــر تضمـــن الجـــودة 

والمصداقية.
ورأى أن المباهـــاة باإلنجـــازات وعدم 
لعمليـــة  والناقـــد  الواقعـــي  التقييـــم 
تطـــور  علـــى  يســـاعد  لـــن  التعليـــم 
العمليـــة التعليمية، وهو دور مهم من 
األدوار المناطـــة بهيئة جودة التعليم 

والتدريب.
ولفت إلى أن العديد من أولياء األمور 

ما زالوا غيـــر مصدقين نتائج أبنائهم 
خال العام الدراسي المنصرم، حتى 
أن وليـــة أمر طلبت منـــه رفع مقترح 
بإعادة النظر في النتائج، وهو مؤشر 
علـــى وجـــود خلـــل في تطبيـــق نظام 
التعليـــم عـــن بعـــد ســـيكون لـــه آثاره 
المســـتقبلية على المستوى التعليمي 

لألبناء.

ودعـــا إلـــى عقـــد مؤتمر وطنـــي على 
لوضـــع  البحريـــن  مملكـــة  مســـتوى 
رؤية واســـتراتيجية واضحة للتعليم 
تتشـــارك فيه جميع الجهـــات المعنية 
بالتعليـــم ومســـتقبله، بحيـــث تكـــون 
رؤيـــة مجتمعيـــة شـــاملة، بـــدال مـــن 
أن تتـــرك العمليـــة التعليميـــة ألمزجة 

مسؤولين.

الكوهجي: عاصفة التعليم المدمج مقبلة... فاستعدوا لها

رئيس جمعية دعم التعليم: وقف “االنتساب” تراجع للخلف

ــة ــاصـ ــخـ ــة الـ ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ــة لــــطــــاب ال ــ ــح ــ ــاج ــ ــة ن ــ ــرب ــ ــج ــ ــد ت ــ ــع ــ ــم عـــــن ب ــلـ ــعـ ــتـ الـ

الجائحـــة فتحـــت العيـــون علـــى قـــرار وزاري ألغـــى التعليـــم عـــن بعـــد والمفتـــوح واالنتســـاب

^ قالت عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي إن التجربة الكندية في 
التعليم تتميز بشراكة ولي األمر الفاعلة في العملية التعليمية وتنشئة الجيل 
للدخــول للجامعــة إلــى جانب الوزارة، حيث وضعت الحكومــة الكندية ثقتها 

في أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون عن طريق أنظمة التعلم من المنزل.
ولفتـــت خـــال مشـــاركتها بنـــدوة التعلـــم 
عـــن بعـــد وفـــرص عـــودة االنتســـاب إلـــى 
أن الـــوزارة كانـــت محقـــة في وقـــف نظام 
التعليم باالنتساب ولكن اليوم وبعد مرور 
أكثر من 10 سنوات أصبح بإمكان الوزارة 
تجـــاوز التحديـــات الســـابقة والقدرة على 
تقييـــم جـــودة ومصداقيـــة كافـــة أنظمـــة 

وأشكال التعليم عن بعد.
وأشـــارت إلـــى أن لنظـــام التعلـــم عـــن بعد 

فوائـــد عديـــدة للطالب وأســـرته، حيث لن 
يضطر الطالب إلى الســـفر وتحمل مشاقه 
ومصاعبـــه ومخاطره وتكلفته، إلى جانب 
تحمـــل المشـــاكل النفســـية التـــي تصيـــب 

الطالب في الغربة.
التكنولوجـــي  التطـــور  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المتســـارع يمكن أن يشـــكل فرصـــة لتوفر 
البديـــل عـــن الجـــزء العملـــي، فضـــا عـــن 
الجوانـــب النظرية أو التخصصات التي ال 

تتطلب جوانب عملية.
وقالت الكوهجي إن الحكومة االلكترونية 
أثبتت فعاً وجود بنية تحتية قوية قادرة 
علـــى احتضـــان أنظمـــة التعليـــم عـــن بعد، 
وهـــو مـــا ســـيتيح للطالب فرصـــة االلتقاء 
بطلبـــة من مختلـــف دول العالم، وســـيعزز 

لديه التعلم االعتمادي على الذات.
وأشـــارت إلـــى أن التعلـــم عـــن بعد ســـاعد 
كبيـــر،  بشـــكل  الخاصـــة  التربيـــة  طلبـــة 
خصوصـــا ممـــن لديهـــم تحديـــات تتعلـــق 
ال  أن  ينبغـــي  وعليـــه  النفســـي،  بالعامـــل 
نعـــود للوراء، وأن نبني على ما تحقق من 

إيجابيات في هذه التجربة.
ولفتت إلى ضرورة الحاجة لســـن تشـــريع 
ينظـــم عملية التعلم عن بعد بدالً من تركه 

رهينة قرارات وزارية متغيرة.
المدمـــج  التعليـــم  إن  الكوهجـــي  وقالـــت 
عاصفـــة ينبغي االســـتعداد لها مـــن اليوم، 

ويجـــب أن يكـــون بشـــكل متسلســـل مـــن 
حيث نسبة التطبيق بحسب المرحلة.

التعليــم  لدعــم  األهليــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال   ^
والتدريب نبيل السلمان إن الكثير يخلط بين التعليم عن بعد والتعليم 
عن طريق اإلنترنت الذي يعد أحد أنواع التعليم عن بعد ويسمى أيضا 

التعليم اإللكترونى أو التعليم االفتراضى.
وأشـــار لدى مشـــاركته بنـــدوة التعليم 
عن بعـــد وفرص عودة االنتســـاب إلى 
أن التعليـــم عن بعـــد كمفهوم ظهر في 
القـــرن الثامن عشـــر وازدهر في القرن 

التاسع عشر والعشرين.
وذكـــر أن هـــذا النوع مـــن التعليم ظهر 
نتيجـــة الحاجـــة التي أنتجتهـــا الثورة 
الصناعية، وفتح أســـواق جديدة لبيع 
هـــذه الســـلع، ومـــا صاحبـــه مـــن تغيـــر 

كبيـــر في أنمـــاط حياة النـــاس وطرق 
معيشـــتهم واحتياجهـــم إلـــى معـــارف 
لمواكبـــة  جديـــده  ومهـــارات  جديـــدة 

العصر الصناعي في ذلك الوقت.
وقـــال إنـــه ومـــن أجـــل فتـــح المجـــال 
للجميع بتلقي هذه المعارف والمهارات 
للترقـــي والتقدم في حياتهـــم المهنية 
فـــي  الحكومـــات  لجـــأت  والمعيشـــية 
الغـــرب لفتـــح المجال للتعلـــم عن بعد، 

إذ إن هـــذا النظام ليـــس وليد الصدفة 
أو الســـاعة، وإنما هو حاجه مجتمعية 
خلقتهـــا األوضـــاع الســـائدة فـــي ذلـــك 

الوقت.
ولفـــت إلـــى أن هذا النوع مـــن التعليم 
كان لـــه أنمـــاط مختلفـــة مثـــل التعليم 
الراديـــو  )باســـتخدام  بالمراســـلة 
منتصـــف  فـــي  ثـــم  التلفزيـــون(،  أو 
التسعينيات باســـتخدام اإلنترنت، ثم 
ازدهـــر بعـــد ذلـــك فـــي القـــرن الحادي 
والعشـــرين وأصبح بالصورة المعهودة 

حاليا.
وأكـــد أن قـــرار الـــوزارة بوقـــف أنظمة 
التعليـــم باالنتســـاب والمفتـــوح وعـــن 
بعـــد، يمثـــل تراجعـــا للخلـــف، ووضعـــا 
للعصـــا فـــي عجلـــة التقـــدم واالزدهار 
عمليـــة  ويبطـــئ  والمعرفـــي،  العلمـــى 

الوقـــت  ففـــي  المســـتدامة،  التنميـــة 
الـــذي تشـــجع فيـــه الـــدول المتقدمـــة 
علـــى التعليـــم عـــن بعـــد لنشـــر التعليم 
والمعرفـــة بيـــن أفـــراد المجتمع يصدر 

لدينا مثل هذا القرار.
ولفت إلى أن الجائحة رغم ما ســـببته 
لنا من خســـائر علـــى مختلف األصعدة 
وفي جميـــع النواحـــي، إال أنها فتحت 
العيـــون على القرار الوزاري الذي ألغى 
أنظمـــة التعليـــم عـــن بعـــد والمفتـــوح 

واالنتساب.
وبيـــن أن الوزارة اضطـــرت أخيرا إلى 
العـــودة إلـــى التعليـــم عن بعـــد كخيار 
مدارســـها  فـــي  منـــه  بـــد  ال  أساســـى 

ومعاهدها وجامعاتها، رغم وجود هذا 
القـــرار، ما يعنـــى أن آليـــات اتخاذ هذا 
القرار لـــم تدرس المخاطـــر والكوارث 
والبدائـــل  التعليـــم  علـــى  وتأثيرهـــا 
أمـــام  البـــاب  وأغلقـــت  الموجـــودة، 
التعليـــم عن بعد رغم أهميته في مثل 

هذه المواقف.
وقال إن الســـعي لتحقيق الجودة في 
التعليم ال يمنع من تطبيق هذه األنظمة 
مســـتوى  علـــى  وتوفرهـــا  التعليميـــة، 
جيـــد من الجـــودة والمصداقية، وذلك 
الازمـــة،  التشـــريعات  بســـن  يتحقـــق 
وعـــدم االقتصـــار علـــى تقييـــم تجربة 

قصيرة وإصدار قرارات بناء عليها.

فاطمة الكوهجي

نبيل السلمان

 التجربة الكندية 
في التعليم تتميز 
بشراكة ولي األمر 

الفاعلة في التعليم

 الوزارة كانت 
محقة في وقف 

نظام التعليم 
باالنتساب 

 لسن تشريع ينظم 
عملية التعلم عن بعد 

بداًل من تركه رهينة 
قرارات وزارية متغيرة
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أحمد كريم

فريق تغطية ندوة “^”  

مدير عام بهيئة “الجودة”: إطالق برنامج للتلمذة المهنية قريبا
ــد ــن بعـ ــا عـ ــم بهـ ــي التعلـ ــن للبحرينـ ــم يمكـ ــول العالـ ــة حـ ــن 47 جامعـ ــة مـ ــة قائمـ إتاحـ

بندقية الجودة واالعتمادية
مــاذا لــو لم تكن الجائحة؟ هل كنا سنشــهد هــذا التحول 
الهائــل والســريع الــذي شــهدته المنظومــة التعليميــة في 
مملكــة البحريــن؟ وهــل كان ســيجد التعليــم عــن بعد أو 
االنتساب موطئ قدم له بين عناوين منتديات “البالد”؟

أصدقكــم القــول، كنت قد دونت هذا العنوان على قائمة 
المواضيــع المهمة التي يجــب أن أتناولها يوًما في قالب 
إعالمــي يحقــق األثــر المطلــوب منــه، وكان ذلــك قبــل 
الجائحــة؛ وذلــك أنه لم يكن من المعقول أن نتحدث عن 
تطور المنظومة التعليمية وريادتها فيما ال تزال الجهات 
المعنيــة فــي مملكــة البحريــن تصــّوب بندقيــة الجــودة 
التعليــم  أنظمــة  حــول  حديــث  كل  علــى  واالعتماديــة 

باالنتساب والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.

مضــت أكثــر مــن 10 ســنوات على قــرار وقــف االعتراف 
بالدراســة عــن طريــق هــذه األنظمــة الثالثــة لمرحلتــي 
الدبلــوم والبكالوريــوس، وبقي القرار طــوال هذه الفترة 
دون مراجعــة أو إعــادة نظــر وكأن األمــر ال يعنــي تلــك 
الجهات، وأن أهل البحرين ليسوا بحاجة لهكذا نوع من 

التعليم أصال.

ســابقا حاربــت البحرين األمية وانتصــرت عليها، واليوم 
بــات المؤهل الجامعي ضرورة عصرية ومتطلبا رئيســيًا 
المعيشــي  الوضــع  تحســن  وبالتالــي  المهنــي  لالرتقــاء 
واالجتماعي، فضال عن مواكبة أسلوب الحياة العصرية 

التي ال ترأف بالمتأخرين عن ركب التعليم.

هنــاك العديــد مــن الموظفين في القطاع العــام والخاص 
الذيــن  الثانويــة  الشــهادات  مــن حملــة  المنــازل  وربــات 
يحلمــون لــو تتــاح لهــم فرصــة الدراســة الجامعيــة عــن 
طريــق أنظمــة التعلــم عــن بعد، بما يتناســب مــع ظروف 
عملهــم وأوضاعهــم االجتماعيــة واألســرية، وهو واجب 
وطنــي يتحمــل مســؤوليته الجهات المختصــة بالتعليم، 
مــن خــالل االســتعجال والعمــل الجــاد نحــو توفيــر هــذا 
الخيــار لهــذه الفئات بما يســاعدهم علــى أن يكونوا أكثر 
إنتاجية وفاعلية في المسيرة التنموية لمملكة البحرين.

الجميــع بــات يشــيد اليــوم بقــدرة المنظومــة التعليميــة 
فــي مملكــة البحرين علــى التكيف مع ظــروف الجائحة، 
مــن خــالل جاهزيــة بنيتها التحتية للتعلــم عن بعد، وهو 
مــا يثيــر عــدة تســاؤالت وهــي: إن كانت البنيــة التحتية 
لتعلنــوا جاهزيتهــا؟  الجائحــة  انتظرتــم  جاهــزة فلمــاذا 
ولمــاذا انتظرتــم هــذه األزمــة لتبدأوا العمل علــى اعتماد 
قائمــة مــن الجامعــات المعتــرف بهــا للتعليــم عــن بعــد؟ 
ألــم تكــن الســنوات الماضيــة كافيــة لدراســة قــرار وقف 
التعليم عن بعد وإعادة االعتراف به بعد وضع الضوابط 

المطلوبة له؟

هذه التساؤالت تؤكد الحاجة إلى تغيير قواعد تخطيط 
المنظومــة التعليميــة، وضــرورة البــدء فــي بنــاء خطــة 
اســتراتيجية واضحــة وجاهزة لمواجهــة كافة المخاطر 
المحتملــة، ومواكبــة للتطــور التكنولوجــي، مــع التأكيــد 
علــى أهميــة تحقيــق معاييــر الجــودة والمصداقيــة فــي 
التعليميــة  األنظمــة  طريــق  عــن  المتحصلــة  المؤهــالت 

المختلفة.
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سيد علي المحافظة

العشيري: السنوات المقبلة ستكشف عن تشّوه بالكفايات التعليمية
ــات الــمــزيــفــة ــع ــام ــج ــور ال ــه ــد عــلــى ظ ــاع ــاب س ــس ــت ــاالن الــتــعــلــيــم ب

^ قـــال المدير العام لإلطـــار الوطني 
للمؤهـــالت واالمتحانـــات الوطنيـــة طارق 
مـــن عمليـــة  يتكـــون  التعلـــم  إن  الســـندي 
والكفايـــة،  والمهـــارة  المعرفـــة  اكتســـاب 
والتعلـــم بنظام االنتســـاب ال يحقق أركان 

العملية التعليمية المطلوبة.
ولفـــت خالل مشـــاركته بنـــدوة التعلم عن 
بعـــد وفـــرص عودة االنتســـاب إلى أنه في 
مقابـــل االنتســـاب هنـــاك برنامـــج التلمـــذة 
المهنيـــة الـــذي من المؤمـــل أن يـــرى النور 
قريبا في مملكة البحرين، حيث يتيح هذا 
النظـــام للطالب تغطيـــة الجوانب النظرية 
والعملية من خالل تقســـيم أيام األســـبوع 

بين الفصل الدراسي وموقع العمل.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة أصـــدرت قائمـــة 
العالـــم  فـــي  عريقـــة  مؤسســـة   47 مـــن 
تطـــرح برامـــج للتعلـــم عن بعـــد وذلك في 
بلدان شـــملت أميـــركا والمملكـــة المتحدة 
ونيوزلنـــدا وأســـتراليا، وهـــو مـــا ســـيتيح 
التعلـــم وفـــق هـــذا  البحرينييـــن  للطـــالب 
النظام قريبا، وذلك بعد التحقق من جودة 
البرامـــج التعليميـــة التـــي تطرحهـــا تلـــك 

المؤسسات ومخرجاتها.
وقال إن البحريـــن تمكنت خالل الجائحة 
من التحـــول للتعليم االلكتروني في فترة 
قصيـــرة، وهـــي تجربـــة ناجحـــة ينبغي أن 

نفتخر بها.
ولفت إلى أن التعليم المرن هو المستقبل، 

واالعتـــراف عـــن بعـــد هـــو أحد المشـــاريع 
الجديـــدة التي يتم العمـــل عليها في إطار 

التعليم المرن.
وذكـــر أن نظـــام االنتســـاب كان يفتقر إلى 
الجـــودة فـــي العمليـــة التعليميـــة وحســـنا 
فعلت الـــوزارة عندما أوقفته، واســـتبداله 

بنظـــام التعلم عن بعد للتخصصات التي ال 
تتضمن تخصصـــات عملية، حيث يتطلب 

الجانب العملي الحضور.
ورأى الســـندي أن ما بعد الجائحة ستكون 
التعليميـــة  والمؤسســـات  المنظومـــات 
بحاجـــة إلـــى االنتقـــال إلـــى نظـــام التعليم 

الهجيـــن، والذي يمزج بيـــن عدة طرق من 
التعليم في آن واحد.

وقـــال إن بعض الـــدول األوروبية اتجهت 
فعـــال إلى التعلـــم اإللكتروني فـــي التعليم 
الحصـــص  تقســـيم  خـــالل  مـــن  العالـــي 
الدراســـية إلـــى أيـــام حضـــور وأيـــام تعلم 
إلكترونـــي بالتعاون مع مؤسســـات عريقة 
فـــي التعلـــم اإللكترونـــي، حيـــث الحظـــوا 
ومســـتويات  الطلبـــة  درجـــات  ارتفـــاع 

تحصيلهم.
ولفت إلى أن الهيئة وبتوجيه من الرئيس 
أجـــرت  المضحكـــي  جواهـــر  التنفيـــذي 
عملية مقارنة مرجعية بعد أســـبوعين من 
الجائحـــة لنظـــام التعلـــم عن بعـــد وقيمت 

التجربة.
وأشـــار إلـــى أن أبـــرز الســـلبيات المالحظة 
بســـبب  االنقطاعـــات  هـــي  التجربـــة  فـــي 
الشـــبكة، إال أن الدراسة كشفت قوة البنية 
التحتيـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المملكـــة علـــى 

مستوى قطاع االتصاالت.
وقال الســـندي إن الئحـــة اعتماد جامعات 
خطـــوة  تمثـــل  اإللكترونـــي  التعلـــم  عبـــر 
لألمام، حيث تم اعتمادها بعد التحقق من 
جودتها وســـمعتها العالميـــة، حيث تصنف 
ضمـــن الجامعـــات المصنفـــة ضمـــن أفضل 
500 جامعـــة علـــى مســـتوى العالـــم، وهي 
ليســـت القائمـــة النهائيـــة، وإنما ســـتضاف 

جامعات أخرى.

^ قـــال النائـــب هشـــام العشـــيري إن 
أبـــرز األســـباب التـــي دعـــت وزارة التربية 
التعليـــم  نظـــام  وقـــف  إلـــى  والتعليـــم 
تعـــود  الخارجيـــة  للجامعـــات  باالنتســـاب 
إلـــى تدني جـــودة التعلم مقارنـــة بالتعليم 
التقليـــدي، إلـــى جانـــب صعوبـــة التحقـــق 
من مصداقية النتائج ال ســـيما في مرحلة 
البكالوريـــوس، فضـــال عن فقـــدان الجانب 

العملي.
ولفـــت خـــالل مشـــاركته بنـــدوة التعليـــم 
عـــن بعد وفرص عـــودة االنتســـاب إلى أن 
هـــذا النـــوع من التعليم ســـاعد على ظهور 
الجامعـــات المزيفة، والتـــي ال تعدو كونها 

مواقع إلكترونية.
وأشـــار إلـــى أن كل تلـــك األســـباب ألجأت 
الـــوزارة إلى التوقـــف عن االعتـــراف بهذا 

النظام من التعليم، خشية مخاطره.
وذكـــر أنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن الجامعـــة 
فرضـــت على الجميع االتجـــاه إلى تطبيق 
نظـــام التعليم عن بعـــد، إال أن تطبيق هذا 
النوع مـــن التعليم تم دون وجود تشـــريع 
ينظمـــه. وقـــال إن الجامعات اليـــوم وبعد 
تجربـــة التعليم عـــن بعد أصبحـــت تطمح 
النظـــام  مـــن  النـــوع  هـــذا  اســـتمرار  إلـــى 
التعليمـــي لما له من مردود اقتصادي على 
الجامعة وخفض لتكاليف أجور المعلمين، 

إضافـــة إلى القـــدرة علـــى اســـتيعاب أكبر 
عدد من الطلبة في الفصل االفتراضي.

ولفـــت إلـــى أن الجائحـــة منحتنـــا فرصـــة 
مهيـــأة إلجراء اختبار واقعـــي لهذا النظام 

من التعليم، وتقييم هذه التجربة.
ورأى أن التعليـــم عـــن بعـــد مـــا زال يفتقر 

للتشـــريع الـــذي يتيـــح العمل به، مـــا يعني 
أنه بعد انجالء الجائحـــة تنتفي الضرورة 
واالســـتثناء ويعـــود التعليـــم إلـــى مـــا كان 
التخصصـــات  طبيعـــة  أن  وأكـــد  عليـــه. 
إمكانيـــة  تفـــرض  مـــا  هـــي  والمقـــررات 
إتاحتهـــا للتعلـــم عـــن بعـــد أم ال، حيـــث إن 

التخصصـــات العمليـــة ما زالـــت ينبغي أن 
تـــدرس حضوريـــا، فيما يمكـــن المزج بين 
النظامين التقليدي وعن بعد للتخصصات 

التي تتضمن جوانب نظرية وعملية.
وقـــال إن الجائحـــة كشـــفت عـــن وجـــود 
مكامـــن ونقـــاط خلـــل فـــي مـــدى جاهزية 
المملكة للتعليم عن بعد، وهو ما يستوجب 

التطوير والمعالجة.
التربيـــة والتعليـــم  إلـــى أن وزارة  وأشـــار 
تطبـــق فعال نظام التعليـــم بالمنازل، وهذه 
التجربـــة فرصـــة حقيقية باإلمـــكان كذلك 
تقييمهـــا للبنـــاء عليها في دراســـة إمكانية 

اعتماد واالعتراف بنظام التعلم عن بعد.
وذكر النائب هشـــام العشـــيري إن الحاجة 
إلى ســـن تشـــريع ينظم عملية التعليم عن 
بعـــد، يهـــدف لوضع تصـــور ورؤية شـــاملة 

حول هذا النظام من التعليم.
وقال إن الســـنوات القادمة ستكشـــف عن 
وجـــود تشـــوه فـــي الكفايـــات التعليميـــة، 
وذلك لعدم الجاهزية الكاملة لدى المملكة 
لالنتقال للتعلم الكامل عن بعد. ولفت إلى 
أن فتـــرة ســـنة ونصف الســـنة غيـــر كافية 
لنقـــل تجربة التعلم عن بعد، ومشـــيرا في 
الوقت ذاته إلى أن جهوزية أبناء البحرين 
وثقافتـــه التكنولوجيـــة هـــي مـــن كان لهـــا 

الدور األكبر في إنجاح هذه العملية.

 طارق السندي

هشام العشيري

طبيعة التخصصات 
والمقررات تفرض 

إمكان إتاحتها 
للتعلم عن بعد أم ال

 التعليم عن بعد 
ضرورة تشريعية 

والقرارات “ال 
تبني تجربة”

أبرز توصيات ندوة “^”: 
لمراجعة قرار وقف االنتساب 

والتعليم المفتوح
^ ضـــرورة إعـــادة مراجعة قـــرار وزارة 
التربية والتعليم رقم 812 لسنة 2010 بشأن 
وقـــف معادلـــة وتقويـــم الشـــهادة الجامعية 
أو  الليســـانس  أو  )البكالوريـــوس  األولـــى 
الدبلـــوم( التـــي تمنحهـــا مؤسســـات التعليـــم 
األجنبيـــة عن طريق نظـــام التعليم المفتوح 
ونظام الدراســـة باالنتســـاب ونظـــام التعليم 

عن بعد.
- ضـــرورة إصـــدار تشـــريعات تنظـــم عمليـــة 

التعلم عن بعد.
رؤيـــة  لوضـــع  وطنـــي  مؤتمـــر  عقـــد   -

وإستراتيجية واضحة للتعليم.
يشار الى أن “البالد” وجهت دعوة لوزارة 
بالنـــدوة،  للمشـــاركة  والتعليـــم  التربيـــة 

ولكن اعتذرت األخيرة عن المشاركة.
صورة ضوئية من قرار وزارة التربية

 التعلم بنظام 
االنتساب ال يحقق 

أركان العملية 
التعليمية المطلوبة

البحرين تمكنت خالل 
الجائحة من التحول 
للتعليم اإللكتروني 

في فترة قصيرة

ضرورة إصدار تشريعات 
تنظم عملية التعلم عن 

بعد
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دعوة لفتح مصليات النساء بالشروط المطلوبة
رفــع خطيــب جامــع الخيــر بالمحرق الشــيخ صالح الجودر أســمى آيــات التقدير 
والعرفــان لجهــود فريــق البحريــن الوطنــي الكبيرة فــي مواجهة جائحــة كورونا 
)كوفيد 19(، وعمله الدائم والمستمر في تقليص عدد الحاالت وإنزالها إلى أدنى 
المســتويات، منوها بدور الوعي المجتمعي البحريني بكل شــرائحه في الوقوف 

صفا واحدا لمواجهة هذه الجائحة.

الفريـــق  مـــن  الجـــودر  الشـــيخ  وتمنـــى 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
والمجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
المناشـــدات  العديـــد مـــن  ومـــن خـــال 
مصليـــات  فتـــح  النســـاء  مـــن  الـــواردة 
النســـاء بالمســـاجد والمآتـــم والكنائـــس 
ودور العبـــادة كافة، مـــع االلتزام بجميع 
اإلجـــراءات والضوابط واالشـــتراطات 
النســـاء  مـــن  المطلوبـــة  االحترازيـــة 

المصليات.
وقال الشـــيخ الجـــودر إن “الدعوة تأتي 
من أخواتنا وبناتنا الفاضات مع األيام 
األضحـــى  عيـــد  واســـتقبال  المباركـــة 
بالمســـاجد  الصـــاة  ليقمـــن  المبـــارك 
والدعاء بأن يبعد هللا عن بلدنا البحرين 
هذا الـــداء والوبـــاء، وأن يجعـــل األيام 
المقبلـــة أيام خير وبركـــة على البحرين 

وأهلها، لتكون هذه األيام فرصة لعودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا وعـــودة الـــروح 
للمســـاجد مـــن خـــال الصـــاة والدعاء 

وقراءة القرآن وغيرها”.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أعـــرب الشـــيخ 
الجـــودر عن شـــكره وتقديـــره للمجلس 
األعلـــى للقضـــاء لدورهـــم الكبيـــر فـــي 
رعاية المســـاجد والمآتـــم ودور العبادة 
األخرى لتكون لمملكـــة البحرين تجربة 
رائدة وغير مســـبوقة فـــي المنطقة في 

هذا الجانب الروحي المهم.
الســـيدات  مـــن  العديـــد  وغـــردت 
علـــى مواقـــع  المواطنـــات والمقيمـــات 
التواصـــل االجتماعـــي وناشـــدن فيهـــا 
المســـؤولين والفريـــق الوطني ضرورة 
بالمســـاجد  النســـاء  مصليـــات  فتـــح 
والمآتم مـــع االلتزام بجميع اإلجراءات 

االحترازية التي يطلبها الفريق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد 19(، والتي تصب في مصلحة 
الحفـــاظ علـــى صحـــة كل الموجوديـــن 

على أرض البحرين.
وناشـــد عـــدد مـــن الســـيدات مـــن خال 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي الفريـــق 
الطبـــي الوطنـــي الســـماح لهـــن بالصاة 
الجهـــود  بعـــد  خصوصـــا  بالجوامـــع 
الكبيـــرة التي عمل بهـــا الفريق الوطني 
اإلصابـــة  حـــاالت  خفـــض  إلـــى  وأدت 
وتقليـــص أعـــداد اإلصابة فـــي البحرين 

خـــال الفتـــرة الماضية، والتـــي لم تكن 
لتتحقق لوال الجهـــود الجبارة التي قام 
بهـــا الفريق الطبي الوطنـــي بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، وجميع العاملين بالفريق.
وكانت وزارة الصّحة قد دعت المصلين 
باالشـــتراطات  االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى 
فتـــح  بعـــد  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

المساجد أبوابها للصاة.
ودعـــت إلـــى عـــدم التجّمع عنـــد أبواب 
المســـاجد، وذلك أثناء الدخـــول أو بعد 
الخـــروج منهـــا لمنـــع انتشـــار فيـــروس 

كورونا.
إلـــزام  وتنـــص شـــروط الدخـــول علـــى 
المصلين بارتداء الكمامات قبل دخولهم 
للمســـجد وعنـــد وجودهـــم بداخلـــه مع 
عـــدم إدخـــال أي شـــخص ال يرتديهـــا، 
وقيـــاس درجـــة حـــرارة المصليـــن قبل 
دخولهم إلى المسجد، والتأكد من عدم 
وجود أية أعراض عليهم، باإلضافة إلى 
حـــث الناس علـــى اســـتخدام المعقمات 
والمطهرات الخاصة باأليدي والمابس 

قبل دخول المسجد.

صالح الجودر

تحدثـــت الطبيـــب مقيـــم أول فـــي 
أســـماء  الطبـــي  الســـلمانية  مجمـــع 
الدوسري في مداخلة لها في برنامج 
“بكم نعود” بتلفزيـــون البحرين عبر 
تقنية االتصال المرئي، عن القصص 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا أبطال 
الصفوف األماميـــة بالقطاع الطبي، 
قائلـــة “إنهـــا تعمل بهـــذا المجال منذ 
فتـــرة ليســـت بالوجيـــزة ولقد مرت 
علي الكثير مـــن القصص والتي من 
الصعوبـــة أن تغـــادر الذاكـــرة ألنهـــا 

كانت مؤثرة بشكل كبير”.
وأضافت “هناك الكثير من المواقف 
المتعلقـــة بالنســـاء الحوامـــل )صغار 
الســـن(، فحيـــن تتعـــب إحداهـــن ثم 
تتوفـــى بالرغـــم من أن ليـــس لها أي 

أمـــراض أو عـــوارض صحيـــة، فإنك 
تفقد روحين وليست روحا واحدة، 
ناهيـــك عـــن التفـــكك األســـري الذي 
يصيـــب  الـــذي  واليتـــم  ســـيحدث، 

األطفال الصغار”.
وأضافـــت الدوســـري “هنالـــك أيضا 
المواقـــف التي يتعرض لهـــا والد أو 
والـــدة زميـــل يعمـــل معـــك، فعندما 
يتوفـــى فإنه يكون من الصعب جدا 

عليك أن تبلغ زميلك بهذا الخبر”.

 وفاة الحوامل وإبالغ الزمالء 
بوفاة عزيز أكثر القصص إيالًما

اخلوا المنزل وافتحوا األبواب عند تسرب الغاز
ـــرب ـــاالت التس ـــاء ح ـــف أثن ـــتخدام الهات ـــن اس ـــذر م ـــي يح ـــاع المدن الدف

أكــد القائــم بأعمال رئيس شــعبة التخطيط والتطوير بــاإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي النقيــب حمــد ســوار ضــرورة فتــح األبــواب والنوافذ لعمــل تهوية في 

البيت، مع إخالء المكان في حال وجود تسرب للغاز بالمنزل.

وأشار سوار، في حديثه لبرنامج “بكم 
نعـــود” بتلفزيون البحريـــن، إلى أهمية 
الرئيســـة  الغـــاز  ألســـطوانة  التوجـــه 
وإغاقها بأسرع وقت ممكن، ومن ثم 
يتصـــل بغرفة العمليات الرئيســـة على 

الرقم 999 ويطلب فرق الطوارئ.
ويزيـــد “هنالـــك أمـــور يجـــب تجنبهـــا، 
لعدم حـــدوث أي وقائـــع وخيمة، منها 

اســـتخدم  بالمـــكان،  الضـــوء  إشـــعال 
الهاتف بالقرب من مكان التســـرب، أو 
أي حركة من شـــأنها أن تحدث شرارة 

ألنه قد يتسبب بحدوث انفجار”.
ويتابـــع ســـوار “يجـــب إغـــاق جميـــع 
األجهـــزة؛ ألنهـــا تخلـــق شـــرارة والتي 
قـــد تـــؤدي النفجـــار امتـــدادي، كما أنه 
مـــن الضـــرورة عدم البحـــث عن مكان 

تســـرب الغـــاز فـــي البدايـــة، وأن يفعل 
وإغـــاق  المـــكان  إخـــاء  بعـــد  ذلـــك 

األجهزة وتهوية المكان وحضور فرق 
الطوارئ”.

النقيب حمد سوار

اســتمراًرا للزيــارات الميدانيــة التي تقــوم بها “البالد” للمناطــق المختلفة، 
رصدت عدسة الصحيفة النقص الخدمي األساسي في المنطقة الجديدة 
من مجمع 715 بمنطقة ســلماباد والمحاذي لجامعة البحرين للتكنولوجيا 
)جامعة AMA ســابقا(، حيث تفتقر للخدمات التحتية األساســية، أســوة 
بعــدد مــن المناطــق الجديــدة والتــي رصــدت الصحيفــة حالهــا، بتقاريــر 

سابقة.

فـــي  الجديـــدة  المســـاكن  وتبـــدو 
أخـــذت  وهـــي  المذكـــورة  المنطقـــة 
فـــي التصاعد، وبشـــكل مبعثر وغير 
يجمعهـــا  وهنالـــك،  هنـــا  منتظـــم، 
حـــال واحـــدة بالمنطقـــة وهو نقص 
الخدمـــات، مـــن شـــوارع، وأرصفـــة، 

وتبليط، وشبكات مجار وغيرها.

حلول ترقيعية

إلـــى ذلـــك، التقت “البـــاد” عددا من 

المواطنين فـــي المنطقة ومنهم من 
يســـكن بشـــقق مؤجـــرة، فـــي بنايـــة 
قريبـــة مـــن الشـــارع، حيـــث أكـــدوا 
للتلفيـــات  تتعـــرض  ســـياراتهم  أن 
المبكـــرة بســـبب الشـــوارع الترابيـــة 
والمتعرجـــة، موضحين أن المنطقة 
بحاجة ســـريعة ألن تـــزود بخدمات 

الصرف الصحي.
الشـــهابي  جعفـــر  المواطـــن  وقـــال 
المســـاكن  بأحـــد  يقطـــن  والـــذي 

الجديده الرابضة على طريق 1502، 
بأنـــه “يفتـــرض أن تهيئـــة الجهـــات 
المختصـــة للبنية التحتيـــة للمنطقة 
بشـــكل كامـــل، قبـــل الســـماح ببنـــاء 
البيـــوت والعمـــارات بهـــا، فالمنطقة 
مقبلة علـــى عمران كبير، وكلها عدة 
شهور، يدخل موسم األمطار والذي 

سيضع أصحاب المســـاكن مستقباً 
بوضع ال يحسدون عليه”.

وزاد الشـــهابي “لمـــاذا ننتظـــر وقوع 
المشـــاكل الخدميـــة لنضـــع الحلـــول 
ســـتضطر  ولمـــاذا  لهـــا؟  الترقيعيـــة 
الجهات المختصة مستقباً لتكسير 
الصـــرف  شـــبكات  لمـــد  الشـــوارع 

الصحـــي أو االتصـــاالت أو غيرهـــا، 
معطلة بذلك حياة الناس، ومســـببة 
وتعطيـــل  واإلزعـــاج  الضجـــر  لهـــم 

المصالح؟”.

تصريح البلدي

من جهته، قال العضو البلدي فيصل 

شـــبيب إن المتبع عادة في المناطق 
الجديدة، بأن يتم استكمال خدمات 
البنيـــة التحتيـــة بعـــد أن يصل عدد 
الســـاكنين فيهـــا مـــن 70 % إلى 80 
% مـــن مســـاحة األرض الموجودة، 
الفتا بأن المساحة الحالية للبنايات 
والبيـــوت القائمة أو التـــي في طور 
التشـــييد، لـــم تتعـــد العشـــرة بالمئة 

فقط.
وأكـــد شـــبيب أن اســـتكمال البنـــى 
لبنـــاء  اســـتباقي  بشـــكل  التحتيـــة 
المســـاكن وغيرهـــا هـــو أمـــر افضل، 
وأكثـــر جـــدوى، ووفـــرة للدولـــة من 
اإلضافيـــة،  والمصاريـــف  النفقـــات 
مؤكدًا أن المواطن ملتزم بدفع كلفة 
الرسوم التحتية لمنزله، وعليه فإن 
حصوله علـــى الخدمـــات التكميلية 
األساسية في المنطقة أمر مطلوب.

فيصل شبيب 
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توسعة المحجر البيطري الستيعاب 16500 رأس غنم وبقر
ـــم ـــي التصامي ـــة ف ـــي البيئي ـــاة النواح ـــن ومراع ـــى القاطني ـــروع عل ـــلبيا للمش ـــر س ال تأثي
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الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط  أكــد وكيــل 
العمراني خالد حســن أن مشــروع المحجر البيطري من المشروعات الحيوية والمهمة 
بســبب الزيــادة المطــردة في اســتيراد المواشــي والتي بلغت أكثر مــن 150 ألف رأس 

من المواشي في عام 2020.

وأوضـــح الدكتـــور خالـــد أحمـــد أن وكالـــة 
الثـــروة الحيوانيـــة تســـعى لزيـــادة الطاقة 
االســـتيعابية للمحجر البيطـــري من 5000 
رأس مـــن األغنـــام و600 رأس مـــن األبقار 
إلـــى 15000 ألف رأس من األغنام و1500 
رأس مـــن األبقار على عـــدة مراحل، حيث 
ســـيتم فـــي المرحلـــة األولـــى بنـــاء عدد 3 
حظائـــر لألغنـــام ســـعة الحظيـــرة الواحدة 

ألف رأس.
وأشـــار إلى “أن التوسعة الجديدة تقع في 
الطرف الجنوبي للمحجر القائم حاليًا منذ 
أكثر من ثالثين عاما وفي منطقة مصنفة 
زراعيًا وال توجد مساكن قريبة منها حيث 
ال تشـــكل هـــذه التوســـعة أي تأثير ســـلبي 
القاطنيـــن بالجـــوار، بعـــد أن تمـــت  علـــى 

مراعـــاة النواحـــي البيئيـــة فـــي التصاميم 
الهندسية للمشروع.

وبيـــن الوكيـــل أنـــه قـــد تـــم بالفعـــل إعداد 
طـــرح  ومتطلبـــات  الهندســـية  الرســـوم 
المناقصـــة الخاصة بالمشـــروع عن طريق 
شـــئون األشغال بالوزارة والتي تم طرحها 
بتاريخ 18 مارس  2021 من خالل مجلس 
المناقصـــات وتـــم ترســـية المناقصـــة على 
)شـــركة دار الخليج للتجـــارة والمقاوالت( 
والتي من المؤمل أن تبدأ في العمل قريبًا 

بعد توقيع العقد معها.
وأكـــد الدكتـــور خالد أن مشـــروع توســـعة 
المحجر البيطري يحظى بمتابعة مستمرة 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
الحـــرص  مؤكـــدا  العمرانـــي  والتخطيـــط 

مـــع  المشـــروع متوافقـــا  يكـــون  أن  علـــى 
التـــي  والهندســـية  البيئيـــة  االشـــتراطات 
الســـكنية  للمناطـــق  بيئـــة صحيـــة  تؤمـــن 
المجاورة خصوصا وأن التوسعة تقام في 

منطقة بعيدة عن المساكن.
وأشـــار الوكيـــل إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
قـــد اســـتوردت فـــي العـــام 2020 أكثر من 
156 ألف رأس من الماشـــية بزيادة قدرها 
أكثـــر مـــن 30 ألـــف رأس عـــن عـــام 2019 
ممـــا يســـتدعي تطويـــر وتوســـعة المحجر 
البيطـــري فـــي منطقـــة بـــوري الســـتيعاب 
الحيوانـــات  مـــن  المطـــردة  الزيـــادة  هـــذه 
الـــى  الفتـــا  دول  عـــدة  مـــن  المســـتوردة 
انتهـــاج اســـتراتيجية التوســـع فـــي فتـــح 
أســـواق جديـــدة لالســـتيراد بمـــا يتواكـــب 
مـــع اســـتراتيجية األمـــن الغذائـــي لمملكة 

البحرين.
وبيـــن الدكتـــور خالد أن الوزارة تحتســـب 
االســـتيراد  موافقـــات  بخصـــوص  رســـوم 
البيطـــري  الحجـــر  علـــى  رســـوم  وكذلـــك 
المحجـــر  توســـعة  أن  مبينـــا  للمواشـــي، 

البيطري سيمكن من زيادة كمية المواشي 
المســـتوردة بما يلبي االحتياجات الحالية 

والمستقبلية للسوق من اللحوم.
تســـتوفي  أن  علـــى  “نحـــرص  وقـــال: 
جميـــع االرســـاليات الحيوانيـــة لمتطلبات 
االســـتيراد حســـب قانون الحجر البيطري 
والئحتـــه   2003 لســـنة   8 رقـــم  الموحـــد 
التنفيذيـــة رقـــم 7 لســـنة 2004 باإلضافـــة 
إلى الدليل االسترشـــادي الخليجي للحجر 
البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون 
الزراعـــي فـــي اجتماعهـــا رقـــم 28 المنعقد 

في المنامة”.
المواشـــي استشـــارة  وشـــدد علـــى تجـــار 
المعنيين في وكالة الثروة الحيوانية قبل 
الدخول في تعاقدات الستيراد الحيوانات 
الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء 
لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير وأخذ 
الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة 
المســـتندات المطلوبـــة لتيســـير وتســـهيل 

حركة انسياب االرساليات في المنافذ.

مباشرة الذبح 

قـــرب  وبمناســـبة  نفســـه،  الصعيـــد  علـــى 
حلـــول عيد األضحـــى المبارك الـــذي يكثر 
فيه اســـتهالك اللحوم الحمـــراء دعا وكيل 
الثـــروة الحيوانية المواطنيـــن والمقيمين 
إلى التعامل مع المســـالخ المرخصة، وذلك 
لتوافـــر االشـــتراطات الصحيـــة في جميع 
مراحـــل العمل، عالوة علـــى تواجد طبيب 
بيطـــري مختـــص يتولـــى اإلشـــراف علـــى 
عملية الذبح، ويباشر بفحص الذبائح قبل 
مباشـــرة عمليـــة الذبح وكذلـــك بعد الذبح 
للتحقـــق مـــن خلوهـــا مـــن أية أمـــراض قد 

تؤثر على صحة اإلنسان.
وأضـــاف “التعامل مع المســـالخ المرخصة 
ســـيؤدي إلـــى عدم تشـــجيع أماكـــن الذبح 
العشـــوائية لمواصلـــة عملهم الذي تشـــوبه 
الكثيـــر من المخالفات وال يتضمن االلتزام 
حســـب  وذلـــك  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
قانون الصحة العامة رقم 43 لســـنة 2018 

واللوائح والقرارات المنفذة له”.

وأشـــار إلـــى أن وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة 
جهـــودًا  المختصـــة  إداراتهـــا  عبـــر  تبـــذل 
النهـــوض  أجـــل  مـــن  وكبيـــرة  متواصلـــة 
بفعاليات الحجر البيطري من أجل تحقيق 
أكبـــر قدر من الســـالمة الحيوية للواردات 
الحيوانيـــة وذلك حماية للثروة الحيوانية 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن أي آثار ســـلبية 
للموجات الوبائية التـــي تجتاح العالم من 
وقت آلخر، والذي يتطلب مواكبة التطور 
في مواجهـــة المخاطر اإلقليمية والدولية 
التي تســـببها األمراض الحيوانية السارية 

والمتناقلة والعابرة للحدود.

خالد أحمد

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

“^” تتجول في مشعر منى مع الحجاج صبيحة يوم العيد
مـــع ارتفـــاع أذان ظهـــر أمـــس الثالثاء 
20 يونيـــو 2021 الموافـــق للعاشـــر من 
ذي الحجـــة 1442، وهو أول أيام عيد 
األضحـــى المبـــارك، أنهى حجـــاج بيت 
هللا الحرام رمي جمـــرة العقبة الكبرى 
في مشـــعر منى وحلقوا أو قصروا بعد 
ذبح الهدي، وســـيبقون في “منى” أيام 
التشريق الثالثة، الحادي عشر والثاني 
عشـــر والثالـــث عشـــر مـــن ذي الحجـــة 
الثـــالث،  الســـتكمال رمـــي الحجـــرات 

الصغرى والوسطى والكبرى.
وقدوًما من المبيت من مشـــعر مزدلفة 
عرفـــات  علـــى صعيـــد  وقوفهـــم  بعـــد 
يـــوم اإلثنين “يـــوم عرفة” وهـــو الركن 
توافـــد  الحـــج،  أركان  مـــن  األعظـــم 
الحجيج على منى منذ شـــروق شمس 
وكانـــت  ويســـر،  ســـهولة  فـــي  اليـــوم 
“عدســـة البالد” قـــد تواجـــدت عن بعد 
فـــي هذا التقرير؛ لنقل بعض المشـــاهد 

بالتواصـــل  وذلـــك  منـــى،  مشـــعر  مـــن 
حمـــالت  مـــن  عـــدد  مـــع  والتنســـيق 
الحـــج، ورافـــق التقرير رئيـــس المركز 
اإلعالمـــي بحملـــة اإليمـــان للحـــج طه 
الجشـــي الـــذي تقدم بالشـــكر لصحيفة 
“البـــالد” على اهتمامها بمتابعة أوضاع 
الحـــج  وزارة  أن  مؤكـــًدا  الحجـــاج، 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية قدمـــت 
خدمـــات فـــي منظومـــة متكاملة على 
الرغم من انخفـــاض عدد الحجيج، إال 
أن كل الجهـــات الخدميـــة مضـــت في 
تقديـــم الخدمات على أعلى مســـتوى، 
وحرصت على توفير أعلى اإلجراءات 
حفاًظاعلـــى  الوقائيـــة؛  االحترازيـــة 

صحـــة الحجيـــج وســـالمتهم في ظل 
أوضاع جائحة فيروس كورونا.

العـــام  هـــذا  الحـــج  مناســـك  وتشـــهد 
وإداريـــة  وصحيـــة  أمنيـــة  إجـــراءات 
وزارة  بيانـــات  فحســـب  اســـتثنائية، 
الحج بالمملكة العربية السعودية، فإن 
عدد من تقدم عبـــر النظام اإللكتروني 
للتســـجيل للحج بلغ 558 ألف متقدم، 

تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 18 و65 عاًما، 
فيمـــا يبلـــغ عـــدد الحجـــاج المرخصين 
60 ألًفا من المواطنين والمقيمين ممن 
حصلـــوا علـــى التطعيـــم ضـــد فيروس 
كورونـــا، فيمـــا يتـــراوح عـــدد الحجاج 
الســـنوي قبل الجائحـــة، أي حتى العام 

2019 أكثر من مليوني حاج.
منـــى  فـــي مشـــعر  “البـــالد”  وتجولـــت 

حيـــث عبـــر عـــدد مـــن الحجـــاج عـــن 
ارتياحهم من اإلجراءات التي توفرت 
بأعلـــى درجـــات الجودة، الســـيما فيما 
يتعلق بالتفويج فـــي عرفات ومزدلفة 
ومنى ونظام تســـيير الحافالت بنظام 
دقيق عـــالوة علـــى انســـيابية الحركة 
فـــي منطقـــة الجمـــرات، وعلـــى الرغم 
مـــن انخفـــاض العـــدد كمـــا هـــو معتـــاد 

اإلجـــراءات  أن  إال  الجائحـــة،  قبـــل 
التنظيميـــة والفنية والخدماتية بقيت 
علـــى مســـتواها العالـــي حتى بالنســـبة 
لخدمـــات النظافة على مدار الســـاعة، 
وزيارة المشاعر من جانب المسؤولين 
لالطمئنان على سالمة الحجاج سواء 
فـــي أماكن ســـكنهم ومقار الحمالت أم 

في المشاعر المقدسة.

حجاج في مخيمهم بمنى صبيحة يوم العيد حاج: تفويج الحجاج في الحافالت وفي الجمرات بنظام دقيق الحاج طه الجشي

السعودية تتفوق 
على نفسها في 

رعاية ضيوف الرحمن
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سعيد محمد



عبدالله الدوسري زينب عبداألميرمحمد العباسيعمار قمبر

منح أصحاب ذوي الدخل المحدود مساكن بالتمليك أو التأجير
5 نـــواب يقترحـــون تعديـــا يوســـع دائـــرة المســـتفيدين مـــن الخدمـــات اإلســـكانية

local@albiladpress.com 08

أشار وزير اإلسكان باسم بن يعقوب الحمر عن مرئيات وزارة اإلسكان بخصوص االقتراح بقانون بتعديل 
المادة رقم )1( من المرسوم بقانون رقم )10( لسنة 1976م بشأن اإلسكان، إلى أن نظام اإلسكان يهدف 
إلــى تحقيــق غايــات دســتور مملكــة البحريــن في العمــل على توفير الســكن لذوي الدخــل المحدود من 
المواطنيــن بتقديــم الخدمــة اإلســكانية، أي تمكيــن المواطــن غيــر القــادر علــى توفير ســكن مالئم له 

وألسرته من الحصول على سكن مالئم باعتباره حقا من حقوقه.

باالقتـــراح  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  وأضـــاف: 
بقانـــون بشـــأن مرئيـــات وزارة اإلســـكان 
بخصوص االقتراح بقانون بشـــأن تعديل 
المادة األولى من المرســـوم بقانون رقم 
)10( لسنة 1976م، فإن الوزارة تقترح 
أن تكون الصيغة أكثر شموال بحيث 
تتيـــح للوزارة الفرصـــة إلضافة أي 
خدمـــات أو برامـــج جديدة دون 
تقييد مما يتيح اســـتفادة عدد 
أكبر من المواطنين من خالل 
لـــذا  تنوعـــا؛  أكثـــر  خدمـــات 
نقترح لتعديل المادة األولى 
مـــن المرســـوم بقانون رقم 
فـــي   1976 لســـنة   )10(
شـــأن اإلســـكان الصياغة 

التالية: “يستبدل بنص المادة )1( من المرسوم بقانون رقم 
)10( لســـنة 1976 في شـــأن اإلســـكان، النص اآلتي: تتولى 
وزارة اإلســـكان تمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود 
مـــن توفيـــر الســـكن المالئـــم مـــن خـــالل تقديـــم الخدمات 
اآلتية: خدمة التمليك، وخدمة تأجير مســـكن، والخدمات 

التمويلية للشراء أو البناء أو ترميم مسكن قائم”.
وبيـــن أنه يمكن لوزير اإلســـكان إضافة أيه خدمات أخرى 
تهـــدف إلـــى توفيـــر الســـكن لـــذوي الدخـــل المحـــدود من 
المواطنين، وبذلك تصبح المادة أكثر شـــموال دون تحديد 
النـــوع المســـكن، حيـــث بإمـــكان المواطـــن االســـتفادة من 
الســـكن في هيئة بيت أو شـــقة أو قســـيمة ســـكنية سواء 
عـــن طريق التمليك أو الخدمـــات التمويلية، علما بأن هذه 
المرئيـــات غيـــر نهائيـــة وأن الـــرد النهائـــي حـــول االقتراح 
بقانـــون ســـيضمن فـــي مذكـــرة رد الحكومـــة حـــول هـــذا 

االقتراح.

وزير اإلسكان: لتكن الصيغة أكثر شموال وبال تقييد
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Vacancies Available
Westin Hotel Bahrain City Centre 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact
32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

 Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33604446  or  INFO@JOUBAR.COM 

Mazarana Food Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

36468995  or  bader.albahrain.trading@GMAIL.COM 

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39627407  or  E_RAWTHER1@HOTMAIL.COM 

Secure Me W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

KARAMI FOODS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39338545  or  hr@karamicatering.com 

STONE MIX FOR CEMENT PRODUCTS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34170777  or  ANSS72@HOTMAIL.COM 

Rose Leaf W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

39003797  or  ALKOOHEJI72727@GMAIL.COM 

RASEEL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER )MARKET RESEARCHES( 
 suitably qualified applicants can contact
33111105  or  CEO@GRANDFLORI.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY )W.L.L( 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17727925  or  yousif@aanass.net 

Shelf Drilling Services Limited )Bahrain Branch( 
has a vacancy for the occupation of

  PETROLEUM REFINING SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17503000  or  MEDHAT.ELKHAMISY@SHELFDRILLING.COM 

Dr Abdulla Kamal Medical Centre W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR)CONSULTANT( 
 suitably qualified applicants can contact

17241412  or  DOCJALALKAMAL@MAC.COM 

ALAAEDDINE BIN AL TAHER AKRMI COMPANY BAHRAINI PARTBERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38960752  or  ALAADIN_AKREMI@HOTMAIL.COM 

TABISH MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

CAPTAIN SHANAB SPORT WEAR 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36255652  or  CABTEN00SHANAB@GMAIL.COM 

J.B TENNIS ACADEMY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36651823  or  KHANANEEZA411@OUTLOOK.COM 

ABUSHAQRA MARKETING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

32286956  or  MOHD.ABUSHAQRA@HOTMAIL.COM 

Buzayed Service Center w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39696922  or  BUZAYEDCARS@YAHOO.COM 

NEW PEAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39688345  or  MUFADHAL@FAIROZLOGISTICS.COM 

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST )GENERAL( 
 suitably qualified applicants can contact
17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

VAM SYSTEMS  FZC   FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17533701  or  VINAY.NAIR@VAMSYSTEMS.COM 

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

 suitably qualified applicants can contact

17272998  or  SSALEH@AMERICANA.BH 

REYNAERS MIDDLE EAST CO. W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

17877266  or  ali.khalaf@REYNAERS.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

PHARMINE CLEARANCE AND CONSTRUCTION PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

33773801  or  PHARMINE.GROUP@GMAIL.COM  

مروة خميس

رفـــع 5 مـــن أعضـــاء مجلـــس النـــواب إحالـــة 
)1( مـــن  المـــادة  االقتـــراح بقانـــون بتعديـــل 
 1976 لســـنة   )10( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
والـــذي تنص على أن تتولى وزارة اإلســـكان 
إنشاء المســـاكن التي تخصص للتوزيع على 
المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك 
إقـــراض  الـــوزارة  تتولـــى  كمـــا  التأجيـــر،  أو 
المواطنين بغرض إنشـــاء مساكن جديدة أو 
شـــراء أو إصالح مساكن قائمة وفقا إلحكام 
القانون، شـــرطا بأن تكون عن طريق أي من 
البرامج اإلسكانية التي تقدمها الوزارة عمال 
بأحكام المادة )95( من المرسوم بقانون رقم 
)54( لســـنة 2002م بشـــأن الالئحـــة الداخلية 
لمجلـــس النواب وعلى األخـــص الفقرة التي 
تشـــير إلى يحيـــل الرئيس االقتـــراح بقانون 
إلـــى اللجنـــة المختصـــة إلبـــداء الـــرأي فـــي 
فكرتـــه، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم االقتراح 

قبل وضع تقريرها بشأنه.
وضم مقدمو المقترح كالً من  النواب محمد 
عيسى العباسي، عبدهللا إبراهيم الدوسري، 
زينـــب عبداألميـــر خليل، عمار ســـامي قمبر، 

خالد صالح بوعنق.
المذكـــرة  فـــي  االقتـــراح  مقدمـــو  وبيـــن 
اإليضاحيـــة إلى أنه اســـتنادا إلـــى المادة )9( 
من دســـتور مملكـــة البحرين المعـــدل والتي 
نصها:”تعمل الدولة على توفير السكن لذوي 

الدخل المحدود من المواطنين”.
وقالـــوا فـــي مذكرتهـــم “اســـتنادا إلـــى المادة 
)92( من الدســـتور التي تمنح الحق ألعضاء 
مجلس النواب في تقديم اقتراحات بقانون، 

فإننـــا نتقـــدم باقتراحنـــا هذا الـــذي يتكون 
فضـــال عن ديباجـــة من مادتيـــن الثانية 

تنفيذية تنص على الجهات المنوط بها 
تنفيـــذ أحكام هـــذا القانون، في حين 
تنص األولى منه على استبدال نص 
المـــادة رقم 1 من المرســـوم بقانون 
رقـــم )10( لســـنة 1976 فـــي شـــان 
اإلسكان، ففي النص السابق كانت 
علـــى  الـــوزارة  خدمـــات  تقتصـــر 
إنشـــاء المســـاكن التـــي تخصص 
للتوزيع على المواطنين )تمليكة 
وتأجيـــرة(، وإقـــراض المواطنين 
بغرض إنشاء مســـاكن جديدة أو 

شـــراء أو إصالح مســـاكن قائمة، ويأتي هذا 
االقتراح بنص جديد أكثر وضوحا وتحديدا 
اإلســـكان  وزارة  تقدمهـــا  التـــي  للخدمـــات 
للمواطنيـــن ذوي الدخـــل المحـــدود، وهي 3 
خدمـــات كالحصول على مســـكن عن طريق 
التمليك أو التأجير، إلى جانب تمويل شراء 
أو بنـــاء أو ترميـــم مســـكن والحصـــول على 

قســـيمة ســـكنية، باإلضافة إلى إعطاء الحق 
لوزيـــر اإلســـكان بإضافة أيـــة خدمات أخرى 
يتطلبهـــا الوضـــع االقتصـــادي واالجتماعـــي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وتصب فـــي مصلحة 
الملف اإلسكاني في المملكة بما يكفل توفير 

السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود”.
وأشـــار مقدمـــو المقتـــرح إلى أن ذلـــك يأتي 

لضـــرورة تحديـــد الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
الدخـــل  ذوي  للمواطنيـــن  اإلســـكان  وزارة 
المحـــدود تحديدا واضحا ال لبس فيه، األمر 
الـــذي يؤكد على واجـــب الدولة الدســـتوري 
المتمثل في العمل على توفير السكن المالئم 
لـــذوي الدخل المحـــدود مـــن المواطنين كما 
نصت عليـــه المادة )9/و( من دســـتور مملكة 

البحرين المعدل.
وأضــافــوا: لما كــان ذلــك وكــان مــن واجــب 
استكمال  على  العمل  التشريعية  السلطة 
القوانين  في  التشريعية  النصوص  وكمال 
ــا يــتــطــلــب تــعــديــلــه  ــذة وتـــعـــديـــل مــ ــافـ ــنـ الـ
الــمــواطــنــيــن ويحمي  بــمــا يــحــفــظ حــقــوق 
مكتسباتهم التي نص عليها دستور مملكة 
ــبــحــريــن الــمــعــدل،  ال
ــا نــــرفــــع  ــ ــ ــن ــ ــ ــإن ــ ــ ف
هذا  اقتراحنا 
المجلس  إلى 
على  الــمــوقــر 
الــوجــه الــذي 

تقدم.

اقترح المستشـــار القانوني لشـــؤون اللجان 
تطويـــر  اللجنـــة  علـــى  عبدالحليـــم  أميـــن  
صياغة االقتراح بقانون على ضوء مرئيات 
وزارة اإلسكان لتستوعب خدمات التمويل 
اإلسكاني بمختلف صوره، واالقتراح المائل 
ال يناقض حكما دســـتوريا، كما أنه ال يتنافر 
مـــع  أو  اإلســـكان  وزارة  اختصاصـــات  مـــع 

أهداف المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 
الـــذي يبتغي تعديله، بل يعكـــس تطويرا له 
فـــي ضوء األهـــداف االجتماعية التي يقوم 
عليها، ويمثل ظهيرا تشـــريعيا أكثر وضوحا 
للقـــرارات التنظيميـــة التـــي يصدرهـــا وزير 
اإلسكان بصدد تحديد الخدمات اإلسكانية 

التي تتيحها الوزارة.

المستشار القانوني: نقترح تطوير 
الصياغة لتستوعب خدمات التمويل

بينـــت مرئيـــات الـــرأي القانونـــي لشـــؤون اللجـــان بمجلس النـــواب أن 
االقتـــراح بقانون أعـــاد صياغة المادة 1 من المرســـوم بقانون رقم 10 
لســـنة 1976 في شـــأن اإلســـكان، بحيـــث ركز على إبـــراز أن الخدمات 
اإلســـكانية التـــي تقدمهـــا وزارة اإلســـكان إنما لذوي الدخـــل المحدود 
من المواطنين بشـــكل أكثر وضوحا، وإعطاء وزير اإلسكان الحق في 
إضافة أية خدمات إســـكانية أخرى يراها لتوفير السكن لذوي الدخل 

المحدود من المواطنين.
وقـــال المستشـــار القانونـــي لشـــؤون اللجـــان مصطفى الســـميع: تنص 
المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )۱۰( لسنة 1976 في شأن اإلسكان 
على أن “تتولى وزارة اإلسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع 

على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير”.
وبيـــن أن الـــوزارة تتولـــى إقراض المواطنين؛ بغرض إنشـــاء مســـاكن 

جديدة أو شراء أو إصالح مساكن قائمة وفقا ألحكام هذا القانون.
وأضاف “أنه من خالل استعراض مادتي االقتراح بقانون محل الرأي 
القانونـــي لـــم نجد فيه ما يتعارض مع الدســـتور، أما بخصوص ما يرد 
على االقتراح بقانون من مالحظات، فتتمثل فيما يلي، أقترح إضافة 
عبـــارة “وتعديالتـــه”، بعـــد عبـــارة )وعلـــى المرســـوم بقانون رقـــم )۱۰( 
لســـنة 1976 في شأن اإلسكان( الواردة بالســـطر الثالث من الديباجة، 
إلـــى جانـــب أن للجنة المختصة دراســـة االقتراح بقانـــون محل الرأي 
القانونـــي مـــن الناحية الموضوعية، فـــي ضوء ما تطلبـــه من مرئيات 

الجهات المعنية.

اللجنة القانونية: االقتراح ال يتعارض مع الدستور

وزير اإلسكان
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تعاقد نادي المحرق مع الالعب راشـــد الحوطـــي؛ ليعزز صفوف الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي خالل منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022.

وانضـــم الحوطي إلـــى تدريبات نـــادي المحرق تحت قيادة المـــدرب الوطني 
عيسى السعدون.

وتأتي الصفقة المحرقاوية تعزيًزا لمركز الظهير األيسر في تشكيلة السعدون، 
خصوًصا مع اإلمكانات المميزة التي يمتلكها الالعب بناًء على سيرته الذاتية 
المميزة في مالعبنا والعامرة بأكثر من تجربة في األندية المحلية كان آخرها 
الموســـم الماضي مع نادي النجمة، وســـبق له اللعـــب أيًضا في صفوف الرفاع 
والرفـــاع الشـــرقي والحد. ويعد راشـــد الحوطي أحد األعمدة األساســـية في 
تشـــكيلة مـــدرب منتخبنا الوطنـــي األول، البرتغالي هيليو ســـوزا، وكان ضمن 

صفوف المنتخب في إنجاز كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

راشــد الحــوطــي محــرقــاوي

كووورة

إســـباني،  صحافـــي  تقريـــر  أفـــاد 
الثالثاء، بأن باريس سان جيرمان 
بـــدأ فـــي تجهيـــز عـــرض مبدئـــي 
من أجـــل تقديمـــه إلى مانشســـتر 
بـــول  الفرنســـي  لضـــم  يونايتـــد، 
بوجبـــا، فـــي الميركاتـــو الصيفـــي 
الحالـــي. ويتبقـــى موســـم واحـــد 
فقط في عقد بوجبا مع مانشستر 
يونايتـــد، ويبـــدو أن األقـــرب هـــو 
عدم االستمرار في أولد ترافورد، 
وهو ما ســـيدفع الشياطين الحمر 

لمحاولـــة التخلـــص منـــه هذا 
الصيف.

صحيفة  وبــحــســب 
“مــــــــــــــــونــــــــــــــــدو 
ــو”  ــ ــف ــ ــي ــ ــورت ــ ــب ــ دي
فقد  اإلســبــانــيــة، 

مسؤولو  تواصل 
ــان جــيــرمــان مع  سـ

الفترة  خــالل  بوجبا  بــول  ممثلي 
الــمــاضــيــة، مـــن أجـــل الــتــعــاقــد مع 
الالعب هذا الصيف، وهو ما رحب 

به نجم مانشستر يونايتد.
ســـان  أن  الصحيفـــة،  وأضافـــت 
جيرمـــان يجهز عرضـــا أوليا بقيمة 
50 مليـــون يورو، مـــن أجل التعاقد 
خامـــس  يكـــون  كـــي  بوجبـــا،  مـــع 
فـــي  الفرنســـي  الفريـــق  صفقـــات 

الميركاتو الصيفي الجاري.
باريس سان جيرمان  أن  ُيذكر 
 4 مـــع  اآلن  ــعــاقــد حــتــى  ت
العـــبـــيـــن جــــــــدد، وهـــم 
جورجينيو فينالدوم، 
أشــــــرف حــكــيــمــي، 
ســـــــيـــــــرجـــــــيـــــــو 
رامــــــــــــــــــــــــوس 
يجي  نلو جيا و

دوناروما.

يفاضل الالعب الشـــاب ســـيد هاشـــم عدنان بين عروض ألندية الدرجة 
الثانيـــة لكرة القدم للموســـم الرياضي المقبـــل 2021 - 2022، وذلك بعد 
انتهاء عقده مع نادي الشباب الذي مثله في منافسات الموسم المنصرم.
وكان ســـيد هاشـــم عدنـــان قد مثـــل ماروني الشـــباب الموســـم الماضي 
تحـــت قيـــادة المـــدرب الوطني محمد عدنـــان أيوب فـــي دوري الدرجة 

الثانية، وصار الالعب حًرا مع نهاية الموسم بانتهاء عقده.
ويفاضل ســـيد هاشـــم 
عدنـــان حالًيا بين عدد 
من العـــروض المقدمة 
يحســـم  أن  علـــى  لـــه، 
وجهتـــه خـــالل األيـــام 
القليلة المقبلة. ويلعب 
سيد هاشم عدنان في 
خـــط الوســـط، وســـبق 
نـــادي  لـــه اللعـــب فـــي 
االتحاد أيًضا. وتستمر 
حالًيـــا فترة االنتقاالت 
 24 إلـــى  الصيفيـــة 

أغسطس المقبل.

باريس يستعد لصفقة مدوية جديدة
مفاضلــة عــروض لسيــد هاشــم

سلمان بن إبراهيم يتمنى التوفيق لممثلي القارة الصفراء في أولمبياد طوكيو

حضور مميز للمنتخبات والحكام اآلسيويين

أعـــرب رئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة عـــن خالـــص أمنيـــات التوفيق 
والنجاح لفرق وحكام قارة آسيا قبيل 
انطالق منافســـات كرة القدم في دورة 

األلعاب األولمبية 2020 في طوكيو.
إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وقـــال 
آل خليفـــة: باســـم أســـرة كـــرة القـــدم 
اآلســـيوية، أتمنى لـــكل فرقنا وحكامنا 
التوفيـــق والنجـــاح، وأنـــا واثـــق أنهـــم 
ســـيجلبون الفخر لقارة آســـيا، وأتمنى 
أيضا لكل الرياضيين والمنظمين دوام 

الصحة طوال فعاليات الدورة.
وأشـــار رئيـــس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم أن المنتخبات اآلســـيوية قادرة 
علـــى ترك بصمات متميـــزة في الدورة 
األولمبيـــة وذلـــك بما تمتلكـــه من روح 
وثابـــة وإرادة قويـــة تؤهلهـــا لتمثيـــل 
القـــارة الصفـــراء بصـــورة مشـــرفة في 

المحافل األولمبي الكبير.
وأضـــاف: كان الطريـــق إلـــى أولمبيـــاد 
طوكيو 2020 األكثر تحديًا، ليس فقط 

لفرقنـــا التـــي تنافـــس فـــي كـــرة القدم، 
بل لـــكل الرياضـــة العالميـــة، ولهذا أود 
أن أتقدم باإلشـــادة إلـــى جميع العبينا 
وحكامنـــا وكل مـــن يشـــارك فـــي هـــذه 
الـــدورة التـــي تعبـــر عـــن روح التحدي 
والتفاني. وتستهل منتخبات السيدات 
الثالثة مشـــوار المنافسة يوم األربعاء، 
فـــي الجولة األولى من منافســـات كرة 

القدم النسائية.
ويلتقـــي منتخـــب الصين مـــع البرازيل 
ضمن المجموعة السادســـة على استاد 
مياغـــي فـــي ريفو عنـــد الســـاعة 5:00 
مســـاء بالتوقيـــت المحلـــي، ثـــم تلتقي 
المجموعـــة  ضمـــن  كنـــدا  مـــع  اليابـــان 
الخامســـة علـــى ســـتاد ســـابورو عنـــد 
الســـاعة 7:30 مساء، وتتقابل أستراليا 
مع نيوزلندا ضمن المجموعة الســـابعة 
على اســـتاد طوكيو عند الســـاعة 8:30 

مساء.
وتخـــوض منتخبات الرجـــال مباريات 
الجولـــة األولى يـــوم الخميـــس، حيث 
تلتقـــي كوريـــا الجنوبيـــة مـــع نيوزلندا 

ضمـــن المجموعة الثانية عند الســـاعة 
5:00 مســـاء على اســـتاد ايباراكي في 
كاشـــيما، ويتقابل المنتخب الســـعودي 
مـــع ســـاحل العـــاج ضمـــن المجموعـــة 

الرابعة على استاد يوكوهاما.
مشـــوار  أســـتراليا  منتخـــب  ويســـتهل 
الثالثـــة  المجموعـــة  ضمـــن  المنافســـة 
بمواجهة األرجنتين عند الساعة 7:30 
مســـاء على استاد ســـابورو، ثم تتقابل 
ضمـــن  إفريقيـــا  جنـــوب  مـــع  اليابـــان 
المجموعـــة األولى على ســـتاد طوكيو 

عند الساعة 8:00 مساء.
ويشـــهد أولمبياد طوكيو أيضا حضورا 
مميـــزا لحـــكام قـــارة آســـيا، مـــن خالل 
تواجـــد طاقـــم الحـــكام األردنـــي أدهم 
وأحمـــد  الكلـــف  ومحمـــد  مخادمـــة 
الرويلـــي، وطاقـــم الحـــكام األســـترالي 
كريســـتوفر بيـــث وأنتـــون ســـكيتينين 
جانـــب  إلـــى  الكرينديـــس،  وجـــورج 
الحكم المساند هيرويوكي كيمورا من 

اليابان.
طاقـــم  تواجـــد  الـــدورة  تشـــهد  كمـــا 
يوشـــيمي  اليابانيـــات  الحكمـــات 
ياماشـــيتا وماكوتـــو بوزونـــو وناومـــي 
تيشـــيروغي، وهو الطاقم الذي ســـجل 
إنجـــازا تاريخيا من خالل إدارة مباراة 
 ،2019 اآلســـيوي  االتحـــاد  كأس  فـــي 
إلـــى جانـــب الحكمة األســـترالية كايت 
المســـاعدتين  والحكمتيـــن  جاســـويتز 
ســـيول-غي  ولـــي  كيونغ-ميـــن  كيـــم 
مـــن كوريـــا الجنوبية. ويتواجـــد أيضا 
حـــكام الفيديـــو المســـاعدين فـــو مينغ 
مـــن الصين وعبـــدهللا المـــري من قطر 

ومحمد تقي من سنغافورة.
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سلمان بن إبراهيم

األربعاء 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 - العدد 4663

كووورة

أعـــرب إبراهيـــم ديـــاز، عـــن ســـعادته 
بالعـــودة إلـــى صفـــوف ميـــالن، بعدما 
انضـــم للروســـونيري معـــاًرا مـــن ريال 

مدريد لمدة موسمين مقبلين.
ولعب ديـــاز بقميص ميالن، الموســـم 
الماضـــي، على ســـبيل اإلعـــارة، حيث 
خاض 39 مباراة سجل فيها 7 أهداف 
وقـــدم 4 تمريـــرات حاســـمة، قبـــل أن 
تنتهـــي فتـــرة إعارته ومن ثـــم ينجح 

ميالن في تجديد إعارة الالعب.
لقنـــاة  تصريحـــات  فـــي  ديـــاز  وقـــال 
ميـــالن: “أنا ســـعيد جًدا بالعـــودة إلى 
حققنـــاه  وبمـــا  الكبيـــر،  النـــادي  هـــذا 
الموسم الماضي، لكن اآلن يبدأ موسم 

جديد وسأبذل قصارى جهدي”.
وأضاف “هذه األلوان تستحق أفضل 
مـــا لدي وهذا ما ســـأقدمه، لن أنســـى 
بالموســـم  ميـــالن  فـــي  فريقـــي  أبـــًدا 

الماضـــي، 21 هـــو رقـــم أحبـــه، لكنني 
أيًضـــا أحـــب الرقم 10، إنـــه رقم فريد 
في ميالن، رقم ثقيل يضع مسؤولية 
كبيـــرة عليـــك بســـبب أهميـــة النـــادي 

وألوانه”.
وتابـــع “ســـأبذل قصـــارى جهـــدي مـــن 
أجـــل أن تكـــون األمـــور جديـــرة بهذا 
النـــادي الرائـــع، أشـــعر أننـــي أســـتطيع 

أن أرتقـــي إلـــى مســـتوى التوقعـــات، 
أحـــب هـــذا النـــادي وســـأبذل قصارى 
جهـــدي مـــن أجلـــه”. وأتـــم ديـــاز “لقد 
حصلـــت على الرقـــم 10 ألننـــي أحب 
ميـــالن،  فـــي  أهميتـــه  وأدرك  الرقـــم 
إنه يحفزنـــي ويلهمني، ســـأبذل دمي 
وعرقي ودموعي من أجل هذا النادي 

الرائع وسأقاتل لجعله موسًما رائًعا”.

ـــه ـــزه ويـلــهـــمــــــــــــ ـــم 10 يــحــفـــــــــــ الــــرقـــــــــ
ديـاز سعيــد بعـودتــه إلــى ميـــالن

كووورة

أعلن تشيلســـي رســـمًيا، الثالثاء، أنه 
ســـيحتفل بكأس دوري أبطال أوروبا 
مع جماهيـــره، في ملعب ســـتامفورد 
بريـــدج، قبـــل المبـــاراة الوديـــة أمـــام 
انطـــالق  تســـبق  والتـــي  توتنهـــام، 

الموسم الجديد.
ومـــن المقرر، أن تعود الجماهير لتمأل 
مدرجـــات ســـتامفورد بريـــدج، خالل 
 4 يـــوم  الوديـــة  توتنهـــام  مواجهـــة 

أغسطس المقبل.
وأصـــدر تشيلســـي بياًنـــا عبـــر موقعه 
الرســـمي، أكـــد فيه أنه ســـيقدم كأس 
دوري أبطـــال أوروبـــا أمـــام جماهيره 
ألول مـــرة، منـــذ تحقيـــق اللقب على 
حســـاب مانشســـتر ســـيتي فـــي مايو 

الماضي.
فـــي  للمشـــاركة  تشيلســـي  ويســـتعد 
بطولـــة ودية ثالثية مـــع غريميه في 

لندن توتنهام وآرسنال.
وســـيواجه تشيلســـي نظيره آرسنال 
خـــارج أرضـــه أواًل يوم 1 أغســـطس، 
ومـــن ثـــم يســـتقبل توتنهـــام يـــوم 4 

من نفـــس الشـــهر. وتوجه تشيلســـي 
اليـــوم الثالثاء إلـــى أيرلندا، لمواصلة 
فـــي  الجديـــد  للموســـم  اســـتعداداته 
معسكر تدريبي في مقاطعة كيلدير.

الجديـــد للموســـم  اســـتعداًدا  إيرلنـــدا  فـــي  يعســـكر 
تشيلسي يقدم كأس األبطال أمام توتنهام

أعلـــن نـــادي االتحـــاد ضم الالعب عبـــدهللا مبارك لينضـــم إلى صفـــوف الفريق األول 
لكرة القدم خالل منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022. وجرت مراسم 
توقيـــع العقـــد في مقر النادي بحضور رئيس جهاز كـــرة القدم علي الصفار والالعب. 
وسبق لعبدهللا مبارك أن مثل نادي الرفاع في المواسم الماضية، قبل أن يكون العًبا 
حـــًرا بانتهـــاء عقده مع “الســـماوي”. واتجه خيـــار نادي االتحاد تحـــت قيادة المدرب 
الوطنـــي محمـــد المقلـــة إلى التعاقـــد مع عبدهللا مبـــارك؛ لتعزيز صفـــوف الفريق في 
دوري الدرجـــة الثانيـــة، خصوًصـــا مع إمكانـــات الالعب المتعددة فـــي أكثر من مركز 
داخل الملعب. ويســـتعد االتحاد لمنافســـات الموســـم الجديد، وسيدشن ودياته يوم 
الخميس 29 يوليو حينما يالقي فريق الحد بقيادة المدرب الوطني موسى مبارك.

كــرة االتحـاد تضــم عبـداهلل مبــارك
أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

المحرق يبحث عن محترفين إضافيين
يدشن ودياته التحضيرية بلقاء المالكية نهاية يوليو

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي المحرق 
سلســـلة تدريباته المحلية التحضيرية للموسم 

الجديد 2021 - 2022.
ويقـــود التدريبـــات المـــدرب الوطنـــي عيســـى 

السعدون.
وتنتظـــر المحـــرق مهمـــة صعبـــة فـــي الموســـم 
الجديـــد، خصوًصـــا أن الفريـــق يســـعى للعودة 
إلى منصات التتويج على مستوى كأس جاللة 
الملـــك أو دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز بعـــد 

غيابه عنها الموســـم الماضي، في حين سيلعب 
الفريـــق نصف نهائي غرب آســـيا لكأس االتحاد 
اآلســـيوي 2021 أمـــام العهـــد اللبنانـــي هنا في 

البحرين.
ومـــن المؤمـــل أن يدشـــن المحـــرق ودياته يوم 
29 يوليـــو الجاري أمام المالكيـــة، فيما يواصل 
جهاز الكرة بالنادي البحث عن محترفين اثنين 
إضافييـــن يعززان الصفوف، خاصة مع مغادرة 
يضـــم  إذ  عـــواج،  ســـيد  الجزائـــري  المحتـــرف 
المحرق حالًيا الســـوري محمد فارس أرناؤوط 

والبرازيلي فالفيو.

أحمد مهدي

من تدريبات المحرق
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تعود أكاديمية رافا نادال لتنظيم بطولة نادال المفتوحة في الفترة بين 
29 أغســطس و5 ســبتمبر المقبلين في مايوركا، وهي البطولة التي سبق 
وأن شــارك فيها العبون من الطراز العالمي مثل البريطاني آندي موراي 

واألسترالي برنارد توميك.

وأكـــد العب التنس اإلســـباني خـــال مقطع فيديـــو دعائي للبطولة 
“يســـرنا للغايـــة أن نســـتطيع تنظيـــم رافا نـــادال أوبن باي ســـوثبيز 

إنترناشونال ريالتي داخل األكاديمية”.
وتابع “االســـتمتاع بأســـبوع مـــن التنس فائق 

الكثيـــر  يعنـــي  ماناكـــور  فـــي  المســـتوى 
بالنســـبة لنا. ســـتكون هذه النســـخة 

القيـــود  إطـــار  وفـــي  الثالثـــة، 
المعمـــول بهـــا حاليا، ســـنحاول 
احتفـــاال  البطولـــة  تكـــون  أن 
للجمهـــور الـــذي يريـــد القدوم 

لزيارتنا”.
وعلى غرار ما حدث في النسختين  «

الماضيتين، ستكون تذاكر دخول 
مباريات البطولة مجانية، حسبما 

أكدت أكاديمية نادال، ويمكن للمشجعين 
تحميل التذاكر في األسابيع المقبلة عبر 
موقع )rafanadalopen.com( اإللكتروني.

ينتظــر البوســني ميراليــم بيانيتــش حســم مســتقبله فــي ظــل رغبته في 
الرحيــل عــن برشــلونة، حيــث فقــد كل الفــرص للمشــاركة فــي التشــكيل 

األساسي للمدرب رونالد كومان، في الموسم الماضي.

وزعمـــت العديـــد مـــن التقاريـــر أن بيانيتـــش كان يرفـــض فـــي بداية 
الصيف التضحية بجزء من راتبه السنوي، من أجل إيجاد ناٍد جديد 

خال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقا لصحيفة “الجازيتا ديلو سبورت” اإليطالية، فإن بيانيتش بات 
منفتحا اآلن على فكرة خفض راتبه، من أجل العودة إلى يوفنتوس.

وأشـــارت إلـــى أن يوفنتوس ما يـــزال مهتما بعودة 
بيانيتش، طالما أن الاعب لن يتمســـك براتبه 

الحالي )8 مايين يورو(.
الســـيدة  مســـؤولي  أن  وأوضحـــت 

صفقـــة  حســـم  يفضلـــون  العجـــوز 
مانويـــل لوكاتيلـــي، العـــب وســـط 
ساســـولو، أوال قبـــل التحرك صوب 

بيانيتش.
ويرتبط بيانيتش بعقد مع برشلونة حتى  «

صيف 2024، لكن النادي الكتالوني يرغب 
في بيعه، من أجل تسهيل تجديد عقد النجم 

األرجنتيني ليونيل ميسي.

ظهور ثالث لبطولة نادال المفتوحة

بيـانيتــش يتراجـــع عــن مـوقفــه

يجذب نات فيليبـــس، مدافع ليفربول، 
أنظار برايتون الراغب في ضم الاعب 
كي يعـــوض الرحيل المنتظر لبن وايت 

إلى صفوف آرسنال.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، 
يرغـــب برايتـــون فـــي خطـــف فيليبس 
البالـــغ مـــن العمـــر 24 عاًمـــا، مقابـــل 15 

مليون جنيه إسترليني.
وحصل فيليبس علـــى الضوء األخضر 
من ليفربول للرحيل بحًثا عن المشاركة 
بصورة أساســـية مع فريـــق آخر، وذلك 
علـــى الرغم من خوضـــه 17 مباراة في 

البريميرليج الموسم الماضي.
وقـــدم فيليبـــس مســـتويات جيـــدة 
رفقـــة ليفربـــول الموســـم الماضـــي، 
معوًضـــا اإلصابة التـــي تعرض لها قلبي 
دفـــاع الريـــدز مـــن فيرجيل فـــان دايك 
إصابـــة  ســـاهمت  كمـــا  وجـــو جوميـــز، 

جويـــل ماتيب في حصوله على فرصة 
المشـــاركة أساســـًيا بصـــورة أكبر خال 

النصف الثاني من الموسم الماضي.
ومـــع تعافـــي الثاثي الســـابق ذكره من 
اإلصابـــات، إلـــى جانب تعاقـــد ليفربول 
فـــرص  باتـــت  كوناتـــي،  إبراهيـــم  مـــع 
الريـــدز  مـــع  المشـــاركة  فـــي  فيليبـــس 

الموســـم المقبـــل ضعيفـــة للغايـــة، كمـــا 
يرغـــب المدافـــع فـــي الحصـــول علـــى 
الفرصـــة مع فريـــق آخر. يذكـــر أن عقد 
فيليبس مـــع ليفربول ينتهي في شـــهر 
يونيو من عام 2023، وســـبق وأن أعير 
إلـــى صفـــوف شـــتوتجارت في موســـم 

.)2020 2019-(

نات فيليبس

ــض رحــــيــــل وايــــــــت إلــــــى أرســــنــــال ــويـ ــعـ ــتـ لـ

برايتــون يستهــدف مـدافــع ليفـربـول
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أن  إيطالـــي،  صحافـــي  تقريـــر  أكـــد 
مدافع يوفنتوس، يرغب في الرحيل 
عـــن صفوف الســـيدة العجـــوز خال 

فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وذكر موقـــع “كالتشـــيو ميركاتو”، أن 
قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال، 
صبـــاح  طبيـــة  لفحوصـــات  خضـــع 
اليـــوم الثاثـــاء، قبل انطـــاق الفترة 
االنضمـــام  أجـــل  مـــن  التحضيريـــة 
للفريـــق. وأضـــاف أنه رغـــم خضوعه 
للفحوصـــات الطبيـــة، إال أن إقامتـــه 
فـــي تورينو قد تكون قصيرة المدى، 
فـــي ظل رغبـــة المدافع فـــي الرحيل 

عن صفوف البيانكونيري.
ــرال في  ــيـ ــمـ ديـ رغـــبـــة  أن  وتـــابـــع 
ــه يـــريـــد أن  ــ الــرحــيــل تـــأتـــي ألن
ــكــون العـــًبـــا أســاســًيــا يــشــارك  ي
أمــر صعب  وهــو  منتظم،  بشكل 
تواجد  ظل  في  الحالية  الفترة  في 
ــاردو  ــ ــون ــ ــي ــ ــو كــيــلــيــنــي ول ــيــ جــــورجــ

بونوتشي وماتياس دي ليخت.

أعلـــن نـــادي ليفربـــول، امس 
الثاثاء، انتقـــال أحد العبيه 
إلـــى صفـــوف بورتـــو خـــال 
فترة االنتقاالت الجارية، من 

خال صفقة بيع نهائي.
بيـــان  فـــي  ليفربـــول،  وقـــال 
رســـمي: “أكمل العب الوسط 
االنتقـــال  جرويتـــش  ماركـــو 

إلى نادي بورتو”.
الاعـــب  “عـــاد  وأضـــاف: 
النـــادي  إلـــى  الصربـــي 
البرتغالـــي، بعـــد أن لعب معه 
39 مبـــاراة وســـجل هدفيـــن 
فـــي  اإلعـــارة  فتـــرة  خـــال 

الموسم الماضي”.

وتابع: “كان جرويتش أول  «
صفقة ليورجن كلوب كمدرب 

للريدز عندما وافق على 
االنتقال إلى آنفيلد، قادًما 

من ريد ستار بلجراد في يناير  
.”2016

رحيل ديميرال

صفقــة بورتـــو
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أعلن نادي اليبزج األلماني لكرة القدم  الثالثاء رحيل الهولندي جوستين 
كلويفرت عن صفوف الفريق مع نهاية عقد اإلعارة.

وقضـــى كلويفرت “22 عاما” نجل مهاجم هولندا الســـابق باتريك كلويفرت، 
الموســـم الماضـــي ضمـــن صفوف اليبـــزج بعقد إعـــارة من 

رومـــا اإليطالـــي، وقـــد شـــارك فـــي 27 مباراة ســـجل 
خالها ثاثة أهداف.

وأعلـــن اليبـــزج رحيـــل الاعب عـــن فريقه، 
بعد أن قرر النادي عدم التعاقد معه بعقد 
نهائي. وذكر اليبزج: “شكرا لك جوستين 
كلويفـــرت! بعـــد عام مـــع الثيـــران الحمر 
)لقـــب فريـــق اليبـــزج(، ينتهي عقـــد إعارة 

الجناح الهولندي”.

وتقدم كلويفرت بالشكر للنادي عبر تطبيق  «
إنستجرام قائال: “حان الوقت لبدء المرحلة 

المقبلة في رحلتي”.

اليبــزج يعلـــن رحيــل كلـويفــرت

مخـــاوف مـــن إصــابـــة شـــاو
ضـــــــربـــــــة قـــــــويـــــــة لــــمــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد

كشـــف تقرير إنجليـــزي الثاثاء عن 
مفاجأة بشأن الحالة الصحية للنجم 
لوك شـــاو، خال المباريات األخيرة 

من بطولة أوروبا يورو 2020.
منتخـــب  نجـــوم  أحـــد  شـــاو  وكان 
إنجلترا في يورو 2020، وقدم أداء 

مميزا.
ووفقا لصحيفـــة ذا صن البريطانية 
عانى لوك شاو من كسر في الضلوع 
المنتخـــب  رفقـــة  مشـــاركته  خـــال 
اإلنجليـــزي بدايـــة مـــن ربـــع النهائي 

حتى ختام البطولة القارية.
وتعـــرض شـــاو البالـــغ مـــن العمر 26 
عاًمـــا لإلصابـــة، خال فـــوز إنجلترا 
المنتخـــب  علـــى  الــــ16  دور  فـــي 

األلماني بهدفين دون رد.
وشارك شاو بعدها في كل مباريات 

إنجلتـــرا فـــي البطولـــة، وذلـــك فـــي 
الفوز برباعيـــة نظيفة على أوكرانيا 

في ربع النهائي، وعلى الدنمارك )-2
1( بعـــد اللجـــوء لألوقـــات اإلضافية 

في نصف النهائي.
كما ســـجل أســـرع هدف فـــي تاريخ 
المباريات النهائية أمام إيطاليا قبل 

الخسارة بركات الترجيح.
فـــي  يونايتـــد  مانشســـتر  ويرغـــب 
اختبـــار الحالـــة البدنيـــة لشـــاو فـــي 
أســـرع وقت ممكن، فبعد مشـــاركته 
فـــي اليـــورو ذهـــب مباشـــرة لقضاء 
للفحوصـــات  يخضـــع  ولـــم  العطلـــة 
الازمة. وتمثل خســـارة شاو ضربة 
قوية لمانشســـتر يونايتـــد، في ظل 
المســـتويات المميـــزة التـــي قدمهـــا 
الموســـم  الحمـــر  الشـــياطين  رفقـــة 
الماضي، التي امتدت حتى اليورو.

لوك شاو
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أبدى اإلســـباني بابلو كارينو بوســـتا، 
الـــذي  بالمســـتوى  الكبيـــر  إعجابـــه 
هـــذا  ديوكوفيتـــش  نوفـــاك  يقدمـــه 
الموســـم، مؤكدًا أن الاعب الصربي 
بالميداليـــة  للظفـــر  المرشـــح  هـــو 

الذهبية في أولمبياد طوكيو.
وقال بوســـتا فـــي تصريحـــات نقلها 
“نوفـــاك  كيـــدا(:  )ســـبورتس  موقـــع 
ديوكوفيتش فوق الجميع، يبدو أنه 
ال يهزم، إنه في مستوى عاٍل للغاية، 
وإذاكان هنـــاك مرشـــح فـــي طوكيو 

فهو نوفاك”. 
وتابـــع: “نوفـــاك هـــو الشـــخص الذي 
يطمح الجميـــع لهزيمته، وهو يعاني 
مـــن ضغـــط كبيـــر، لكـــن بالنســـبة لي 
يجب علي التركيز على ما علي فعله، 

وليس ما سيفلعه ديوكوفيتش”. 
وحـــول انســـحاب مواطنـــه رافائيل 

نـــادال، مـــن األلعـــاب األولمبيـــة، قال 
بوســـتا: “في النهاية يجـــب أن ندرك 
أن رافـــا العـــب يبلغ مـــن العمر 34 أو 
35 عاًما، وقد فاز بالفعل بميداليتين 
ذهبيتين، أحدهما فردي واآلخر في 
الزوجـــي، ولقد لعـــب بطوالت كثيرة 

في مسيرته”. 
بطولـــة  مـــن  انســـحب  “لقـــد  وأتـــم: 
ذلـــك  يكـــن  ولـــم  أيضـــا،  ويمبلـــدون 
نـــزوة بالتأكيـــد، ال بـــد أنـــه فكـــر في 
األمر كثيـــًرا وفكر فيمـــا هو األفضل 

لمسيرته”.

بوستا

بــوستـــا: نــوفـــاك ال يهــــزم

كووورة

كشـــف تقرير صحافي إســـباني عـــن قرار اتخـــذه فلورنتينـــو بيريز 
رئيس ريال مدريد يخص سوق االنتقاالت الحالية للنادي الملكي.

وبحسب إذاعة “راديو ماركا” اإلسبانية، فإن بيريز أبلغ بقية أعضاء 
مجلـــس إدارة النـــادي، أنـــه ليـــس مـــن المتوقـــع إبرام صفقـــات هذا 
الصيف. ولم يتعاقد ريال مدريد هذا الصيف ســـوى مع النمســـاوي 
دافيـــد أالبا في صفقة انتقـــال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ 
األلمانـــي. وأفـــاد التقريـــر بأن ريـــال مدريد ســـيتجه لاعتمـــاد أكثر 
علـــى العبيـــه الُمعاريـــن العائديـــن مثل مارتـــن أوديجـــارد وجاريث 

بيل وســـيبايوس ويمكن إضافـــة فاييحو ويوفيتش 
وكوبو.

وستكون مهمة اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
المديـــر الفني الجديـــد للفريق صعبة، 

فـــي ظـــل هـــذه الظـــروف الماديـــة 
العسيرة التي يمر بها النادي.

وتالشت أحالم جماهير ريال مدريد  «
بهذا القرار، حيث كانت التوقعات 

مرتفعة بضم مبابي من باريس 
سان جيرمان، أو إيرلينج هاالند مهاجم 

بوروسيا دورتموند.

بيريز ينسف أحالم جماهير مدريد
كووورة

أكد الكرواتي جوران إيفانسفيتش، مدرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أن 
الصراع بين الثاثي الكبرى ر) نوفاك، فيدرر، نادال( جعل التنس يصل إلى 

مرحلة من التنافس غير المسبوق.
وقـــال إيفانســـفيتش فـــي فـــي تصريحـــات صحفيـــة: “اآلن نعيـــش مرحلة 
مثيرة بعد تعادل الثاثي الكبير في بطوالت الجراند سام، لكن أعتقد إن 
فيـــدرر يتراجع شـــيًئا فشـــيئا”. وتابع: “فيدرر لن يعود إلـــى التصنيف األول 
عالميًا، والتنافس ســـيكون كبيرا بيـــن نوفاك ونادال في العديد من األرقام 
واإلنجازات التاريخية”. وأضاف: “أعتقد إن وجود هذا الثاثي في الملعب 
يعني مواصلته في الهيمنة على صدارة التصنيف، ال أعلم متى ســـيقررون 

االعتزال، لكن الوضع لن يتغير إال في حال اعتزالهم”. 
وزاد: “عندمـــا يعتزلون ســـيكون هنـــاك الكثير من الفائزيـــن المختلفين في 

الجرانـــد ســـام، ربمـــا في عام واحد نشـــهد أربعة فائزيـــن مختلفين 
مـــن  العديـــد  هنـــاك  وســـيكون  الكبـــرى  األربـــع  بالبطـــوالت 

الاعبيـــن ســـيحتلون صـــدارة التصنيف”. وأتـــم: “لدينا 
الكثيـــر مـــن الاعبيـــن الذين ســـيكونون فـــي المركز 
األول فـــي الخمـــس إلـــى الســـت ســـنوات القادمـــة 
ميدفيديـــف  مثـــل  كبـــرى،  بألقـــاب  وســـيفوزون   ،
ودومينيك وشابوفالوف وبيريتيني، باإلضافة إلى 

تيستيباس”.

فيدرر لن يعود لصدارة التصنيف

كووورة

كشـــف تقريـــر صحافي إســـباني، الثاثاء، 
حقيقـــة تخلي النجـــم األرجنتيني ليونيل 
ميســـي عن جزء من راتبه، لتجديد عقده 

مع برشلونة.
وانتهـــى عقـــد ميســـي مـــع برشـــلونة فـــي 
أن  تقاريـــر  وزعمـــت  الماضـــي،  يونيـــو  
البرغـــوث توصـــل إلـــى اتفاق مـــع النادي 
 5 لمـــدة  عقـــده  لتجديـــد  الكتالونـــي 
سنوات مع خفض راتبه بنسبة 50 %.

ووفًقا لبرنامج “الشيرنجيتو” اإلسباني، 
فإن ميســـي لـــم يخفض راتبـــه، حيث إنه 
اتفـــق علـــى أن يتقاضى راتبا ســـنويا يبلغ 

150 مليون يورو نظير اللعب مع برشلونة 
لمدة موسمين.

وأشـــار البرنامج اإلســـباني إلى أن ميسي 
مســـتمر مع برشـــلونة في الموســـم المقبل 
بشـــكل نهائـــي، خاصـــة بعد أن قـــال والده 
“ال” لـــكل العـــروض المقدمـــة مـــن جانـــب 

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
مســـؤولي  أن  إســـبانية  تقاريـــر  وزعمـــت 
السيتي وســـان جيرمان تواصلوا مع والد 
ميســـي لضـــم الاعب مجانا هـــذا الصيف، 
عقـــب تعثر تجديده مع برشـــلونة بســـبب 

قانون اللعب المالي النظيف.

حقيقة تخلي ميسي عن جزء من راتبه



international@albiladpress.com 12

تظاهرات على ســوء األوضاع والخدمات وقطع المياه وتجفيف األنهر

األهواز.. احتجاجات وسقوط جرحى برصاص األمن

تواصلـــت االحتجاجـــات فـــي األهـــواز 
)جنوب غـــرب إيران( لليـــوم الخامس، 

وذلك احتجاجا على شح المياه.
نشـــرها  مصـــورة  لقطـــات  وأظهـــرت 
ناشـــطون من حي الثورة فـــي األهواز 
مـــن  وابـــا  األمنيـــة  القـــوات  إطـــاق 
الرصـــاص علـــى المتظاهريـــن مما أدى 

لسقوط جرحى.
كما وقعت مواجهات بين المتظاهرين 
وقـــوات األمـــن بحـــّي شـــلنك أبـــاد في 

األهواز.
التـــي  الفيديـــو  وقـــد كشـــفت مقاطـــع 
العاصمـــة  التقاطهـــا فـــي األهـــواز  تـــم 
الشـــعبية  التظاهـــرات  حجـــم  عـــن 
اليوميـــة التـــي تخرج متحديـــة قوات 
األمـــن احتجاجـــا على ســـوء األوضاع 
الميـــاه وتجفيـــف  والخدمـــات وقطـــع 
األنهـــر. وقد تركزت أغلـــب التظاهرات 

في حي الدائرة وحي الثورة.
انتشـــار  رغـــم  التظاهـــرات  وتأتـــي 
واســـتقرار اآلالف من القوات الخاصة 
والوحـــدات األمنية في مدن محافظة 

األهـــواز. وقـــد أكـــدت مصـــادر موقـــع 
“إيـــران إنترنشـــنال” أنـــه بعـــد احتجاج 
أهالي حـــي علوي في مدينـــة األهواز، 
تم إرســـال الشـــرطة والحـــرس الثوري 
اإليرانـــي إلـــى المنطقـــة للتعامـــل مـــع 

المتظاهرين.

وفي احتجاجات ليل اإلثنين في عدة 
مناطـــق مـــن األهـــواز، تم إطـــاق الغاز 
المســـيل للدمـــوع ورذاذ الفلفـــل علـــى 
الشـــرطة  أطلقـــت  كمـــا  المتظاهريـــن، 
والحـــرس الثوري الرصاص الحي على 
متظاهرين فـــي علوي وكمبلو ومندلي 

وعدة مناطق أخرى باألهواز، بحســـب 
موقع “إيران إنترنشنال”.

يذكر أن حضور النساء في احتجاجات 
ليلة اإلثنين كان أكثر من الليالي األربع 

الماضية.

دبي - العربية.نت

التظاهرات الشعبية تخرج يوميا متحدية قوات األمن

الرياض - واس

توافد الحجاج في السعودية، صباح أمس الثاثاء، إلى الكعبة المشرفة ألداء 
طواف اإلفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة، في أول أيام عيد األضحى 
المبارك. كما أدى الحجاج صاة العيد في الحرم الشـــريف، يتقدمهم مستشار 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين أمير منطقة مكـــة المكرمة األمير خالـــد الفيصل، 
وبحضـــور نائبه األمير بدر بن ســـلطان بن عبدالعزيز، والرئيس العام لشـــؤون 
المســـجد الحرام والمســـجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد 

من األئمة.
مـــن جانبه، قال العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز فـــي “تويتر”: 
“نحمد هللا ســـبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشـــريفين، وإن ذلك ألكبر 
النعـــم التـــي حبانـــا هللا بهـــا، مستشـــعرين مقاصد الشـــريعة في حفـــظ النفس 

وحمايتها من كل ضرر”.
وأضاف “ومع حلول عيد األضحى المبارك، نسأل هللا أن يرفع عنا والعالم كل 

مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا، وكل عام وأنتم بخير”.

الحجاج يؤدون طواف اإلفاضة 
والملك سلمان يهنئ

بامكو - أ ف ب

أحدهمـــا  مســـّلحان،  هاجـــم 
يحمـــل ســـكينا، رئيـــس مالـــي 
المؤقـــت أســـيمي غويتا أثناء 
الصاة في الجامع الكبير في 
باماكو لمناسبة عيد األضحى 
أمـــس الثاثاء، وفق مراســـل 
فـــي  بـــرس”  “فرانـــس  وكالـــة 

المكان.
وتـــم نقـــل غويتـــا مـــن المكان 
فيمـــا ال يبـــدو أنـــه أصيب بأي 

أذى، بحسب المراسل.
وقـــال المســـؤول عـــن الجامع 
أداء  “بعـــد  توريـــه:  التـــوس 
والخطبـــة،  الصـــاة  اإلمـــام 

وعندما كان اإلمام متوجها 
لذبح األضحية، حاول 

الشـــاب طعن غويتا 
مـــن الخلـــف، لكنـــه 
شـــخصا  أصـــاب 

آخر”.
بدورهـــا، قالـــت رئاســـة مالـــي 
فـــي بيـــان علـــى تويتـــر أمس 
الثاثـــاء، إن الرئيـــس غويتـــا 
طعـــن  لمحاولـــة  هدفـــا  كان 
خـــال صـــاة عيـــد األضحـــى 
في الجامع الكبير في باماكو.

وقالـــت الرئاســـة “تغلب األمن 
التـــو،  فـــي  المهاجـــم  علـــى 

والتحقيقات مستمرة”.
وتولى أسيمي غويتا السلطة 
بـــاه  مـــن  الحـــق  وقـــت  فـــي 
نداو بعـــد انقاب مالـــي العام 
2021، ومنذ ذلك الحين ُأعِلن 
لمالـــي،  رئيًســـا  ا  دســـتوريًّ
وأدى اليمين الدستورية 
 7 اإلثنيـــن  يـــوم  فـــي 
رئيًسا   2021 يونيو 

ا للباد. انتقاليًّ

هجوم بسكين على الرئيس المؤقت لمالي

بغداد - وكاالت

قبـــل أســـبوع واحـــد مـــن الزيـــارة المرتقبـــة 
لرئيـــس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
األوراق  مستشـــاروه  يعـــد  واشـــنطن،  إلـــى 
التـــي يمكـــن أن يطرحها على الشـــخصيات 
الزيـــارة. أثنـــاء  األميركيـــة  والمؤسســـات 

والهدف الرئيســـي الواضـــح للكاظمي أثناء 
زيارته هذه، حســـبما نقل مصدر مقرب منه 
فـــي حديـــث خاص مـــع موقع “ســـكاي نيوز 
عربيـــة”، هو إقناع الواليـــات المتحدة بعدم 
تعريض العـــراق لمصير مماثل ألفغانســـتان 
حاليـــا. وأضاف المصدر أن األمـــر، إن تكرر، 
ربما يســـبب نتائج كارثية أكثـــر فداحة مما 
يحـــدث فـــي أفغانســـتان، حيـــث تنســـحب 

القوات األميركية ويتنامى نفوذ طالبان.
وجـــاءت رؤيـــة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، 
بعـــد ورود أنبـــاء عـــن نقاشـــات جدية ضمن 
إدارة الرئيـــس جـــو بايدن، بشـــأن مســـتقبل 
الوجود األميركي داخل العراق. المعلومات 

التـــي نشـــرتها صحيفة “واشـــنطن بوســـت” 
األميركيـــة، قالـــت إن الـــرأي الغالـــب داخـــل 
إدارة بايـــدن، خصوصا داخـــل أروقة وزارة 
الدفاع، تنزاح العتبار العراق منطقة حيوية 
أي  وأن  األميركيـــة،  المســـتقبلية  للمصالـــح 
انســـحاب متسرع سيكون بمثابة وبال على 
العاقـــات األميركية مع حلفائهـــا العراقيين 
واإلقليمييـــن علـــى حد ســـواء. وتعتبر هذه 

الدوائر أن االنسحاب سيظهر وكأنه خضوع 
للميليشـــيات المواليـــة إليـــران فـــي كل مـــن 

سوريا والعراق.
مـــن جانب آخر، خيمت أجـــواء حزينة على 
بغداد، الثاثاء، في أول أيام عيد األضحى، 
الذي يأتي بعد ســـاعات مـــن تفجير إرهابي 
ضرب ســـوقا شـــعبيا بمدينة الصدر، وأسفر 

عن سقوط 35 قتيا وإصابة العشرات.

إجراءات أمنية مشددة تحسبا لهجمات مماثلة في العيد

عيد حزيــن في بغداد غداة هجوم “داعش” الدامي بمدينة الصدر
الكاظمي إلى واشنطن.. والهدف: تجنب السيناريو األفغاني

تل أبيب - وكاالت

أعلن رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي نفتالي 
بينيـــت، أمـــس الثاثـــاء، خـــال زيارتـــه 
لمســـتوطنة معالوت الحدوديـــة مع لبنان 
بأن من ســـيحاول إحداث ضرر بإسرائيل 

“سيدفع ثمنا باهظا”.
وكان الجيش اإلسرائيلي أعلن أنه قصف 
لبنـــان بنيـــران المدفعية، أمـــس، ردا على 
هجمـــات صاروخيـــة ُنّفذت مـــن األراضي 

اللبنانية.
“أطلـــق  تغريـــدة:  فـــي  الجيـــش  وأفـــاد 
شـــمال  باّتجـــاه  لبنـــان  مـــن  صاروخـــان 
القبـــة  منظومـــة  اعترضـــت  إســـرائيل. 
أحـــد  الجـــوي  للدفـــاع  الحديديـــة 
الصاروخيـــن وســـقط الثاني فـــي منطقة 

مفتوحة داخل إسرائيل”.
وأكـــد أنه رد عبر اســـتهداف لبنان بقصف 

مدفعي.
الدفـــاع  وزيـــر  عّلـــق  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 

اإلســـرائيلي بينـــي غانتـــس علـــى “تويتر” 
النـــار  إطـــاق  عـــن  “المســـؤول  بالقـــول: 
ليلـــة االثنيـــن هـــو الدولـــة اللبنانيـــة التي 
تســـمح بتنفيذ أعمال إرهابيـــة من داخل 
لـــكل  إســـرائيل  ســـتتصدى  أراضيهـــا. 
وســـترد  ومواطنيهـــا،  لســـيادتها  تهديـــد 
بمـــا يتناســـب مـــع مصالحها، فـــي الزمان 
رادارات  وكانـــت  المناســـبين”.  والمـــكان 

قوة األمـــم المتحدة المؤقتة في لبنان أو 
“اليونيفيل” قد رصـــدت إطاق صواريخ 
مـــن منطقـــة تقـــع إلـــى الشـــمال الغربـــي 
مـــن بلـــدة القليلـــة باتجـــاه إســـرائيل عند 
الســـاعة الرابعـــة صباحـــا. ووفقـــا لنائـــب 
مديـــر المكتـــب اإلعامي للقـــوة، رصدت 
الـــرادارات في وقت الحـــق إطاق نيران 

مدفعية من قبل الجيش اإلسرائيلي.

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان

إطالق صاروخين من لبنان على إسرائيل.. وتل أبيب ترد بقصف مدفعي
جنوب لبنان.. إسرائيل تهدد بثمن باهظ لمن يضر بأمنها

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشـــفت صحيفة “إي يـــو أوبزرفر” 
مســـربة  وثيقـــة  عـــن  البريطانيـــة 
لاتحاد األوروبي، تشـــير إلى عزم 
التكتل على إرسال بعثة عسكرية 

إلى ليبيا.
وفقـــا  المخطـــط،  هـــذا  وينـــدرج 
المســـاعي  إطـــار  فـــي  للصحيفـــة، 
مـــن  المرتزقـــة  إلخـــراج  الدوليـــة 
انتقـــال  ضمـــان  بهـــدف  البـــاد؛ 
سياســـي ســـلمي يتوج بانتخابات 
العـــام  نهايـــة  وبرلمانيـــة  رئاســـية 

الجاري.
ويعتبر المجتمع الدولي أن وجود 
المرتزقـــة والقـــوات األجنبيـــة في 

األبـــرز  المعرقـــل  يعـــد  ليبيـــا، 
لعملية االنتقال السياسي 

التي مـــن المأمول أن 
تنتهي بانتخابات 24 

ديسمبر المقبل.

ولطالما عبر االتحاد األوروبي عن 
دعمـــه إلخـــراج المرتزقة، وناشـــد 

القوات األجنبية مغادرة ليبيا.
لكن في ظل تعنت بعض الجهات، 
يبدو أن الجانب األوروبي لم يجد 
حا ســـوى التدخل عسكريا، وفق 

الصحيفة.
وقالت “إي يو أوبزرفر” إن الهدف 
من إرســـال بعثـــة عســـكرية “كبح 
نفوذ تركيا وتدخاتها في الباد”، 
في إشارة مباشـــرة إلى مسؤولية 

أنقرة عن إدخال آالف المرتزقة.
الوثيقـــة  فـــي  جـــاء  مـــا  وحســـب 
مـــن  “العديـــد  فـــإن  األوروبيـــة، 
مازالـــوا  األجانـــب  المقاتليـــن 
يرتعـــون فـــي ليبيـــا”، كما أن 
“تجارة النفط واألســـلحة 
البشـــر مستمرة  وحتى 

با هوادة”.

خطة أوروبية إلرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا
لفكوشا - وكاالت

قـــال الرئيـــس التركي رجب طيب 
إن  الثاثـــاء،  أمـــس  أردوغـــان، 
باده تدرس إمكان تشـــغيل مطار 
كابـــول فـــي أفغانســـتان، في حال 
التلبيـــة “بشـــروط” تشـــمل تقديـــم 
دعم مالي ولوجيســـتي وسياسي 
لتتمكـــن بـــاده مـــن إدارة وحماية 
مطار كابول بعد انسحاب القوات 

األجنبية األخرى من أفغانستان.
جـــاء ذلـــك فـــي تصريح أدلـــى به 
للصحافييـــن، عقـــب أدائـــه صـــاة 
عيد األضحى المبارك في مســـجد 
“هالة ســـلطان” بعاصمة جمهورية 

شمال قبرص التركية لفكوشا.
عرضـــت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 

نشـــر قـــوات فـــي مطـــار 
كابول بعد اســـتكمال 
قـــوات  انســـحاب 
شـــمال  حلـــف 

محادثـــات  وأجـــرت  األطلســـي 
علـــى مـــدى أســـابيع مـــع الواليات 

المتحدة.
التـــي  طالبـــان،  حركـــة  ووجهـــت 
فـــي  أراض  علـــى  ســـيطرت 
أفغانســـتان مـــع انســـحاب القوات 
التـــي تقودهـــا الواليـــات المتحدة، 

تحذيرا لتركيا من القيام بذلك.
أنقـــرة  أن  أردوغـــان  وأوضـــح 
طالبـــان  حركـــة  مـــع  ســـتناقش 
المســـتاءة مـــن بعض األمـــور ملف 
المتعلقـــة  والمســـيرة  أفغانســـتان 

بتشغيل مطار كابول.
وفيما يخص ملف جزيرة قبرص، 
لـــن  قـــال أردوغـــان: “بعـــد اآلن 
الشـــمالي  الشـــطر  نقـــول 
والشـــطر الجنوبي لجزيرة 
بعـــد  ســـنقول  قبـــرص، 

اآلن قبرص التركية”.

أردوغان: ندرس إمكان تشغيل مطار كابول

اليمن: إيران ألقت بكل 
قدراتها في المعارك األخيرة

المقدشي،  محمد  اليمني  الدفاع  وزيــر  قال 
أمس الثالثاء، إن إيران ألقت بكل قدراتها 
في المعارك األخيرة، معتبرا إياها “متوهمة 
ونقلت  سهلة”.  ستكون  التمدد  طريق  بــأن 
قــولــه،  الـــوزيـــر  عــن  اليمنية  األنـــبـــاء  ــة  وكــال
السابعة،  العسكرية  للمنطقة  زيارته  خالل 
“ستفشل كل  المسلحة  القوات  إن “صالبة” 
في  الرهان  يقع  وعليها  الفارسية  األطماع 
دفن مخططات ميليشيا اإلرهاب وداعمتها 
وقواتها  قدراتها  بكل  رمت  التي  اإليرانية 

وتجاربها في المعارك األخيرة”.

صّرح المدير العام للوكالة الدولية  «
للطاقة الذرية رافايل غروسي 

لوكالة فرانس برس أن انتظار 
تولي الحكومة الجديدة مهامها 
في طهران في أغسطس يجّمد 

المفاوضات حول النووي اإليراني 
ويجعل منّظمته في وضع “غير 

مريح”.

وقال غروسي خالل مقابلة أجرتها  «
معه فرانس برس في ريو دي 

جانيرو على هامش زيارته البرازيل 
“هناك مجموعة مسائل نسعى إلى 
توضيحها مع إيران وسيتّعين علينا 

انتظار استئناف )المحادثات( مع 
اإلدارة الجديدة”.

وتابع األمين العام للوكالة  «

األممية “إنه وضع غير مريح، على 
األقل بالنسبة إلينا في الوكالة. 

ال أعلم )ماهية الوضع( بالنسبة 
لآلخرين )الجهات المشاركة في 
المفاوضات(، لكن أتصّور أنهم 

يفّضلون التفاوض وليس االنتظار”.

واعتبر غروسي أن اآلفاق غير  «
واضحة، لكّنه شدد على ضرورة 

“التحّلي بالتفاؤل يجب االنتظار. 
وما إن تصبح الحكومة الجديدة 
قادرة على العمل معنا بجدية، 

يجب بدء )المفاوضات( بأسرع ما 
يمكن”.

والسبت أعلن مساعد وزير  «
الخارجية اإليراني للشؤون 

السياسية عباس عراقجي أن 

مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذ 
االتفاق المبرم في العام 2015 حول 

النووي اإليراني لن ُتستأنف قبل 
أغسطس.

وجاء في تغريدة أطلقها “نحن  «
نمّر اآلن بمرحلة انتقالية وعملية 
انتقال ديمقراطي للسلطة جارية 
حاليا في طهران”، وفق ما أوردت 

وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء 
“إرنا”.

وتابع عراقجي “من الواضح أن  «
مفاوضات فيينا ينبغي أن تنتظر 

الحكومة الجديدة في إيران. هذا 
األمر ضرورة ألي ديمقراطية”.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس  «

المنتخب للجمهورية اإلسالمية 
إبراهيم رئيسي القَسم أمام 

مجلس الشورى في الخامس من 
أغسطس.

وأوضح غروسي أنه على الرغم من  «
توقف المفاوضات حول النووي 
اإليراني في فيينا، تجري الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية حوارا “موازيا” 
مع طهران حول أعمال التفتيش 

ودخول المنشآت التي ُفرضت 
عليها “قيود كبيرة” في فبراير.

وقال إن “على إيران واجبات تجاه  «
الوكالة. ال يمكنهم أن يقولوا 

ببساطة أوقفنا )أعمال التفتيش(. 
قد يفعلونها، لكن هذا األمر سيؤدي 

إلى إشكالية”.

“الطاقة الذرية”: انتظار تسلم حكومة رئيسي مهامها يقلقنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

األخالق والتواضع ليسا للبيع والشراء مثل المالبس
البعـــض يهتـــم بهندامـــه وشـــكله أكثـــر مـــن اهتمامـــه بأخالقـــه 
وشـــخصيته، يتخطـــى كل عالمـــات الحـــدود وال يجـــرؤ علـــى 
االلتفـــات مـــن أجـــل “كشـــخته”، ويجـــد أقدامه مربوطـــة دوما 
باألحجار في طريق األخالق والتواضع وحسن الخلق، فعندما 
تحدثه عن أهمية األخالق وطيبة النفس والقلب تراه يتنفس 
ببطء وتسوء حالته الصحية، لكن عندما تحدثه عن المالبس 
والعطـــور يهز رأســـه فرحا كالمجنـــون ويزدحم فمـــه بالكلمات 
والتعابيـــر، ال يهمـــه خلع ثيـــاب الحياء واألخـــالق وجرح خلق 
هللا، بقـــدر ما يهتم بعـــرش جماجم الموضـــة وثمارها المتدلية 

من كل جانب.
الحكمة األزلية تقول.. ال تنخدع بالشمس المتوهجة للمظاهر، 
فكـــم من شـــخص يلبس أثمـــن المالبس والســـاعات والجواهر 
واألحذية ويركب أجمل وأفخم الســـيارات، لكنه يحمل نفســـا 
مدمـــرة، والغرور يمســـح جبينه وال يربطـــه باألخالق أي رابط، 
وكم من شخص يعيش العوز والفقر، لكنه يقدم لك أروع لوحة 

من لوحات األخالق والتواضع ألنه يجد حياته فارغة بدونها.
يقول أحد األســـاتذة ويدعى الموت ســـاج “هنـــاك نفوذ لطيف 
دقيـــق ال تدركـــه األبصـــار، ينبثق عـــن إرادة ثابتـــة قوية توجه 
اآلخريـــن وتراقبهم وتفعل فعلها فيهـــم مما ال يفعله البيان وال 
الـــكالم، فمن امتلـــك هذا النوع مـــن النفوذ اســـتطاع أن يكون 
قـــوة مكينـــة ال تتزعزع، وفـــي اللحظة التي تقتـــرب بها منه ال 
تتمالـــك أن تشـــعر بقوته تلـــك، وليس ثمة ما يعوقـــك أبدا عن 
تحصيـــل تلك القوة، فلديك الملـــكات الذهنية المطلوبة، غذها 
ونمهـــا. إن تأثيـــر أي امرئ فـــي اآلخرين يتعلـــق أول ما يتعلق 
بأخالقـــه، فال يهمنك إذا هندامـــك ومظهرك الخارجي أكثر من 
الـــالزم، وال تجعـــل أناقة المظهـــر كل همك من الحيـــاة والعمل 
الجـــاد، لتتباهـــى أمـــام النـــاس أو لتضاهـــي من هـــم فوقك في 

العمل والمال”.
يقول الفيلسوف الهندي سادغورو “األخالق والتواضع ليسا للبيع والشراء  «

مثل المالبس”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــل هناك ما هو أشـــد هوال ورعبا من نشـــوب حرب كونية ثالثة، تســـتخدم 
فيهـــا األســـلحة التقليديـــة والنووية على حد ســـواء؟ يســـتوجب التســـاؤل 
المتقدم من المرء أن يطيل البصر فيما يجري حول الكرة األرضية ومناخها 
الـــذي بـــات قنبلة موقوتـــة، وحال انفجارها، ســـتكون العواقـــب كارثية على 
النـــوع البشـــري، وربما تذهب به من الجذور، مـــا يعني أن هناك ما هو أخطر 

من الحرب الكونية بالفعل.
المتابـــع المدقـــق لقضيـــة التغيـــرات المناخيـــة، والحـــرب اإليكولوجية التي 
تشـــنها الطبيعـــة على اإلنســـانية، يدرك أن كل يـــوم تعبره البشـــرية من غير 
قـــرارات حازمة وجازمة، تحاول مـــن خاللها تطييب خاطر الطبيعة إن جاز 
التعبيـــر، من خالل إجراءات ترفع الغبن الذي وقع على الكوكب األزرق منذ 
نحو أربعة قرون، خصوصا بعد انطالق الثورة الصناعية، نقول كل يوم يمر، 

سوف تدفع البشرية ثمنه غاليا وعاليا، وإلى أبعد حد ومد. 
يعن للمرء أن يسائل القارئ: “هل أتاك حديث ما جرى في الواليات المتحدة 
األميركيـــة وكندا من حرائق غير اعتيادية بســـبب ارتفـــاع درجات الحرارة، 
كارتداد مباشـــر لظاهرة االحترار العالمـــي، أو االحتباس الحراري؟ وإذا كان 
مشـــهد غرب الكرة األرضية قد فات البعض، فما القول في الفيضانات التي 
ضربـــت غـــرب أوروبا، كما الحال فـــي ألمانيا وبلجيكا، والتـــي قال عنها أهل 

االختصاص إنها تحدث مرة كل ألف عام؟
شـــيء مريب يحدث على ســـطح الكوكب، ربما يعرف العلماء بعض أسبابه 

فـــي الحال، لكنهم من دون أدنى شـــك، غير قادرين علـــى متابعة مآالته في 
االستقبال. 

قبل بضعة أيام دعت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية إلى اتخاذ إجراءات 
عاجلة لوقف تغير المناخ، وأكدت أن الطقس القاسي أصبح القاعدة وليس 

االستثناء.
تعطـــي دولـــة فنلنـــدا مثاال علـــى االنقـــالب المناخي الـــذي يســـود العالم في 
حاضرات أيامنا، فهي بالد تعيش حالة من التجمد المستمر والمستقر طوال 
شـــهور الســـنة، غير أن العام الحالي ســـجل أحـــر عام في تاريـــخ فنلندا، كما 
ســـجل جنوب البالد 27 يوما متتاليا مـــع درجات حرارة أعلى من 25 درجة 

مئوية. 
الذين تابعوا الصور التي بثتها وكاالت األنباء، وعرضتها المحطات الفضائية، 
والتـــي تظهر لنـــا الدمار الذي لم تعرفـــه ألمانيا منذ الحـــرب العالمية الثانية، 
وهناك مخاوف من ارتفاع منســـوب كل األنهـــار والبحيرات األوروبية، وبما 

يهدد السدود المقامة عليها، ما يعني المزيد من الكوارث في القريب. 

ليس سرا القول إن هناك عالقة جذرية بين تغيرات المناخ وهجمة البحر على  «
اليابس، ذلك أن الثلوج في األقطاب المتجمدة تذوب بشكل لم تعهده البشرية 

من قبل، ما يجعل منسوب المياه في تصاعد مخيف، ستدفع اإلنسانية ثمنه 
من راحتها التي عرفتها منذ قرون طوال. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

أخطر من حرب كونية

dr.ali.saegh 
@gmail.com

بات من المألوف الســـماع بانهيار األنظمة الصحية منذ بدء تفشـــي فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( عالميًا، وكيف ال يكون ذلك بعد أن أعلنت إيطاليا العام 
الماضـــي انهيـــار نظامهـــا الصحي، وهي مـــن كانت تعتبر مـــن أعتى األنظمة 

الصحية في العالم.
وتعاني هذه األيام الجمهورية التونسية ظروفًا مماثلة، فيما يخص نظامها 
الصحـــي، فقـــد أعلنت عـــن انهيار نظامها الصحي هي كذلك بســـبب تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا، ما حدا بها إلى طلب المســـاعدة للحصـــول على إمدادات 
ماليـــة وصحيـــة من أجهـــزة وغيرهـــا، لتتمكن مـــن احتواء األزمـــة الصحية 
الحرجـــة، ومكافحـــة التزايـــد الســـريع لحـــاالت اإلصابـــة بالفيـــروس، وإنقاذ 
مرضـــى الحـــاالت الخطرة، الذيـــن يحتاجون إلى عناية فائقة، بســـبب تمكن 

الفيروس من أجسامهم.
وهنـــا نقـــف وقفـــة تعظيـــم وإجـــالل إلـــى كل الـــدول التي أســـهمت وعزمت 

على اإلســـهام في مســـاعدة التونســـيين لتخطـــي األزمة الصحيـــة التي تمر 
بهـــا بالدهم، خصوصا الـــدول العربية التي يحتم عليهـــا الواجب العربي مد 
يـــد العون إلى األشـــقاء، ومســـاندتهم، ومســـاعدتهم في مثل هـــذه الظروف 
الرديئة التي تحتاج إلى وقفة عربية موحدة، وعليه، نشـــد على أيادي هذه 
الدول، ومنها المملكة العربية الســـعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، التـــي أكـــدت دعمهـــا الكامـــل من خالل إرســـال 

المساعدات وتقديم الدعم الالزم إلى األشقاء في تونس.
إنَّ بلوغ الوفيات أكثر من مئة وفاة يوميا، جعل تونس في قائمة األعلى عربيًا  «

وأفريقيًا من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا، وهو ما أدى إلى إعالن انهيار 
النظام الصحي، وإطالق وسم “تونس تستغيث” من أجل مساعدة تونس على 

تخطي هذه األزمة الجلل، ويحتم الواجب اإلنساني قبل العربي السعي إلى 
أدائه دون أي تأخير أو تقصير، كل وفق ظروفه وإمكانياته المتاحة حتى تنقشع 

الغمة عن تونس الخضراء.

د. علي الصايغ

تونس تستغيث

جمعية الصحفيين.. هنيئا لكم
اآلن وبعد أن أسدل الستار على انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية، 
ال يســـعني إال أن أتقدم لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأخلص 
التهاني والتبريكات، متمنًيا لهم تحقيق المزيد من اإلنجازات للصحافة 
والصحافيين، فأمام مجلس اإلدارة مســـؤوليات وتحديات جسام، على 
ســـبيل المثـــال العمل مـــع الســـلطة التشـــريعية لتمرير قانـــون الصحافة 

المسمى بشيخ القوانين، وحلحلة عدد من الملفات العالقة.
هـــذه الجمعيـــة المهنيـــة وعلى الرغـــم من أنها ليســـت قديمة نســـبًيا، إال 
أنهـــا تعتبر من أهـــم الجمعيات وأكثرها حساســـية في مملكتنـــا الغالية، 
فالكل يتفق معي على ذلك بحكم عملها ودورها الريادي والمحوري في 
الذود عن مكتسبات الوطن داخلًيا وخارجًيا، فأعضاؤها جميًعا يمثلون 
الســـلطة الرابعـــة، والجميع يعلم قـــوة ودور وتأثير اإلعـــالم والصحافة، 

وكما يقال اإلعالم سالح ذو حدين.
كنـــت من المتابعيـــن لما كان يدور خلف الكواليس وفي دهاليز الجمعية 
قبل االنتخابات، وبصراحة شـــديدة كنت متأثًرا بل ومنزعجا كثيًرا مما 
حصل، ولم أكن أصدق البتة تلك المواقف والتصريحات، وإحقاقا للحق 
ال أجد هنا أية كلمات أســـجلها بحق الرئيس الجديد للجمعية ســـوى أن 
أرفـــع لـــه القبعة على حســـن تعاملـــه وتصرفه الراقـــي ورد فعله الرصين 

تجاه تلك األصوات والتصريحات.
بال شـــك شهادتي في األســـتاذ عيسى الشايجي مجروحة، فقد تشرفت 
بمعرفتـــه عنـــد التحاقي بالعمل فـــي “وكالة أنباء الخليـــج” عام ١٩٨١م، 
وشـــخصيته لـــم تتغيـــر إلى هـــذا اليوم، تصـــوروا أنـــا أتكلم عـــن معرفة 
مضـــت عليهـــا فترة ٤٠ عامًا! فقد ظل هذا الرجل يعمل دون ملل أو كلل 

وبإخالص ومهنية عالية طوال هذه الفترة.
كلي أمل وثقة بأن يقوم مجلس اإلدارة الجديد ومن خالل العمل بروح 
الفريق الواحد بتطوير العمل الصحافي تعزيًزا لمسيرة التنمية الشاملة 
التي تشهدها مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لمليكنا المفدى حفظه 
هللا ورعاه. والشكر موصول أيًضا لمجلس اإلدارة السابق لما قام به من 

جهود مضنية وحثيثة لتطوير العمل الصحافي.
وكل عام والجميع بألف خير وعساكم من عوادة.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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أضحى مبارك
يهـــُل علينا عيـــد األضحى المبارك في هذا العام ومازالت جائحة كورونا 
تالزمنا وإن كانت بمقدار أخف بفضل ما تقدمه الدولة من رعاية صحية 
والتـــزام مجتمعي بإجراءات الدولـــة االحترازية... إنه العيد، يوم فرحة 
ومناسبة سعيدة يتبادل فيها الناس التهاني والتبريكات عن ُبعد التزاًما 

بمبدأ التباعد االجتماعي وحفاظا على السالمة العامة.
وقبـــل نزول هـــذه الجائحة كان الناس يلتقون فـــي األحياء وبالمجالس 
فـــي البيوت فيتبادلون التهاني والتبريكات بالتصافح والُقبالت، ويردح 
األطفال بطرقات األحياء ويتنقلون من بيٍت إلى آخر الســـتالم العيدية 
ويفرحـــون بهـــا أيمـــا فـــرح، ويطوف الكبـــار البيـــوت لالســـتئناس بأهلها 

وتهنئتهم بالعيد، إنه يوم التسامح بين الناس والتآلف بين القلوب.
عيـــد األضحـــى هو العيد الثاني بعـــد عيد الفطر، وُيحتفـــل فيه في يوم 
العاشر من شهر ذي الحجة، ويكون في اليوم التالي ليوم الوقوف على 
جبـــل عرفـــات وينتهـــي في اليـــوم الثالث عشـــر منه، وُســـمَي باألضحى 
إحيـــاء لذكرى تصديق نبي هللا “إبراهيم ــ عليه الســـالم” لرؤيا ذبح ابنه 
“إسماعيل ــ عليه السالم” طاعة ألمر هللا تعالى الذي فداه بذبح أضحية 
بداًل من ابنه، وقد أصبح ذبح األضحية ُسنة يقوم بها المسلمون في هذا 

العيد وتوزيع لحمها على األهل والفقراء.
يجـــب علينا االلتـــزام بالتعليمات الصحية ونحـــن نحتفل بعيد األضحى 
كمنـــع التجمعـــات األســـرية والتصافـــح، وتقديـــم التهانـــي والتبريـــكات 

والعيدية لألطفال واألهل بالوسائل اإللكترونية لسالمتنا.
يقـــف الحجـــاج ألداء شـــعائر الحـــج بـــزي واحـــد ونـــداء واحـــد، وعلينـــا 
االحتفـــال بالعيد بقلٍب واحد، فالعيد منهج مليء بالدروس والِعَبر، فهو 
أواًل عيـــد إنســـاني للمســـلمين وغيرهـــم، فاالحتفـــال به يكـــون مع جميع 
البشـــر، وثانًيـــا هو يوم تســـامح ولقاء بين األســـرة واألهـــل واألصدقاء 
قريبهـــم وبعيدهـــم ولو كان إلكترونًيـــا، وثالًثا يوم عطـــف واهتمام على 
الفقراء واليتامى بكســـوتهم وإطعامهم، ورابًعا هو يوم ال فرق فيه بين 

غنٍي وفقير وصغيٍر وكبير، إنه يوم فرح للجميع.
ولنتذكر في هذا اليوم المبارك إخوًة لنا في العروبة والدين واإلنسانية  «

يعانون من آالم الطرد من منازلهم وهدمها، والغربة والجوع والمرض 
في المالجئ، وأن هناك اآلالف من البشر يحتاجون إلى اإلغاثة واإلعانة 

والنصرة. وكل عام وجميعنا بخير.

عبدعلي الغسرة
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الذهب يرتفع بفضل انخفاض 
عوائد السندات و“دلتا”

الثالثاء،  أمــس،  الذهب  أسعار  ارتفعت 
مدعومة بانخفاض في عوائد السندات 
األمــيــركــيــة ومـــخـــاوف بـــشـــأن ارتـــفـــاع 
المتحورة  بالساللة  لإلصابات  متواصل 
الــــــدوالر كبح  ــيــد أن صـــعـــود  ب ــا(،  ــ ــت ــ )دل
الذهب  األصفر. وصعد  المعدن  مكاسب 
إلــى  الــفــوريــة 0.2 %  ــمــعــامــالت  ال فـــي 
1815.61 دوالر لألوقية )األونصة(، بعد 
عند  أســبــوع  فــي  مستوى  أدنـــى  بلغ  أن 

1794.06 دوالر في الجلسة السابقة.

أخبار متفرقة

طوكيو - رويترز

نزل المؤشر نيكي الياباني ألدنى مستوى 
في ســـتة أشهر أمس الثالثاء، مقتفيا أثر 
مبيعات واسعة النطاق في وول ستريت 
فـــي الوقت الـــذي يتنامى فيـــه القلق من 
أن ارتفـــاع اإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا 
عالميـــا قد يخرج تعافيا اقتصاديا ناشـــئا 

عن مساره.
وتراجع المؤشر نيكي 0.96 % ليغلق عند 
27388.16 نقطـــة، وهو أدنى مســـتوياته 
منذ السادس من يناير. كما خسر المؤشر 
إلـــى   %  0.96 نطاقـــا  األوســـع  توبكـــس 
1888.89 نقطة. وتراجع كال المؤشـــرين 

للجلسة الخامسة على التوالي.
ومســـاء االثنيـــن، انخفضـــت المؤشـــرات 
لألســـهم  الثالثـــة  الرئيســـة  األميركيـــة 
انخفاضـــا حـــادا، فيما ســـجل المؤشـــران 
أكبـــر  وناســـداك  بـــورز  أنـــد  ســـتاندرد 

يـــوم  فـــي  المئويـــة  بالنســـبة  انخفـــاض 
واحـــد منـــذ منتصـــف مايـــو، إذ يخشـــى 
المســـتثمرون تجـــدد إجـــراءات اإلغالق 
المرتبطـــة بــــ “كوفيـــد 19” وطـــول مـــدة 

التعافي االقتصادي.
وفي ظل ارتفاع اإلصابات بـ “كوفيد 19” 
فـــي طوكيـــو، الخاضعـــة اآلن لرابع حالة 
طـــوارئ، ثمـــة قلق عام آخذ فـــي التنامي 

مـــن أن تـــؤدي اســـتضافة دورة األلعـــاب 
عشـــرات  وتوافـــد  بطوكيـــو  األولمبيـــة 
اآلالف مـــن الزائريـــن مـــن الخـــارج إلـــى 
تســـريع معـــدالت اإلصابـــة فـــي العاصمة 
اليابانية وانتشـــار سالالت أشد عدوى أو 

مسببة للوفاة بشكل أكبر.
وستكون األسواق اليابانية مغلقة يومي 
الخميـــس والجمعة في عطلة عامة، فيما 

تبـــدأ مراســـم افتتاح طوكيـــو 2020 يوم 
الجمعة.

وبين الشـــركات ذات الثقل على المؤشـــر 
نيكـــي، تراجـــع ســـهم مجموعـــة ســـوفت 
بنك التي تســـتثمر في الشـــركات الناشئة 
1.57 %، بينمـــا انخفـــض ســـهم  عالميـــا 
فاســـت للتجزئة، المالكة لمتاجر يونيكلو 
للمالبـــس، 1.12 % ونـــزل ســـهم فانـــوك 

لصناعة الروبوت 2.41 %.
ومـــن بين 33 مؤشـــرا فرعيـــا للقطاعات، 
ارتفـــع فقـــط قطاعـــا المعـــدات الدقيقـــة 
وصناعـــة األغذيـــة. ونزل قطـــاع الطاقة 
بأكبـــر قدر في ظـــل تراجع أســـعار النفط 

.% 4.26
وارتفـــع ســـهم كانـــون 9.24 % بعـــد أن 
رفعت الشـــركة توقعاتها ألرباح التشغيل 
43 % بفضـــل طلب قـــوي على الطابعات 

خالل الجائحة.

”19 “كـــــوفـــــيـــــد  إصــــــــابــــــــات  ارتــــــــفــــــــاع  ظـــــــل  فـــــــي 

“نيكي” يغلق عند أدنى مستوى في 6 أشهر

الين والدوالر يصعدان في ظل اإلقبال على المالذات اآلمنة
“بتكــويــــــن” دون 30 ألـــــــف دوالر للمــــــرة األولــــــى فـــــي نحــــــو شهـــر

ســـجلت عمـــالت المـــالذ اآلمـــن كالدوالر 
واليـــن أعلـــى مســـتوى فـــي عـــدة أشـــهر 
تقريبا خالل التـــداوالت مقابل العملتين 
مرتفعتـــي المخاطـــر الدوالر األســـترالي 
الثالثـــاء،  أمـــس  اإلســـترليني  والجنيـــه 
إذ نمـــت المخـــاوف مـــن أن الســـاللة دلتا 
الشـــديدة االنتشـــار من فيـــروس كورونا 
قد تقلـــب التعافـــي االقتصـــادي العالمي 

رأسا على عقب.
كما نزلت العمالت المشـــفرة، إذ تراجعت 
بتكوين دون 30 ألف دوالر للمرة األولى 
فـــي نحو شـــهر. وجرى تـــداول الين عند 
80.09 للـــدوالر األســـترالي، قـــرب أعلى 
مســـتوى في خمسة أشـــهر البالغ 80.05 
اإلثنيـــن. وســـجلت  يـــوم  الـــذي المســـه 
العملة 149.48 إلى الجنيه اإلســـترليني، 
مقتربـــة من أعلى مســـتوياتها في قرابة 

ثالثة أشـــهر عنـــد 149.35 الذي ســـجلته 
أعلـــى  الـــدوالر  والمـــس  الليـــل.  أثنـــاء 
مســـتوياته فـــي نحـــو ثمانية أشـــهر عند 
0.7317 دوالر للـــدوالر األســـترالي يـــوم 
الثالثـــاء قبـــل أن ُيتداول عنـــد 0.7319 
 1.36625 عنـــد  تداولـــه  وجـــري  دوالر، 
دوالر أمريكـــي لإلســـترليني بعـــد أن بلغ 
أعلى مســـتوياته منذ أوائـــل فبراير عند 
الســـابقة.  الجلســـة  فـــي  دوالر   1.3655
وسرع الدوالر األسترالي وتيرة هبوطه، 
إذ رأى بعض خبراء االقتصاد أن محضر 
األســـترالي  االحتياطـــي  بنـــك  اجتمـــاع 
بشـــأن السياســـات هذا األســـبوع إشـــارة 
علـــى أن البنـــك المركزي ربمـــا يعدل عن 
قـــراره بخفـــض التحفيـــز. وتفـــوق اليـــن 
على الدوالر، ليرتفع إلى 109.07 للدوالر 
األمريكي يـــوم اإلثنين للمرة األولى منذ 

أواخر مايو، بدعم من نزول سريع لعوائد 
ســـندات الخزانـــة األمريكيـــة القياســـية 
إلى مســـتوى متدن عنـــد 1.1740 بالمئة 
للمـــرة األولى منذ منتصف فبراير. ويوم 

الثالثاء، بلغ الدوالر 109.46 ين.
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.17885 
دوالر، بعـــد أن نزل مســـاء اإلثنين ألدنى 

مســـتوى منذ أوائل أبريل عنـــد 1.1764 
دوالر.

وفـــي العمالت المشـــفرة، نزلـــت بتكوين 
إلـــى مســـتوى متدن عنـــد 29500 دوالر، 
وهو مســـتوى لم تســـجله منذ 22 يونيو، 
قبل أن تتداول منخفضة 4.1 بالمئة عند 

29559.10 دوالر.

طوكيو- رويترز

فان هورن )تكساس(- رويترز

ينطلق جيف بيزوس، أغنى شخص 
فـــي العالم، يـــوم الثالثـــاء في رحلة 
مركبـــة  متـــن  علـــى  الفضـــاء  إلـــى 
اإلطـــالق نيـــو )NYSE:NIO( شـــيبرد 
التابعة لشـــركته بلو أوريجين إيذانا 
ببـــدء حقبـــة جديـــدة مـــن الرحـــالت 

الفضائية الخاصة.
المليارديـــر  يبـــدأ  أن  المقـــرر  ومـــن 
األميركـــي رحلتـــه إلى الفضـــاء التي 
موقـــع  مـــن  دقيقـــة   11 تســـتغرق 
وســـت  منطقـــة  فـــي  صحـــراوي 
تكســـاس، بعد تسعة أيام من صعود 
البريطاني ريتشـــارد برانســـون على 
لشـــركة  ناجحـــة  رحلـــة  أول  متـــن 
المنافســـة  الفضائيـــة  الســـياحة 
فيرجيـــن جاالكتيـــك من واليـــة نيو 

مكسيكو األميركية.
وصـــل برانســـون إلـــى الفضـــاء أوال، 
لكـــن رحلـــة بيـــزوس ســـتكون علـــى 
ارتفـــاع يصل إلـــى مئـــة كيلومتر أي 
أعلى من رحلة برانســـون التي كانت 

فيمـــا  كيلومتـــرا،   86 ارتفـــاع  علـــى 
يسميه الخبراء أول مهمة من نوعها 
فـــي العالـــم تنطلـــق بطاقـــم ال يضـــم 

رواد فضاء.
وقـــال بيزوس في مقابلة مع شـــبكة 
فوكـــس بيزنس نتورك يـــوم االثنين 
“أنا متحمس لكني لست قلقا. سنرى 
كيف أشـــعر عندما أكون مربوطا في 
مقعـــدي... نحـــن جاهـــزون. المركبة 
جاهـــزة. هـــذا الفريـــق مذهل. أشـــعر 
أن  وأعتقـــد  ذلـــك.  حيـــال  بالرضـــا 
زمالئي في الطاقم يشعرون بالرضا 

حيال ذلك أيضا”.
ويرافـــق بيـــزوس فـــي هـــذه الرحلة 
أكبر شـــخص ســـنا يطير إلى الفضاء 
علـــى اإلطـــالق، وهي الطيـــارة والي 
طالـــب  وأصغـــر  عامـــا(،   82( فونـــك 
فيزيـــاء، وهـــو أوليفـــر دايمـــن الـــذي 
يبلغ من العمر 18 عاما. كما ســـينضم 

إليهم مارك شقيق بيزوس.

بيزوس يستعد لالنطالق على أول رحلة لشركته إلى الفضاء

لندن - رويترز

اســـتقرت األســـهم األوروبيـــة أمـــس 
الثالثاء بعد أن شـــهدت أسوأ موجة 
بيـــع فـــي العـــام الجـــاري، مدعومـــة 
بتقاريـــر إيجابيـــة لألربـــاح من بضع 
مـــن  لإلنتـــاج  وتحديثـــات  شـــركات 
المؤشـــر  وصعـــد  تعديـــن.  شـــركات 
األوروبيـــة  لألســـهم   600 ســـتوكس 
واحدا بالمئة في التعامالت المبكرة 
بشـــأن  مخـــاوف  تســـببت  أن  بعـــد 
شـــديدة  دلتـــا  المتحـــورة  الســـاللة 
االنتشـــار وتباطـــؤ النمـــو االقتصادي 
فـــي تراجـــع المؤشـــر 2.3 بالمئة في 
الجلســـة الســـابقة. وقـــادت شـــركات 
التعديـــن المكاســـب، ليرتفـــع مؤشـــر 
القطـــاع 1.6 بالمئـــة، بعـــد أن قدمت 
وأنجلـــو  بي.إتش.بـــي  مجموعـــة 

أمريكان أرقاما إيجابية لإلنتاج.

يو.بـــي.إس  بنـــك  ســـهم  وربـــح 
السويســـري 4.6 بالمئة بعد أن حقق 
قفزة 63 بالمئة في صافي ربح الربع 
الثانـــي، بدعـــم مـــن ازدهـــار أنشـــطة 
نظيـــره  وصعـــد  الثـــروات.  إدارة 
كريـــدي ســـويس 1.8 بالمئـــة. وبيـــن 
األســـهم الخاســـرة، تراجع سهم إيه.

بـــي فولفـــو السويســـرية 3.6 بالمئـــة 
مـــن  المزيـــد  مـــن  حـــذرت  أن  بعـــد 
االضطرابـــات وتوقـــف اإلنتـــاج هذا 
العـــام بســـبب نقص الرقائـــق. وهوى 
ســـهم إلكترولكس 8.7 بالمئة بعد أن 
أعلنـــت الشـــركة عن أرباح تشـــغيلية 
المتوقـــع  مـــن  أقـــل  الثانـــي  للربـــع 
وحـــذرت مـــن أن المشـــكالت التـــي 
تواجه سالســـل اإلمـــدادات العالمية 

قد تتفاقم في األشهر المقبلة.

أسهم أوروبا تنتعش بعد أسوأ موجة بيع في 2021

الرياض - االقتصادية

يقـــول بنـــك “جيه بـــي مورجان” إن 
الجولة األخيرة مـــن مخاوف النمو 
والتباطـــؤ فـــي الواليـــات المتحدة، 
ســـابقة ألوانها ومبالـــغ فيها، ما أدى 
إلـــى ارتفـــاع مؤشـــر “إس آنـــد بـــي 
500” ودعـــم أهـــداف نهايـــة العـــام 

.2021
وذكـــرت وكالـــة “بلومبـــرج” لألنباء 
أمـــس أن اإلســـتراتيجيين بقيـــادة 
دوبرافكو الكوس - بوجاس، كتبوا 

في مذكرة خاصة بإســـتراتيجيات 
التراجـــع  إن  األميركيـــة،  األســـهم 
األخيـــر لألســـهم كان قـــد أدى إلـــى 
خلـــق العديـــد مـــن الفرص، الســـيما 
فـــي إعـــادة فتـــح التجـــارة. وُتعـــد 
الســـلطة التقديرية للمستهلك، مثل 
البيـــع بالتجزئـــة والســـفر والترفيه، 
باإلضافـــة إلى المصـــارف والطاقة، 
عمليـــات شـــراء قويـــة فيمـــا يتعلق 

بالمستويات الحالية.

جيه بي مورجان: مخاوف النمو والتباطؤ في أميركا سابقة ألوانها 

واشنطن - بنا

قالـــت مجموعـــة البنك الدولـــي إنها 
مليـــار   157 مـــن  أكثـــر  خصصـــت 
دوالر لمكافحـــة التداعيات الصحية 
واالقتصاديـــة واالجتماعية لجائحة 
فيروس كورونا المســـتجد خالل 15 
شهرا، في الفترة من األول من أبريل 

2020 وحتى 30 يونيو 2021.
وقالت المجموعـــة في بيان إن هذه 
الجهود بذلت في مسعى لالستجابة 
لمكافحـــة الجائحـــة “التـــي ألحقـــت 
أضرارا بالغة باألرواح وسبل العيش 
البلـــدان  فـــي  األشـــخاص  لمالييـــن 

النامية”. وأضافت أن هذه هي “أكبر 
اســـتجابة لألزمـــة فـــي أي فتـــرة في 
تاريـــخ مجموعة البنك وتمثل زيادة 
بأكثـــر من 60 بالمئة فـــي فترة الـ 15 

شهرا السابقة للوباء”.
وأشار البيان إلى أن مجموعة البنك 
الدولـــي دعمـــت منـــذ بدايـــة الوبـــاء 
البلـــدان “لمواجهة الطوارئ الصحية 
وحمايـــة  الصحيـــة  النظـــم  وتعزيـــز 
الفقـــراء والضعفـــاء ودعـــم األعمال 
التجارية وخلق فرص العمل والبدء 

في انتعاش أخضر ومرن وشامل”.

البنك الدولي: 157 مليار دوالر لمكافحة تداعيات كورونا
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ــة ــام ــع ال الـــبـــضـــائـــع  ــن  ــ م ــي  ــولـ نـ ــن  ــ ط ــف  ــ ألـ  727

مناولة 202 ألف حاوية عبر ميناء خليفة بن سلمان

اســـتمر مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان 
والتجـــاري  البحـــري  المنفـــذ  وهـــو 
األهـــم لمملكة البحريـــن والذي يتم 
عبـــره حركـــة االســـتيراد والتصدير 
الرئيســـية فـــي البالد، فـــي عملياته 
بسالســـة طـــوال النصـــف األول من 
العـــام الجاري حيث أظهرت بيانات 
رســـمية حديثـــة مناولـــة نحـــو 202 
ألـــف حاويـــة نمطيـــة عبـــر المينـــاء 
العـــام  مـــن  االول  النصـــف  خـــالل 

الجاري.
وانخفضت حركة مناولة الحاويات 
العـــام  مـــن  األول  النصـــف  خـــالل 
الجـــاري مقارنـــة مع العـــام الماضي 
وذلـــك بنســـبة تقـــدر بنحـــو 14 %، 
حيث بلغت حركة مناولة الحاويات 
فـــي النصـــف األول مـــن 2020 نحو 

231 ألف حاوية في نفس الفترة.
وبلغ عدد الحاويـــات المملوئة التي 
تمـــت مناولتهـــا فـــي المينـــاء نحـــو 
146 ألـــف حاويـــة تشـــكل حاويات 
ذات الطول 40 قدما النســـبة األكبر 
وذلك بعـــدد 85 ألف حاوية نمطية، 
أمـــا الحاويات ذات الطول 20 قدما 

فحلـــت في المرتبة الثانية بعدد 60 
ألف حاوية نمطية.

امـــا عـــدد الحاويـــات الفارغـــة التي 
تمت مناولتهـــا فبلغت نحو 55 ألف 
حاويـــة نمطية منهـــا 37 ذات طول 
40 قدمـــا و17 ألـــف ذات طـــول 20 
قدما. وفيما يخص الشحن البضائع 

العامة، فقد بلغت كمية الشحن نحو 
727 ألـــف طن نولي تمـــت مناولتها 
عبر ميناء خليفة بن ســـلمان خالل 

النصف األول من العام الجاري.
غرفـــة  رئيـــس  قـــال  أيـــام  وقبـــل 
البحريـــن ســـمير  تجـــارة وصناعـــة 
نـــاس إن كلفة الشـــحن ارتفعت في 
الفترة األخيرة وإن أســـعار الشـــحن 
بســـبب  ارتفعـــت  الحاويـــات  عبـــر 
ظـــروف عالميـــة مما قـــد يؤثر على 
مســـتوى األسعار حيث يعد الشحن 
والتأميـــن علـــى حركـــة التجارة من 
العوامل األساســـية التي تدخل في 
عملية تسعير المنتجات في السوق 
المحليـــة، مؤكدا أن هذه المتغيرات 
ال تتعلق بعوامل داخلية وهي التي 
تدخلـــت فـــي ارتفـــاع بعض أســـعار 

المنتجات.

علي الفردان 

بسبب “كوفيد 19” ومخاوف اإلمداد

النفــط يرتفــع لكــن اآلفــاق ضبابيــة

اســـتقرت أســـعار النفط أمـــس الثالثاء 
بعـــد أن نزلـــت نحـــو 7 % في الجلســـة 
الســـابقة في ظـــل تراجع أوســـع نطاقا 
بالســـوق تدفعه مخاوف بشأن ارتفاع 
اإلصابات بكوفيـــد19-، التي تأتي في 
الوقـــت الـــذي توصـــل فيـــه منتجـــون 

التفاق جديد بشأن اإلمدادات.
وربح خام برنت 70 ســـنتا أو ما يعادل 
1 % إلى 69.32 دوالر للبرميل بحلول 
جرينتـــش.  بتوقيـــت   0651 الســـاعة 
وصعـــد عقـــد الخـــام األميركي تســـليم 
أغســـطس، الذي ينتهي أجله في وقت 
الحـــق الثالثـــاء، 86 ســـنتا أو ما يعادل 
1.3 % إلى 67.28 دوالر للبرميل. وزاد 

الخام األميركي تســـليم ســـبتمبر  نحو 
1.2 % إلى 67.14 دوالر للبرميل.

وقال محللـــون إن عمليات البيع، التي 
دفعت األســـعار ألدنى مســـتوياتها في 
بمخـــاوف  مدفوعـــة  كانـــت  شـــهرين، 
من تفشـــي الســـاللة دلتا مـــن فيروس 
األســـهم  تراجعـــت  فيمـــا  كورونـــا، 

وارتفعت السندات.
آي.إن.جـــي  لـــدى  محللـــون  وقـــال 
“ارتفـــاع  مذكـــرة  فـــي  إيكونوميكـــس 
اإلصابـــات بالســـاللة دلتا مـــن فيروس 
كورونـــا فـــي بعض دول آســـيا وأوروبا 
واحتمـــال فرض قيود على الســـفر زاد 
ضبابيـــة الطلب على النفـــط الخام إلى 
حـــد ما. “لكن الســـوق الحاضـــرة للنفط 

الخـــام تشـــهد حالـــة شـــح علـــى مـــدى 
األشـــهر األخيـــرة، فيمـــا مـــن المرجـــح 
أن يظـــل التعافي االقتصـــادي الجاري 
داعما للطلب على النفط خالل النصف 

الثاني من العام”.
يـــوم  أميركيـــون  مســـؤولون  وقـــال 

الجمعـــة إن الســـاللة المتحـــورة دلتـــا، 
وهـــي أشـــد عـــدوى بشـــكل كبيـــر عـــن 
الســـالالت الســـابقة، أصبحت المهيمنة 
على العالم حاليا.  وجرى رصد الساللة 
فـــي أكثـــر مـــن 100 دولـــة فـــي أنحـــاء 

العالم .

طوكيو - رويترز



كشــفت الفنانة بشــرى أنها لجأت إلى طبيب نفســي بســبب 
“معالي”، وهي الشخصية التي ستجسدها في أحدث أعمالها 
الفنية والتي ســتعود بفضلها بعد غياب نحو أربع سنوات عن 

السينما.
وانطلقت بشرى إلى جانب نخبة من نجوم فيلم “معالي ماما” 

مطلع األســبوع الجــاري في تصويــر العمل المقــرر عرضه خالل 
موســم رأس الســنة المقبل. وقالت بشــرى إن أحداث الفيلم تدور في إطار اجتماعي 

كوميدي يناقش عالقة األم العاملة بأطفالها.

أعلنت الفنانة هند صبري أن جمعية “مفيد” التي تترأســها 
قد اســتطاعت تحت رعاية سفير الجمهورية التونسية في 
مصر وبمســاعدة مبادرة “تونســي ونحب نعــاون” توفير 
مجموعة من مكثفات األكسجين بسعات خمسة وعشرة 

لترات.
يأتي إعالن هند في مواصلة لمبادرة “األكسجين للجميع” التي 

كانت قد أطلقتها الجمعية مع مطلع العام الجاري، في مستشفيات والية جندوبة. 
وكشفت هند أن الجمعية جاهدة ألن تصبح هناك دفعات أخرى قريبة.

كشــفت الممثلــة المصريــة آيتــن عامــر أنهــا ترفض 
العــودة إلى الســينما فــي الوقت الحالي بســبب كثرة 
الســيناريوهات المكررة، قائلة في تغريدة نشــرتها عبر 
حســابها علــى تويتر إنهــا تلقت العديد مــن العروض 

الســينمائية في الفترة األخيرة، لكنهــا رفضتها ألنها لم 
تجد بينها فيلما يحّمســها للعودة إلى السينما، وتأمل في 

إيجاد سيناريو بأفكار جديدة وبعيدة عن الحبكات المتكررة في جميع األفالم، 
حتى تستعيد السينما جمهورها.

سيناريوهات مكررةمكثفات األكسجينعودة بشرى

tariq.albahar@albiladpress.com15
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الحلوى البحرينية.. أساس االحتفاالت في األعياد والمناسبات
للعيد تراث خاص من ناحية الحلويات 
ــي تـــخـــتـــارهـــا الـــعـــائـــالت  ــتـ ــشــعــبــيــة الـ ال
مناسبة  كل  في  والخليجية  البحرينية 
فمن  السعيدة،  المناسبات  في  لتقدمها 
نالحظ  العيد  يوم  من  األولــى  الساعات 
رائحة الزعفران والهيل وماء الورد في 
البيوت البحرينية أو حتى في األحياء، 
الظروف  كل  مع  تتغير  ال  أصيلة  كعادة 

التي نعيشها اليوم.
ــثـــل الـــريـــش  الـــحـــلـــويـــات الــشــعــبــيــة مـ
ــة بــكــل أشــكــالــهــا  ــيـ ــزالبـ ــقــيــمــات والـ ــل وال
يــدخــل فــي صناعتها  أن  وألــوانــهــا البــد 
والسمن،  والطحين  الــدبــس  أو  السكر 
بينما بعض األنواع يضاف إليها الزغفران 
والهيل والمكسرات المطحونة وحديثا 

بـــــــــــــــدأوا يـــضـــيـــفـــون 
ــيــهــا الــشــيــكــوالتــة  إل
وغيرهما  والفانيال 
ــن الـــمـــنـــكـــهـــات  ــ ــ مـ

واأللوان والمطيبات.
ــبــا  وكــــــان قـــديـــمـــا غــال
الشعبية  الــحــلــويــات 
تــصــنــع فـــي الــبــيــوت 
ــعــيــد  ــل ــدادا ل ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ اســ

ــعــض يــقــوم بــشــرائــهــا مـــن الــســوق  ــب وال
وخصوصا من سوق المنامة أو المحرق 
ــاك مثل  ــمــخــالت األصــيــلــة هــن لــكــثــرة ال
ــتــي تــقــدم ألــذ  شــويــطــر والــحــلــواجــي ال
ــمــعــروفــة في  ــويــات الــبــحــرنــيــة ال ــحــل ال
ــبــنــات والــزالبــيــا  الــمــنــطــقــة مــثــل شــعــر ال
بألوانها  البحرينية  والحلوى  والــرهــش 
والمكسرات  بالفستق  المزينة  المتنوعة 
ــة بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الــهــيــل  ــجـ ــيـ ــلـ ــكـ والـ
والدارسين و ”الهردة” مع التمر باإلضافة 
مثل  القديمة  الشعبية  الحلويات  ــى  إل
و  ”المحلبية”  و  ”الخبيص”  و  “الرانكينه” 
”الساكو”. وأما الزالبية، فكانت مقصورة 
على شهر رمضان وتطورت بعد إضافة 
الـــزعـــفـــران واأللـــــــــوان، فــمــنــهــا األحــمــر 
واألصفر واألخضر وحتى “الشيرة” التي 
تــعــد مــن رحــيــق الــســكــر أو دبــس 
اآلن  اختصرت  التمر 
ــيــل من  ــقــل عــلــى ال
الورد  وماء  السكر 

والخنفروش”.
وبـــحـــســـب الــكــاتــب 
التراث  في  والباحث 
الــشــعــبــي الــكــويــتــي 
مــحــمــد عــبــدالــهــادي 
إن  قـــــــــــال  جـــــــمـــــــال 

العربي  الخليج  في  الحلويات  أصحاب 
قــديــمــا كـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــى الــرحــى 
الحبوب حتى  لطحن  والهاون  والمنحاز 
عــرف “الـــمـــدار”، وهــو عــبــارة عــن مصنع 
تــدار  كبيرة  رحــى  على  يحتوي  صغير 
بواسطة البغال والحمير لطحن الحبوب 
وتطورت المدارات بعد جلب آالت طحن 

تعمل بالديزل.
ــدد جـــمـــال بــعــض أشـــهـــر الـــمـــدارات  ــ وعـ
وهي “الشمالي” و “علي البحراني” التي 
كــانــت تــوفــر الــدقــيــق ألصــحــاب معامل 
السمسم  والخبازين، فطحنوا  الحلويات 
لتحويله إلى “هردة” )طحينة(، وهي من 
الحلويات  والحرف. وتعتبر  المهن  أقدم 
سفرة  أســاســيــات  مــن  الــيــوم  البحرينية 

الــعــيــد واالحـــتـــفـــاالت، لــمــا تــســر األعــيــن 
وفي  لها،  الزاهية  األلـــوان  مع  خصوصا 
السابق كانت تعد وجبة رئيسة كما كان 
في  يستخدمونها  والغواصون  البحارة 
السابق، وال يخلو بيت في البحرين منها، 
العربية ما لم يسبقها  القهوة  إذ ال تحلو 
“فندوس” حلوى )أي قطعة من الحلوى(.

أيضا  البحرينية  الحلويات  بيع  وتزدهر 
أفضلها  أن  بسبب  الــشــتــاء؛  فــصــل  فــي 
يعد  الصيف  فصل  وفــي  ساخنا،  يــقــدم 
وتقدم  لــهــا.  الطبيعي  البديل  “الــرطــب” 
الحلوى ضمن تقاليد الزواج في البحرين 
الـــزوج فــي صباح  قديما أن يــوزع أهــل 
الــيــوم الــتــالــي مــن الــــزواج الــحــلــوى في 

رغيف من الخبز على المهنئين.

العزومات وتناول اللحوم المشبعة بالدهون من أكثر العادات التي 
وتحافظ  بالعيد  تستمتع  فكيف  األضحى،  عيد  أجــواء  في  تكون 

على وزنك؟
إذا كنت تتبع حمية غذائية إلنقاص الوزن وترغبين في المحافظة 
على وزنك مع عزومات وتقاليد عيد األضحى، إليك هذه النصائح 
التي تساعدك على االستمتاع بالعيد والحفاظ على وزنك بحسب 

مجلة هي:
 يفضل أن تبتعد عن تناول اللحم في وجبة اإلفطار، وتناوله  «

في وقت الغداء فقط، وكذلك احرص على تناول 
عشاء خفيف طوال أيام عيد األضحى.

 أكثر من تناول المياه طوال النهار، بحد  «
أدنى 3 لترات في اليوم.

 حاول التقليل من تناول األشياء  «
التي تحوى كميات كبيرة 
من الدهون طوال اليوم، 

فاللحوم تحتوي على 
الدهون التي يحتاجها 
جسمك، فاحصل على 
حصة جسمك اليومية 

منها في العيد.

 واظب على ممارسة  «
التمارين الرياضية طوال 

أيام العيد!

 تجنب قدر المستطاع  «
تناول اللحوم المقلية في 

الزيت؛ حفاًظا على وزنك.

عــيــد  ــة  ــاســب ــمــن ب  OSN تـــقـــدم 
ــى مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة  ــحـ األضـ
التي  والمسلسالت  األفــالم  من 
المشاهدين  جميع  أذواق  تلبي 
المليئة  المغامرات  أحــدث  مــن 
باإلثارة من Marvel، وصوال إلى 
المتحركة  الرسوم  كالسيكيات 

األكثر شهرة في ديزني.
ــســل الــكــومــيــدي  ــمــســل تـــابـــع ال
حــلــقــة  ــع  مــ  ”Young Rock“
جــديــدة كــل أربــعــاء مــن بطولة 
روك(،  )ذا  جـــونـــســـون  ــن  ــ ــ دوي
يروي  أول قوي  بموسم  فيأتي 
ــن الــتــي تصل  قــصــة حــيــاة دويـ
لالنتخابات  ترشيحه  إلـــى  بــه 
الـــرئـــاســـيـــة األمـــريـــكـــيـــة لــلــعــام 
إلى  بحاجة  كنت  وإذا   .2032
في  والــبــقــاء  آمــًنــا  للبقاء  سبب 
غير  هو  ما  كل  فتوقع  المنزل، 
كــامــلــة من  مــع سلسلة  مــتــوقــع 

تطبيق  عــلــى   ”Loki“ مسلسل 
 .OSN Streaming App
من  فيلًما   17 من  أكثر  وشاهد 
 ”Ant-man“ منها Marvel أفالم
 Captain“و ”Black Panther”و
 Guardians of“و  ”America
 ”Iron Man“و  ”the Galaxy
 Doctor“و  ”Avengers“و

.”Thor“و ”Strange
ــرة مــن  ــيـ ــثـ ــات مـ ــقـ ــلـ وتــــابــــع حـ
ــة  ــويـ ــقـ ــا الـ ــ ــ ــدرامـ ــ ــ مـــســـلـــســـل الـ
 ،Normal People والعاطفية 
النقاد  اســتــحــســان  نــالــت  الــتــي 
في جميع أنحاء العالم، وشاهد 
لمسلسل  العرض األول حصرًيا 
 ”Mare of Easttown“  الدراما
بطولة  مــن   ،HBO شــبــكــة  مــن 
كــيــت ويــنــســلــت الــحــائــزة على 
إيمي  وجائزة  األوسكار،  جائزة 

وجائزة غولدن غلوب.

“OSN” تكشف عن باقة عيد األضحى
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طارق البحار

كيف تحافظ على وزنك في عيد األضحى؟

“صيف البحرين” يقدم أمسيات شعبية في عيد األضحى

عودة أشهر نجوم الغناء مع ألبومات العيد

يــقــدم مــهــرجــان صــيــف الــبــحــريــن خــالل 
أمسيتين  ــمــبــارك  ال األضــحــى  عــيــد  ــام  ــ أي
ستقام اليوم  األولى  بامتياز،  بحرينيتين 
ستقّدمها  يــولــيــو   21 الــمــوافــق  األربـــعـــاء 
التي تشتهر  الشعبية  للفنون  فرقة قاللي 
الـــمـــحـــّرق، حــيــث تستحضر  مــديــنــة  بــهــا 
مرتبطة  وإيقاعات  وألحان  أغــان  خاللها 
ــك فــي تمام  ــة، ذلـ بــفــنــون الــبــحــر األصــيــل
ــاًء، يــتــبــعــهــا يــوم  ــثــامــنــة مــــســ الـــســـاعـــة ال
غد الخميس حفال لفرقة محمد بن فارس، 
وهي من أهم الفرق الشعبية في المملكة 
وتتكون من موسيقيين ومطربين ونخبة 
المتميزين،  الشعبية  ــفــرق  ال فــنــانــي  مــن 
ألــوانــا مختلفة  ــؤدي خـــالل األمــســيــة  ــ وت
فن  وأهمها  التراثية  واألغاني  الفنون  من 
تجارة  بمهنة  المرتبط  األصــيــل  الــصــوت 
استعراض  إلى  باإلضافة  العريقة،  اللؤلؤ 
أصبحت  التي  البحرينية  األغنية  تطور 

متداولة لدى جميع األجيال.
حتى  البحرين  صيف  مهرجان  ويستمر 
للجمهور عبر  الجاري ويقّدم  الشهر  نهاية 
يتضمن  متنوعا  برنامجا  اإلنترنت  فضاء 
عمل  وورش  وموسيقية  فنية  عــروضــا 

متنوعة وغيرها الكثير في نسخته الثالثة 
البحرين  صيف  ويأتي  العام،  هذا  عشرة 
ليثبت قــوة  الــنــســخــة  ــذه  مـــجـــدًدا فــي هـ
على  الروابط  تعزيز  في  والفنون  الثقافة 
المهرجان  وليواصل  التباعد،  من  الرغم 
لــعــب دوره كـــواحـــد مـــن أهـــم األحــــداث 
الــذي  برنامجه  عبر  واإلقليمية  المحلية 
األســرة، فيقدم  أفــراد  يتناسب مع جميع 
وجــهــة مــمــيــزة لــلــبــاحــثــيــن عـــن الــتــرفــيــه 

والمرح. 

المهرجان مسرحية “رستو مريم”  يعرض 
صيف  مهرجان  قــنــاة  على  الشهر  طـــوال 
البحرين في اليوتيوب، ويقّدم سلسلة من 
العروض والورش التي تأتي بالتعاون مع 
البحرين.  مملكة  لدى  السفارات  من  عدٍد 
إضافة إلى ذلك، يتيح المهرجان لألطفال 
األنشطة  مــن  واســعــة  مجموعة  تحميل 
خالل  مــن  المسلية  ــعــاب  واألل التعليمية 
www.culture. الموقع اإللكتروني للهيئة

.gov.bh

أصدر نجوم الغناء العربي مع عيد األضحى 
عدد كبير من األلبومات الغنائية الجديدة، 
وكان المطرب محمد حماقي قد قرر العودة 
بــعــد غــيــاب عــن الــســاحــة الــغــنــائــيــة بألبوم 
وأعــلــن  مــتــنــوعــة  أغــنــيــات  جــديــد يتضمن 
ذلــك فــي حفله األخــيــر الـــذي أحــيــاه بأحد 
فيه مع  الجديدة، ويتعاون  القاهرة  فنادق 
الشعراء والملحنين والموزعين  كوكبة من 
الموسيقيين منهم أيمن بهجت قمر وتوما. 

“ولسه”  بعنوان:  جديد  غنائي  بألبوم  جمال  رامي  والملحن  الفنان  ويعود 
إنتاج نجوم ريكوردوز، وطرح منه أغنية قلة اإلحساس على يوتيوب.

غنائي جديد في عيد األضحى،  بألبوم  الفنانة سميرة سعيد  تعود  كذلك 
ويتضمن أغنيات جديدة منها أغنية متاهة واثنين بالليل اللتين طرحتهما 

الفترة السابقة على يوتيوب وتتعاون 
فيه مــع نــضــال هــانــي وهــانــي يعقوب 
ــا يـــنـــافـــس مــطــرب  ــضـ وغـــيـــرهـــمـــا، أيـ
المهرجانات محمد صالح زوج الفنانة 

بألبوم  بــأوكــا  الشهير  كــســاب  مــي 
غـــنـــائـــي يــتــضــمــن مــجــمــوعــة 

ــمــهــرجــانــات  مـــن أغـــانـــي ال
ــقــادم،  فــي مــوســم الــعــيــد ال
بــعــد انــفــصــالــه عــن مطرب 
 ،1991 له  األخير  األلبوم  “أورتيجا”، وحمل  المهرجانات 
ــحــان بــيــنــوو، وقـــام بــإخــراج  مــن كلماته وتــوزيــعــه، وأل

ــالء، وتــولــت الــفــنــانــة مــى كساب  الــكــلــيــب يــحــيــى عــ
اإلشراف على تنفيذها.

رامي جمالمحمد حماقي
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مصر تشهد جرائم مروعة أول أيام عيد األضحى
شــهدت مصــر عــدة جرائــم مروعة في 
أول أيــام عيد األضحى، أمس الثالثاء، 
حيــث طعن زوج زوجته بســكين وقام 
بعدها بقطع شــرايين يده وتم نقله إلى 
المستشــفى. وتمكنت أجهزة األمن من 
التحفــظ علــى األداة المســتخدمة فــي 
الجريمــة وهــي عبارة عن ســكين، وأمر 
اللــواء محمــد مــراد مديــر األمــن ببنــي 
ســويف بتعييــن حراســة مشــددة علــى 
الزوج بالمستشــفى لحين إجراء عملية 
جراحيــة له. وقــام بطعنها عدة طعنات 
فــي  بحياتهــا  أودى  مــا  صدرهــا  فــي 
الحــال، وبعدها قام بقطع شــرايين يده 
لالنتحــار والتخلص مــن حياته. وتبين 
أن هنــاك خالفــات أســرية بينهمــا بعــد 
إنجــاب 3 أطفــال، وأن الزوج ســمع بأن 

زوجته تستعد لرفع قضية خلع عليه.
قــوات  عثــرت  ثانيــة  جريمــة  وفــي 
األمــن علــى ســيدة فــي العقــد الثالــث 
مــن العمــر مذبوحــة داخــل شــقتها فــى 

ظروف غامضة، وجاري تحرير محضر 
العامــة  النيابــة  وأخطــرت  بالواقعــة 
الجريمــة  أمــا  التحقيقــات.  لمباشــرة 
الثالثــة، فقــد لقــي مــزارع مصرعــه بعد 
صــالة عيــد األضحــى، أمــس الثالثــاء، 
حيــث أطلــق عليــه 3 أشــخاص النيران 
أســرته  أفــراد  وســط  قتيــال  فســقط 
بمنطقة منشــأة القناطر شــمال الجيزة، 

بالواقعــة وتباشــر  تــم تحريــر محضــر 
النيابة العامة التحقيقات.

وقال نجل المجني عليه إن 3 أشخاص 
أطلقوا األعيرة النارية في اتجاه والده 
وفروا هاربين، مؤكدا أن عائلة أبوعمر، 
بمنطقــة منشــأة القناطــر، وراء ارتكاب 
الواقعــة، لوجود خصومــة ثأرية بينهما 

منذ 30 سنة.

وّثــق مقطــع فيديو نجاة مســن هندي 
مــن المــوت المحقق بأعجوبــة، بعدما 
علق أســفل قطار فــي مدينة مومباي، 

أثناء محاولته عبور سكة الحديد.
وقبل أن يدهس بثوان، تدخل ســائق 
القطــار في الوقــت المناســب وأوقفه 
وبعــد  الطــوارئ،  مكابــح  باســتخدام 
ذلك تدخل المسافرون وعمال القطار 
وأخرجــوه مــن تحت القطــار، وفق ما 

نقلت وسائل إعالم هندية.
ســكك  هيئــة  أوضحــت  جانبهــا  مــن 
الحديــد الهندية أن العجوز )70 عامًا( 
خــالل عبــوره القضبــان ســقط وعلــق 
تحت القطار، قبل أن يلحظه عدد من 
العمال الذين صرخوا بســرعة إليقاف 
القطــار. إلــى ذلــك، أعلنــت الهيئــة عن 
لعمــال  روبيــة   2000 بقيمــة  مكافــأة 
الوقــت  فــي  تدخلهــم  علــى  القطــار 

المناسب إلنقاذ حياة الرجل المسن.

إنقاذ عجوز 
بأعجوبة من تحت 

عجالت قطار
عمــا  الثالثــاء،  أمــس  الصيــن،  كشــفت 
قالــت إنــه أســرع قطار مغناطيســي في 
تصــل  الــركاب،  لنقــل  مخصــص  العالــم 

سرعته إلى نحو 600 كيلومتر.
وأطلقــت الصيــن علــى القطــار الجديــد 
اســم “ماغليف”، ويستخدم تقنية الرفع 
المغناطيسي لتجنب االحتكاك بالسكك 

الحديدية.
وبــدت مقاعد الركاب داخــل القطار كما 
لــو مقاعــد درجــة رجــال األعمــال نظــرا 
للفخامة الكبيرة المعتمدة في صناعتها.

 وجــاء الكشــف عــن القطــار الجديد في 

شــرقي  الســاحلية،  تشــينغداو  مدينــة 
الصيــن، حيث انطلــق في أولى رحالته، 
واســع  نطــاق  علــى  متوفــرا  وســيكون 

خالل ٥- 10 سنوات.
هكــذا  مثــل  وراء  مــن  بكيــن  وتســعى 
قطــارات إلى ترســيخ مكانتهــا الريادية 
في بناء القطارات والخطوط الحديدية 

العالية السرعة في العالم.
وبحســب الســكك الحديديــة الصينيــة، 
فــإن القطــار الجديــد يعــد األســرع فــي 
العالم، ما يمثل إنجازا علميا كبيرا للبالد 

في مجال النقل بالسكك الحديدية.

الصين تصنع أسرع قطار مغناطيسي في العالم

أجواء االحتفال بعيد األضحى المبارك في ساحة 
المسجد األقصى في القدس، فلسطين )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عــادات غذائية يحرص الكثيرون عليها 
في عيد األضحى، السيما تناول اللحوم 
بأشــكال مختلفــة وكميات كبيــرة عادة، 
وصفــات  التغذيــة  خبــراء  يقــدم  فيمــا 

صحية لضمان تناول آمن للحوم.
وينصــح خبراء التغذية بضرورة وجود 
فتــرة فاصلة بين الذبــح وطهو اللحوم، 
عــدة  لســاعات  تجميدهــا  خاللهــا  يتــم 
لضمــان التخلــص مــن البكتيريــا العالقة 
بهــا، وهــو مــا يتعــارض مــع عــادات غير 
صحية أبرزها طهو اللحوم مباشرة بعد 
الذبــح، احتفــاال باألضحيــة واســتعجاال 
إلعــداد الوجبــة المفضلــة فــي أول أيام 

العيد خصوصا.
ويقول استشاري التغذية واألمراض  «

الباطنية في القاهرة هاني جبران 
لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “تناول 

اللحوم مباشرة بعد الذبح ينطوي 
على مخاطر صحية عدة، بسبب وجود 
بعض البكتيريا بها، لذلك ينصح عادة 

بوضع حد زمني فاصل بين الذبح 
والطهو وتناول اللحوم”.

احذر طهو وتناول اللحوم 
مباشرة بعد الذبح

طاقم فريق اإلنقاذ في مياه الفيضانات في أحد شوارع بيبنستير، بلجيكا )رويترز(

واليــة  مــن  شــابان  زوجــان  فوجــئ 
عندمــا  األميركيــة  نيوجيرســي 
اقتحــم  غريبــا  شــخصا  أن  اكتشــفا 
لــم  لكنــه  غيابهمــا،  أثنــاء  منزلهمــا 
يســرق شــيئا منــه، بــل نظفــه وقــدم 

الطعام للقطط ثم غادر.
وقالــت وســائل إعــالم إن “الســارق” 
يدعــى  شــخص  هــو  المألــوف  غيــر 
ويقــوم  الثالــث”  أنجيلينــو  “لويــس 
لكســب  أصدقائــه  شــقق  بتنظيــف 

المال.
وكان يعتقــد أنــه كان ينظــف شــقة 
المــكان  صديقــه مــارك، لكنــه دخــل 
الخطــأ، وعنــد وصولــه أمــام البــاب 
بحــث تحت الممســحة عــن المفتاح 

يفعــل  أن  مــارك  منــه  طلــب  كمــا 
وللصدفــة، وجد مفتاحا في المكان، 

فدخل وبدأ العمل.
تــوك”  “تيــك  علــى  أنجيلينــو  وروى 
أنــه عندمــا انتهــى تلقــى اتصــاال من 
صديقــه يســأله إن ســار كل شــيء 
علــى مــا يــرام: “أنــا اآلن فــي غرفــة 
إلــى  عودتــك  أنتظــر  معيشــتك 
المنــزل.. وألعــب مــع قططــك”، لكــن 

مارك رد: “لكن ليس عندي قطة”.
أن  وجــدا  الزوجــان  عــاد  وعندمــا 
شــقتهما قــد تــم تنظيفهــا جيــدا مــن 
دون أن يفهمــا مــا حدث، وبعد قليل 
اتصل أنجيلينو بـ “ضحيتيه” وشرح 

لهما كل شيء.

اقتحم منزال.. فنظف كل شيء وقدم الطعام للقطط ثم غادر

هيــت  “بيــغ  وكالــة  أفــادت 
بــأن فيديــو كليــب  ميــوزك” 
أغنية “بوي ويز لوف” لفرقة 
الجنوبيــة  الكوريــة  البــوب 
“بي تي إس” حقق 1.3 مليار 

مشاهدة على “يوتيوب”.
وكان فيديــو كليــب أغنيــة الفرقــة األخــرى “DNA” قــد حقــق 1.3 مليــار 
مشــاهدة على “يوتيوب” للمرة األولى من بين أغاني الفرقة في الـ 3 من 

يوليو الجاري.
وطرحت الفرقة أغنية “بوي ويز لوف” ضمن ألبومها “ماب أوف ذا سول 
: بيرسونا” في أبريل العام 2019. وشاركت المغنية األمريكية هالزي في 

األغنية وتظهر أيضا في فيديو كليب األغنية.
100” لثمانيــة أســابيع  وأدرجــت األغنيــة ضمــن قائمــة “بيلبــورد هــوت 

متتالية بعد أن احتلت المرتبة الثامنة بعد طرحها مباشرة.

فيديو كليب يحقق 1.3 مليار مشاهدة على “يوتيوب” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:29

 11:44 
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 06:30

08:00
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نجــح المليارديــر جيــف بيــزوس في 
االنطــالق والعودة مــن حافة الفضاء 
بنجــاح على متــن صاروخ وكبســولة 

“بلو أوريجن”.
نجح مؤسس أمازون البالغ من العمر 
57 عاما، في الحصول على لقب “رائد 
فضــاء” ليضاف إلــى ألقابه المتعددة، 
حيث نجــح الملياردير الشــهير أمس 
فــي الوصول إلــى حافة الفضاء على 
التيــن  والكبســولة  الصــاروخ  متــن 
طورتهمــا شــركته الخاصــة للرحالت 
وكانــت  أوريجيــن”،  “بلــو  الفضائيــة 
الرحلة التي تكللت بالنجاح هي أول 
إطالق مأهول لصاروخ “نيو شــيبرد” 

الذي تصنعه الشركة.
وكان بيــزوس قد انطلق إلى الفضاء 
أمــس الثالثاء من موقع في صحراء 
غرب تكســاس، وبعد اإلقالع تســارع 
بثالثــة  الفضــاء  نحــو  الصــاروخ 

أضعاف سرعة الصوت.
قــدم،  ألــف   250 ارتفــاع  وعلــى 

انفصلت الكبســولة، وأخذت بيزوس 
وطاقمــه إلى حافة الفضاء، ثم نزلت 
وعــادت  المظــالت  تحــت  المركبــة 
صحــراء  فــي  أخــرى  مــرة  لتهبــط 
تكســاس. واستغرقت الرحلة بأكملها 

10 دقائق.
والهبــوط  االنطــالق  ذلــك  جــاء 
الناجــح بعــد تســعة أيــام فقــط مــن 

نجــاح الملياردير البريطاني الشــهير، 
ريتشــارد برانســون، هــو اآلخــر إلــى 
مركبــة  متــن  علــى  الفضــاء  حافــة 
صممتهــا شــركته الخاصــة للســياحة 
الفضائية “فيرجيــن غاالكتيك”، وهو 
ما يســلط الضوء اآلن على الســياحة 
الفضائية، ويلفت اهتمام سياح جدد 

للصناعة الناشئة.

جيف بيزوس ينجح في الوصول إلى حافة الفضاء

الملياردير جيف بيزوس


