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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

المنامة - بنا

هنــأ عاهــل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، شــعب البحرين الوفي والمقيميــن على أرضها الغالية بحلول 
عيد األضحى المبارك، راجًيا هللا جل جالله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات والمسرات ودوام الصحة والسعادة.

كما وجه جاللتـــه التهنئة بعيد األضحى 
المبـــارك لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، معرًبـــا عـــن الشـــكر والتقدير 
واالعتزاز بما يبذله من جهود جبارة وما 
يحققه مـــن نجاحات مبهـــرة ومتواصلة 
في التعامل مع جائحة كورونا واحتواء 
والتدابيـــر  الخطـــط  عبـــر  تداعياتهـــا 
االحترازية المناســـبة، التـــي أثمرت ولله 
الحمـــد عـــن انخفـــاض أعـــداد الحـــاالت 
القائمة بشـــكل ملحوظ، مشـــيدا جاللته 
بالتضحيـــات الكبيـــرة والعمـــل الـــدؤوب 

ألبطـــال الصفـــوف األمامية مـــن الكوادر 
الطبيـــة والصحيـــة والتمريضيـــة وفرق 
العمل المســـاندة كافـــة، وكذلك القائمين 
علـــى الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم الذين 
يســـطرون أروع األمثلـــة فـــي التضحية 
واإلنســـانية والوفـــاء واإلخالص للوطن 
والحـــرص الكبيـــر للحفـــاظ علـــى صحة 

وسالمة الجميع.
تقديـــم  مواصلـــة  الملـــك  جاللـــة  وأكـــد 
كل الدعـــم والمســـاندة لفريـــق البحريـــن 
إلنجـــاح مهامـــه الوطنيـــة حتـــى نتجاوز 
هـــذه الجائحـــة بنجـــاح وينعـــم الجميـــع 
علـــى أرض وطننا الغالي بتمـــام الصحة 

المواطنيـــن  جاللتـــه  شـــاكًرا  والعافيـــة، 
المســـؤول  حســـهم  علـــى  والمقيميـــن 
ووعيهـــم ودعمهـــم المتواصـــل للجهـــود 
الوبـــاء  لهـــذا  التصـــدي  فـــي  الوطنيـــة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة  عبـــر 
التطعيـــم  علـــى  واإلقبـــال  االحترازيـــة 
والجرعـــة المنشـــطة منـــه. وأكد صاحب 
الجاللـــة الملك أن الوضـــع الصحي بخير 
وللـــه الحمـــد، وأن المملكـــة تســـير بعون 
هللا تعالـــى علـــى طريـــق التعافـــي، وأنها 
ستتجاوز هذه المرحلة من خالل تعاون 
ووعي الجميـــع والتزامهم والعمل بروح 

الفريق الواحد.

جاللة الملــك: الوضــع الصحــي بخيــر... 
والمملكــة تسيــر علــى طريــق التعافــي

جهود جبارة ومبهرة لفريق البحرين في التعامل مع الجائحة

)07(

ترفـــع “البـــالد” أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى مقـــام عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وإلـــى شـــعب مملكـــة البحريـــن الوفـــي؛ بمناســـبة حلول عيـــد األضحى 
المبارك، داعية هللا أن يعيد هذه المناســـبة على شـــعب مملكة البحرين، 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

“                ” تهنئ بعيد األضحى

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Dhul-Hijjah 1442 1010 ذو الحجة 
July 2021 2020 يوليو

Year: 13السنة
No: 4662العدد
TUEالثالثاء



الثالثاء 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 - العدد 024662



جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتبادالن التهاني بعيد األضحى المبارك
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن ولي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة 

حلول عيد األضحى المبارك.
ورفع ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء فـــي البرقيـــة إلى مقـــام جاللة 
الملـــك الســـامي أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات وخالـــص األمنيـــات بهـــذه 
المناســـبة المباركة، داعًيا هللا ســـبحانه 
وتعالـــى أن يحفـــظ جاللـــة الملـــك وأن 
يحقـــق كل مـــا يتطلـــع اليـــه جاللته من 

إنجـــازات تنموية تعـــود بالخير والنماء 
لصالـــح الوطـــن وأبنائه األوفيـــاء، وأن 
علـــى  الكريمـــة  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد 
جاللتـــه وهـــو ينعـــم بموفـــور الصحـــة 
والســـعادة وطول العمر، وعلى األمتين 
بالخيـــر واليمـــن  العربيـــة واإلســـالمية 
والبركات، ســـائاًل المولـــى العلي القدير 
أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها 
نعمـــة األمـــن واألمـــان فـــي ظـــل قيادة 
جاللتـــه الحكيمـــة وأن يرفع عن مملكة 
جائحـــة  جمعـــاء  والبشـــرية  البحريـــن 

فيروس كورونا.
وبعـــث صاحـــب الجاللة العاهـــل برقية 

شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب 
جاللتـــه فيها عـــن تقديره لســـموه على 
تهنئتـــه بحلـــول عيد األضحـــى المبارك 
وعلى مشـــاعره الفياضة، داعًيا هللا أن 
يحفظ سموه لمواصلة دوره المميز في 
ســـبيل تقدم ونماء المملكة ويعيد هذه 
المناســـبة الكريمة على ســـموه بموفور 
وعلـــى  والســـعادة،  والعافيـــة  الصحـــة 
وطننا وشعبنا العزيز واألمتين العربية 
واإلســـالمية باليمن والخيـــر والبركات، 
وأن يرفـــع عـــن البشـــرية جمعـــاء هـــذه 

الجائحة.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتبادالن التبريكات مع القادة

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيات تهنئة من كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

تبـــادل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقيـــات تهنئـــة مع إخوانه قـــادة الدول 
واإلســـالمية  والعربيـــة  الخليجيـــة 
الشـــقيقة والصديقـــة؛ بمناســـبة حلـــول 

عيد األضحى المبارك.
تهانيـــه  أطيـــب  عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب 

وخالـــص تمنياتـــه لهـــم موفـــور الصحة 
والســـعادة، داعًيـــا المولى عـــز وجل أن 
علـــى  المباركـــة  المناســـبة  هـــذه  يعيـــد 
هـــذه الـــدول وشـــعوبها الشـــقيقة بوافر 
يرفـــع  وأن  والبـــركات،  واليمـــن  الخيـــر 
عـــن البشـــرية جائحة فيـــروس كورونا، 
وعـــودة الحياة إلـــى طبيعتها في أقرب 

وقت لما فيه خير اإلنسانية جمعاء.

كمـــا تبـــادل ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــات 
تهنئـــة بمناســـبة حلـــول عيـــد األضحى 
الـــدول  قـــادة  إخوانـــه  مـــع  المبـــارك 
واإلســـالمية  والعربيـــة  الخليجيـــة 
الشـــقيقة والصديقـــة وأوليـــاء العهـــود 

ورؤساء الحكومات.

تهانيـــه  أطيـــب  عـــن  ســـموه  وأعـــرب 
وخالـــص تمنياتـــه لهـــم موفـــور الصحة 
والســـعادة، داعًيـــا المولى عـــز وجل أن 
يعيد هذه المناســـبة السعيدة على هذه 
الـــدول وشـــعوبها بوافـــر الخيـــر واليمن 
والبركات، وأن يرفع جائحة كورونا عن 
بالد المســـلمين والبشـــرية جمعاء، وأن 

يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
عيـــد  حلـــول  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــات 

األضحـــى المبارك، مـــن كبار أفـــراد العائلة 
المالكة الكريمة ورئيســـي مجلسي النواب 
والشـــورى، والـــوزراء، وكبـــار المســـؤولين 
في المملكة والوجهاء واألعيان، وأعضاء 
وأعضـــاء  والشـــورى  النـــواب  مجلســـي 
المجالس البلدية، والمحافظين، وســـفراء 
مملكـــة البحريـــن فـــي الخـــارج، ورؤســـاء 

لـــدى  المعتمديـــن  الدبلوماســـية  البعثـــات 
المملكة، ورؤســـاء الجمعيات واالتحادات 

واألندية الرياضية والمواطنين.
وعبـــر الجميـــع فـــي برقياتهـــم عـــن أطيب 
لجاللـــة  تمنياتهـــم  وخالـــص  تهانيهـــم 
الملـــك وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بهذه المناســـبة الكريمة، ســـائلين 

البـــاري جلـــت قدرتـــه أن يعيدهـــا عليهمـــا 
أعوامـــا عديدة بـــدوام الصحة والســـعادة 
البحريـــن  مملكـــة  وعلـــى  العمـــر،  وطـــول 
وشـــعبها الكريم بتحقيق مزيد من التقدم 
واالزدهـــار والنمـــاء في ظل قيـــادة جاللة 
الملك، وعلى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالعزة والرفعة.
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تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة وولي العهد رئيس 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، برقيات 
تهنئـــة بمناســـبة حلـــول عيد 
كل  مـــن  المبـــارك،  األضحـــى 
مـــن رئيس الحـــرس الوطني 
الفريق أول ركن سمو الشيخ 
محمد بن عيســـى آل خليفة، 
لنـــادي  الفخـــري  والرئيـــس 
وســـباق  للفروســـية  راشـــد 
الخيل ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بن عيســـى آل خليفة، ووزير 
شؤون الديوان الملكي سمو 

الشـــيخ علـــي بن عيســـى آل 
خليفـــة، رفعـــوا فيها أســـمى 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
إلـــى جاللـــة العاهـــل وســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
المناســـبة  بهـــذه  الـــوزراء 
الكريمـــة، داعيـــن المولى عز 
عليهمـــا  يعيدهـــا  أن  وجـــل 
بموفـــور الصحـــة والســـعادة 
وطـــول العمر، وعلـــى مملكة 
الكريـــم  وشـــعبها  البحريـــن 
بمزيد من التقـــدم واالزدهار 
في ظل قيـــادة جاللة الملك، 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى 
الُيمـــن  بوافـــر  واإلســـالمية 

والخير والبركات.

... ويتلقيان برقيــات تهنئــة 

من أشقاء جاللة الملك
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيـــه عاهل المملكة العربية 
الحرميـــن  خـــادم  الشـــقيقة  الســـعودية 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز 

التهانـــي  تبـــادل  خاللـــه  تـــم  ســـعود،  آل 
والتبريـــكات بمناســـبة قـــرب حلـــول عيد 
األضحـــى المبارك، داعَييـــن هللا تعالى أن 
يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين 
األمتيـــن  وعلـــى  الشـــقيقين  والشـــعبين 

واليمـــن  بالخيـــر  واإلســـالمية  العربيـــة 
والمسرات.

كمـــا جـــرى خـــالل االتصـــال اســـتعراض 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة المتميزة 

التي تجمع البلدين الشقيقين.

جـــرى اتصـــال هاتفي بين عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه أمير دولـــة الكويت 
الشـــقيقة صاحب السمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابر الصباح، تم خالله تبادل 

قـــرب  بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
حلول عيـــد األضحى المبـــارك، داعَيين 
المناســـبة  هـــذه  يعيـــد  أن  تعالـــى  هللا 
والشـــعبين  البلديـــن  علـــى  الســـعيدة 
العربيـــة  األمتيـــن  وعلـــى  الشـــقيقين 

واإلسالمية بالخير واليمن والمسرات.
كمـــا جـــرى خـــالل االتصال اســـتعراض 
العالقات األخويـــة التاريخية المتميزة 

التي تجمع البلدين الشقيقين.

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وأخيـــه عاهل المملكة األردنية 
الجاللـــة  صاحـــب  الشـــقيقة  الهاشـــمية 

الملـــك عبـــدهللا الثاني ابن الحســـين. وتم 
خـــالل االتصـــال الهاتفـــي تبـــادل التهانـــي 
والتبريكات بمناســـبة حلول عيد األضحى 
يعيـــد  أن  تعالـــى  هللا  ســـائلين  المبـــارك، 

هـــذه المناســـبة الســـعيدة علـــى الشـــعبين 
والبلديـــن الشـــقيقين بمزيـــد مـــن االزدهار 
والرفعـــة والتقـــدم وعلى األمتيـــن العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيه رئيـــس جمهورية مصر 

العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، تم 
خالله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة 
قرب حلول عيد األضحى المبارك، داعَيين 
هللا تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة 
على البلدين والشـــعبين الشـــقيقين وعلى 

بالخيـــر  واإلســـالمية  العربيـــة  األمتيـــن 
واليمن والمسرات.

اســـتعراض  االتصـــال  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
العالقـــات األخويـــة التاريخيـــة المتميـــزة 

التي تجمع البلدين الشقيقين.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
اتصـــاالت هاتفية من كل من صاحب 
الســـمو الملكي األمير بندر بن سلطان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، وصاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير محمـــد بن فهد 

ووزيـــر  ســـعود،  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة 
الســـمو  الســـعودية صاحـــب  العربيـــة 
الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، إذ أعربـــوا 
الهاتفـــي عـــن أطيـــب  فـــي االتصـــال 

تهانيهـــم وخالـــص تمنياتهـــم لجاللـــة 
والســـعادة،  الصحـــة  موفـــور  الملـــك 
داعيـــن المولـــى عـــز وجـــل أن يعيـــد 
هذه المناســـبة المباركـــة على األمتين 
الخيـــر  بوافـــر  واإلســـالمية  العربيـــة 

واليمن والبركات.

جاللة الملك يتبادل التهاني مع خادم الحرمين

جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت

جاللة الملك يتبادل التهاني مع ملك األردن

جاللة الملك يتبادل التهاني مع الرئيس السيسي

جاللة الملك يتلقى اتصاالت هاتفية من بندر بن سلطان ومحمد بن فهد وتركي بن محمد

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد األضحى السعيد
أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني 
سمو الشيخ علي بن خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تهنئة بمناســـبة حلول 
عيـــد األضحى المبـــارك، من كل من نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن 
خليفـــة آل خليفـــة، أعرب ســـموهما عـــن خالـــص التهاني وأطيب 
التبريـــكات إلـــى جاللـــة الملك وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء بهذه المناســـبة الكريمة، ضارعين إلـــى هللا العلي القدير 
أن يعيدها عليهما بموفور الصحة والســـعادة وطول العمر وعلى 
مملكة البحرين وشـــعبها الكريم بدوام التقدم والرخاء واالزدهار 
فـــي ظل قيادة جاللة الملك، وعلى األمتين العربية واإلســـالمية 

باليمن والخير والمسرات.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
حلـــول  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــات 
المبـــارك، مـــن كل  عيـــد األضحـــى 
من سمو الشـــيخ سلطان الدين بن 
محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو 

الشـــيخ هاشم بن محمد بن سلمان 
آل خليفة وســـمو الشـــيخ نـــادر بن 
محمد بن ســـلمان آل خليفة وسمو 
الشـــيخ نوح بن محمد بن ســـلمان 
آل خليفة وســـمو الشيخ علي زين 
العابديـــن بن محمد بن ســـلمان آل 
خليفـــة، رفعـــوا فيهـــا أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة 
الملـــك وســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلـــس الـــوزراء بهـــذه المناســـبة 
الســـعيدة، داعين المولى عز وجل 
أن يعيدهـــا عليهما بموفور الصحة 
وعلـــى  العمـــر  وطـــول  والســـعادة 
مملكـــة البحريـــن وشـــعبها الكريـــم 
بمزيـــد من التقـــدم واالزدهـــار في 
ظـــل قيـــادة جاللـــة الملـــك، وعلى 
األمتين العربية واإلسالمية بوافر 

الخير واليمن والبركات.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان تهاني أنجال محمد بن سلمان

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل خليفـــة،  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد 
اتصـــاالً هاتفًيـــا مـــن أمير منطقـــة تبوك 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر فهـــد 
بـــن ســـلطان بـــن عبدالعزيز، تـــم خالله 
تبـــادل التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة 
عيد األضحى المبـــارك، داعيين المولى 
سبحانه وتعالى أن ُيعيد هذه المناسبة 
الشـــقيقين  والبلديـــن  الشـــعبين  علـــى 
واألمتيـــن  والبـــركات  واليمـــن  بالخيـــر 

العربية واإلسالمية بالعزة والرفعة.

جاللة الملك 
يتبادل التهاني 

مع أمير تبوك

سمو الشيخ علي بن خليفة جاللة الملك سمو الشيخ سلمان بن خليفةسمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيات تهنئة بمناســـبة حلول عيد األضحى المبارك، من كل من ســـمو الشـــيخ حمد 
بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، وســـمو الشـــيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ عبدهللا الفاتح بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، أعربوا فيها ســـموهم 
عـــن خالـــص التهاني وأطيـــب التبريكات إلى جاللة الملك وســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بهذه المناســـبة الكريمة، ضارعين إلى هللا العلـــي القدير أن يعيدها 
عليهما بوافر الصحة والســـعادة وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشـــعبها الكريم 
بدوام التقدم والرخاء واالزدهار في ظل قيادة جاللة الملك، وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية باليمن والخير والمسرات.

... ويتلقيان تهاني حمد بن محمد وخالد 
بن محمد وعبداهلل الفاتح بن محمد

بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة حــــــــلــــــــول عــــــيــــــد األضـــــــــحـــــــــى الــــــمــــــبــــــارك



الخطط والتدابير االحترازية المناسبة أثمرت عن انخفاض أعداد الحاالت القائمة بشكل ملحوظ
مواصلة تقديم كل الدعم والمساندة لفريق البحرين إلنجاح مهامه الوطنية
شكرا للمواطنين والمقيمين على حسهم المسؤول ووعيهم ودعمهم للجهود الوطنية في التصدي للوباء

الوضـــع الصحـــي بخيـــر... والمملكـــة تســـير علـــى طريـــق التعافـــي
المملكة تمضي بثقة نحو المستقبل بعزم وثبات لحماية مكتسباتها وتعزيز مسيرتها المباركة
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المنامة - بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  هنـــأ عاهـــل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
شعب البحرين الوفي والمقيمين على 
أرضهـــا الغالية بحلول عيـــد األضحى 
أن  جـــل جاللـــه  راجًيـــا هللا  المبـــارك، 
يعيده على الجميـــع بالخير والبركات 

والمسرات ودوام الصحة والسعادة.
كما وجه جاللته التهنئة بعيد األضحى 
المبـــارك لفريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، معرًبـــا عـــن الشـــكر 
والتقديـــر واالعتـــزاز بمـــا يبذلـــه مـــن 
جهود جبارة وما يحققه من نجاحات 
مبهـــرة ومتواصلـــة فـــي التعامـــل مـــع 
جائحـــة كورونـــا واحتـــواء تداعياتها 
عبـــر الخطـــط والتدابيـــر االحترازيـــة 
المناســـبة، والتـــي أثمرت وللـــه الحمد 
عن انخفـــاض أعداد الحـــاالت القائمة 
جاللتـــه  مشـــيدا  ملحـــوظ،  بشـــكل 
بالتضحيات الكبيـــرة والعمل الدؤوب 
ألبطال الصفوف األمامية من الكوادر 
الطبيـــة والصحية والتمريضية وفرق 
العمل المساندة كافة وكذلك القائمين 
على الحملة الوطنيـــة للتطعيم الذين 
يســـطرون أروع األمثلة في التضحية 
واإلخـــالص  والوفـــاء  واإلنســـانية 
للوطـــن والحرص الكبير للحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
وأكـــد جاللـــة الملـــك مواصلـــة تقديم 
كل الدعم والمســـاندة لفريق البحرين 
إلنجاح مهامـــه الوطنية حتى نتجاوز 
هذه الجائحـــة بنجاح وينعـــم الجميع 
على أرض وطننا الغالي بتمام الصحة 
والعافيـــة، شـــاكًرا جاللتـــه المواطنين 
المســـؤول  علـــى حســـهم  والمقيميـــن 
ووعيهـــم ودعمهـــم المتواصل للجهود 
الوطنيـــة فـــي التصـــدي لهـــذا الوبـــاء 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  عبـــر مواصلـــة 
االحترازيـــة واإلقبـــال علـــى التطعيـــم 

والجرعة المنشطة منه.
أن  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  وأكـــد 
الوضـــع الصحـــي بخيـــر وللـــه الحمـــد، 
وأن المملكـــة تســـير بعـــون هللا تعالى 

على طريق التعافي، وأنها ســـتتجاوز 
هـــذه المرحلة من خالل تعاون ووعي 
بـــروح  والعمـــل  والتزامهـــم  الجميـــع 

الفريق الواحد.
وأعـــرب جاللته عن الفخـــر واالعتزاز 
تعمـــل  التـــي  البحرينيـــة  بالكفـــاءات 
بجـــد وإخـــالص فـــي خدمـــة الوطـــن 
فـــي كل القطاعـــات والمياديـــن والتي 
تجعلنا على ثقة واطمئنان بمســـتقبل 
البحريـــن الزاهـــر بإذنـــه تعالى، ســـائاًل 
المولـــى جل وعـــال أن يحفظ البحرين 
وأهلهـــا الكرام، وأن يعجل بزوال هذه 

الجائحة عن البشرية جمعاء.

جهــود جبــارة ونجاحــات مبهــرة فــي التعامــل مــع جائحــة كورونــا واحتــواء تداعياتها

جاللة الملك يهنئ الشعب والمقيمين بالعيد... ويشكر فريق البحرين

َألف 
ُبشرى

قصيدة مهداة 

 لحضرة صاحب الجاللة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
حفظه اهلل ورعاه 

بمناسبة عيد األضحى المبارك

محمد هادي الحلواجي

ألــــــــف بـــــشـــــرى بــــأجــــمــــل األعــــــيــــــاِد
ـــاِد ــ ــب ــ ــد يــــــا مـــلـــيـــك الـ ــ ــع ــ ــس ــ ولــــــــك ال

ــٍد ســـعـــيـــٍد ــ ــيـ ــ ــوم عـ ــ ــيـ ــ ألـــــــف ُبـــــشـــــرى بـ
والـــــــــــــــوداِد بــــالــــهــــنــــا  اهلل  ــه  ــ ــ ــّف ــ ــ ح

ـــ ــنـ الـ ــد  ــ ــع ــ ب بــــالــــكــــرامــــة  اهلل  ــه  ــ ــّصـ ــ خـ
ــوغ الــــمــــراِد ــ ــل ــ ــك فــــي الــــحــــّج فــــي ب ــسـ ــ

ــْت ــ ــّلـ ــ ــجـ ــ وبـــــــــــه رحـــــــمـــــــة اإللـــــــــــــه تـ
ــاِد ــ ــب ــ ــع ــ ــع ال ــيـ ــمـ ــى جـ ــ ــل ــ واســـــتـــــمـــــرْت ع

ــْت ــافـ ــصـ يـــــــوم عــــيــــٍد بـــــه الــــقــــلــــوب تـ
والـــــتـــــقـــــْت فــــــي مــــحــــبــــٍة واتــــــحــــــاِد

ــوم عـــيـــٍد ــ ــ ــف بــــشــــرى يـــــا ســــيــــدي يـ ــ ــ ألـ
ــل األيــــــــادي ــ ــب ــ ــوب ق ــ ــل ــ ــق ــ ــاع ال ــ ــم ــ ــت ــ ــاج ــ ب

ــدا ــ ــي ــ وأعــــــــــــــاد اإللــــــــــــه بــــالــــخــــيــــر ع
ــٍة وازديـــــــــــــــاِد ــ ــم ــ ــع ــ ــن ــ كـــــــــّل عـــــــــــاٍم ب

ــى ــامـ ــسـ تـ قــــــد  مــــوطــــنــــا  اهلل  ورعــــــــــى 
ــد الـــــشـــــداِد ــ ــن ــ فـــــــوق كـــــــّل الــــــجــــــراح ع

ــزٍم ــ ــعـ ــ وطـــــــــــٌن حـــــــــــارب الــــــــوبــــــــاء بـ
ــا بـــــوعـــــيـــــِه والـــــــرشـــــــاِد ــنـ ــيـ ــعـ ــتـ ــسـ مـ

لـــــــْم يــــكــــابــــْر وإنــــــّمــــــا اتــــخــــذ الـــعـــلـــم
ــاِد ــ ــن ــ ــع ــ ــل ــ ل ال  ــر  ــ ــي ــ ــس ــ ــم ــ ــل ــ ل ــا  ــ ــ ــم ــ ــ ــّل ــ ــ ُس

ــبِّ ــحـ ــالـ مــســتــعــيــنــا بـــعـــد الــــتــــوّكــــل بـ
رقـــــــــــاِد أو  تــــــــــهــــــــــاوٍن  فــــــــي  ال 

ــر أعـــطـــى ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاة والـ ــ ــي ــ ــح ــ ــل ــ حــــــّبــــــُه ل
ــاِد ــ ــن ــ ــود “الـــــفـــــريـــــق” أقـــــــــوى س ــ ــه ــ ــج ــ ل

ــا ــ ــواي ــ ــن ــ ــب بــــاتــــحــــاد ال ــ ــع ــ ــص ــ طـــــــــّوق ال
ــاِد ــ ــع ــ ــب ــ ــال ــ ب ال  الـــــقـــــلـــــوب  واتـــــــحـــــــاد 

ــات “كـــــورونـــــا” ــ ــح ــ ــائ ــ ــُه ج ــضـ ــعـ ــضـ لــــــْم تـ
بـــــــل تـــــســـــامـــــى بـــــــقـــــــوٍة وســــــــــــداِد

فــــِلــــســــلــــمــــاَن ألــــــــف شـــــكـــــٍر وشــــكــــرا
ــٍق ســــعــــى بـــــكـــــّل اجــــتــــهــــاِد ــ ــريـ ــ ــفـ ــ لـ

ــر نـــصـــرا ــ ــب ــ ــص ــ ــاح وال ــ ــف ــ ــك ــ نــــــال بـــعـــد ال
ــاِد ــ ــي ــ ــق ــ ــب ال ــ ــع ــ ــه اســــتــــجــــاب ص ــ ــ ــي ــ ــ وإل

ــاٍء ــ ــق ــ ل فـــــي  ــْن  ــ ــلـ ــ يـ لـــــم  الـــــعـــــزم  وإذا 
ــر األعـــــــادي ــيـ ــسـ ــمـ ــي الـ ــ ــم تــــعــــّوقــــُه فـ ــ لـ

وَلـــــعـــــمـــــري لــــقــــد ضـــــَمـــــَمـــــَت بـــحـــبٍّ
الـــــفـــــؤاِد ــا  ــ ــاي ــ ــن ــ ح فـــــي  األرض  هـــــــذه 

ــا بـــظـــلٍّ ــ ــه ــ ــي ــ ــع ف ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ وأحــــــطــــــت ال
الـــــعـــــوادي ــك  ــ ــل ــ ت هــــمــــوم  مـــــن  وارٍف 

بـــعـــطـــٍف الــــجــــمــــيــــع  ــل  ــ ــ ــّل ــ ــ ظ وأٌب 
ــاِد ــ ــه ــ ــِع ــ غـــمـــر الـــــكـــــلَّ مـــثـــل صــــــوب ال

ــي ــّنـ ــغـ َحـــــــَمـــــــٌد والــــــــحــــــــروف حــــيــــن تـ
ــر الـــــمـــــداِد ــكـ ــسـ ــم تـــنـــتـــشـــي بـ ــكـ ــمـ ــاسـ بـ

ــا صــــــــوب َوْبــــــــــٍل ــ ــهـ ــ ــأّنـ ــ ــى كـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ تـ
ــوادي ــ ــص ــ ــي ال ــ ــواف ــ ــق ــ ــوي ال ــ ــرت ــ ــي ت ــ ســـــّح ك

ــا ــ ــدق ــ هــــــي مـــنـــكـــم تـــــجـــــود حـــــّبـــــا وص
ــِة اإلســـــــنـــــــاِد ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ثـــــــــّم ُتـــــــــــــروى بـ

ــا أعــــــــــــــدُت قـــصـــيـــدا ــ ــمـ ــ ــّلـ ــ ولـــــــــــذا كـ
ــي يــــــــروي الــــــــذي فـــــي فــــــؤادي ــانـ ــسـ ــلـ فـ

ــٍح ــيـ ــن صـــحـ ــ ــ ــي تـــــــواتـــــــرْت ع ــ ــ ــروفـ ــ ــ وحـ
واضــــــــــــــٍح فـــــــي حــــــــــــاوة اإلنـــــــشـــــــاِد

بــــــك يــــــا ســــــّيــــــدي تــــــطــــــاول مــنــهــا
ــى األعــــــــــواِد ــ ــل ــ كـــــــّل حـــــــــرٍف يـــعـــلـــو ع

كــــــــّل حــــــــرف بــــهــــا تــــــطــــــاول فـــخـــرا
ــر لـــــأمـــــجـــــاِد ــ ــيـ ــ ــشـ ــ واعـــــــــــتـــــــــــزازا يـ

ــْم ــ ــتـ ــ وأنـ الـــقـــصـــيـــد  يـــفـــخـــر  ال  ــف  ــ ــي ــ ك
ــه بـــصـــفـــو الـــــــــوداد ــ ــرفـ ــ ــى حـ ــ ــق ــ ــن س ــ ــ م

ــٍل ــيـ ــمـ قــــــد تــــــوّشــــــى بــــكــــم بـــــكـــــّل جـ
ــا فــــــي الــــــطــــــراِد ــ ــق ــ ــاب ــ ولـــــــــذا جــــــــاء س

إاّل ــك  ــ ــي ــ ــان ــ ــع ــ م فــــــي  ــه  ــ ــق ــ ــاب ــ ــس ــ ت لــــــم 
لــــغــــة لــــــم تــــبــــح ســــــــوى بــــالــــِجــــيــــاِد

ــّنـــى ــغـ ــتـ ــم وبــــاســــمــــكــــم تـ ــ ــك ــ ــن ــ هــــــي م
ــع الـــــنـــــوادي ــيـ ــمـ أيـــــّهـــــا الـــــفـــــّذ فـــــي جـ

ــزٍّ ــ دمـــــــــت يـــــــا ســـــــّيـــــــدي مـــــــنـــــــارة عـ
ولـــــــــــــــــــواًء ومـــــــــوئـــــــــا لــــــلــــــرشــــــاِد



المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  رفـــع 
عبدالحســـين ميـــرزا، أســـمى آيات الشـــكر 
والتقديـــر لقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
علـــى االهتمـــام والدعـــم الامحـــدود الذي 
تلقاه الهيئة من لدنه الكريم، والذي ينطلق 
من حرص جالته على تحقيق االستدامة 
لمســـيرة النهضة والتطور لمملكة البحرين 
وإيمانـــه بالـــدور المهم والمحـــوري للطاقة 
المســـتدامة والمتجـــددة، ودعـــم جالتـــه 
الســـتخدام  البحريـــن  لتحـــول  المســـتمر 
الطاقـــة المتجـــددة وبدائلهـــا فـــي جميـــع 
المجـــاالت من أجل بحرين نظيفة وخالية 
مـــن أي انبعاثات كربونيـــة من أجل صحة 
أفضـــل للمواطنين والمقيميـــن على أرض 
البحريـــن، واهتمـــام جالته بملـــف الطاقة 
“النظيفـــة” والمســـتدامة بجعلـــه أحد أهم 
محاور رؤيـــة البحرين االقتصادية 2030، 
ولكـــي تكـــون مملكـــة البحرين مـــن الدول 
الرائدة في قيادة هذا التغيير في مجاالت 
حفـــظ الطاقة وتوليـــد الطاقـــة المتجددة 

في المنطقة.

متحدث رئيس

جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركة رئيـــس هيئـــة 
الطاقـــة المســـتدامة عبـــد الحســـين ميرزا 
متحدثا رئيســـا فـــي البرنامج األســـبوعي 
اإلذاعـــي “نوافـــذ علـــى المســـتقبل”، الـــذي 
تعده المذيعة سبيكة الشحي ومن إخراج 
راشـــد ســـند، وكانت الحلقة تحـــت عنوان 
“الطاقـــة المتجددة اســـتثمار واســـتدامة”، 
وشـــارك فـــي الحلقـــة الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة توليـــد الطاقـــة البحرينيـــة ســـينا 
الشـــركة  دور  اســـتعرض  الـــذي  دشـــتي، 
المســـتقبلية  وتطلعاتهـــا  ومشـــروعاتها، 
فـــي خلق كـــوادر بحرينية مؤهلـــة لادارة 
والعمل في هذا المجـــال التتقني الجديد، 
الذي يشكل بوابة المستقبل في استخدام 

الطاقة وترشيدها.

استراتيجيات الهيئة

مامـــح  أبـــرز  ميـــرزا  واســـتعرض 
اســـتراتيجيات هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
المســـتدامة  الطاقـــة  بقطـــاع  للنهـــوض 
الركائـــز  تنويـــع  فـــي  مســـاهمته  وزيـــادة 
التنموية وتحقيق شـــموليتها وديمومتها، 
والجهـــود التي تبذلها الهيئـــة بالتعاون مع 
الوزارات والجهات المعنية لدعم منظومة 
فـــي تحقيـــق  الوطنـــي واإلســـهام  العمـــل 
االلتزامات الوطنية للبحرين تجاه الرؤية 
االقتصاديـــة 2030، مؤكـــدا دور البحريـــن 
ومشـــاركتها وتعاونهـــا التـــام بااللتزامـــات 
اإلقليميـــة والعالمية مثـــل اتفاقية باريس 
للتصـــدي للتغير المناخـــي واتفاقية األمم 
المســـتدامة  التنميـــة  ألهـــداف  المتحـــدة 
12، إيماًنـــا بأهميـــة تكامـــل  ومنهـــا البنـــد 
الجهود الوطنيـــة ووحدة الهدف، متناوال، 
الخطـــط والطموحات التـــي تتطلع الهيئة 
للعمـــل عليهـــا لمســـتقبل واعـــد ومســـتدام 

للطاقة في مملكة البحرين.

االستثمار بالطاقة

الظـــروف  ظـــل  وفـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
مجـــاالت  فـــي  االســـتثمار  فـــإن  الحاليـــة 
الطاقة المتجددة وكفـــاءة الطاقة وزيادة 
االقتصـــادي  المزيـــج  فـــي  مســـاهمتهما 
والركـــب التنمـــوي أصبح أكثـــر حتمية، إذ 
بلغـــت االســـتثمارات العالميـــة فـــي العـــام 
2020 مبلغ 820 مليار دوالر ومن المتوقع 
إلـــى تريليوَنـــي دوالر بحلـــول  أن ترتفـــع 
2023، مؤكـــدا أن هذا يفـــرض على الدول 
أهميـــة البحـــث واالســـتثمار فـــي الحلـــول 

التي تحقق النماء ضمن إطار االســـتدامة 
علـــى جميع األصعـــدة والعمل على خفض 
األثـــر الكربونـــي لمختلـــف القطاعات، وأن 
الظـــروف التـــي فرضتهـــا الجائحـــة عملت 
على إتاحة منظور فريد ومتميز لمعطيات 
مهمة وأساســـية البد من دراستها وأخذها 
بعيـــن االعتبار في وضع االســـتراتيجيات 

االقتصادية لجميع دول المنطقة.

7 دول نظيفة

وبيـــن ميـــرزا أن هنـــاك اآلن 7 دول لديهـــا 
هـــدف الوصـــول إلـــى 100 % مـــن الطاقة 
بريطانيـــا،  مثـــل  دوال  وأن  النظيفـــة، 
هولندا، ألمانيا وفرنســـا ســـتمنع اســـتعمال 
المركبـــات  فـــي  والديـــزل  الجازوليـــن 
وستســـتبدل ذلـــك بالطاقـــة النظيفـــة في 
األعوام 2030 - 2040 بينما النرويج التي 
تنتج الطاقة األحفورية ســـتمنع استخدام 
الجازولين والديـــزل في المركبات بحلول 
2025 أي بعـــد 4 ســـنوات، ما يدل على أن 
وتيرة التحول إلـــى الطاقة النظيفة بدأت 

تتسارع في اآلونة األخيرة.

جهود الهيئة عالميا

واســـتعرض ميـــرزا خـــال حديثـــه جهود 
الهيئـــة فـــي بنـــاء العاقـــات والشـــراكات 
واكتســـاب  المهمـــة،  والعالميـــة  الدوليـــة 
الخبـــرات وجلبهـــا وصياغتهـــا بمـــا يتســـق 

ويتناســـب مع المعطيـــات والتحديات في 
المملكـــة، واالطـــاع علـــى آخر الدراســـات 
المثبتـــة  واالســـتراتيجيات  والتقنيـــات 
أن  مؤكـــدا  منهـــا،  لاســـتفادة  جدواهـــا 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة ال يتم إال عن 
طريـــق الطاقـــة المتجددة، مشـــيرا إلى أن 
لغـــة األرقام ال تكذب، وهي تقول إن قيمة 
سوق الطاقة المتجددة العالمي بقدر بـ 28 
مليـــار دوالر العـــام ٢٠٢١ ومن المتوقع أن 
تصل إلـــى ١٥١٢ مليار دوالر بحلول العام 
٢٠٢٥، مردفـــا أن مملكة البحرين انضمت 
لعضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
ومقرهـــا أبوظبـــي في العـــام 2009، وهذه 
الجمعية يحضرها أكثر من 2000 شخص 
الوكالـــة  فـــي  عضـــوا  دولـــة   163 وتضـــم 
الدوليـــة للطاقة المتجـــددة، وأن هناك 21 

دولة تنتظر عضويتها في الوكالة.

شركة ترشيد للطاقة المتجددة

وتناول دشـــتي قصة إنشاء شركة ترشيد 
الطاقـــة، قائـــا: لقـــد بدأنـــا بفكـــرة تتركـــز 
للطاقـــة  لســـوق  خدمـــات  تقديـــم  حـــول 
المتجـــددة، ولدى التأســـيس لم نجد هناك 
شـــركة بحرينيـــة متخصصـــة فـــي الطاقة 
المتجـــددة، واصلنـــا عملنـــا إلـــى أن وصلنا 
لمرحلـــة المنافســـة مع الشـــركات العالمية، 
مشيرا إلى أن الهدف الرئيس وراء تطوير 
الحكومات للطاقة المتجددة هو ألســـباب 
وتبعاتـــه،  المناخـــي  التغييـــر  منهـــا  عـــدة 
وهبـــوط أســـعار النفـــط والغـــاز، واللجـــوء 
أرخـــص  تكـــون  للطاقـــة  بديلـــة  لمصـــادر 

مقارنـــة بالمصـــادر الحاليـــة، الفتـــا إلى أن 
تجـــارة  المتجـــددة  بالطاقـــة  االســـتثمار 

مربحة وتدر األموال.
وعـــن خدمـــات الشـــركة، أوضـــح أن هناك 
قســـمين من الخدمـــات، األول خدمة رفع 
كفـــاءة الطاقـــة والثانـــي خدمـــة تركيـــب 
الطاقـــة المتجـــددة علـــى ســـطوح المباني 
والشـــركات والمصانـــع والمنـــازل، وغيرها 
مـــن المشـــروعات، ولعل االســـتثمار يكون 
عندما يعرف المواطن والمقيم كيف يقوم 
بترشيد فاتورة الكهرباء حتى تصبح أقل، 
مشـــيرا إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروع 
تركيب األلواح الشمســـية فوق أســـطح 5 
مـــدارس حكوميـــة وســـيتم االنتهـــاء منها 

في نهاية هذا العام.

تحويل النفايات لطاقة

وفـــي ســـياق متصل، أشـــار ميـــرزا إلى أن 
البحريـــن تتجه لتنفيذ مشـــروع رائد وهو 
تحويـــل النفايـــات إلـــى طاقـــة، فالبحرين 
فيها ما نســـبته 1.8 مليون طن ســـنويا من 
النفايات، وهي عبـــارة عن نفايات المباني 
والنفايات الصناعية والزراعية والمنزلية، 
و55 % مـــن هـــذه النفايات يمكن تحويلها 
إلـــى طاقـــة نظيفـــة، مبينـــا أن اســـتخدام 
الطاقـــة البديلة ســـيوفر 30 % من الســـعر 
نســـبة  وتقليـــل  لاســـتخدام،  الحالـــي 

االنبعاثات الخطيرة.

مع مسؤولي البرنامج خالل الحوار

دشتي: 5 مدارس تستخدم الطاقة المتجددة نهاية العام
ــى الــطــاقــة الــنــظــيــفــة بـــاآلونـــة األخـــيـــرة ــ ــرة الــتــحــول إل ــيـ ــارع وتـ ــسـ مـــيـــرزا: تـ

سينا دشتيعبدالحسين ميرزا

االستثمار األمثل 
بالطاقة المتجددة 
عبر ترشيد فاتورة 
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“الجينوم الوطني” قصة محلية تضاهي المراكز العالمية
تحــدث ثالثــة مــن الخبراء البحرينيين المختصين عن الدعم الالمحدود الذي تقدمه الحكومة لتطوير المنظومة الطبية، والتي 
تكللــت بإطــالق أول مشــروع نوعــي متخصــص في مجاله في الكشــف عن التسلســل الجيني لــدى المجتمــع البحريني؛ من أجل 
معرفــة األمــراض خصوصــا المزمنــة والوراثية وإيجــاد العالج الالزم لها، مؤكدين أن مركز الجينــوم الوطني ما كان ليكون لوال 
هذا الدعم الحكومي، الذي تمثل في أنواع عدة من الدعم منها اللوجستي والمعنوي والتدريب المحلي والخارجي على الرغم 

من ظروف كورونا )كوفيد 19(، حيث يخضع فريق العمل للتدريب حتى من خالل االتصال المرئي.

ضيوف مختصون

عـــن  للحديـــث  الحلقـــة  واســـتضافت 
الموضـــوع، الرئيـــس التنفيذي لمشـــروع 
مختبـــرات  رئيـــس  الوطنـــي  الجينـــوم 
الصحـــة العامة أمجاد غانم، واستشـــاري 
الوبائيـــات وطـــب  صحـــة عامـــة وعلـــم 
العائلة االستاذ المشارك في طب األسرة 
والمجتمع بجامعة الخليج العربي عادل 
الصيـــاد، وأخصائيـــة األمـــراض الوراثية 
بمجمع الســـلمانية الطبي مريم بوسهيل، 
الذين استعرضوا في ردهم على األسئلة 
كل ما يتعلق بمشـــروع الجينوم الوطني 
فـــي مملكة البحرين من تأســـيس وعمل 

وأهداف وخطط مستقبلية.

16 مرًضا للدراسة

علـــى  الضـــوء  الحلقـــة  محـــاور  وألقـــت 
الجينـــوم  لمشـــروع  العامـــة  المفاهيـــم 
البشـــري أو الوطني والجهود والتجارب 
الدولية، وســـبب االهتمـــام العالمي بمثل 

هذه المشروعات.
وبينـــت الرئيـــس التنفيذي للمشـــروع أن 
مـــن أهـــداف المركـــز تحديـــد األمـــراض 
الوراثيـــة المنتشـــرة والنادرة بيـــن أفراد 
المجتمع البحريني لدراســـتها، والكشـــف 
عن التركيبة الوراثية للشخص لتحسين 
طرق العاج، وإنشاء منظومة معلوماتية 
مرجعية وقاعدة بيانات وراثية متكاملة 
للمجتمـــع البحرينـــي تســـهم فـــي تحديد 
مـــدى انتشـــار األمـــراض الوراثيـــة بيـــن 
انتشـــارها  مـــن  للحـــد  المجتمـــع  فئـــات 
مســـتقبا، مبينـــة أن المركـــز يـــدرس 16 
مرضـــا نادًرا فـــي البحرين، ومـــن ضمنها 

األمـــراض الوراثيـــة واألمـــراض المزمنة 
وأمراض القلب والسمنة واإلنجاب.

التعريف بالجينوم

وعن التعريف بالجينـــوم وماهيته قالت 
أمجـــاد  للمشـــروع  التنفيـــذي  الرئيـــس 
غانـــم، الجينـــوم هو مجموعـــة كاملة من 
فـــي  الموجـــودة  الوراثيـــة  المعلومـــات 
الحمـــض النووي ويحتوي علـــى 20 إلى 
25 ألـــف جين موروث موجـــود في نواة 
الخليـــة مرتب علـــى هيئـــة 23 زوًجا من 
ويحتـــوي  مضيفـــة:  الكروموســـومات، 
جســـم اإلنســـان على بايين مـــن الخايا 
وهـــي البنيـــة األســـاس لجميـــع أعضـــاء 
الجســـم، وكل خليـــة تحتـــوي علـــى نواة 
فـــي داخل النواة عبارة عن ســـجل كامل 
لجميـــع الصفـــات الوراثية المشـــفرة لهذا 
اإلنســـان، هذا الســـجل يطلق عليه علمًيا 

“الجينوم”.

أهداف مشروع الجينوم الوطني

وعن هدف المشـــروع بينت أن: مشروع 
للدراســـة  يهـــدف  البحرينـــي  الجينـــوم 
التكوينية الجينية للســـكان في البحرين 
لمعرفـــة المزيـــد عـــن العوامـــل الوراثيـــة 
التي تجعـــل من ســـكان البحرين عرضة 
ألمـــراض معينـــة، مؤكـــدة أن المشـــروع 
أدوات  إنتـــاج  فـــي  ويعمـــل  سيســـاعد 
تشـــخيصية وعاجات متطورة تناســـب 
التركيبـــة الجينيـــة لـــكل فرد علـــى حدة 
فيمـــا يســـمى بالطـــب الشـــخصي، الـــذي 
يعـــد أحـــد تخصصـــات الطـــب الحديثـــة 

المطلوبة.
وأضافـــت أن البنـــك الحيوي هـــو المكان 

لحفـــظ  العلميـــة  الناحيـــة  مـــن  المؤهـــل 
النـــووي  كالحمـــض  الحيويـــة،  العينـــات 
واألنســـجة بغـــرض دراســـتها مســـتقبًا. 
وبالتالـــي هـــو يعـــد مســـتودعا لتخزيـــن 
عينات من الجســـم ســـواء كانت عينات 
دم  أو  عظمـــي  نخـــاع  األنســـجة،  مـــن 
معلومـــات  إلـــى  باإلضافـــة  غيرهـــا،  أو 

ديموغرافية وإكلينيكية.
وأردفـــت: نحـــن نطمـــح لجمـــع 50 ألـــف 
عينـــة من المـــادة الوراثية المســـتخلصة 
مختبـــر  فـــي  مقبلـــة  ســـنوات   5 خـــال 
الوزارة، والتـــي تحفظ في درجة حرارة 
تحـــت الثمانين مئوية، مبينـــة أن المادة 
الوراثيـــة الواحـــدة تصلح لـ 7 دراســـات، 
مـــن  بالعديـــد  ســـاهمت  البحريـــن  وأن 

الدراسات العالمية في هذا المجال.

معايير عالمية

بدوره، أشـــار استشـــاري الصحـــة العامة 
وعلـــم الوبائيـــات وطـــب العائلـــة عـــادل 
الصيـــاد إلـــى أن مركـــز الجينوم ســـيعمل 
على تحديد األمراض الوراثية المنتشرة 
والنـــادرة بيـــن أفراد المجتمـــع البحريني 
بتحليـــل  ســـيقوم  وكذلـــك  لدراســـتها، 
عينـــات المجتمع البحرينـــي وفًقا ألعلى 
المعايير الدولية في هذا المجال، وكذلك 
الكـــوادر  وتأهيـــل  بتدريـــب  ســـيختص 
البحرينية المطلوبـــة للقيام بمهام العمل 
فـــي المركـــز فـــي العديـــد مـــن المجاالت 
وتحليـــل  الجينـــي  التصنيـــف  ومنهـــا 
البيانات الوراثية للجينات الوراثية التي 
يقـــوم المركز بجمعها؛ إلجـــراء التصنيف 
الجيني للكشـــف عن االســـتعداد الوراثي 
للفـــرد وعائلتـــه للتعرف علـــى المتغيرات 

المســـببة لألمـــراض الوراثيـــة واحتمالية 
ظهورها والكشـــف عن التركيبة الوراثية 
للشخص لتحسين طرق العاج وتحديد 
االستجابة والجرعات العاجية لألدوية 
المختلفـــة، إضافـــة إلى إنشـــاء منظومة 
بيانـــات  وقاعـــدة  مرجعيـــة  معلوماتيـــة 
البحرينـــي  للمجتمـــع  متكاملـــة  وراثيـــة 
تســـهم في تحديد مدى انتشار األمراض 
الوراثيـــة بيـــن فئـــات المجتمـــع للحد من 
انتشـــارها فـــي األجيال القادمـــة وإعداد 
ونشر البحوث المتعلقة باألنماط الجينية 
الوراثية بمملكة البحرين وتزويد المراكز 
البحثيـــة ذات االختصـــاص بهذا الجانب 
بها؛ ألن هـــذا التعـــاون البحريني الدولي 
سيســـاهم فـــي إنشـــاء قاعـــدة البيانـــات 
العالميـــة التـــي تعنى بتطويـــر العاجات 
الجينـــات  اســـتبعاد  وكذلـــك  الوراثيـــة، 
الســـيئة التـــي تســـبب األمـــراض كما في 

بعض األمراض السرطانية والوراثية.
وأوضح الصياد أن موضوع الجينوم في 
البحرين ينطبق عليه التوســـع المعرفي، 
مؤكدا استخدام جميع أخاقيات العمل 
العمـــل فيهـــا، والـــذي  المنصـــوص علـــى 
يضمـــن حق المريـــض والعاملين في هذا 

المجال.

”DNA“ تسلسل الـ

إلـــى ذلـــك، أفـــادت أخصائيـــة األمـــراض 
الوراثيـــة بمجمع الســـلمانية الطبي مريم 
بـــو ســـهيل بـــأن المركـــز سيســـاهم فـــي 
معرفـــة التسلســـل الكامل لــــ “دي ان ايه” 
اإلنســـان، كاشـــفة عن عن أنـــه ومنذ بدء 

العمل بمراكز الجينوم تم اكتشـــاف فقط 
2 % مـــن التسلســـل الجينـــي لإلنســـان، 
بينمـــا الزالت 98 % منها مجهولة، مبينة 
أن نســـبة 2 % تم اكتشافها بعد 30 عاما 
من بدء العمل في مراكز الجينوم بالعالم 
واليابـــان  وأميـــركا  بريطانيـــا  فـــي  كمـــا 
وغيرها من الدول، إذ إن البشر يختلفون 
في الشفرة الوراثية عن بعضهم البعض، 
كما فـــي لـــون العينيـــن والشـــعر والقصر 
والطول ولون البشـــرة؛ الختاف الجين، 
أو مـــا يســـمى بالبصمـــة الوراثية، مؤكدة 
التطـــور الكبيـــر فـــي البحريـــن بعـــد عمل 
مركز الجينوم في تشـــخيص العديد من 
األمراض ومنها بعض األمراض الوراثية، 
خصوصـــا أن الحكومـــة وفـــرت 3 أجهزة 
متطـــورة من أجل تطوير العمل، مردفة: 

تمكنا من فك الشفرة الوراثية من خال 
ما تملكه البحرين من برامج لفك الشفرة 
الوراثيـــة، ونحن نقـــوم بمعرفة الخارطة 

الصحية من الخارطة الجينية.
واســـتعرضت بوســـهيل تجـــارب العديد 
ومنهـــا  الجانـــب  هـــذا  فـــي  الـــدول  مـــن 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  المملكـــة 
الســـعودية، والتي تمتلك تجربة متميزة 
فـــي هـــذا الجانـــب، إذ بـــدأت فـــي العـــام 
ألـــف   100 جمـــع  فـــي  وتمثلـــت   ،2018
عينـــة، ووصلـــوا اآلن إلـــى 57 ألف عينة 
وراثية؛ وذلك لتحديد الطفرات الوراثية 
المســـببة لألمراض، والتي تتشـــارك دول 
الخليـــج فيهـــا، مشـــيرة إلـــى أن: فحـــص 
الجيـــن الوراثـــي مكننا من كشـــف بعض 

األمراض المهمة وطرق عاجها.

 جمع 50 ألف عينة 
من المادة الوراثية 
المستخلصة خالل 

5 سنوات مقبلة

بدور المالكي

بدور المالكي
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محافظ العاصمة يتفقد احتياجات أهالي السنابس
االلتـــزام خفـــض نســـبة اإلصابـــات تحـــت 1 % مـــن الفحوصـــات اليوميـــة

أكـــد محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمن آل خليفـــة حرص المحافظة 
علـــى رصـــد احتياجات األهالـــي ومتابعة 
تنفيذهـــا مـــع الجهـــات المختصـــة، وذلك 
من منطلق رؤيتها ورســـالتها التي تهدف 
إلـــى تحقيق االســـتقرار والعيـــش الكريم 
للمواطنين، بما يتسق مع المسار التنموي 
الشـــامل الـــذي تنشـــده القيـــادة، مشـــددا 
على أهمية التواصل المباشـــر مع األهالي 
القطاعـــات  جميـــع  فـــي  والمســـؤولين 
العمـــل  إلنجـــاح  والخاصـــة؛  الحكوميـــة 
التشاركي بين مختلف الجهات المختصة 

لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
المحافـــظ  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
لوجهاء وممثلين عـــن الجمعيات األهلية 
بحضـــور  وذلـــك  الســـنابس،  بمنطقـــة 
نائـــب المحافظ حســـن المدنـــي، والمدير 

العام لشـــرطة العاصمـــة العميـــد إبراهيم 
النجران، إذ اســـتمع إلى شرح من األهالي 
لتطويـــر  الضروريـــة  االحتياجـــات  عـــن 
والنهـــوض  بالمنطقـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
بمرافقهـــا، مؤكـــدا عمـــل المحافظـــة على 
متابعـــة تنفيذ تلك الطلبـــات بالتعاون مع 

الجهات الحكومية المعنية.
عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ  ودعـــا 

آل خليفـــة األهالـــي إلـــى الحفـــاظ علـــى 
المنجـــزات التـــي حققها الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا خال 
الفترة األخيرة بالشـــراكة مـــع المواطنين 
أعـــداد  بخفـــض  والمتمثلـــة  والمقيميـــن، 
اإلصابـــات لتصل نســـبة الحـــاالت القائمة 
اليوميـــة  الفحوصـــات  مـــن  الجديـــدة 
إلـــى أقـــل مـــن 1 %، إذ جاء ذلـــك بفضل 

االلتـــزام الجميع باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية التـــي أصدرها الفريق 
مســـتوى  عكـــس  بمـــا  الطبـــي،  الوطنـــي 
الوعـــي المجتمعـــي وتكاتـــف المواطنين 
والمقيميـــن للحـــد مـــن انتشـــار الجائحة، 
داعيـــا جميـــع األهالـــي لمواصلـــة االلتزام 
بالتعليمات الوقائية بما يســـهم في عودة 
الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا فـــي أقـــرب وقت 

ممكن.
ومن جانبهم، أعرب أهالي الســـنابس عن 
شـــكرهم وتقديرهـــم لمحافـــظ العاصمـــة 
الحتياجـــات  ومتابعتـــه  اهتمامـــه  علـــى 
المواطنين عن كثب من خال اســـتقباله 
الميدانيـــة  الزيـــارات  وتنظيـــم  األهالـــي 
للنظر فـــي طلبات ومقترحـــات القاطنين 
فـــي تلك المناطق، والعمـــل على تنفيذها 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات 

العاقة.

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

حثت رئيـــس البعثـــات والمنح 
بـــوزارة التربيـــة والتعليم دانة 
بوعســـلي الطلبـــة الذيـــن تعذر 
عليهـــم التســـجيل اإللكترونـــي 
للبعثات والمنح الدراســـية، إلى 
إرســـال رغباتهـــم علـــى البريـــد 
scholarship@( اإللكترونـــي 
موعـــد  فـــي   )moe.gov.bh

أقصاه 24 يوليو الجاري.
أن  بوعســـلي  وأوضحـــت 
أن  البـــد  المرســـل  اإليميـــل 
مرتبـــة  رغبـــة   12 يتضمـــن 
مـــن  الطالـــب،  رغبـــة  بحســـب 
ضمـــن التخصصات المنشـــورة 
والمنـــح  البعثـــات  خطـــة  فـــي 
الدراسية المعتمدة لكل مسار، 
االســـم  كتابـــة  ضـــرورة  مـــع 
الشـــخصي  والرقـــم  الثاثـــي 

وأرقام التواصل.
واختتمت بأنه بإمكان الطالب 

طباعة خطـــة البعثات الخاصة 
وزارة  موقـــع  مـــن  بمســـاره 
التربيـــة والتعليـــم اإللكتروني، 
وذلـــك لاسترشـــاد بهـــا لكتابة 

رغباته.

“التربية”: أرسلوا رغباتكم عبر البريد اإللكتروني

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

فـــي إطـــار التنســـيق والتعـــاون الدولي 
لمكافحـــة الجرائم وماحقـــة مرتكبيها، 
الدوليـــة  الشـــؤون  إدارة  تمكنـــت 
واإلنتربـــول بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة 
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
من اســـترداد أحد المطلوبين دوليا )44 
عامـــا( والصـــادر بحقـــه أحـــكام قضائية 
فـــي مملكـــة البحريـــن بعد اتخـــاذ جميع 
بـــذات  الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

الشأن.
أنـــه بعـــد التنســـيق  وأوضحـــت اإلدارة 

والتواصـــل مـــع إحدى الـــدول الصديقة 
تـــم القبض على المذكـــور المطلوب بعد 
صـــدور النشـــرة الدولية الحمـــراء بحقه 
للشـــرطة  الدوليـــة  المنظمـــة  قبـــل  مـــن 
الجنائيـــة )اإلنتربـــول( بنـــاًء علـــى طلب 
اإلدارة، مشـــيرًة إلى أنـــه تنفيذا ألحكام 
النيابـــة  مـــع  التنســـيق  وبعـــد  القانـــون 
العامـــة وإدارة تنفيذ األحكام في وزارة 
الداخلية، تم تسليمه بعد استرداده إلى 
الجهـــة الطالبـــة وذلـــك لتنفيـــذ األحكام 

القضائية الصادرة بحقه.

استضاف نادي روتاري سيف البحرين 
في لقائه االعتيادي المدير العام لإلطار 
واالمتحانـــات  للمؤهـــات  الوطنـــي 
التعليـــم  فـــي هيئـــة جـــودة  الوطنيـــة 
والتدريب عضو النادي طارق السندي، 
الذي تحـــدث لاعضاء و الضيوف من 
البحريـــن وخارجها عن اإلطار الوطني 
التطويرية،  للمؤهـــات والمشـــروعات 

هـــذا الموضـــوع الهام تبعتـــه مجموعة 
من األسئلة والحوار مع الضيوف.

وقـــد رحـــب الرئيـــس الجديـــد للنـــادي 
محمد الخاجـــه بالجميع حيث ابتدأت 
مـــع هذا اللقاء ســـنة روتاريـــة جديدة، 
آماً بأن يتناول النادي في اجتماعاته 
البحريـــن  تهـــم  مواضيـــع  القادمـــة 

والمواطنين.

“اإلنتربول” يعيد مطلوبا دوليا عليه 
أحكام قضائية في البحرين

“روتاري السيف” يستعرض 
إنجازات “اإلطار الوطني للمؤهالت”

7 مكالمات أجراها النزيل المضرب عن الطعام خالل 3 أشهر
ـــه العـــاج بانتظـــام... وتخطـــر “التظلمـــات” بالواقعـــة ـــة تؤكـــد تلقي النياب

صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية 
بـــأن النيابـــة العامـــة تلقت إخطـــاًرا من 
مركـــز االصاح وتأهيـــل النزالء، مفاده 
قيـــام نزيـــل محكـــوم عليه فـــي جرائم 
إرهابية وماســـة بأمن الباد باالضراب 
عـــن  العـــدول  ورفضـــه  الطعـــام  عـــن 
إضرابـــه، وبنـــاء عليـــه بـــادرت النيابـــة 
العامـــة باالنتقـــال يوم االحـــد الموافق 
2021 يوليـــو  18م إلـــى مركـــز اإلصاح 

والتأهيل حيث التقت بالنزيل وقدمت 
عـــن  للعـــدول  النصـــح واإلرشـــاد  إليـــه 
إضرابـــه واســـتمعت إلـــى أقوالـــه فـــي 
بالتحقيقـــات  قـــرر  وقـــد  الشـــأن،  هـــذا 
بـــأن امتناعـــه عن تنـــاول الطعـــام جاء 
اعتراضًا على عدم السماح له باالتصال 
بذويه كباقـــي النزالء، ولمصادرة إدارة 
المركـــز أوراق خاصة به با مبرر والتي 
كان ينـــوي إرســـالها إلـــى ذويـــه، بينمـــا 
أكـــد تلقيـــه الرعايـــة الصحيـــة الازمـــة 

والعاج المقرر لـــه واألدوية المنصرفة 
لـــه بصـــورة منتظمـــة وجيـــدة، كما يتم 
إمـــداده بالمغـــذي وقتما يكـــون بحاجة 

إليه.
علـــى  العامـــة  النيابـــة  اطلعـــت  وقـــد 
ســـجات المكالمات الخاصـــة بالنزالء، 
النزيـــل  تمكيـــن  االطـــاع  مـــن  وثبـــت 
المعنـــي مـــن إجراء 7 مكالمـــات خاصة 
خـــال  وذلـــك  المرئـــي  االتصـــال  عبـــر 
الفتـــرة مـــن شـــهر أبريـــل 2021 وحتى 

يوليـــو الجاري، في حين أفـــادت إدارة 
مركـــز االصاح والتأهيل بســـبق ضبط 
أوراق خاصـــة بالنزيـــل عنـــد إخراجهـــا 
مـــن المركز بطريقـــة مخالفة للتعليمات 

المقررة في هذا الشأن.
وأخطـــرت النيابة العامة األمانة العامة 
وبمـــا  بالواقعـــة  للتظلمـــات  المســـتقلة 
ادعـــاه النزيـــل مـــن منعه مـــن االتصال 
بذويه ومصـــادرة أوراقه وذلك التخاذ 

شؤونها وللفحص والمتابعة.

المنامة - النيابة العامة

كمين يوقــع وافــدا بالجــرم المشهــود في منزلــه بالجفيــر
كشـــفت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
الهيئـــة  أن  عـــن  الصحيـــة  والخدمـــات 
تمكنـــت من ضبـــط وافد أجنبي متبلســـا 
مســـكن  فـــي  البشـــري  الطـــب  بمزاولـــة 
تقديـــم  مزاولـــة  خـــال  مـــن  خـــاص 
خدمـــات المداخات التجميليـــة )الفيلرز 

والبوتكس( دون تصريح.
جـــاء ذلك بنـــاًء على مـــا ورد لعلم الهيئة 
من معلومات بشـــأن قيام شـــخص وافد 
بممارســـة مهنـــة الطب البشـــري من دون 
ترخيـــص مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة مـــن خال 
فـــي  الفيليـــر والبوتكـــس  إجـــراء حقـــن 
مســـكن خاص بمنطقة الجفير يقدم فيه 
خدمات صحية من دون ترخيص؛ كونه 
أنشـــأ وأدار مؤسســـة صحيـــة مـــن دون 

ترخيص من الهيئة.

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضحـــت 
المذكـــورة  الحالـــة  أن  الجاهمـــة  مريـــم 
تضمنت عدًدا مـــن المخالفات القانونية، 
التـــي تتمثـــل فـــي مزاولـــة مهنـــة الطـــب 
ومزاولـــة  ترخيـــص  دون  مـــن  البشـــري 
ترخيـــص،  دون  مـــن  الصيدلـــة  مهنـــة 
وإدارة وإنشـــاء مركـــز صيدلـــي من دون 
ترخيـــص، وتقديـــم خدمـــات صحية من 
دون ترخيص، إضافة إلى إدارة مؤسسة 

صحية من دون ترخيص.

قـــام  الفـــور  علـــى  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
مأمورو الضبـــط القضائـــي بالهيئة بعمل 
التحريـــات الازمـــة لذلـــك، التـــي أثبتت 
صحـــة المعلومات، ثم قاموا بإصدار إذن 
النيابة واســـتكمال اإلجراءات القانونية 

الازمـــة لذلك وتم التنســـيق مـــع اإلدارة 
العامـــة للمباحـــث والتحقيقـــات واألدلـــة 
الجنائيـــة، وتـــم نصـــب كميـــن للشـــخص 
المخالـــف، إذ تم رصد بعض األشـــخاص 
الذيـــن يراجعونه بشـــأن الجـــرم المذكور 

وتم تحرير المحاضر.
التحفـــظ  تـــم  أنـــه  الهيئـــة  وأوضحـــت 
وتحريـــز  ضبـــط  وتـــم  المخالـــف  علـــى 
الصيدالنيـــة  والمـــواد  األدوات  جميـــع 
والمســـتلزمات الطبيـــة وعـــدد مـــن علب 

الفيلير والبوتكس باإلضافة إلى عدد من 
أدوية غيـــر مرخصة في مملكة البحرين 
والمســـتخدمة فـــي المخالفـــات من قبل 
الجهـــات المعنية الســـتكمال اإلجراءات 

القانونية الازمة لذلك.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

قدم خدمات 
“البوتكس” و ”الفيلرز” 

من دون ترخيص

دانة بوعسلي

لمن لم يسجلوا 
بعد للبعثات

السنكيس يحظى بحقه في االتصال ومتابعة يومية لحالته الصحية
“التظلمات” تكشف نتائج تحقيقاتها بشأن حالة النزيل المضرب عن الطعام

قالـــت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات إنها تابعـــت حالة 
النزيـــل )عبدالجليل الســـنكيس( منـــذ تلقيها إخطارا 
مـــن إدارة مركز إصـــاح وتأهيل النـــزالء بجو يفيد 
بامتناعـــه عـــن الطعام مـــن يوم 8 يوليـــو 2021 وما 
تـــم حينها من تقديم النصح واإلرشـــاد له، إال أنه لم 

يستجب واستمر في إضرابه عن الطعام.
ونظـــرا لمـــا يثـــار من ادعـــاءات بشـــأن حالـــة النزيل 
المذكـــور وبما يخالـــف حقيقة ما جرى فـــإن األمانة 
العامة للتظلمات ومن واقع تحقيقاتها وما تضمنته 

من آلية لجمع المعلومات فإنها توضح اآلتي:
أوال: أفـــادت إدارة مركـــز إصـــاح وتأهيـــل النـــزالء 
بجـــو أنهـــا وقفـــت علـــى أســـباب امتنـــاع النزيل عن 
الطعام والمتمثلة بحسب ما يدعي في عدم إيصال 
أوراق قـــام بإعدادها داخل المركز إلى أهله وذويه، 
وأن أصـــل مـــا جـــرى كان بتاريـــخ 9 أبريـــل 2021 
حيـــن تم إطاق ســـراح أحد النـــزالء القاطنين معه 
بنفس المبنى وبتفتيشـــه التفتيـــش االعتيادي قبل 
خروجـــه مـــن المركـــز تم ضبـــط حزمة مـــن األوراق 
بحوزتـــه مكتوبة بخط اليد، وأقـــر أنها تابعة للنزيل 
تـــم  الخصوصيـــة  مبـــدأ  علـــى  وحفاظـــا  المذكـــور، 
أخـــذ األوراق المضبوطـــة والتوجـــه بها إلـــى النزيل 

المذكور وبسؤاله عما إذا كانت هذه األوراق تخصه 
أم ال، اعترف بأنها تخصه وطلب إرســـالها إلى أهله 

وذويه.
كما أفادت اإلدارة أيضا بأن النزيل المذكور عمد إلى 
تهريب هذه األوراق غير معروفة المحتوى بطريقة 
مخالفـــة للنظـــام )تهريـــب( وتـــم التحفـــظ عليها، مع 
إمكان تسليمها إلى أهله وفقا لإلجراءات القانونية، 
ومـــا لـــم تحتـــِو علـــى مـــا يخالـــف قوانيـــن الطباعة 
والنشر والملكية الفكرية وغيرها من القوانين التي 
تنظم مســـألة تأليف ونشر وتداول المواد المكتوبة، 
وفـــي كل األحـــوال لم تتعمـــد إدارة المركز مصادرة 

هذه األوراق منه.
ثانيـــا: قامت األمانة العامة للتظلمات بالتحقيق في 
حالة النزيل، وانتقلت لمقابلته بتاريخ أمس اإلثنين 
19 يوليـــو 2021م فـــي العيـــادة، حيث يوضع تحت 
الماحظـــة والعنايـــة الطبيـــة، وتـــم تقديـــم النصـــح 
لـــه بالعدول عـــن اإلضراب إال أنه رفـــض، كما رفض 
كذلـــك تقديم أي إفـــادة لألمانة العامـــة مكتفيا بأنه 
قـــال ما لديـــه أمام النيابـــة العامة، ولم يشـــر النزيل 
بأي شكل إلى تعرضه إلى معاملة مسيئة من أي من 

كوادر مركز اإلصاح والتأهيل.
ثالثـــا: بمراجعة إدارة المركز أفادت بأنه يتم بشـــكل 
يومـــي تقديـــم النصـــح واإلرشـــاد للنزيـــل مـــن قبل 

مســـؤولي المركز واألطباء للعدول عن امتناعه عن 
الطعام لحين الوصـــول إلى قرار قانوني بخصوص 
األوراق التـــي حـــاول تهريبهـــا إال أنـــه يرفـــض هـــذا 
النصـــح ويصر علـــى مواصلة االمتناع عـــن الطعام، 
كما يتم بشـــكل يومـــي عرض النزيل علـــى الطبيب 
فـــي العيـــادة لمتابعـــة حالتـــه الصحيـــة والتأكد من 
معدالتـــه الحيوية كما يتم إعطـــاؤه محلوال وريديا 
للحفـــاظ علـــى مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم، وحتـــى 
تاريخـــه فـــإن النزيل في وعي تـــام وجميع األجهزة 

واألعضاء الداخلية طبيعية.
رابعـــا: تبيـــن مـــن ســـجات النزيل أنـــه يحصل على 
حقـــه فـــي االتصـــال، والزيـــارة عن طريـــق االتصال 
المرئـــي وكان آخـــر اتصـــال مرئـــي أجـــراه بتاريخ 7 
يوليـــو الحالـــي أي قبل يوم واحد فقـــط من إعانه 

اإلضراب عن الطعام.
الخاصـــة: لم يثبت أمـــام األمانة العامـــة للتظلمات 
للحرمـــان  الســـنكيس  عبدالجليـــل  النزيـــل  تعـــرض 
مـــن االتصـــال أو تعرضـــه للمعاملة المســـيئة، وتبين 
أن ســـبب إضرابـــه عـــن الطعـــام هـــو التحفـــظ علـــى 
أوراق كتبهـــا وحاول تهريبها خـــارج مركز اإلصاح 
والتأهيل بالمخالفـــة ألنظمة ولوائح المكان، كما أن 
الرعايـــة الصحيـــة ومتابعة حالته مســـتمرة بشـــكل 

يومي.

المنامة - األمانة العامة للتظلمات



 أفضل الخراف

زارت صحيفة “البالد” إحدى الحظائر، 
والتقت علي حسن محمد الذي يعمل 
في مجال اســـتيراد وبيـــع الحيوانات 

منذ أكثر من 40 عاما.
وقال “جدي عمل في هذا المجال منذ 
زمـــن حاكم البحرين األســـبق المغفور 
له بإذن هللا ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 

علي آل خليفة، وأنا ورثت المهنة”.
وتشـــمل األضاحـــي األنعـــام بأنواعهـــا 
التضحيـــة  يمكـــن  حيـــث  المختلفـــة، 
باإلبـــل، والبقر، والغنـــم، والضأن، لكن 
لحـــم  يفضلـــون  البحرينييـــن  غالبيـــة 
الضـــأن )الخـــروف( كمـــا يـــروي علـــي 
حسن “زبائننا متنوعون في أذواقهم، 
الخـــراف  يفضلـــون  والبحرينيـــون 
العربيـــة لوفـــرة اللحـــم، أو الصومالية 

النخفاض أسعارها”.
ويضيـــف “الخروف النعيمي الســـوري 
يعتبـــر من أفضـــل الخـــراف، ويصنف 
درجة أولى، لوفرة لحمه الطيب، الذي 
يزن قرابة 35 إلى 40 كيلوغراما لحما 

صافيا”.
ويتابـــع “نســـتورد الخـــراف مـــن دول 
وعمـــان،  واإلمـــارات  مثـــل  مختلفـــة 
والصومـــال،  واألردن،  وســـوريا، 
وُيحجر الحيوان لمدة 10 أيام؛ إلتمام 
الفحوصـــات والتأكـــد أنـــه خـــال مـــن 

األمراض”.

تكلفة األضحية

لألضاحـــي  الخـــراف  أســـعار  تتـــراوح 
بيـــن 110 دنانير و150 دينارا حســـب 
د الســـعر حســـب النـــوع  علـــي، وُيحـــدَّ

والـــوزن، وكلمـــا زاد نشـــاط الخـــروف 
وقوته ازداد ســـعره.  ويعتبر الخروف 
النعيمـــي الســـوري مـــن أغلـــى األنواع 
يليـــه النعيمـــي األردنـــي. أمـــا التيـــس 
فســـعره يتراوح بيـــن 70 و100 دينار 
بحريني. بينما تعد األغنام الصومالية 
األقل ســـعرا، وتتـــراوح أســـعارها بين 

65 و70 دينارا حسب الحجم.

رعاية المرضى

يضـــع علـــي حســـن إصبعـــه فـــي فـــم 

الخروف ليداعبه فيسكن ونتمكن من 
التقاط صور له، مثلما يداعب اإلنسان 
طفله. ويضيف “نبيع في موسم العيد 
مـــن ألفيـــن إلـــى 5 آالف رأس بهيمـــة 
مـــع  تعاونـــا  إذا  خصوصـــا  أكثـــر،  أو 

الجمعيات الخيرية”.
ســـألته عـــن اإلجـــراءات المتبعـــة في 
حـــال مـــرض الحيـــوان، فأجـــاب “إذا 
أصيب الخروف بالمرض، ننقله لغرفة 
مكيفـــة، نضـــع فيها ما ترتفـــع حرارتها 

من البهائم حتى تسترد عافيتها”. 

وتحـــدث عـــن وجـــود طبيـــب بيطري 
بالحظيرة يتأكد من ســـالمة الحيوان 
واللحم بعد الذبح، وفي حال فســـاده 
ض الزبون بذبيحة أخرى سليمة. ُيعوَّ

عادة مستمرة 

صالـــح  حمـــود  المواطـــن  يتفحـــص 
ويجيـــب  الخبيـــر.  بعيـــن  الخـــراف 
علـــى ســـؤالي عن ســـبب وجـــوده في 
الحظيرة رغم حـــرارة الجو ورطوبته 
“أتيـــت ألنظـــر بنفســـي لذبائـــح العيـــد 

وأقارن األسعار والجودة”.
وأضـــاف “فـــي كل عام نحيـــي عاداتنا 
وتقاليدنـــا والســـنة النبوية، ونشـــتري 
خروف العيد، ونأخذه للبيت ونجتمع 
جميعا كبارا وصغـــارا والعائلة بأكملها 
لننظـــر لنحر خروف العيـــد أمام مرأى 
الجميـــع، ثـــم نقّطعـــه ونوزعـــه وفقـــا 

للسنة النبوية ثالثة أثالث”.

استيراد 58 ألف رأس 

الثـــروة  وكيـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الحيوانيـــة بوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني خالد 
ســـابق  رســـمي  تصريـــح  فـــي  حســـن 
إن تجار المواشـــي اســـتعدوا لموســـم 
عيـــد األضحى منذ بداية شـــهر يونيو 
الماضي، إذ تم اســـتيراد 58 ألف رأس 
من المواشي باإلضافة إلى 3600 طن 
مـــن لحـــوم الدواجـــن و2000 طن من 
اللحوم الحمراء المبـــردة والمجمدة”. 
وشـــدد علـــى ضـــرورة “االبتعـــاد عـــن 
التعامـــل مـــع أماكن الذبح العشـــوائية 
لمـــا تشـــكله من خطـــورة كبيـــرة على 
الصحة العامة، فضال عن انعكاســـاتها 

السلبية على البيئة”.
المســـلخين  مـــع  للتعامـــل  ودعـــا 
المرخصين، إذ يقع أحدهما في منطقة 
حظائـــر الهملـــة واآلخـــر فـــي منطقـــة 
االشـــتراطات  لتوافـــر  وذلـــك  ســـترة، 
الصحيـــة فـــي جميـــع مراحـــل العمل، 
عـــالوة علـــى وجـــود طبيـــب بيطـــري 
مختص يتولى اإلشـــراف على عملية 
الذبـــح، ويفحص الذبائـــح قبل عملية 
الذبـــح وبعدهـــا للتحقـــق مـــن خلوهـــا 
مـــن أيـــة أمراض قد تؤثـــر على صحة 

اإلنسان.

أكبر من 6 أشهر 
ورأس قصير 

وعين بال حول أبرز 
سمات الخروف 

المثالي

يمكن التضحية 
باإلبل والبقر 
والغنم ولكن 

البحرينيين يفضلون 
الخروف

وكيل الثروة 
الحيوانية:   
استيراد 58 

ألف رأس من 
المواشي للعيد

local@albiladpress.com
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كتابة وتصوير: حوراء مرهون

شاهد فيديو "^" 
عبر هذا الرابط

النعيمي أغلى خروف بـ 150 دينارا.. 
والتيس بـ 100 والصومالي بـ 70

العيـــد أكثـــر موســم يبيـــض “ذهبـــا” علـــى الحظائـــر... والســـوري أجـــود األصـنـــاف

لست محظوظا دائما إن كنت ذا مزايا وخصال حميدة ومثالية، فالنحر في يوم عيد األضحى مصير الخروف المثالي، أما من يطمع في 
حياة مستقرة هانئة، فيتعين عليه أن يخدش نفسه أو يكسر قرنه ليضمن بقاءه.

الحظت ذلك في مشــهد صيفي حارق، تركض فيه الخراف واألغنام مخلفة غباًرا وضبابية، خالل زيارتي لمنطقة حظائر بيع المواشــي 
فــي الهملــة، حيــث كان الزبائــن يقومــون بفحص الخراف عبــر لمس قرونها، والضرب على ظهورها وفتــح أفواهها إلمعان النظر في عدد 

األسنان الذي يكشف عن عمر الخروف. 
يحتفل المسلمون في العاشر من شهر ذي الحجة كل عام بعيد األضحى، ويحيون شعيرة إبراهيم )ع( حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه 
إسماعيل وامتثل ألمر ربه فأنزل هللا له كبشا يفتديه به. ويذبح المسلم األضحية، فيتم تقسيمها إلى 3 أثالث، يخصص ثلثا له ولعائلته، 

وثلثا للفقراء والمساكين، والثلث الباقي لألصدقاء واألقارب.

حمود صالح علي محمد
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MRICS & RICS Registered Valuer

17564404
Cremio.k@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

١٣د.ب

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2020-163471إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:عبداألميرجمعةأحمدحسن
االسمالتجاريالحالي:مؤسسةعبداألميرجمعة

االســـــمالتجـــاريالجديد:الجمعةللنقليات
قيدرقم:1-68404

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2020-108464إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:فاطمةعلياحمدمحمدعبدهللااحمدعبدهللاالحرمي

االسمالتجاريالحالي:بوابةالجنانللمقاوالت
االســـــمالتجـــاريالجديد:مجموعةالحرميللمقاوالت

قيدرقم:٣٧٨٤٠-٤

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم95476لسنة2021
بشأنإشهارانتهاءأعمالتصفية
شركةسناقلوكدلذ.م.م

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنــهقدتقــدمإليها
الســيدة/رفعــتنجــمالحســينمحمــداعظــمفضــلرحمــنباعتبــارهالمصفــي
القانونــيلشــركةشــركةســناقلوكــدلذ.م.م،المســجلةكشــركةذاتمســئولية
محدودةبموجبالقيدرقم135289،طالباإشــهارإنتهاءأعمالتصفيةالشــركة
تصفيــةاختياريــةوشــطبهامــنالســجلالتجــاري،وذلــكوفقــاألحــكامقانــون

الشركات.التجاريةالصادربالمرسومبقانونرقم21لسنة2001

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

CR2021-103607إعالنرقم
تسجيلاسمتجاري

تقدمإليناالســيدالمعلنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراض
قانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقا

بهمايعززاعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:سهيلعبدالحميدعبدالعزيزاسماعيل

االسمالتجاريالحالي:الحطبالسهلللنجارة
االســـــمالتجـــاريالجديد:سمبلوودللنجارة

قيدرقم:112932-1

التاريخ:2021/7/17
CR2021-108131اعالنرقم
تنازل–عنالمحلالتجاري

تقدمتإليناالسيد:زيادخليلابراهيمعبدالرحمنتلفتبطلبتحويلالمحل
التجاريالتاليإلىالسيدمتعبعبدهللاظاهرمتعبالذوادي

فعلىكلمنلديهأياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشر
يومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

رقمالقيد:1-56966
االسمالتجاري:خدماتالثرياللسيارات

إعالنبحلوتصفيةشركة
شركةشنتانيسبكترومذ.م.م
سجلتجاريرقم126695

بناءعلىقرارالشــركاءفيشــركةشــنتانيســبكترومذ.م.مالمسجلةبموجبالقيد
SARVALAKSHMIRAU/رقم126695،بتصفيةالشركةاختيارياوتعيينالسيد
VELAMURIمصفياللشركة.بهذايعلنالمصفيأنسلطةالمديرينقدانتهتوفقا
لنصالمادة325منقانونالشــركاتالتجاريةالبحرينيالصادربالمرســومبقانون
رقم21لعام2001،وعمالبنصالمادة335منقانونالشــركاتيدعوالمصفي
جميعدائنيالشركةإلىتقديممطالباتهمإليه،مدعومةبالمستنداتالالزمة،خالل

15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوان:
SARVALAKSHMIRAUVELAMURI

39660750

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 
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11الثالثاء 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 - العدد 4662

Vacancies Available
ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

RICI TRAINING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 35090689  or  MAZHARH@GMAIL.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

BAHRAIN CROWN MEDICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602022  or  BAHRAINCROWN@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33567813  or  nomannomi335@gmail.com 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

EAST RIFFA HIGH PERFORMANCE CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contact

 37317317  or  TERENCE.T@EASTRIFFAMEDICAL.COM 

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

  ASSISTANT OPERATIONS MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592201  or  MAHRAN.JAMSHEER@GMAIL.COM 

ALBATEN REAL ESTATE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 35453101  or  joojco.arz@gmail.com 

Bloomfield Paper Factory WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 38002616  or  hitemy@bloomfieldholding.com 

THE ONE MULTI NATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  MAHROOSR2000@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

TRUE NORTH INTERNATIONAL FOR FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34113333  or  M36555561@GMAIL.COM 

MULTI HOME CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33014089  or  MULTIHOME111@GMAIL.COM 

INVESTORS WORLD CONSULTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(MARKETING RESEARCH) 
 suitably qualified applicants can contact
 39079094  or  TASEES2020@GMAIL.COM 

TAIBA SQUARE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  TAIBASQUARECONTRACTING@GMAIL.COM 

BURGER LAND CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

AZIZA BEAUTY SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36006364  or  UM.AHMED1115@HOTMAIL.COM 

SHARIF INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66998542  or  sharifhoosen123@GMAIL.COM 

NADIA BOUBNAD CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444  or  SANAA_TRADERS@HOTMAIL.COM 

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh 

RESTAURANT AND CAFETERIA BAIT ALKEBDA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388807  or  Baitalkebda@gmail.com 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

ALSAFWA CAR SERVIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36272726  or  BOADOL81@GMAIL.COM 

ALI YOUSIF ALI REZA HOLDING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17725275  or  admin@alireza-group.com 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

ALNOOR GATE FOR PAINTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 33947879  or  KHUDHUR-76@LIVE.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz  



قـــال الرباع الفلســـطيني القـــادم من 
غـــزة محمـــد حمـــادة، إنه يســـتهدف 
األولـــى،  العشـــرة  المراكـــز  دخـــول 
عندمـــا يصنع التاريـــخ باعتباره أول 
فلســـطيني ينافس في هذه الرياضة 
باأللعـــاب األولمبية التـــي تنطلق في 

طوكيو يوم الجمعة.
وتـــرك حمـــادة )19 عامـــا( غـــزة قبـــل 
يواجـــه  أال  ليضمـــن  أســـابيع،  عـــدة 
أي متاعـــب في الســـفر إلـــى األلعاب 
األولمبيـــة التـــي حجـــز مكانـــه فيهـــا 
عقب مشـــاركته في ســـت مسابقات 

تأهيلية دولية منذ 2019.
وأبلـــغ حمـــادة رويتـــرز فـــي الدوحة 
حيـــث يتـــدرب لمدة خمس ســـاعات 
حتـــى  المســـتحيل  “ســـنفعل  يوميـــا 

نظهر بشكل مميز”.

وأضاف “شعور ال يوصف أني أتأهل 
ألولمبياد طوكيو”.

وفـــي مايـــو الماضـــي، احتـــل حمادة 
آســـيا  بطولـــة  فـــي  الســـابع  المركـــز 
والثامن في بطولـــة العالم تحت 20 
عامـــا فـــي أوزبكســـتان، حيـــث رفـــع 
141 كيلوجرامـــا فـــي الخطف و171 
في النطر بمجمـــوع 312 كيلوجراما 
فـــي الرفعتيـــن. وقـــال حمـــادة الذي 
يتجـــه إلى اليابان في 20 يوليو قبل 
ثاثـــة أيام علـــى انطـــاق األولمبياد 
“نحن نطمح لتحقيق أرقام شخصية 
جديـــدة... وإن شـــاء هللا أكـــون مـــن 

العشرة األوائل”.
وقـــال حســـام، شـــقيق حمـــادة وهـــو 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــدرب  أيضـــا 
الفلســـطيني لرفع األثقـــال “هذه أول 

مشـــاركة ألثقـــال فلســـطين بتاريـــخ 
األلعـــاب األولمبيـــة، التدريـــب عملية 
معقـــدة وكـــون الاعـــب أخي، ســـهل 

علي عملية التدريب”.
وأشـــار حســـام إلـــى أن الرياضييـــن 
صعوبـــات  واجهـــوا  الفلســـطينيين 
بســـبب االفتقار إلى األندية المجهزة 
المناســـبة  التدريـــب  وأدوات  جيـــدا 
والمشـــاركة الدوليـــة في مســـابقات 

خارجية.
نائـــب  المجـــدالوي  أســـعد  وأوضـــح 
رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية، 
أن مشاركة حمادة تعد إنجازا بغض 

النظر عن فوزه بميدالية.
وأضاف “هذا حدث أسطوري، محمد 
حمـــادة، شـــاب طمـــوح وبطـــل مـــن 
فلســـطين، ومن غـــزة خصوصا، اللي 

عانت الكثير من الحصار والحروب، 
إنه يحمل علم فلسطين في طوكيو 

وينافس ضد أبطال العالم”.
وأوضح المجـــدالوي أن 4 رياضيين 
فلســـطينيين آخرين سيشاركون في 

األولمبياد.
إلـــى  نتطلـــع  “نحـــن  رويتـــرز  وأبلـــغ 
تســـجيل رقم فلســـطيني في سجل 
بغـــض  األولمبيـــة  األلعـــاب  دورات 

النظر عن قدر هذا الرقم”.
غـــزة،  فـــي  حمـــادة  منـــزل  وفـــي 
العديـــد  فخـــر  فـــي  والـــداه  عـــرض 
مـــن الميداليـــات الذهبيـــة والفضيـــة 

والبرونزية.
وقال والده خميس “محمد حقق لنا 
حلم طال انتظاره طويا والحمد لله 
اليوم أنا مرتاح، أديت رسالتي... أنا 

فخور بمحمد وحسام”.

وكاالت

الفلسطيني حمادة يستعد لظهور تاريخي في طوكيو

محمد حمادة

أكد عضـــو مجلس إدارة االتحاد البحرينـــي للكرة الطائرة 
رئيس اللجنة النسائية علي السيد استئناف مسابقة كأس 

االتحاد للسيدات ابتداء من 3 أغسطس المقبل 2021.
وكان اتحاد الكرة الطائرة قد علق المســـابقة حتى إشـــعار 
آخـــر بعـــد قرارات اإلغـــاق الصـــادرة عن الفريـــق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 19( ومـــن بينها إيقاف 

األنشطة الرياضية بهدف الحد من انتشار الجائحة.
وأضـــاف الســـيد بـــأن االتحـــاد أصـــدر جـــدول المباريـــات 
للنشـــاط   2021  -  2020 الرياضـــي  للموســـم  اســـتكماال 

النسائي.
ووفقـــا للجـــدول الصادر عـــن االتحاد فإن فريـــق البحرين 
)أ( ياقي البحرين )ب( ضمن منافســـات المجموعة الثاني 
يـــوم الثاثـــاء 3 أغســـطس، وفـــي ذات اليـــوم ســـيلتقي 
البســـيتين مـــع فريـــق وزارة الداخليـــة ضمـــن منافســـات 
المجموعـــة األولى، بينما ســـيلعب فريـــق األهلي مع وزارة 
الداخلية ضمن منافسات المجموعة األولى يوم السبت 7 
أغسطس، وفي ذات اليوم سيلتقي القادسية مع البحرين 

)ب( ضمـــن بين األول من المجموعـــة األولى مع األول من 
المجموعة الثانية.

وكان اتحاد الطائرة نظم دوري عيسى بن راشد للسيدات 
بنجاح كبير، حيث يحرص االتحاد على ديمومة النشـــاط 
النســـائي وذلـــك بهـــدف تطويـــر الكـــرة الطائـــرة النســـائية 
المشـــاركات  وأن  خصوصـــا  الاعبـــات،  قاعـــدة  وتعزيـــز 
الخارجيـــة القادمة تتطلب تقويـــة القاعدة وجذب العديد 
مـــن الاعبات القادرات علـــى تمثيل الوطن بأفضل صورة 

والبحث المستمر عن المواهب.

نجاح كبير لدوري سيدات الطائرة في الموسم الماضي

إصدار جدول المسابقة والبحرين “أ” و “ب” يفتتحان المسابقة
استئناف كأس السيدات بداية أغسطس

اللجنة اإلعالمية

 BRAVE CF منظمـــة  تســـتعد 
لرحلتهـــا الثانية إلى كازاخســـتان، 
وقد تزامن ذلك مع تأكيد المنظمة 
مشـــاركة أبرز المقاتليـــن بقائمتها 
فـــي البطولـــة التي ســـتحمل رقم 
53. وســـتقام البطولـــة فـــي الــــ21 
من أغســـطس المقبل في الماتي، 
وســـتنظم بالتعاون مع أوكتاجون 
العـــودة  بمثابـــة  وســـتمثل  ليـــغ. 
للعديد مـــن المقاتلين ومنهم براد 
كاتونـــا، ومارســـيل غرابينســـكي، 
هـــؤالء  وينضـــم  شـــتيبين.  وبيـــر 
والتـــي  ُمســـبًقا  الُمعلنـــة  للقائمـــة 
ضمـــت تي كيـــون كيـــم، وفافيو 
كـــوررز، فًضا عن البطل الســـابق 

لوكاس مينيرو.
واســـتطاع المقاتـــل الكنـــدي براد 
كاتونا أن يبهر الجميع في ظهوره 

 BRAVE بطولـــة  فـــي  مـــرة  ألول 
CF 50 عندمـــا أنهـــى بوريســـاف 
نيكوليتـــش الـــذي لم يهزم ســـابًقا 
مـــع خنـــق المقصلة. بعـــد أن طلب 
المنافســـة علـــى اللقب بعـــد الفوز، 
ســـتتاح لكاتونا فرصـــة أخرى ألن 
يطلب ذلك، هذه المرة في بطولة 

 .BRAVE CF 53
مقاتل كبير آخر يبحث عن فوز ثان 
له في هذه البطولة وهو مارسيل 
غرابينســـكي. كمـــا هـــو الحـــال مع 
كاتونا، استطاع الجرافة األلمانية 
أن يبهـــر الجماهير بـــأول ظهور له 
 BRAVE فـــي   BRAVE CF مـــع 
 BRAVE CF ستشـــهد   .CF 50
53 أيًضا عودة بير شـــتيبين، أحد 
أبـــرز مقاتلي وزن البانتـــام والذي 
البطولـــة،  فـــي  خـــاض معركتيـــن 

االنتصارعلـــى  اســـتطاع  حيـــث 
جيرســـون بيريرا فـــي أول ظهور 
له وخســـر أمام ألكسندر كشتوف 

في ظهوره الثاني بقرار الحكام.

مارسيل غرابينسكي

تقــام البطولــة فــي 21 أغســطس المقبــل فــي الماتي
“BRAVE CF” تؤكد مشاركة أبرز مقاتليها
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نجـــم  مـــع  الرفـــاع  نـــادي  تعاقـــد 
منتخبنـــا ونـــادي الشـــباب الواعـــد 
عبـــاس العصفـــور، ليمثـــل صفوفه 
الرياضـــي  الموســـم  مـــن  بـــدًءا 

الجديد.
وأعلن نادي الرفاع أمس )االثنين( 
بموقـــع  الخـــاص  حســـابه  عبـــر 
التواصل االجتماعي “االنستغرام”، 
عـــن تعاقـــده مـــع الاعـــب عبـــاس 

العصفور لمدة 5 مواسم.
وتعتبـــر هـــذه الصفقة هـــي الثانية 
محلًيا لكتيبة نادي الرفاع للموسم 
الرياضـــي الجديـــد، بعدما اســـتهل 

االنتقـــاالت  ســـوق  فـــي  مشـــواره 
بالتعاقد مع علي حسن سعيد الذي 

لعب لناديّي المنامة والشباب.
العصفـــور  ســـيكون  شـــك،  ودون 
الفريـــق  لمـــدرب  إضافـــة  عنصـــر 
علي عاشـــور الذي يســـعى لتجهيز 
يمتلكهـــا حالًيـــا  التـــي  المجموعـــة 
وتوليفهـــا بالشـــكل الصحيـــح بعـــد 
المؤثـــرة  العناصـــر  بعـــض  رحيـــل 
والمهمـــة أمثال علـــي مدن ومهدي 
حميـــدان، وذلك من أجـــل تحقيق 
األلقـــاب  علـــى  القويـــة  المنافســـة 
المحلية المقبلة وأيًضا الخارجية.

عباس العصفور “رفاعي” لـ 5 سنوات

الثالثاء 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 - العدد 4662

أشــاد بجهــود الدراجيــن وأعضــاء الفريق في طواف فرنســا

2020 طوكيــو  ألولمبيــاد  األخيــرة  االســتعدادات  ضمــن 

ناصر بن حمد: اإلنجاز تأكيد لمكانة “فيكتوريوس للدراجات” عالميا

ا على األرجنتين األحمر يتفوق وديًّ

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن اإلنجاز الذي حققه 
فريــق فيكتوريــوس البحريــن للدراجــات الهوائيــة فــي طواف فرنســا يعكــس المســيرة الناجحة التي يســير عليهــا الفريق 
فــي المشــاركات الخارجية والتي تجســد المســاهمة في تحقيق الرؤيــة االقتصادية للبحريــن 2030 والترويج للمملكة في 

الجانب الرياضي بأفضل صورة. 

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عن ســـعادته باحتال الفريق 
المركـــز األول علـــى مســـتوى الفـــرق 
وتحقيـــق قميـــص الصعـــود والفوز بـ 

3 مراحـــل من طـــواف فرنســـا، مبينا 
ســـموه أن هذه النتائـــج دافعا للفريق 
في تحقيق المزيد من النجاحات في 

الفترة المقبلة. 

وتمكن فريق فيكتوريوس البحرين 
تحقيـــق  مـــن  الهوائيـــة  للدراجـــات 
المركـــز األول علـــى مســـتوى الفـــرق 
بإجمالـــي توقيـــت 249 ســـاعة و16 
دقيقـــة و47 ثانيـــة، والمركـــز الثانـــي 
)قميـــص الصعود( برصيـــد 88 نقطة، 
والمركـــز الثالث على مســـتوى مراكز 
الســـباق برصيـــد 227 نقطـــة، حيـــث 
تمكـــن الفريق من تحقيـــق 3 مراحل 
في الطواف وهي الســـابعة والثامنة 
والتاسعة عشرة.  وفاز فيكتوريوس 
البحرين للدراجات بالمرحلة السابعة 
موهوريتـــس  ماتيـــج  الـــدراج  عبـــر 
تيـــان  الـــدراج  الثامنـــة  والمرحلـــة 
عشـــرة  التاســـعة  والمرحلـــة  ديونـــز 

الدراج ماتيس موهوريتس. 

تهنئة الفريق اإلماراتي 
مـــن جانـــب آخـــر، أعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة عـــن تهانيه 
إلـــى الفريـــق اإلماراتي بمناســـبة الفوز 
األصفـــر  والقميـــص  العـــام  بالترتيـــب 
لطـــواف فرنســـا لهـــذا العام مـــن خال 
تاديـــج  الســـلوفيني  المتميـــز  الـــدراج 
التوفيـــق  ســـموه  متمنيـــا  بوقـــاكار، 

للفريق.

نجـــح منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة اليـــد في التغلـــب على 
المنتخـــب األرجنتيـــن بنتيجـــة )32/ 27( فـــي المبـــاراة 
الوديـــة التي جمعت المنتخبين صبـــاح أمس )اإلثنين( 
فـــي العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو ضمن االســـتعدادات 
لـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة “طوكيـــو 2020”  الجاريـــة 

والتي تنطلق بعد أيام.
ومـــع التجربـــة األرجنتينية، يكـــون منتخبنـــا قد أنهى 
انطـــاق األولمبيـــاد،  الوديـــة قبيـــل  المباريـــات  كافـــة 
وســـيدخل مرحلة العـــد التنازلي بالتدريبـــات اليومية 
المنتخـــب  أمـــام  األولـــى  مباراتـــه  إلـــى حيـــن موعـــد 
الســـويدي يوم الســـبت القادم، ضمن منافســـات الدور 

التمهيـــدي لمنتخبـــات المجموعـــة الثانية في مســـابقة 
لعبـــة كرة اليـــد. وقدم منتخبنا أمـــام األرجنتين عرًضا 
قوًيا في معظم فتراته، ونجح في إنهاء الشوط األول 
لصالحـــه بفارق هدف )15/ 14(، وشـــهد الشـــوط تكافًئا 
بيـــن الطرفيـــن، إال أن األحمر نجح في فرض أفضليته 
خـــال الشـــوط الثاني وتميـــز بدفاعه القـــوي للحد من 
مفاتيـــح القـــوة األرجنتينيـــة، وفـــي الهجـــوم أحســـن 
الفريـــق التعامل مع دفـــاع الخصم من خال االختراق 
الناجح أو التســـديد مـــن خارج منطقة التســـعة أمتار، 
ما مكنه من الســـيطرة على المباراة والتقدم بنتيجتها 

بفارق مريح.
وأعطى المدرب اآليســـلندي الفرصـــة لجميع الاعبين 

بالمشـــاركة في هـــذا اللقاء الودي، لتحقيق االســـتفادة 
الفنيـــة للفريـــق قبـــل الدخول فـــي معترك المنافســـات 

الرسمية باألولمبياد.

اللجنة اإلعالمية

اتحاد اليد

سمو الشيخ ناصر بن حمد

لقاء سابق لمنتخبنا أمام األرجنتين

فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية

سبورت

حسن علي
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أولمبينا يواجه نظيره الكويتي ودًيا بتركيا
ــان ــت ــس ــك ــأوزب ب  23 ــت  ــح ت ــا  آســـيـ كــــأس  ــات  ــي ــف ــص ــت ل ــرا  ــي ــض ــح ت

تقــرر أن يخــوض منتخبنــا الوطني األولمبي لكرة القــدم مباراتين وديتين مع 
نظيره الكويتي، من خالل معســكره الحالي المقام في تركيا، حيث ســيواجه 
منتخبنا نظيره الكويتي يومّي 22 و26 يوليو. ويأتي ذلك، تحضيًرا لتصفيات 
كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 والمقرر إقامتها في أوبكستان، حيث ستقام 
التصفيات في البحرين عبر المجموعة الثالثة التي تضم بجانب “األحمر” كل 

من العراق، أفغانستان والمالديف.

ودشـــن منتخبنـــا األولمبـــي مبارياتـــه 
الوديـــة في معســـكر تركيا الـــذي يمتد 
حتـــى 27 مـــن الشـــهر الجـــاري، بلقـــاء 
عليـــه  وتغلـــب  التركـــي  بيكـــوز  نـــادي 

بنتيجة )1/5(.
المـــدرب  منتخبنـــا  تدريـــب  ويقـــود 
الوطنـــي إســـماعيل كرامي ويســـاعده 
عـــادل النعيمي وقائمـــة تضم 28 العًبا 
وهـــم: عمـــار محمد، عمر عبدالباســـط، 
يونس موســـى، عدنان فـــواز، عبدهللا 

الحايكـــي، عبدالرحمن ســـيد، حســـين 
حســـين  الشـــروقي،  أحمـــد  العطـــار، 
عبدالكريـــم، عبـــدهللا فريـــح، إبراهيم 
شريدة، محمد مرهون، حمزة عبدهللا، 
علـــي الدوســـري، علـــي مفتـــاح، ســـيد 
محمـــد أميـــن، فيصل عبدهللا، حســـن 
عيسى، فهد جاسم، محمد أحمد، زياد 
باسل، إبراهيم الختال، حسين توفيق، 
حمد فؤاد، فيصل حسن حبيب، حمزة 

الجبن وعبدهللا نمر.

سبورت

وكاالت

أعلن االتحاد اآلســـيوي لكرة القدم 
يـــوم االثنيـــن إلغـــاء حفـــل جوائـــز 
2021 للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  بســـبب 

المستجد “كوفيد19-”.
وقال االتحاد اآلسيوي في بيان إن 
اللجنـــة التنفيذية قـــررت بالتعاون 
مـــع االتحـــاد القطـــري لكـــرة القـــدم 
للجوائـــز،  الســـنوي  الحفـــل  إلغـــاء 
والـــذي كان مـــن المقـــرر إقامته في 

الدوحة.
وأضاف البيان: في ظل أن جائحة 

كورونا تســـتمر في حصـــد األرواح 
حـــول العالـــم وداخـــل آســـيا، شـــعر 
االتحادان اآلســـيوي والقطري بأنه 
لـــن يكون مـــن المالئـــم تنظيم مثل 
لـــذا قـــررت اللجنـــة  هـــذا الحـــدث، 
التنفيذية باالتحاد اآلســـيوي للعام 
الثانـــي علـــى التوالي إلغـــاء الحفل 
الذي كان مقررا في نوفمبر 2021.

وأكـــد االتحـــاد اآلســـيوي أن حفـــل 
جوائز 2022 ســـيقام أيضا في قطر 
لكـــن مـــع تغيير موعـــده إلـــى يناير 

.2023

“اآلسيوي” يلغي جوائز 2021

األولمبية توقع اتفاقية مع المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية
العمرية للفئات  السباحة  لتعليم  الصيفي  المخيم  البرامج  أول  حمد:  بن  نيلة 

وقعـــت اللجنة األولمبيـــة البحرينية مع 
المؤسســـة الملكيـــة لإلنقـــاذ والســـالمة 
Royal Life Saving Bah- “المائيـــة 

rain” اتفاقيـــة تقـــوم بموجبهـــا األخيرة 
بـــإدارة المجمـــع المائي األولمبـــي، الذي 
تم تشـــييده مـــن قبل اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة بتوجيـــه مـــن النائـــب األول 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
رئيـــس  أعربـــت  المناســـبة  وبهـــذه 
المؤسســـة الملكيـــة لإلنقـــاذ والســـالمة 
المائية سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن 
إبراهيـــم آل خليفة عن اعتزازها الكبير 
بتوقيع هذه االتفاقية، مشيدة بالمجمع 
المائـــي األولمبـــي الـــذي يمثـــل صرحـــا 
رياضيا متميزا يشـــكل نقلة نوعية على 
مســـتوى الرياضات المائيـــة في مملكة 

البحرين.
الملكيـــة  المؤسســـة  “تعتـــز  وأضافـــت 
لإلنقـــاذ والســـالمة المائيـــة بـــإدارة هذا 
المشـــروع المتميز والذي يعكس حرص 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
علـــى تهيئـــة المرافـــق الرياضيـــة التـــي 
تشـــكل بيئـــة مثالية لمحبي هـــذا النوع 

من الرياضات..”. 
وأوضحت سمو الشيخة نيلة بنت حمد 
بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بأن المؤسســـة 
ســـتطلق حملـــة للترويـــج عـــن المجمـــع 
اســـتخدام  وكيفيـــة  األولمبـــي  المائـــي 
مرافقـــه واالشـــتراك في البرامـــج التي 
ســـتنظمها المؤسســـة، حيـــث ســـيكون 
المجمـــع متـــاح لكافـــة المواطنيـــن عبر 
اشـــتراكات العضوية وســـيكون الحجز 

Tamar- تمـــرن تطبيـــق  طريـــق   عـــن 
ran Application كمـــا ســـتتاح الفرصة 
الســـباحة والرياضييـــن  لكافـــة محبـــي 
الســـتخدام المجمـــع المائـــي األولمبـــي 
تدريبيـــة  حصـــص  هنـــاك  وســـتكون 
للراغبين في التسجيل وتعلم السباحة 
بأســـعار تنافســـية علـــى أن يتم اإلعالن 
عـــن كافـــة تلـــك التفاصيل فـــي الحملة 
الترويجيـــة التي ســـتطلقها المؤسســـة 
الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية الحقا.
بنـــت  نيلـــة  الشـــيخة  ســـمو  وأشـــارت 
حمـــد بـــن إبراهيـــم آل خليفة بـــأن أول 
البرامج التي تعتزم المؤسســـة إطالقها 
هـــو المخيـــم الصيفي لتعليـــم وتدريب 
والـــذي  العمريـــة  للفئـــات  الســـباحة 
ســـينطلق ابتـــداء مـــن شـــهر أغســـطس 
المقبـــل والعديـــد مـــن البرامـــج األخرى 
القادمـــة، معربـــة عـــن ســـعادتها الكبيرة 
بالتعاون مع اللجنة األولمبية البحرينية 
في إدارة وتشـــغيل هذا المجمع المائي 

األولمبي األول من نوعه في المملكة.
 وبـــدوره، أعـــرب األميـــن العـــام للجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية محمد النصف عن 
ســـعادته الكبيـــرة بتوقيـــع االتفاقية مع 

المؤسســـة الملكيـــة لإلنقـــاذ والســـالمة 
المائيـــة مشـــيدا باألهـــداف واإلنجازات 
التي حققتها المؤسســـة الملكية لإلنقاذ 
والســـالمة المائيـــة منـــذ تأسيســـها في 
التدريبيـــة  بالبرامـــج  منوهـــا   ،2016
المعتمـــدة دوليـــا مـــن قبـــل المؤسســـة 
خـــالل  بهـــا  قامـــت  التـــي  والدراســـات 
الفترة الماضيـــة حول جاهزية المرافق 
البحريـــة العامـــة والخاصـــة لمتطلبـــات 
الســـالمة المائيـــة واالســـتمتاع بالبيئـــة 
البحرية والمائية واســـتغاللها لممارسة 
الرياضـــات المائيـــة. وأكـــد النصـــف بأن 
ســـيكون  األولمبـــي  المائـــي  المجمـــع 
تحت إدارة المؤسســـة الملكيـــة لإلنقاذ 
والســـالمة المائية والتـــي تتمتع بخبرة 
مـــن  النـــوع  هـــذا  إدارة  فـــي  واســـعة 
المشاريع والترويج لها وتحقيق الهدف 
مـــن تشـــييد المجمـــع المائـــي األولمبـــي 
لخدمة منتسبي الرياضات المائية مثل 
العبي منتخبات الســـباحة والترايثلون 
المواطنيـــن  عمـــوم  إلـــى  باإلضافـــة 
والمقيمين واســـتغالل المنشـــأة إلقامة 
الســـباحة  لرياضـــة  تعليميـــة  برامـــج 
التـــي تعتبر واحدة من أهـــم الرياضات 

األولمبية.
وأوضـــح النصـــف أن مشـــروع المجمـــع 
المائـــي األولمبي ســـيفتح فرصا واعدة 
لمحبـــي رياضـــة الســـباحة مـــن العبين 
مـــن  العديـــد  واســـتقطاب  ومدربيـــن 
فـــي  والدوليـــة  اإلقليميـــة  البطـــوالت 
رياضتـــي الســـباحة والترايثلـــون نظـــرًا 
الدوليـــة  والمواصفـــات  للمقاييـــس 
المعتمدة التي نفذ بها المشروع، مشيرا 
إلى أن المشـــروع يأتي في إطار حرص 
اللجنة األولمبيـــة لتحويل الرياضة إلى 
صناعة واســـتثمار، واالستغالل األمثل 
ألغـــراض  ســـواء  الرياضيـــة  للمنشـــآت 
وأن  خصوصـــا  رياضيـــة،  أو  تجاريـــة 
مـــن  ســـتكون  للمجمـــع  الفنيـــة  اإلدارة 
جانـــب اللجنـــة األولمبيـــة وسيســـتفيد 
مـــن  والســـباحة  الترايثلـــون  اتحـــادا 
المنشـــأة إلقامـــة الحصـــص التدريبيـــة 
واالســـتعداد لمختلـــف البطـــوالت على 
تلـــك  تتكلـــل  أن  متمنيـــا  العـــام،  مـــدار 
الشـــراكة بيـــن الطرفيـــن إلـــى تحقيـــق 
األهداف التي أقيم من أجلها المشروع.

اللجنة األولمبية

يواصل حكمنا الدولي لكرة الصاالت حسين البحار تحضيراته للمشاركة 
فــي إدارة مباريــات كأس العالــم لكــرة الصــاالت 2021 بليتوانيــا، بعــد 

اختياره من االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(.

لحكـــم  األولـــى  المشـــاركة  وتعتبـــر 
لكـــرة  العالـــم  كأس  فـــي  بحرينـــي 
الصـــاالت، ويعـــد البحار مـــن خيرة 
الحـــكام اآلســـيويين على مســـتوى 

اللعبة.
وبنـــاًء علـــى تعليمـــات )الفيفا(، فقد 
أجـــرى االتحـــاد البحرينـــي اختبـــار 
اللياقـــة البدنية للحكـــم البحار على 

الرياضيـــة،  خليفـــة  مدينـــة  صالـــة 
وأشـــرف عليه رئيـــس لجنة الحكام 
قســـم  ورئيـــس  الدوســـري  خليفـــة 
محمـــود،  جاســـم  الحـــكام  شـــؤون 
فيمـــا أجـــرى االختبـــار عضـــو لجنة 
الحكام ومدرب اللياقة خالد خليل 
بمســـاعدة عضو اللجنة عبدالرحمن 

عبدالقادر.

استعار نادي مدينة عيسى، العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
ســلمان جميــل؛ ليمثــل صفــوف فريقه الكــروي األول على ســبيل اإلعارة 

خالل منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022.

وجرت مراســـم توقيع عقد اإلعارة 
عيســـى  مدينـــة  نـــادي  مقـــر  فـــي 
بحضور رئيس النادي أحمد جاســـم 
وليـــد  القـــدم  كـــرة  جهـــاز  ورئيـــس 

عصام والالعب سلمان.
ويلعـــب ســـلمان جميـــل فـــي خـــط 
الوســـط، وســـبق له اللعـــب مع نادي 
البســـيتين معـــاًرا مـــن الرفـــاع فـــي 

الموسم الماضي.
ويأمـــل مدينـــة عيســـى فـــي تعزيز 
صفوفـــه جيـــًدا؛ تحضيـــًرا للموســـم 
إلـــى  يهـــدف فيـــه  المقبـــل، والـــذي 
المنافســـة من جديد علـــى بطاقات 
الصعـــود إلـــى دوري ناصـــر بن حمد 
الممتـــاز بعـــد أن كان قريًبا منها في 

المواسم القليلة الماضية.

البحار يستعد لمونديال كرة الصاالت المدينة يستعير الرفاعي سلمان جميل

يا بوريس جونسون.. عليك باإلسالم والمسلمين
حــذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون أصحاب تطبيقات 
وســائل التواصــل االجتماعــي المعروفة بأنه ســيفرض عليها غرامات 
ماليــة تصــل نســبتها إلى 10 % مــن المدخول العالمي إذا فشــلت في 
الســيطرة على حجب كل الشــعارات التي تحمل دالالت عنصرية من 

على منصاتها اإللكترونية. 
يأتــي ذلــك بعــد أن شــهدت بطولــة كأس اوروبــا األخيــرة الكثيــر مــن 
اإلســاءات العنصريــة مــن قبــل بعــض الجماهيــر االنجليزيــة لثالثــة 
العبيــن مــن المنتخــب االنجليــزي الســود الذيــن تســببوا في خســارة 
المنتخب االنجليزي في نهائي البطولة امام ايطاليا بإضاعتهم لثالث 

ركالت جزاء.
 حــاالت اإلســاءات العنصريــة ليســت غريبــة إطالقــا علــى الجماهيــر 
االنجليزية المعروفة بعنصريتها المقيتة، ولكن المســتغرب أن تصدر 
هذه اإلساءات بحق العبين سود يمثلون المنتخب االنجليزي والذي 
وقفــت هــذه الجماهير العنصرية نفســها خلفه وســاندته طــوال فترة 
البطولة، وهذا ما كشف أكثر عن مدى عنصرية هذه الجماهير التي ال 

ترحم حتى من يمثل وطنها.
وبالعــودة إلى جونســون، فالحل ال يكمن في فــرض العقوبات المالية 
فقــط، فــإدارات التطبيقــات المعنية باالمر لن يكــون بمقدورها فرض 
وذلــك  التطبيقــات  فــي  الحســابات  علــى جميــع  المطلقــة  الســيطرة 
لكثــرة عددهــا الــذي يصــل للمالييــن، لذلك بــدال من أن تهــدد وتتوعد 
هــذه التطبيقــات، ركــز على من يســتخدمون هــذه التطبيقات، وكيف 

بإمكانك أن تثقفهم وتوعيهم بنبذ هذه الظاهرة المشمئزة.
ابــدأ يا جونســون أوال بالمدارس وافــرض على طلبتك مناهج خاصة 
لتعليــم طــرق نبــذ العنصريــة فــي المجتمــع حتــى تتأســس عقولهــم 
االســالمي  الديــن  بدراســة  تقــوم  أن  ثــم عليــك  الصحيــح،  بالشــكل 
الحنيــف الذي ســيبهرك مثلمــا أبهر غيرك في كيفيــة مناولته ودعوته 
لجميــع المســلمين فــي التعامل مــع كل البشــر بنفس المســاواة ودون 
تمييــز، ثــم حــاول أن تنقــل هــذه االفــكار التــي ســتتعلمها لمجتمعــك 
وشــعبك. صدقني يا جونســون بعد برهة من الزمن ســيصبح شــعبك 

مثاال يحتذى به في العالم أجمع.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

منتخبنا األولمبي لكرة القدم

صورة جماعية بعد اختبار اللياقة البدنيةمن توقيع العقد

محمد النصف سمو الشيخة نيلة بنت حمد 

أحمد مهديأحمد مهدي

واصـــل مالكـــم المنتخـــب الوطني 
تحضيراتـــه،  التيبـــوف  دانييـــس 
للمشاركة بدورة األلعاب األولمبية 
المقرر إقامتهـــا بالعاصمة اليابانية 
يوليـــو   ٢٣ الفتـــرة  فـــي  طوكيـــو 

ولغاية ٨ أغسطس المقبل.
قـــد  البيتـــوف  المالكـــم  وكان 
وصـــل إلى طوكيـــو يرافقه مدرب 
للمالكمـــة  الوطنـــي  المنتخـــب 
المدرب اإلنجليزي توني ديفيس، 
البحريـــن  مملكـــة  بعثـــة  ضمـــن 
المشاركة بدورة األلعاب األولمبية، 
حيث اســـتأنف المالكـــم تدريباته؛ 
من أجل االســـتعداد لخوض غمار 

منافســـات مســـابقة المالكمة بهذه 
األولمبياد.

وقد خاض المالكم التيبوف خالل 
معســـكرين  اإلعـــدادي  برنامجـــه 
بالعاصمـــة  األول  تدريبييـــن 
البريطانيـــة لندن والثانـــي بمدينة 
العربيـــة  األمـــارات  بدولـــة  دبـــي 
إلـــى  الوصـــول  قبـــل  المتحـــدة 

العاصمة  طوكيو.
ويأمـــل المالكـــم دانيـــس التيبوف 
من تقديم مســـتويات مشرفة في 
أول مشـــاركة تخوضهـــا المالكمـــة 
دورات  بمنافســـات  البحرينيـــة 

ألعاب األولمبية.

اللجنة اإلعالمية

المالكم التيبوف يواصل التحضيرات ألولمبياد طوكيو

من التدريبات
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بحــث مع األميــر محمد بن ســلمان العالقة الراســخة والتعاون االســتراتيجي

محمد بن زايد: الشراكة مع السعودية قوية ومستمرة

أكـــد ولي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد 
بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 
الشـــيخ  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
محمد بن زايد آل نهيان، أن الشـــراكة 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية قوية 
البلديـــن  خيـــر  فيـــه  لمـــا  ومســـتمرة 

والمنطقة.
وأضـــاف أنـــه بحـــث مـــع ولـــي العهـــد 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  الســـعودي 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع األميـــر محمد 
بن سلمان العالقة الراسخة والتعاون 

االستراتيجي.
واســـتعرض الجانبـــان، فـــي الريـــاض 
أمـــس، العالقات بيـــن البلدين وأوجه 
التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره 
في مختلف المجـــاالت، باإلضافة إلى 
بحث مســـتجدات األوضاع اإلقليمية 

والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وحضـــر االجتماع وزيـــر الدولة عضو 
بـــن  تركـــي  األميـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
محمد بـــن فهد بـــن عبدالعزيز، ونائب 
وزيـــر الدفـــاع األمير خالد بن ســـلمان 
بن عبـــد العزيـــز، ووزيـــر الدولة عضو 
األمـــن  مستشـــار  الـــوزراء  مجلـــس 

الوطني مساعد بن محمد العيبان.
كذلـــك حضـــر االجتمـــاع مـــن الجانب 

اإلماراتـــي مستشـــار األمـــن الوطنـــي 
الشـــيخ  التنفيـــذي  المجلـــس  عضـــو 
طحنون بـــن زايد آل نهيان، والشـــيخ 
حمـــدان بن محمد بن زايـــد آل نهيان، 
ونائـــب األميـــن العـــام فـــي المجلـــس 
األعلى لألمن الوطني علي الشامسي.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل 
ولـــي عهد أبوظبي صباح االثنين، في 
مطار الملك خالد الدولي في العاصمة 

الريـــاض. كما كان في اســـتقباله وزير 
الدولـــة عضـــو مجلس الـــوزراء األمير 
تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، 
ونائـــب وزيـــر الدفاع األميـــر خالد بن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، ووزيـــر الدولة 
عضو مجلس الوزراء مستشـــار األمن 

الوطني مساعد بن محمد العيبان.
فيمـــا رافـــق الشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
األمـــن  مستشـــار  الزيـــارة،  خـــالل 

الوطني الشـــيخ طحنون بن زايد آل 
نهيـــان، وحمـــدان بن محمـــد بن زايد 
إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  نهيـــان،  آل 
مطـــارات أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
حمـــد بـــن طحنون آل نهيـــان، ونائب 
األمين العـــام للمجلس األعلى لألمن 
الوطنـــي علـــي بـــن حماد الشامســـي، 
ووكيـــل ديـــوان ولـــي عهـــد أبوظبي 

محمد مبارك المزروعي.

دبي - العربية.نت

ولي العهد السعودي يجتمع مع ولي عهد أبوظبي في الرياض

مكة المكرمة - وكاالت

الحـــرام  هللا  بيـــت  حجـــاج  شـــرع 
بعـــد غـــروب شـــمس أمـــس االثنين، 
الحـــرام  هللا  مشـــعر  إلـــى  بالتوجـــه 
بمزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على 
صعيـــد عرفات، وقضـــاء ركن الحج 

األعظم.
عقـــب  الرحمـــن  ضيـــوف  وأدى 
وصولهم إلى مزدلفة صالتي المغرب 
والعشـــاء جمع تأخير، اقتداًء بسنة 
النبي محمد صلى هللا عليه وســـلم، 
والتقطـــوا بعدهـــا الجمـــار، ثـــم باتوا 
ليلتهم في مزدلفة. وبعد صالة فجر 
اليـــوم )الثالثـــاء(، يســـتحب للحـــاج 
أن يقـــف عند المشـــعر الحـــرام، وهو 
جبـــل فـــي مزدلفة، أو فـــي أي مكان 
بمزدلفة ويستقبل القبلة، ويكثر من 

ذكر هللا تعالى والتكبير والدعاء بما 
يتيســـر لـــه، ثم ينصرف إلـــى التقاط 
حصيـــات  ســـبع  الرمـــي،  حصـــوات 
أكبر مـــن حبة الحمـــص قلياًل، لرمي 
جمرة العقبة الكبـــرى، ثم يتوجهون 
إلـــى منى لرمي جمـــرة العقبة ونحر 
الهـــدي، وبعدها يؤدي الحاج طواف 
هللا  بيـــت  حجـــاج  وكان  اإلفاضـــة. 
الحرام قد قضـــوا أمس على صعيد 
عرفات، وأدوا صالتي الظهر والعصر 
جمًعا وقصًرا، واســـتمعوا إلى خطبة 
عرفة، وسط نجاح كبير في تحقيق 
خطـــوات الخطـــة، وتطبيـــق مشـــدد 
لإلجـــراءات االحترازيـــة، فيمـــا تـــم 
مـــن  للنفـــرة  حافلـــة   1770 توفيـــر 

عرفات إلى مزدلفة.

بعد الركن األعظم .. ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة اليوم

طهران ـ وكاالت

قــال المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زادة، أمــس 
االثنين، إن الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا سُتستأنف 

في ظل الحكومة الجديدة في إيران.

هـــذه  أن  إلـــى  زادة  وأشـــار 
إلحيـــاء  الراميـــة  المفاوضـــات 
االتفاق النووي، “مضت إلى األمام 
بقوة وجدية في الجوالت الســـت 

الماضية”.
الواليـــات  المتحـــدث،  وحّمـــل 
المتحـــدة مســـؤولية التأخيـــر في 
المفاوضـــات، بســـبب عـــدم تنفيـــذ 

التزاماتها، على حد قوله.
الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  وكان 

اإليراني عباس عراقجي، 
قد قال إن مفاوضات 
االتفـــاق  إحيـــاء 
التـــي  النـــووي 
فيينـــا،  تســـتضيفها 

“يجب أن تنتظر إلى أن تبدأ إدارة 
الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي 

عملها”.
وأضاف “نحن في مرحلة انتقالية 
حيـــث يجـــري انتقـــال ديمقراطي 
للســـلطة فـــي عاصمتنـــا. لذلك من 
الواضح أنه يتعين على محادثات 

فيينا انتظار إدارتنا الجديدة”.
وكان مصـــدر دبلوماســـي قـــد قال 
األربعاء إن إيران ليست مستعدة 
التي  المفاوضـــات  الســـتئناف 
لاللتـــزام  عودتهـــا  تتنـــاول 
باالتفـــاق النـــووي المبرم 
العام 2015 لحين بدء 

إدارة رئيسي عملها.

طهران: جولة محادثات فيينا السابعة بعد تشكيل الحكومة

بيروت - وكاالت

قـــال زعيم تيـــار المســـتقبل اللبناني، المعتذر عن تشـــكيل 
الحكومة، ســـعد الحريـــري، إنه كان مـــن الممكن وضع حد 

لالنهيار المريع في لبنان لوال تعنت البعض وأنانيته.
وفي تغريدة على حســـابه في تويتـــر، قال الحريري “يهل 
علينـــا عيـــد األضحـــى المبارك، ولبنـــان الحبيب مع شـــعبه 
الطيـــب تعصـــف به هذه األزمـــات، وكان بوســـعنا أن نضع 

حدا لهذا االنهيار المريع، لوال تعنت البعض وأنانيته”.
وكان الحريـــري قد اعتذر عن تشـــكيل الحكومة اللبنانية، 
بعـــد أن رفـــض الرئيس ميشـــال عـــون التشـــكيلة الوزارية 
التـــي قدمهـــا، وطالبه بإدخـــال “تعديـــالت جوهرية”، على 

حد قوله.
في غضون ذلك، حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية موعد 
االستشـــارات النيابيـــة لتســـمية رئيـــس الحكومـــة المقبل، 
وذلـــك بعد أيـــام من اعتـــذار رئيس الوزراء المكلف ســـعد 

الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة.
ووضعت رئاســـة الجمهورية اللبنانية يوم اإلثنين المقبل، 
26 يوليـــو، موعـــدا لالستشـــارات النيابية لتســـمية رئيس 

الحكومة المقبل.
وكان الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون قـــد أكـــد في وقت 

ســـابق أن “لبنـــان ســـيتمكن مـــن تجـــاوز الظـــروف الصعبة 
التي يمر بها حاليا على مختلف المستويات؛ ألن األحداث 
أثبتـــت أن إرادة الحيـــاة عند اللبنانييـــن مكنتهم دائما من 

التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي”.
وجاءت تصريحات عون بعد اعتذار الحريري عن تشكيل 
الحكومـــة، فـــي أحدث فصـــول األزمة السياســـية الممتدة 
منذ فترة، بينما تغرق البالد في أســـوأ أزماتها االقتصادية 

التي وصلت حد شح البنزين والخبز والدواء.
وانهار سعر صرف العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

اإلثنيــن المقبل موعدا لالستشــارات النيابية لتســمية رئيــس الحكومة المقبل
الحريري: تفادي االنهيار المريع ممكن لوال أنانية البعض

بغداد - وكاالت

قتل 20 شخصا وأصيب 45 شخصا على 
األقل بانفجار عبوة ناســـفة في سوق في 
مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة 
العراقية بغـــداد، كما أفادت مصادر أمنية 

وطبية مساء أمس االثنين.
وقالت خلية اإلعالم األمني الرسمية في 
بيان إن االنفجار اإلرهابي بواسطة عبوة 
ناسفة محلية الصنع أسفر عن وقوع عدد 
من الضحايا بين قتيل وجريح، وتم نقل 
جرحـــى االنفجار الذي لـــم تتبنه أية جهة 
بعـــد إلـــى مستشـــفى قريـــب. مـــن جهته، 
أمـــر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى 
الكاظمي بفتح تحقيق في تفجير مدينة 
الصدر، كما أمر بتوقيف آمر الشـــرطة في 

المدينة بعد التفجير.
ولـــم تعلـــن أي جهـــة بعد مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم، إال أن “داعـــش” أعلـــن مـــن قبل 
فـــي  مماثلـــة  هجمـــات  عـــن  مســـؤوليته 
المنطقـــة. فـــي وقت ســـابق، أعلنت خلية 

اإلعـــالم األمنـــي الحكوميـــة فـــي العـــراق 
أمس “اإلطاحة” بوالـــي بغداد في تنظيم 
“داعـــش” بعد مالحقة فـــي 3 محافظات. 
وذكرت فـــي بيان صحافـــي “بتوفيق من 
هللا وبهمـــة رجـــال جهـــاز األمـــن الوطني، 
واســـتكماال لعهدنا فـــي القضاء على بقايا 
عصابات داعش وبعملية نوعية استندت 
إلى معلومات استباقية تمكن جهاز األمن 

الوطنـــي من اإلطاحة بما يعـــرف بـ )والي 

بغـداد( بعد مراقبة ومالحقة شملت ثالث 

محافظات عراقية”. وأشارت الخلية إلى 

أن “اإلرهابـــي كان يخطط لشـــن هجمات 

فـــي العاصمـــة بغداد، لكن يقظـــة وعزيمة 

رجالكم في جهاز األمن الوطني أفشـــلت 

تلك المخططات قبل وقوعها”.

األمــن العراقي “يطيح” بـ “والي بغداد” في تنظيم “داعش”
قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر

أديس أبابا ـ رويترز

نقلــت وكالــة رويتــرز عــن هيئــة اإلذاعــة اإلثيوبيــة الرســمية، أمــس 
اإلثنين، إن مرحلة الملء الثاني لســد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على 

النيل األزرق ستكتمل في غضون دقائق.

 4 كلفتـــه  تبلـــغ  الـــذي  الســـد  ويثيـــر 
مليـــارات دوالر المخـــاوف مـــن نقص 
المياه وبشـــأن األمن المائي في مصر 
والسودان اللذين يعتمدان أيضا على 
مياه النيل. وعلى الرغم من الدعوات 
الدولية لمناقشـــة النزاع بشـــأن وقف 
حيـــن  إلـــى  الثانـــي،  المـــلء  أعمـــال 
التوصل لتوافق بين مصر والســـودان 
وإثيوبيا، فقد أعلنت إثيوبيا تمسكها 
بالمرحلـــة الثانيـــة لملء خزان الســـد، 

وفقا للخطة التي وضعتها سابقا.
المصـــري  الرئيـــس  وأكـــد 

السيســـي  عبدالفتـــاح 
أن  الخميـــس  مســـاء 
مصـــر  بأمـــن  “المســـاس 

القومي خط أحمر، وال يمكن اجتيازه 
شاء من شـــاء وأبى من أبى”، مضيفا 
“إن ممارسة الحكمة والجنوح للسالم 
ال يعنـــي المســـاس بمقـــدرات الوطن، 
ولـــن نســـمح ألي مـــن كان أن يقتـــرب 
منها”. وخالل الجلســـة التي خصصها 
مجلس األمن بحث أزمة سد النهضة، 
قـــال وزير الطاقـــة والميـــاه اإلثيوبي 
سيليشـــي بيكيلي فـــي مجلس األمن 
للضغـــوط  تســـتجيب  ال  بـــالده  إن 
السياسية وسوف تواصل ممارسة 
أن  معتبـــرا  النفـــس،  ضبـــط 
قضية الســـد الثانـــي ال يجب 
مجلـــس  فـــي  مناقشـــتها 

األمن.

إثيوبيا: استكمال الملء الثاني لسد النهضة
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رًدا علـــى تقاريـــر إعالميـــة عـــن ظهـــور 
فصيـــل إيرانـــي جديد يدعى “الحشـــد 
شـــدد  أفغانســـتان،  فـــي  الشـــيعي” 
مســـؤولون بالحكومـــة األفغانيـــة على 
أن طهران تســـعى لـ “التآمر وبث الفتنة 

وتأجيج الصراع” في بالدهم.
وأكد قاســـم وفائي زاده، المشـــرف في 
وزارة االستخبارات والثقافة األفغانية 
فـــي تغريدة عبر تويتـــر، أن إعالن هذا 
الفصيـــل هو نوع من المؤامرة، مشـــيًرا 
إلـــى أن النظـــام اإليرانـــي يخلـــق بهـــذه 
الخطـــوة، للحـــرب أبعـــاًدا أوســـع وأكثر 

تعقيًدا.
كمـــا أضـــاف أن تأجيـــج التهديدات 

األمنية ضد الشعب األفغاني 
سيشـــعل نارا يصل لهيبها 
إلـــى إيـــران أيضـــا، وفق 

قوله.
هـــذه  مثـــل  أن  وتابـــع 

الجماعـــات المرتزقـــة وأدوات األجانب 
الشـــعب األفغانـــي،  بيـــن  لهـــا  مـــكان  ال 

بحسب التغريدة.
بـــدوره، أشـــار كبير مستشـــاري الرئيس 
األفغاني، شـــاه حســـين مرتضـــوي، إلى 
أن هـــذا الفصيـــل يعتبر نـــوع من المكر، 
معتبـــًرا أن إيران تســـعى لتلميع صورة 
حركـــة “طالبـــان” اإلرهابيـــة، وتحـــرض 
علـــى الفتنـــة. وتابع أن “أفغانســـتان لن 
تكـــرر تجربـــة ســـوريا واليمـــن والعراق 
ولبنان أبدا. أفغانســـتان نمـــوذج لقبول 
مختلـــف المذاهـــب الدينيـــة فـــي العالم 
القانونـــي  المستشـــار  أمـــا  اإلســـالمي. 
أفغانســـتان،  لرئيـــس  الســـابق 
عبدالعلـــي محمـــدي، فقـــد اعتبر 
في منشور على حسابه أن ما 
تقـــوم به إيران هو مكر من 
“أيتهـــا  الجيـــران، وقـــال 

الجارة، ال تمكري”.

مسؤولون أفغان: إيران  تسعى لـ “التآمر وبث الفتنة”

غرق سفينة نفط قبالة عدن 
ومخاوف من تلوث بيئي

غرقت سفينة نفطية يمنية قبالة ميناء 
إجـــراءات  وســط  اليمن،  عــدن جنوبي 
حــكــومــيــة عــاجــلــة الحـــتـــواء تــداعــيــات 

الواقعة على حركة السفن.
المتهالكة  السفينة  حمولة  وتــســربــت 
“ديا” التي غرقت قبالة سواحل البريقة 

غربي عدن، من النفط في مياه البحر.
وتسبب غرق السفينة بتلوث كبير في 
تمتد  أن  قبل  البريقة  منطقة  شواطئ 
على  الحسوة  منطقة  إلــى  الــزيــت  بقع 
بــعــد بضعة كــيــلــومــتــرات شــرقــا، وفــق 

الصور المتداولة.

الرياض ـ  واس: أعلنت وزارة الداخلية  «
السعودية، أمس االثنين، أن التطعيم 

بجرعتين من اللقاح المضاد لـ “كوفيد 19” 
شرط أساس لسفر المواطنين إلى خارج البالد 

ابتداًء من 9 أغسطس. ونقلت “واس” عن 
مصدر بالداخلية: “وفًقا لإلجراءات الوقائية 

واالحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، 
وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على 

جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظًرا لما 
تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار 

جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس 
وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح 

في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته 

الدراسات واألبحاث العلمية المعتبرة من 
أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية 

من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر 
اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج 
المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداًء من 9 
أغسطس 2021”. ووفقا للمصدر، ُيستثنى من 
ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاًما، شريطة أن 

يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة 
من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر 

فيروس كورونا المستجد خارج السعودية. 
وكذلك المتعافون كورونا، شريطة أن يكونوا 

قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم 
بالفيروس، ومن أصيب بـ “كوفيد 19” وحصل 

على جرعة واحدة من اللقاح.

“الداخلية” السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن السفر للخارج

الحريري أعلن الخميس تخليه عن مهمة تشكيل حكومة جديدة

انفجار عبوة ناسفة في سوق مكتظة بمدينة الصدر 

سكاي نيوز عربية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نعيش تحت ظل قيادة حكيمة تعمل على راحتنا
في لبنان الشـــقيق، هدير عالم بأكملـــه يتهاوى ويتحطم، ومؤخرا 
طالعتنـــا األخبـــار بوجود أزمـــة في الدواء بعـــد أن أصدرت وزارة 
الصحـــة اللبنانية قرارا برفع الدعم عن األدوية التي يقل ســـعرها 
عـــن 12 ألـــف ليرة، وأبقته على أدوية األمـــراض المزمنة، وهذا ما 
تسبب في موجة من السخط والغضب في عموم الشارع اللبناني 
حيـــث لم يعـــد المواطـــن العادي يســـتطيع الحصول علـــى الدواء 
كالمســـكنات مـــن الصيدليـــات، وهو مـــا أطلق عليه رئيـــس الهيئة 
الوطنية الصحية بلبنان إسماعيل سكرية مجزرة بحق المواطن.
مثلما يتدبر اإلنســـان في األرض ومواردها من شـــمس وســـحاب 
ومـــاء ومطـــر وعيـــون وأنهـــار وريـــاح ودواب وأنعـــام وغير ذلك 
ممـــا أفـــاء هللا بها عليه من نعمة يســـتفيد مـــن كل ما خلقه هللا له 
وأحاطه به في هذا العالم، علينا في هذا الوطن العزيز أن نشـــكر 
هللا علـــى مـــا نحن فيه من نعمـــة األمن واألمان، حيـــث وفرت لنا 
القيـــادة حفظها هللا ورعاهـــا كل الخدمات الصحية بالمجان وفق 
مســـتوى عال مـــن الجودة، وأدوية المســـكنات التـــي يعجز غيرنا 

عـــن شـــرائها نجدهـــا نحن في “البـــرادات” وليس فـــي الصيدليات 
فحســـب، كما تضع الحكومـــة وفي مقدمة أولوياتهـــا حين إعداد 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة، ميزانيـــة وزارة الصحـــة، ولدينا أفضل 
المستشـــفيات والمراكز الصحية على مســـتوى العالم العربي، ولم 
يحدث قط في تاريخ البحرين أن مواطنا عجز عن شراء أي نوع 

من الدواء من الصيدليات.
وفـــي أوج قـــوة جائحة كورونـــا العنيفة شـــعوب بأكملها صارعت 
الموت بســـبب اكتظاظ المستشـــفيات والنقص الحـــاد في أجهزة 
األوكســـجين، ومازالت هناك شعوب أخرى تخطو خطوات بطيئة 
فـــي صمـــت رهيـــب نحـــو العنايـــة الصحيـــة، وتفتقـــد التجهيزات 
األساســـية، وتعانـــي مـــن تـــرد فـــي الخدمـــات الطبيـــة والتربوية 
والناظـــر إليهـــا يتخيل أنها مـــن العصور القديمة التـــي تبدو عليها 

هيئة الموت أكثر من الحياة.
نحمـــد هللا ونشـــكره بأننا فـــي أعلى المراتـــب، ونعيش تحت ظل 

قيادة حكيمة تعمل على راحتنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بينا في المقالين الماضيين أن بدايات الدراسة بالخارج ربما تعود إلى )1850م( 
وفقـــًا للدكتـــور يوســـف إســـماعيل، وإلـــى )1883م( - وفقـــًا لألخ يوســـف صالح 
الديـــن )“البـــالد”: 9/7/2021م( عـــن عمودنـــا )-1 بـ “البـــالد” 6/7/2021م( مضيفًا: 
“أول مـــن درس من طلبـــة البحرين في كليات الهند وهـــي جامعة عليكرة على 
حســـاب ذويهـــم وهـــم: علـــي بن أحمد يتيـــم وخليل بـــن إبراهيم كانـــو في عام 
1908 لمدة ســـنتين وأحمد بن حســـن إبراهيم وجاســـم وأخوه علي بن محمد 
كانو في عام )1910/ 1911م( لمدة أربع سنوات”، و”درس محمد بن أحمد يتيم 
في الجامعة األميركية ببيروت عام )1914م(.. هناك فتيات بحرينيات درســـن 
فـــي الهند في أواخـــر العقد األول وبداية العقد الثاني مـــن القرن الماضي وهن 
بنات تجار اللؤلؤ المعروفين والمقيمين في الهند مثل محمد بن أحمد هجرس 
ومحمـــد علي إبراهيم الزيانـــي، ودرس أوالد وأحفاد العوائل المقيمة في الهند 
مثـــل مصطفى بـــن عبداللطيف، منديـــل، العريض، التاجر والعلـــوي خالل فترة 
العشـــرينيات والثالثينيـــات واألربعينيات مـــن القرن الماضـــي”، وعن أول بعثة 
)1928م( لــــ “الجامعـــة األميركيـــة ببيـــروت، ورافـــق البعثـــة الطالـــب عبدهللا بن 
محمـــد الباكـــر مبتعثا مـــن قبل والـــده، وأعادها بلجريف عام )1930م( ألســـباب 
سياسية وكذلك ألسباب إدارية ومالية واجهت مجلس المعارف مما حّتم على 

الحكومة تولي مسؤولية المدارس ووضعها تحت إشرافها المباشر”.
وتواصلت البعثات، حكوميًة وخاصًة من أوائل الثالثينات وخالل )1937 - 1939م( 
ليصل إجمالي المبتعثين في )8( أعوام )1946 - 1954م( )108(، )45( مبتعثا و)63( 
على حســـابهم. ويذكر أســـتاذنا الدكتور عبدالحميد المحادين فـــي كتابه “الخروج 
مـــن العتمـــة )2003م( المبتعثين من معـــارف البحرين )آنـــذاك( بالجامعة األميركية 
ببيروت: عبدالرحمن أحمد فخرو ومحمود بهلول وسيف جبر المسلم وعلي فخرو 
وإبراهيم يعقوب ورســـول الجشي والســـيد رضي الموسوي وميرزا علي الخزاعي 
والشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة والشـــيخ عمر بـــن عبدالوهـــاب آل خليفة 
وحســـين منديل وعبدالرحمن حســـن تقي وأحمد قاســـم محمود وأحمد العبســـي 
وأحمد الشـــوملي والســـيد آدم عيد وكريم الصفار وراشـــد عبدهللا راشـــد وراشـــد 

فليفل وجاسم فخرو وإبراهيم كانو ويعقوب القوز وحسين محمد حسين.
فـــي )1964م( التقـــى المغفـــور له الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفـــة أمير دولة 
البحريـــن )آنـــذاك( بنحـــو 42 مـــن مبتعثي شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( بمختلف 
الجامعـــات والمعاهـــد بلندن ببريطانيا، تعرفت علـــى )3( منهم ممن عملوا بحكومة 
البحريـــن والقطـــاع المصرفي. من كتاب أنجيال كالرك “البحريـــن - النفط والتنمية 

)1989 - 1929م(”، ونكمل.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الدراسة بالخارج والبعثات من البدايات إلى اآلن )3(

يأتي عيد األضحى هذا العام وما تزال جائحة كورونا ُتخيم على البشـــرية بشـــكٍل 
ُمقِلـــق، إذ مـــا تزال الســـالالت المتحـــورة من الفيـــروس خطرة بل فتاكـــة، وتتزايد 
مشـــاعر القلق في شـــتى أنحاء العالم بعد أن تجاوزت أعداد وفيات كورونا أربعة 

ا! ماليين إنسان، وتتصاعد األعداد يوميًّ
وما يزال هذا العدو الخفي يواصل خْنق الحياة بُكلِّ تفاصيلها في عدد من البلدان، 
وها هي مدن كبرى ومقاطعات في أستراليا ُتعلن اإلغالق العام، والكثير من الدول 
مهددة باتخاذ نفس اإلجراءات القاسية، وهذا بالقطع يؤدي إلى حرمان النَّاس من 
ة، كما يؤثر على أعمالهم ومصالحهم، ويحرم  ممارســـة أنشـــطتهم الحياتية بأريحيَّ

الكثيرين من تدبير شؤونهم وكسب معايشهم!
والعيـــد - كمـــا هـــو معروف - مناســـبة للتـــزاور وإقامـــة الحفالت، لكن مع اســـتمرار 
جائحة كورونا ينبغي للجميع في مختلف الدول التخفيف من تنقالتهم، والحد من 
الزحـــام في التجمعات الكبيرة الســـيما في األماكن المغلقـــة، وااللتزام باإلجراءات 
االحترازيـــة لمواجهـــة أي انتشـــار محتمـــل - ال قـــدر هللا - للســـالالت المتحورة من 
فيروس كورونا، خصوصا ســـاللة )دلتا( التي ثبت شـــدتها وقســـوتها في عدة دول 

تفشت فيها.
وال تخفى على أحد النتائج الكارثية في الهند بســـبب التجمعات الحاشـــدة وعدم 
االلتـــزام بالتعليمـــات الصحيـــة، األمـــر الـــذي نجمت عنـــه إصابة عشـــرات بل مئات 
اآلالف، وظهـــور المتحـــور )دلتا( وانهيـــار المنظومة الصحية، وعـــدم مقدرتها على 
اســـتيعاب األعـــداد الهائلة مـــن المصابين، األمر الذي تســـبب في مـــوت الكثير من 

الضحايا.
ولقد شـــاهدنا في عالمنا العربي تدهور األحوال الصحية في تونس بســـبب نفس 
المتحـــور، وحتـــى ال يتكرر نفس المشـــهد فـــي دول أخرى بعد عيـــد األضحى على 
الجميع االلتزام باإلجراءات االحترازية، وحبذا أن يبقى الجميع في منازلهم خالل 

العيد، وأال يخرجوا إال للضرورة، وأن يبتعدوا عن األماكن المزدحمة.
ونحـــن هنـــا ال نبث الرعب والخوف فـــي النفوس، بل ندق نواقيـــس الخطر ليكون 
الجميـــع علـــى حذر، فال يـــزال فيروس كورونا يواصل انتشـــاره على نطاق واســـع 
فـــي أنحـــاء العالم بالرغم من اتســـاع نطـــاق حمالت تناول اللقـــاح والتحصين ضد 

الفيروس، وكلنا يعرف الحكمة القائلة “درهم وقاية خير من قنطار عالج”.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

الناس والعيد... وكورونا!

باللون البرتقالي
هـــي دائـــرة جـــاءت مزيًجـــا بين األصفـــر واألحمـــر، لتعطي لوًنـــا مختلًفـــا بمعناه 
الحقيقي في نشـــر طاقة الفرح والســـعادة، تنبع من اتحاد اللونين ليعطيا تأثيًرا 
عميًقا وراحة مهيمنة لتعزيز قدرة اإلنسان نحو الحركة والنشاط، وبث الحماس 

والدافعية نحو التعمق بجمال الطبيعة، وما يحيط بها من خير ونعمة.
هكذا بإمكاننا اســـتقبال العيد هذا العام، ونحن في يومه األول وفي هذه األيام 
المباركـــة مـــن العـــام، إذ أســـتغلها فرصة لدعـــوة الجميع للتأمل فـــي مغزى اتباع 
منهجية اإلشارة الضوئية التي تدل على استراتيجية في غاية الذكاء واإلبداع 
لفريقنـــا الوطنـــي المميز، حيـــث االقتراب أكثر من انعكاســـات تلـــك الدوائر وما 
فـــي ألوانهـــا وامتزاجها من تأثيـــرات تعبر مدلوالتهـــا عن الحالـــة الصحية ذاتها 
التي تعطي انبعاثات شـــعورية تبث في مضمونها رســـائل واعية محددة حيث 
تســـتقبلها العين البشـــرية بما تحمل من دالالت ومعنى، وتبعث إحساًســـا يعمل 
علـــى تنقيـــة مشـــاعرنا مما مررنـــا فيه خالل األشـــهر الماضيـــة، وكأننـــا عبر تلك 

األلوان نصنع عملية فلترة لتجديد طاقة األمل في نفوسنا. 
بهـــذا اللـــون البرتقالي التحفيـــزي الذي يؤطر حياتنا هذه األيـــام، نبقى مع األمل 
والصحـــة متصاحبيـــن، آملين اســـتمرار تلك الفرحـــة التي تحتوينا هـــذه األيام، 
وأرى لزاًمـــا على كل أســـرة الدخول في الدائرة ذاتهـــا وتلوينها باللون البرتقالي 
والحرص على اجتزاز ما به من طاقة والتشبع منها لصناعة منطقة أكبر شمولية 

تنقلنا لدائرة أكثر استدامة بلونها األخضر اليانع المزهر. 
وهـــذا ال يعنـــي تلـــك الطاقة التـــي تنقلنا كســـرعة القطار للوصول نحـــو وجهته، 
فنحن هنا في سفينة مع ربان ماهر يقتنص الراحة والهدوء كي يصل لبر األمان 
بكل حكمة واقتدار متصادًقا مع األمواج العاتية التي ترتفع وتنخفض، كما في 
مؤشـــرات أحوالنـــا اليومية التي باتـــت تهم الجميع، باعتبارنا شـــركاء في رحلة 

اإلبحار. 
ومـــن هنـــا أدعوكم أعزائي القـــراء للتأمل في عمـــق األلوان وتأثيرهـــا، فهي كما 
تحمـــل ظاهـــرة اإلشـــارة الضوئيـــة حيـــث إنها تبـــث مضاميـــن جديـــرة بالتمعن 
والدراســـة، وبها رســـالة تحفيزية وضعت بكل احترافية، كي تعزز في نفوســـنا 
استشـــعار نعمة الصحة التي أصبحت الهاجس المســـيطر علينا، ونبقى ملتزمين 
مـــع الحـــدث كي نبلـــغ الغاية والهـــدف كما وصلنا للـــون األخضر وهي المســـاحة 

الواسعة من الفرح الذي نستحق، وكل عام وأنتم بخير.

د. حورية الديري

من قتل الهاشمي... الرواية المنقوصة
أعلنت الســـلطات العراقية نهاية األســـبوع الماضي اعتقال منفذ عملية اغتيال 
المحلـــل األمني هاشـــم الهاشـــمي، فقد بثـــت القنـــوات اإلخباريـــة فيديو يثبت 
واقعـــة االغتيـــال إضافة العترافات مصورة للقاتل يشـــرح فيها تفاصيل فعلته 

الشنيعة وكيف قام بعمليه االغتيال.
حالـــة من االرتياح عمت الشـــارع العراقـــي إثر إلقاء القبض علـــى المجرم، قبل 
أن يـــدرك العراقيـــون والعالم بأســـره أن هناك جزءا منقوصـــا وغير منطقي في 
اعترافات المجرم، فهو لم يتطرق في حديثه لدوافع فعلته، كما أنه لم يتحدث 

عن الجهة اإلرهابية التي ينتمي لها.
لست هنا في معرض التقليل من شأن الكشف عن قاتل الهاشمي والقبض عليه، 
فهو من دون شـــك إنجاز يحســـب لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
والذي كان قد وعد بالقبض على مرتكب الجريمة وأوفى بوعده، كما أن العراق 
لم يعهد مالحقة منفذي االغتياالت، ما يجعل ما حدث إنجازا يضاف للكاظمي 
والحكومـــة العراقيـــة، لكنني أيضًا لســـت في صـــدد التبرير ووضع المســـوغات 
لقرار الســـلطات العراقية بعدم الكشـــف عن المليشـــيا التي تقف وراء ما حدث، 

وهو ما أنا على يقين بأنه لم يسقط سهوًا من اعترافات القاتل.
رئيـــس الـــوزراء العراقي يخوض حربًا شرســـة ضد اإلرهاب والمليشـــيات التي 
تفشـــت فـــي الجســـد العراقي، حـــرب ال يمكـــن أن تخوضها بقوة الســـالح دون 
اللجـــوء لتحكيـــم العقـــل، ذلك مـــا توصل إليـــه الكاظمي بنفســـه عندمـــا حاول 
التصادم المباشر في بداية عهده مع حزب هللا العراقي عندما قام سابقًا بإلقاء 
القبـــض علـــى ثلة منهـــم في عمليـــة البوعيثة، أجبـــر بعدها على اإلفـــراج عنهم 

بحجة عدم كفاية األدلة.
المصـــادر غيـــر الرســـمية تشـــير هـــذه المـــرة مجـــددًا لعالقـــة حـــزب هللا بمقتـــل 
الهاشـــمي، ما يعني إن صح ذلك جولة جديدة بين حزب هللا والكاظمي، جولة 
لن يتصدى لها الكاظمي نفس المرة الســـابقة، بل ســـيحكم فيها العقل وســـيلجأ 

لطرق أكثر فطنة وذكاء.
فـــي نظـــري الخـــاص يبذل رئيس الـــوزراء الحالـــي مجهودًا كبيرًا فـــي مواجهة 
اإلرهـــاب فـــي العـــراق لكنه يحتـــاج لمزيد مـــن الوقـــت والكثير مـــن الثقة التي 
مـــن الواضـــح أن العراقييـــن بعد ما مـــروا به خالل الســـنوات الماضيـــة باتوا ال 

يمتلكونها.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



كشــفت الفنانــة اليمنيــة بلقيــس فتحي عــن تحضيرها 
ألغنية جديدة باللهجة المصرية، بسبب تفاعل المصريين 
مــع أغنيتهــا “ممكــن”، التي أطلقتهــا “ديو” مــع الفنان 
العراقي سيف نبيل، وحققت نجاًحا كبيًرا على “يوتيوب”.

وقالــت بلقيس أثناء مداخلة لها عبر إذاعة “9090”، ضمن 
برنامج “مــش بالليل أوي”، إنها لم تتوقع هــذا النجاح الكبير 

الــذي حققته أغنية “ممكــن”، وان تبقى متصدرة “الترنــد” على مواقع التواصل 
االجتماعي لفترات طويلة.

ُيحيي الفنان حسين الجسمي حفال بجزيرة ياس ثالث 
أيام العيد، إذ ســيقدم للمرة األولــى أغنيته الجديدة 
“فوق”، وستشــاركه الحفل الفنانة الســورية أصالة 
نصــري. وأعلــن الثنائــي قبل أيــام عبر حســاباتهما 

بمواقع التواصــل االجتماعي نفاد جميع تذاكر الحفل 
فــي األيام الماضية، فيما تتشــارك الفنانــة اللبنانية يارا 

مع الفنان ســيف نبيل في حفل كبير بدبي مســاء ثاني أيام العيد، وســوف 
تستمر حفالت العيد إلى مطلع األسبوع المقبل.

يواصــل المخــرج محمــود كامــل، عمليــات المونتــاج 
والمكســاج الخاصة بمسلسل “شقة 6” للنجمة روبي؛ 
اســتعداًدا لعرضه عقب أجازة عيد األضحى على إحدى 
المنصــات اإللكترونيــة. وينتمــي المسلســل لنوعية 

أعمــال الـ 15 حلقة، إذ انتهى فريــق العمل من التصوير 
بشــكل نهائي األيــام الماضية. وتدور أحداثــه في إطار من 

الرعب والتشويق، حول شــقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها 
روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء غريبة.
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تحيي الفنانة اللبنانية يارا حفًل 
غنائًيا في دبي ضمن حفلت عيد 

األضحى وذلك يوم 21 يوليو، 
يرافقها الفنانين سيف نبيل 

وإبراهيم فارس. وكانت يارا 
قد أصدرت مؤخًرا أغنيتها 

الخليجية الجديدة “ساري” 
عبر قناتها الرسمية على 

“يوتيوب”، من 
كلمات الشاعر 

محمد 
سعيد 
حارب، 

ألحان أدهم 
وتوزيع نور 

هاشم.

tariq_albahhar

ال شـيء ألـذ مـن الغـوزي فـي العيـد
يبدو أن العيد الكبير كما يسمونه في العديد من الدول أو عيد األضحى قد جاء بسرعة كبيرة هذا العام بعد عيد الفطر المبارك، وبالطبع 

االحتفال به مرتبط بكمية األطعمة اللذيذة التي يتم تناولها مقارنة باألطعمة الحلوة التي يتم تقديمها في الغالب كجزء من العيد. 

الفريـــق  ارشـــادات  علـــى جميـــع  المحافظـــة  مـــع 
الوطنـــي، تكمـــن الســـعادة في وجبة غـــداء العيد، 
والـــذي غالبا يكـــون مـــن الغـــوزي اوالبرياني وهو 
طبـــق أرز شـــهير مـــن جنـــوب آســـيا بمـــا فـــي ذلك 
الخضـــار واللحـــوم “عادة لحـــم الضـــأن” والتوابل 
مـــع  عـــادة  تقديمـــه  يتـــم  العطريـــة،  واألعشـــاب 
العديـــد مـــن التشـــكيلت المكونة من المكســـرات 

والخضروات بحسب كل دولة.
وبالطبع ما زالت اللحوم اساسية في وجبات عيد 
األضحـــى بطرق ال تعد وال تحصـــى، مثل المطهو 
ببـــطء مـــع الثـــوم والتوابـــل، أو المقلـــي بالبصـــل 
والتوابـــل، أو الممـــزوج بالبيـــض، وعندما يتعلق 

األمر بطهي الغوزي، فإن التحضير نفســـه يعد 
باهًظا، وتتطلب التخطيط والدقة والصبر.
وترتبط الوجبة اللذيذة والدسمة باالعياد 
وحفـــلت الخطوبـــة، ورمـــز للداللـــة على 
أن شـــخًصا ما هو ضيـــف مميز ومرحب 
بـــه للغايـــة فـــي منزلـــك الذي يمـــأ لحم 
الضأن برائحته كل مكان فيه، خصوصا 
وان تقـــدم بالفســـتق والزبيـــب والكركم 
والزعفـــران، ال شـــيء الذ من الغوزي في 

العيد!

عـــادة  تحضيـــره  يتـــم  الخليجـــي،  المطبـــخ  فـــي 
بـــاألرز  كامـــل  لحـــم خـــروف  عـــن طريـــق حشـــو 
والخضروات والتوابل والمكسرات وطهيه ببطء 
فـــي فرن مغلق أو مغمور، وفي بعض األماكن في 
الشرق األوسط يتم دفنها في حفرة تحتوي على 
الفحـــم أو الفحم المشـــتعل للحصـــول على النكهة 

الدخانية.
هناك العديد من االختلفات في هذه التقنية كما 

هـــو الـــحـــال في 
العربية  المملكة 

الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
عليها  يطلق  حيث 

الـــــمـــــدفـــــون، ويـــتـــم 
لفها  طريق  عــن  طهيها 

وحفظها  األلــمــنــيــوم  ــورق  بـ
في مصدر حرارة مفتوح. يطلق 

عليه في عمان واإلمــارات العربية المتحدة اسم 
المناسبات  فــي  تقليديا  تــنــاولــه  ويــتــم  الــشــواء 
اللحم  االحتفالية، ويتم تحضيره عن طريق لف 
اللحم  ووضــــع  الــنــخــيــل  أوراق  فـــي  الــمــتــبــل 

الملفوف في فرن مغمور.
ويعتبر الغوزي البحريني من الذ االطعمة 
التـــي تقدم في العيد والمناســـبات، كما 
انـــه اكثـــر االطبـــاق حضورا فـــي ايام 
عيـــد االضحـــى ويتكـــون باالســـاس 
من اللحم المشـــوي واالرز المســـلوق 
وبعـــض التوابـــل بخلطـــات بحرينية 
خاصـــة تضيـــف لـــه مـــذاق غاية في 
الروعـــة، وهذا ما يميزه عـــن الغوزي 

الخليجي.

طارق البحار

أغاني العيد.. ألحان ومدارس فنية معروفة
ــنــســيــان ال ــادة  ــجـ سـ ــا  ــه ــوت ط ــا  ــه ــض ــع وب ــوم  ــث ــل ك ألم  أشـــهـــرهـــا 

بما أن العيد مناســبة خاصة ويحمل بشــائر الخير والمحبة والتســامح والعطاء، فقد 
ارتبط به المطربون وأهل الفن في الوطن العربي قاطبة وســجلت على مر الســنوات 
أغان عديدة ومتنوعة عن “العيدين.. الفطر واألضحى”، وبمختلف األساليب واأللحان 
والمدارس الفنية المعروفة، بعض من تلك األغاني ما زالت حاضرة وبقوة في أذهان 

المستمع العربي، وبعضها طوتها سجادة النسيان.

وفيما يلي أشـــهر أغاني العيد وبطبيعة 
الحال هناك حتمـــا أغان كثيرة ولكن ال 

يتسع المجال لذكرها:

“ليلة العيد ألم كلثوم”

غنـــاء كوكب الشـــرق أم كلثـــوم، كلمات 
أحمد رامي، وألحان وتوزيع الموسيقار 
رياض السنباطي، وهي من أغاني فيلم 
“دنانيـــر”، وتعتبـــر من أهم أغانـــي العيد 
بالســـينما المصريـــة وعالـــم الموســـيقى، 
إذ يســـمعها جميـــع المصرييـــن احتفـــااًل 
بحلـــول العيـــد، وتعتبـــر يـــا ليلـــة العيـــد 
بمثابة أيقونة العيد المصري على الرغم 
أنها أغنية قديمة، إال أنها استمرت حتى 

اآلن ولم ينسها أحد.
بائـــع  مـــن  تبـــدأ  األغنيـــة  هـــذه  وقصـــة 
متجـــول، فعندمـــا كانـــت ســـيدة الغنـــاء 
العربي ذاهبة إلى مبنى اإلذاعة القديم، 
البلـــد،  وســـط  الشـــريفين  شـــارع  فـــي 
لتســـجل إحـــدى أغانيها، ســـمعت وقتها 
أحـــد البائعين الجائلين وهو ينادي على 
بضاعته “يا ليلة العيد أنســـتينا”، لتتعلق 

بالكلمات بشكل غريب.
وعقـــب دخولهـــا إلى االســـتوديو طلبت 
مـــن الشـــاعر بيـــرم التونســـي أن يكتـــب 
لهـــا أغنيـــة للحتفال بالعيـــد، وأن يكون 

مطلعهـــا هـــذا المقطـــع الذي ســـمعته من 
البائع.

كتابـــة  فـــي  التونســـي  شـــرع  وبالفعـــل 
لمرضـــه،  يكملهـــا  لـــم  ولكنهـــا  األغنيـــة 
فطلبت سيدة الشرق من أحمد رامي أن 
يكمل األغنية، التي بدأها بيرم، وبالفعل 
أكمل رامي األغنية و لحنها زكريا أحمد، 
وغنتهـــا أم كلثـــوم على الهواء مباشـــرة 
مســـاء ليلة عيد األضحـــى المبارك العام 

1937
تـــم  بعاميـــن،  األغنيـــة  صـــدور  وعقـــب 
الموســـيقار  يـــد  علـــى  التلحيـــن  إعـــادة 
رياض السنباطي، يوم وقفة عيد الفطر 
المبـــارك العـــام 1939 لتصبـــح بصورتها 

النهائية التي عرفها المستمع إلى اآلن.

“أهال بالعيد لصفاء أبو السعود”

قدمـــت الفنانة صفاء أبو الســـعود، واحدة 
من أشـــهر األغاني بمناســـبة العيد مازالت 
في الوجـــدان حتى اآلن منـــذ طرحها في 
الثمانينات، وهي مـــن كلمات عبد الوهاب 

محمد وألحان جمال سلمة.

“فرحة لعلي عبدالكريم”

الفنان الســـعودي علي عبـــد الكريم، تناول 
اســـم  أغنيـــة ممتعـــة حملـــت  فـــي  العيـــد 
رها مع مجموعة من األطفال،  “فرحة”، صوَّ
لتحمل بذلك طابع االهتمام بالطفولة، إلى 

جانب كونها أغنية تتغنى بالعيد.

“عيد وحب للساهر”

كمـــا قدم الفنـــان كاظم الســـاهر أغنية عن 
العيـــد حملـــت اســـم “عيـــد وحـــب”، أجـــاد 
خللهـــا الســـاهر فـــي إيصال جمـــال الحب 
والعيـــد للمتلقـــي، وســـبق كاظـــم الســـاهر 
في العراق المطـــرب الكبير ناظم الغزالي، 
في أغنية شـــهيرة جـــًدا، إضافة إلى أغنية 
شـــهيرة أخـــرى ســـجلتها الفنانـــة الراحلـــة 

عفيفة إسكندر.
حســـين  للفنـــان  أغنيـــة  أيضـــا  وهنـــاك 
بلمبـــارك”،  عيـــدك  بعنـــوان”  الجســـمي 
وأخـــرى للفنـــان راشـــد الماجـــد “حياك يا 
العيـــد”، وإليهـــاب توفيـــق كذلـــك أغنيـــة 
“العيد جـــه” وغيرهم مـــن المطربين في 

أرجاء الوطن العربي.

محرر مسافات

تريلـــر  “نتفليكـــس”  منصـــة  طرحـــت 
الفيلـــم الســـعودي “حـــد الطـــار”، الذي 
اإلثنيـــن  مـــن  اعتبـــاًرا  عرضـــه  تقـــرر 
وســـيصبح متاح للمشـــاهدة بعد ذلك 

على حسب االختيار.
وحاز الفيلـــم على العديد من الجوائز 
الســـينمائية، كان آخرها فوزه بجائزة 
مدينـــة  عـــن  فيلـــم  ألفضـــل  طويـــق 
النخلـــة  جائـــزة  وعلـــى  ســـعودية، 
الذهبيـــة ألفضـــل فيلم طويـــل، وذلك 
فـــي  الســـعودية”،  أفـــلم  بـ”مهرجـــان 
نســـخته الســـابعة، كمـــا حصـــل علـــى 
جائزتي لجنـــة التحكيم وأفضل أداء 
“فيصـــل  الســـعودي  للفنـــان  تمثيلـــي 
القاهـــرة  “مهرجـــان  فـــي  الدوخـــي” 

أفضـــل  جائـــزة  وعلـــى  الســـينمائي”، 
مخـــرج في “مهرجـــان مالمـــو لأفلم 

العربية” بالسويد.
الفيلـــم مـــن تأليـــف مفـــرج المجفـــل، 
الشـــلحي،  عبدالعزيـــز  وإخـــراج 
وبطولـــة فيصـــل الدوخـــي، وأضـــوى 
فهد، وعلـــي إبراهيم، وســـامر الخال، 
وإبراهيم ميسيســـبي، وراوية أحمد، 

وعجيبة الدوسري.
وتدور أحداث الفيلم في حي شعبي، 
تملـــؤه التناقضـــات االجتماعيـــة فـــي 
نهايـــة التســـعينيات، ويحكـــي قصـــة 
والفروقـــات  العـــادات  تواجـــه  حـــب 
االجتماعيـــة، بيـــن ابن منفـــذ ألحكام 

اإلعدام وابنة ُمغنية في األفراح.

“حد الطار” على “نتفليكس” في العيد

الدرامـــا  عـــرض  أخيـــرا  بـــدأ  األصليـــة،  “شـــاهد”  مسلســـلت  مـــن 
االجتماعية “دور العمر” على “شاهد” من بطولة: سيرين عبد النور، 
عـــادل كرم، طلل الجردي، يارا فارس، جـــان دكاش، علي الخليل، 

وآخرين.
ويطـــرح العمـــل حكاية الممثـــل فارس نحاس الـــذي حقق نجاحات 
باهـــرة في محاربة الشـــر وتحقيق العدالة علـــى طريقته من خلل 
شخصية أمير الخيالية في أحد المسلسلت التلفزيونية التشويقية 
الناجحة. ويلتقي فارس بشمس مطر، وهي امرأة جميلة مهووسة 
بشـــخصية أمير، تشـــرع معه في تنفيذ مخطط بهدف تقديم بعض 

المجرمين ممن يرون أنفسهم فوق القانون إلى العدالة.
ويتضمـــن العمـــل رســـائل تتعلق بما قد يعيشـــه البعـــض من ظلم أو 
ما قد يتعرضون له من اســـتبداد، وشـــمس هي شـــابة تنتمي لطبقة 
غنيـــة، متعلقـــة بوالدتها، وناقمة على والدها بســـبب طريقة تعامله 
ا أعمـــق من مجرد اإلعجاب على الشاشـــة، إذ  مـــع األم، ولديهـــا هدًفَ
ســـتعيش قصـــة حـــب مختلفة مـــن نوعها، تهـــرب فيها مـــن واقعها 
ومشـــاكلها التي عاشتها مع والدها وخلل زواجها وكل ما تعرضت 

له في حياتها من ظلم.
أما أمير، فهو يحارب الشر ويتعقب من يرون أنفسهم فوق القانون، 
إذ يرى في نفســـه صوت الشـــعب والقادر على أن يطال الفاســـدين 

والمجرمين ويحاسبهم.
المسلســـل عبـــارة عـــن عمـــل درامـــي فيـــه األجـــواء الســـايكولوجة 
والتشـــويقية، ويدخل فـــي أعماق النفس البشـــرية ويحمل قصص 

الحب والغموض إلى جانب مزيج من الحاالت اإلنسانية.

”VIP دور العمــر علـى “شـاهـد
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أظهـــرت بيانـــات اقتصادية نشـــرت أمـــس اإلثنين عن زيادة صـــادرات مجموعة 
“هيونـــداي موتـــور جروب” الكورية الجنوبية من الســـيارات الصديقة للبيئة من 
إنتاج شركتيها هيونداي موتور وكيا كورب بنسبة 45 % خالل األشهر الخمسة 

األولى من العام الجاري بفضل الطلب القوي على السيارات الهجين.
وبلغـــت صـــادرات هيونـــداي وكيا مـــن الســـيارات الصديقة للبيئة خالل األشـــهر 
الخمســـة األولـــى من العـــام الجـــاري 145 ألفا و781 ســـيارة بزيـــادة قدرها 100 
ألف و691 ســـيارة عن الفترة نفســـها من العام الماضي، وفًقا لبيانات من اتحاد 
مصنعـــي الســـيارات الكـــوري )KAMA(. وقالـــت الشـــركتان إن زيـــادة المبيعـــات 
الخارجية للطرز الهجينة من ســـيارات هيونداي ســـانتا فيه الرياضية، وتوســـان 
الرياضية متعددة االســـتخدام، وكيا ســـورينتو الرياضية، دفعت الصادرات إلى 

النمو بقوة خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز 
صـــادرات هيونـــداي وكيا من الســـيارات الصديقة للبيئـــة 300 ألف وحدة خالل 

العام الحالي ككل.

45 % ارتفاع صادرات هيونداي من السيارات صديقة البيئة

حاالت إنهاء عقد العمل دون تعويض
قانـــون العمـــل البحرينـــي لســـنة 2012 ينظـــم العالقـــة بين أصحـــاب العمل 
والعمـــال، ويحفـــظ الحقوق وفق واجبـــات العمل المتفق عليهـــا طيلة فترة 
التعاقـــد. وفي خالل هـــذه الفترة، يجب على األطراف احترام عالقة العمل 
وتنفيذهـــا علـــى أكمـــل وجه. وعبر هـــذه العالقـــة الثنائيـــة التكاملية تتطور 
األعمـــال ويســـير دوالب العمـــل فـــي مســـاره لتحقيـــق الطفـــرة االقتصادية 
واالجتماعية في البلد، ومن هذا األمر يتضح لنا أهمية الدور الطليعي الذي 

يحققه قانون العمل في تنظيم مسار الدولة وفق مجمل السياسات.
وبصفـــة عامة، فـــإن قانون العمل يراعى تحقيق الصالـــح العام لخدمة البلد 
وكل قطاعاتـــه ومن ضمنها قطاع العمل واالســـتخدام وفق أســـس ســـليمة 
عادلـــة لمصلحـــة جميـــع األطراف. ومـــن أهم مقتضيـــات العدالة فـــي العمل 
واالســـتخدام عـــدم تســـريح العامـــل أو فصله إال وفـــق القانـــون وبناء على 
المتطلبـــات القانونيـــة المنصـــوص عليها، مـــع التأكيد على ضـــرورة تحقيق 
العدالة في كل األمور المتعلقة بالعمل والعمال. وفي هذا الخصوص، نقول 
إن قوانيـــن ومواثيـــق العمـــل الدولية تنـــص على حاالت معينـــة يجوز فيها 
فصـــل العامـــل وعدم التعاطـــف والتهاون معـــه وذلك لصيانـــة حرمة عالقة 

العمل بصفة عامة وبين أطرافه بصفة خاصة.
وانطالقـــا مـــن هذا نجد نصـــا قانونيا واضحا، المـــادة 107 من قانون العمل، 
ووفـــق هـــذه المـــادة يجوز لصاحب العمـــل إنهاء عقد العمـــل دون إخطار أو 
تعويض للعامل في أي من الحاالت المذكورة في قانون العمل وهي، انتحال 
العامـــل شـــخصية غيـــر صحيحة أو تقديمه لشـــهادات أو توصيـــات مزورة، 
ارتـــكاب العامـــل خطـــأ نشـــأت عنه خســـارة مادية جســـيمة لصاحـــب العمل 
بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خالل يومي عمل 
من وقت علمه بجســـامة الخســـارة المادية، عدم مراعـــاة العامل للتعليمات 
الواجـــب اتباعهـــا لســـالمة العمال أو المنشـــأة رغـــم إنذاره كتابة بشـــرط أن 
تكون التعليمات مكتوبة وموضوعة بشـــكل ظاهـــر في أماكن العمل، غياب 
العامل عن العمل دون ســـبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متقطعة 
أو عشـــرة أيـــام متصلـــة في الســـنة الواحدة على أن يســـبق اإلنهـــاء توجيه 
إنـــذار كتابـــي مـــن صاحب العمـــل بعد غياب العامل عشـــرة أيام فـــي الحالة 
األولـــى وخمســـة أيام في الحالـــة الثانية، عدم قيام العامل بـــأداء التزاماته 
الجوهريـــة المترتبـــة على عقـــد العمل، إفشـــاء العامـــل دون تصريح كتابي 
مـــن قبل صاحب العمل األســـرار المتعلقـــة بالعمل، صدور حكـــم نهائي على 
العامل في جناية أو في جنحة ماســـة بالشـــرف أو األمانة أو اآلداب العامة، 
وجود العامل أثناء ســـاعات العمل في حالة ســـكر بين أو متأثرا بما تعاطاه 
مـــن مـــواد مخـــدرة، أو ارتكابه عمل مخل باآلداب في مـــكان العمل، اعتداء 
العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء 
جسيم على أحد العاملين بالمشأة أو أحد عمالها أثناء العمل أو بسببه، عدم 
مراعـــاة العامل للضوابط المقررة قانونا بشـــأن ممارســـة حـــق اإلضراب، إذا 
أصبـــح العامـــل غير صالح لمزاولة العمل محل العقد بســـبب يرجع إليه مثل 
الغـــاء ترخيص مزاولته العمل أو فقده للمؤهالت التي تخوله مزاولة العمل 

المتفق عليه.
وفق القانون، فإن حدوث أي من الحاالت أعاله تتيح لصاحب العمل االنهاء 
الفـــوري لعقد العمـــل ودون تعويض. بالطبع، في هذا خســـارة كبيرة ووضع 
مؤلـــم للعامـــل ولكن إذا نظرنـــا للحاالت التي تضمنها القانـــون نجد أن اللوم 
يقع على العامل نفسه وأن ما حدث منه ال يحتمل التعامل معه دون الفصل 
حفاظا لهيبة العمل واحتراما للعمل في المنشأة وكل البلد. وباالطالع على 
كل الحـــاالت المذكـــورة، نجد المبـــرر الكافي التخاذ قـــرار الفصل عن العمل 
وهنا على العامل تحمل المسؤولية وليس صاحب العمل أو المنشأة. وبهذا 
اإلجـــراء تتـــم صيانة حرمة العمـــل وتحافظ على هيبتها واســـتمرارها وفق 
أســـس ســـليمة بعيدة عن الشـــبهات واالخفاق. وتحقيق العدالة قد يقتضي 
الحـــزم القاطع والشـــدة حتي تســـير األمور على الوجـــه القانوني الصحيح. 
وتوضيـــح الحاالت في القانون فيه حماية للعمـــال، ألنه أصبح أمًرا معلوًما 

للجميع وعلى العمال التقيد به واالمتثال لحكمه.

AWARSAMA@WARSAMLC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

الغنــم الصومالــي العام الماضي بـ 80 والســنة بـــ 55 ديناًرا

تكدس في الماشية لدى المربين وسط دعوة لزيادة المسالخ

شكا تجار مواشي من قلة المسالخ المرخصة في الوقت الذي بدأ فيه الناس بالتدفق على تجار 
المواشي لشراء األضاحي احتفاال بعيد األضحى المبارك.

وقـــال تاجـــر الماشـــية علي الـــكاس إن هنـــاك هبوًطا 
مـــن  العـــام  هـــذا  فـــي مبيعـــات   % 60 بنحـــو  يقـــدر 
المواشـــي مقارنـــة مـــع العـــام الماضي بســـبب عزوف 
الناس عن الشراء لعدم وجود مسالخ كافية وتشديد 
اإلجراءات على الســـلخ خارج المســـلخين الوحيدين 

المرخصين في البحرين.
وقـــال الكاس إن العام الماضي كان ســـعر الذبيحة أو 
الغنم الصومالي نحو 80 ديناًرا بسبب اإلقبال الشديد 
مـــن النـــاس، لكن هـــذا العام فإن األســـعار وصلت إلى 
55 ديناًرا في حين أن الماشـــية مكدسة في الحظائر 

تنتظر المشترين.
وأشـــار الـــكاس إلـــى أن التصريحـــات تشـــير بوجـــود 
أكثـــر مـــن 50 ألف ماشـــية في الســـوق لعيد األضحى 
والســـؤال هـــل يعقل أن يقوم مســـلخان فقط بإجراء 

عملية السلخ لهذه الكميات الكبيرة.
أن خدمـــة  يعرفـــون  النـــاس حالمـــا  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـلخ ســـتكون خارج المزرعـــة فإنهـــم يعزفون عن 
الشـــراء، الفًتـــا إلـــى أنـــه فـــي الســـنوات الماضية كان 
هنـــاك تســـهيالت خاصة لعيـــد األضحى فيمـــا يتعلق 

بالمسالخ.
وأشـــار الكاس إلى أنه تقدم شـــخصًيا بطلب الفتتاح 
مســـلخ مع االلتزام بجميع الشـــروط لكن طلبه جوبه 
بالرفـــض، داعًيـــا إلـــى إبـــداء مرونة أكبر فيمـــا يتعلق 

بافتتاح مسالخ جديدة تفي حاجة السوق.
اســـتورد مربو المواشـــي أكثـــر من 66 ألـــف رأس من 
الماشـــية خالل النصف األول من العام الجاري بحًرا، 
حيـــث يعتبـــر كل مـــن عيـــد األضحـــى المبارك وشـــهر 
رمضان المبارك أكثر موسمين استهالكًا للحوم الحية 

في البالد، بحسب بيانات مالحية.
وفـــي الشـــهر الماضـــي فقـــط اســـتوردت المربـــون ما 
مجموعه 18 ألف رأس من الماشية استعداًدا لموسم 
عيـــد األضحى المبارك والذي يحتفل فيه المســـلمون 
بإحياء شـــعيرة األضحية، حيث يعد شهر يوليو أكثر 

األشهر استيرادا للحوم الحية.
ومعظم الموردين يقومون باالستيراد بحًرا بالبواخر 
خصوًصـــا فـــي العاميـــن الماضييـــن مـــع القيـــود التي 
فرضـــت علـــى التنقـــل عبـــر الحـــدود البريـــة بســـبب 
اإلجراءات االحترازية لمواجهة جائحة “كوفيد 19”، 

كما يتم االســـتيراد عن طريق البر كذلك خصوًصا مع 
تسهيل اإلجراءات.

وتشكل األغنام الصومالية نسبة كبيرة من الواردات، 
حيـــث يتم اســـتيراده مـــروًرا بالموانـــئ العمانية قبل 
أن تصـــل إلـــى البحرين ويتم فحصهـــا والحجر عليها 

بيطرًيا قبل أن تشق طريقها إلى السوق.

طوكيو - واس

األسهم اليابانية 
تغلق على انخفاض

أغــلــقــت األســـهـــم الــيــابــانــيــة أمـــس على 
ــن انــتــشــار  ــاوف مـ ــخـ انـــخـــفـــاض، إثــــر مـ
فيروس  مــن  المتحورة  “دلــتــا”  الــســالــة 
كورونا، ومن أن يفاقم أولمبياد طوكيو 

2020 األزمة الصحية.
 ،%  1.25 بنسبة  )نيكي(  مؤشر  وتراجع 
نقطة،   27,652.74 مستوى  إلــى  ليصل 
األوسع  )توبكس(  مؤشر  انخفض  بينما 

نطاًقا بنسبة 1.3 %.

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق “أوبك+” على زيادة اإلمدادات

“بيتكوين” قد تبسط سيطرتها في هذا التاريخ

ــض أكـــــــثـــــــر مــــــــن دوالريـــــــــــــن ــ ــ ــف ــ ــ ــخ ــ ــ بـــــــرنـــــــت ان

غالبيـــة البنـــوك المركزيـــة تـــدرس إنشـــاء عمـــات رقميـــة خاصـــة بهـــا

تراجعــت أســعار النفــط بأكثــر مــن 2 %، أمــس اإلثنيــن، متأثــرة بقــرار 
مجموعة أوبك+ زيادة اإلمدادات، بعد فشــل المفاوضات الســابقة التي 

جرت بداية يوليو.

مـــن  بأكثـــر  برنـــت  خـــام  وانخفـــض 
دوالر   71.59 مســـجال  دوالريـــن، 
للبرميـــل، بعدمـــا خســـر قرابـــة 3 % 
في وقت ســـابق، فيمـــا تراجع الخام 
 70 دون  نفســـه  بالقـــدر  األميركـــي 
دوالرا للبرميـــل، وذلـــك بعـــد هبوطه 

زهاء 4 % في الجلسة السابقة.
أوبـــك+  مجموعـــة  وزراء  واتفـــق 
زيـــادة  علـــى  )األحـــد(،  األول  أمـــس 
أغســـطس؛  مـــن  النفـــط  إمـــدادات 
لتهدئة األســـعار التـــي صعدت ألعلى 
مســـتوى فـــي عاميـــن ونصـــف العام 
مـــع تعافـــي االقتصـــاد العالمـــي مـــن 

جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت 
المجموعة زيادة اإلنتاج بمقدار 400 
ألـــف برميل يوميـــا كل شـــهر اعتباًرا 

من شهر أغسطس المقبل.
واتفقـــت المجموعة، التي تضم دول 
أوبـــك وحلفـــاء مثل روســـيا، بشـــكل 
حاســـم على حصـــص إنتـــاج جديدة 
بدءا مـــن مايـــو 2022 بعدما وافقت 
الســـعودية ودول أخـــرى علـــى طلب 

من اإلمارات برفع خط األساس.
وخـــالل االجتمـــاع تقـــرر رفـــع خـــط 
األساس إلنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 
45.5 مليون برميل يوميا اعتباًرا من 

مايو 2022.
وأكد وزيـــر الطاقة الســـعودي األمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان، فـــي مؤتمـــر 
صحافي فـــي ختام اجتمـــاع تحالف 
أوبك+ أمس األول، العمل على إنهاء 

مســـتويات الخفض في إنتاج النفط 
المعمـــول بها عنـــد 5.8 مليون برميل 
يوميا بنهاية شـــهر ســـبتمبر من العام 
2022 “إذا ســـمحت ظـــروف الســـوق 

النفطية”.

العملـــة المشـــفرة األكثر تداواًل في العالم، ســـوف تتغلب 
علـــى العمـــالت الصادرة عـــن البنوك المركزيـــة باعتبارها 
الشـــكل المهيمـــن على القطـــاع المالي في جميـــع أنحاء 
العالم، في غضون أقل من 30 عاًما، وفق ما أكدته لجنة 

من متخصصي التكنولوجيا المالية.
وتوقع 54 % من 42 خبيًرا في مجال التشـــفير شـــملهم 
 ”hyperbitcoinization“ اســـتطالع رأي أن ما يســـمى بــــ
- أو اللحظـــة التـــي تهيمـــن فيهـــا عملـــة بيتكويـــن علـــى 
التمويـــل العالمي - ســـتحدث بحلول العـــام 2050، وفًقا 
لتقريـــر صدر يوم الجمعة مـــن Finder.com، وهو موقع 

متخصص في مقارنة التمويل الشخصي.
ووفًقا لـ 29 % من المستطلعة آراؤهم، يمكن أن يحدث 

هذا في وقت أقرب، بحلول العام 2035.
ويأتـــي هـــذا التوقع فـــي وقـــت يتزايد االهتمام بســـوق 
المؤسســـاتيين  المســـتثمرين  بيـــن  المشـــفرة  العمـــالت 
واألفـــراد، بينما تـــدرس غالبيـــة البنوك المركزية إنشـــاء 
عمـــالت رقمية خاصة بها، بدًءا من البحث ووصوال إلى 

البرامج التجريبية.
Thom- “ويعتقـــد الخبير التقني والعالم المســـتقبلي في 
son Reuters” جوزيف راشينسكي، بحسب ما جاء في 
تقريـــر “Finder.com”، أن بعض البلدان “ستســـتفيد من 
بيتكويـــن كعملة أساســـية مـــع التداول الثابت وســـهولة 
تحويل األموال، وســـيكون من المفيـــد لهم االنتقال إلى 
نمـــوذج غيـــر مصرفي متأصل فـــي هذا النظـــام البيئي”. 

ويتوقـــع أن تتجـــاوز عملـــة بيتكويـــن العمـــالت الورقية 
بحلـــول العـــام 2025، عندمـــا ســـيبلغ ســـعرها 150 ألـــف 

دوالر.
وأصبحـــت الســـلفادور أول دولـــة تتبنى عملـــة بيتكوين 
كعملة قانونية، وســـيبدأ اســـتخدامها رسمًيا في سبتمبر 

بعد موافقة المشرعين على القرار في يونيو.
ويعتقـــد 55 % مـــن أعضـــاء لجنة الخبـــراء أن بيتكوين 
ســـتصبح العملـــة المفضلـــة فـــي الـــدول الناميـــة، إذ بات 
كوســـيلة  المشـــفرة  العملـــة  يســـتخدمون  الفنزويليـــون 

للتغلب على التضخم المفرط الذي تعاني منه البالد.
لكن 44 % من 41 مشارًكا في االستطالع ال يعتقدون أن 
فرط تداول العمالت المشـــفرة سيحدث. ومن بينهم لي 

سماليس، األستاذ المشارك في جامعة غرب أستراليا.
قال ســـماليس “في النهاية أعتقـــد أن بيتكوين )والعديد 
مـــن أصـــول العمـــالت المشـــفرة األخـــرى( ستخســـر أمام 
العمـــالت الرقميـــة للبنوك المركزية، إذ كثير منها ســـيبدأ 

العمل بحلول نهاية العقد”.
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* مستشار وخبير قانوني

علي الفردان



ـــو” ـــدي ف ـــاعة “ران ـــدم س ـــر” تق ـــر - لوكولت “جیج
تثنــي مجموعــة “راندي فو” على األنوثة وتمثل مصدر ٕالهام ال ينضب 
بالنســبة ٕالــى حرفيــي جيجــر- لوكولتــر وصّنــاع ســاعاتها. وفــي العام 
2021، تقــدم الــدار العريقــة – غرانــد میــزون ٕابداًعــا جديــًدا یشــید 
بالمــرٔاة، وهــي ســاعة “رانــدي فــو دازلینــغ مــون الزورا”. يكتســي هذا 
التصمیــم الجديــد للعــرض الكبيــر ألطــوار القمر حّلة جدیــدة متأللئة، 
ويجمــع بيــن رمــوز صناعــة الســاعات الراقيــة وصیاغــة المجوھــرات 

الفاخرة في قصیدة فاخرة تتغنى بأجواء سماء اللیل الرومانسية.

مـــا فتـــئ القمـــر يرمز إلـــى فضائل 
المـــرٔاة ويلهم الشـــعراء والفنانين 
منذ فجر الزمان، وما زال يجســـد 
ٔايًضا الســـعي إلى قيـــاس وعرض 
ٔاطوار القمـــر المتغّیرة التي لطالما 

افتتن بها صّناع الساعات.
تجمـــع ســـاعة “راندي فـــو دازلینغ 
مـــون الزورا” بیـــن لـــون الـــازورد 
المـــاس،  وبریـــق  الفاخـــر،  األزرق 
ودفء الذھـــب الـــوردي الرقیـــق، 

األبيـــض  اللٔولـــٔو  عـــرق  ولمعـــان 
الوظائـــف  عـــن  للتعبيـــر  الفاتـــح، 
المعّقـــدة التي يغلـــب عليها الطابع 
وقـــد  والرومانســـي.  األنثـــوي 
ابُتكرت ســـاعة “راندي فو دازلینغ 
مون الزورا” بما يتسق مع أسلوب 
المّنمقـــة  المجوهـــرات  ســـاعات 
بدوائـــر متحـــدة المركـــز ومرصعة 
طـــراز  علـــى  مقطوعـــة  بماســـات 
بریانت ومحیطة بالمیناء، لتشهد 

علـــى االھتمـــام البالغ الـــذي تولیه 
جیجر- لوكولتر للتفاصيل.

ارتقـــى صاغـــة مجوهـــرات الـــدار 
بالجمال المتأللئ للماسات الكبیرة 
الست وثاثين التي تشكل الدائرة 
تقنيـــة  باســـتخدام  الخارجيـــة 
الكاســـيكي  المخلبـــي  الترصيـــع 
الذي تساعد مخالبها الذهبية على 
ٕابقاء الماســـات مرتفعـــة، ما يتيح 
عبـــور الضوء من كل زاوية ويعزز 
حضـــور كل حجـــر فتبـــدو الدائرة 

كلهـــا وكأنهـــا تطفـــو حـــول قفـــص 
الساعة بدال من ٔان تبدو مثّبتة به. 
وتـــزدان حلقة الماس هذه الباهرة 
أيضـــا بدائـــرة داخلیـــة تتألـــف من 
72 ماســـة مرصعة ترصیًعا حبيبيا 

يزدان بها الطوق.
ســـاعات  صّنـــاع  افتتـــن  لطالمـــا 
بالقمـــر  لوكولتـــر  جیجـــر-  مصنـــع 
والنجـــوم، لیس لجمالهـــا الجّذاب 
علـــى  لقدرتهـــا  وٕانمـــا  فحســـب 
قیـــاس  فـــي  اإلنســـان  مســـاعدة 
الوقـــت ٔايًضـــا. ودبـــت الحیاة في 
الجمـــال الشـــعري لســـاعة “رانـــدي 
فـــو دازلینـــغ مـــون الزورا” بفضـــل 
مھارتھـــم االســـتثنائیة فـــي مجال 
المعّقـــدة  القمـــر  ٔاطـــوار  وظائـــف 
والتطـــور التقني للحركـــة - كالیبر 

935 األصلیة.

“دازلینغ مون الزورا” 
تجسد قصیدة رائعة 
تتغنى بسماء اللیل
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المنصـــة  كريـــم  شـــركة  أعلنـــت 
االلكترونيـــة الرائدة في الشـــرق 
نطـــاق  توســـيع  عـــن  األوســـط 
خدماتهـــا فـــي البحريـــن لتتيـــح 
ســـيارة  حجـــز  لمســـتخدميها 
والتنقل من البحرين إلى المملكة 

العربية السعودية.
ومع إطاق هذه الخدمة سيكون 
بإمـــكان المقيميـــن فـــي البحرين 
من حجز رحلة بسيارات حديثة 
تتسع لـ 5 ركاب من البحرين إلى 
كل من المدن التالية في المملكة 
)الدمـــام  الســـعودية  العربيـــة 
والجبيـــل  وظهـــران  والخبـــر 
والبقيـــق والهفـــوف(، وذلـــك من 
 ”Go To KSA“ خال اختيار فئة

ابتداًء من 75 ديناًرا لكل رحلة.
وتعليًقـــا علـــى الموضـــوع، قـــال 
المديـــر العـــام لشـــركة كريـــم في 
الخليـــج، خالد النســـيبة “يســـرنا 
اإلعان عن توسيع نطاق خدمة 
التنقـــل فـــي البحريـــن فـــي إطار 
لتحســـين  المســـتمرة  جهودنـــا 
الحياة اليوميـــة لعمائنا وتوفير 

فرص جديدة إلغنـــاء تجربتهم. 
الخدمـــة  هـــذه  إطـــاق  ويأتـــي 
كجـــزء من خطـــة كريـــم لتقديم 
وسلســـة  ســـهلة  نقـــل  تجربـــة 
للمقيمين والزوار على حد سواء. 
مؤكـــًدا أن إطـــاق هـــذه الخدمة 
هـــي جزء من مســـاعي كريم في 
االســـتثمار في السوق البحرينية 

وتعزيز نطاق خدماتها”.
وفي ذات السياق، قامت “كريم” 
بتعزيـــز معايير األمن والســـامة 
مـــن خـــال اتخـــاذ العديـــد مـــن 
التدابيـــر االحترازية التي تضمن 
ســـامة كباتنها وعمائهـــا والتي 
تتضمن ضرورة ارتداء الكمامات 
واستخدام معقم اليدين ودعوة 
المقعـــد  فـــي  للجلـــوس  الراكـــب 
الخلفـــي، وتعزيـــز حلـــول الدفـــع 
محفظـــة  خـــال  مـــن  الرقمـــي 
كريم، الســـيما أن الشركة تراعي 
معايير الجودة والدقة ومواعيد 
واحتـــرام خصوصيـــة  الوصـــول 
الراكب وتوفير ســـيارات حديثة 

تضمن التنقل اآلمن والموثوق.

“كريم” تطلق خدمة التنقل من البحرين إلى السعودية

ــا الــجــديــدة مـــع “بــوهــو” ــه ــت ــراك “الـــشـــايـــع” تــعــلــن عـــن ش
لـــتـــطـــويـــر “دبــــنــــهــــامــــز” فـــــي الـــــشـــــرق األوســـــــط
أعلنت مجموعة الشــايع، إحدى الشــركات الرائدة عالمًيا في قطاع تجارة التجزئة، عن توقيعها اتفاقية شــراكة جديدة مع مجموعة بوهو للبيع بالتجزئة عبر 
اإلنترنــت “boohoo group plc”، الشــركة العالميــة التــي اســتحوذت علــى عالمــة دبنهامــز في ينايــر الماضي. وبموجــب االتفاقية الجديــدة، تحتفظ مجموعة 

الشايع بحقوق حصرية إلدارة محالت دبنهامز وإطالق موقع تسوق إلكتروني جديد خاص بدبنهامز في المنطقة. 

وتمثـــل بنود هذه الشـــراكة فصـــاً جديًدا في 
رحلـــة نمو وتطـــور أعمال عامـــة دبنهامز في 
الشـــرق األوســـط. وتمنح الزبائن في المنطقة 
فرصة االستمتاع بتجربة فريدة لدى تسوقهم 
مـــن مجموعة مـــن عامات األزيـــاء المتوافرة 
 ”boohoo“ مثـــل  المحـــات،  فـــي  مـــرة  ألول 

و”boohooMAN” و
“Nasty Gal” و”MissPap”. كمـــا تتيـــح لهـــم 
الترحيـــب مجـــدًدا بعـــودة عدد مـــن العامات 
التجارية إلى الســـوق المحليـــة مثل: بيرتون، 
أوويســـيس،  بيركينـــز،  دوروثـــي  كوســـت، 
واليس، وويرهاوس وكارين ميلين، العامات 
بوهـــو  عليهـــا  اســـتحوذت  التـــي  التجاريـــة 

وأعادت تقديمها بإطالة جديدة للمستهلكين 
خال السنوات القليلة الماضية.

وفي إطار تطبيقها الستراتيجيتها التسويقية 
الهادفـــة إلـــى توفيـــر تجربـــة تســـوق شـــاملة 
للزبائن ســـواء اختاروا الشـــراء مـــن المحات 
أو أونايـــن أو عبر أكثر من قناة واحدة، تقدم 
مجموعـــة الشـــايع لزبائنهـــا إمكانيـــة التســـوق 
أونايـــن للمرة األولى من عامـــة دبنهامز في 

الشرق األوسط.
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بوهو، 
الشـــراكة  بإبـــرام  ســـعادته  عـــن  ليتـــل  جـــون 
دبنهامـــز  بيـــن  الجديـــدة  االســـتراتيجية 
ومجموعـــة الشـــايع، وقـــال “تمتلـــك دبنهامـــز 

خبـــرة تصل إلـــى 25 عاًمـــا كإحـــدى العامات 
التجاريـــة المفضلـــة فـــي المنطقـــة، وبالتالـــي 
لدينا فرصة رائعة لاستفادة من تمّيز العامة 
وتقديـــم عامات تجارية وتشـــكيات جديدة 

للزبائن.
مـــن جهتـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
الشـــايع جون هـــادن، علـــى نجـــاح “دبنهامز” في 
احتال مكانة مميزة كإحدى العامات التجارية 
المفضلة في الشـــرق األوســـط، وقال “على مدى 
االبتـــكار  بفضـــل  “دبنهامـــز”  نجحـــت  عاًمـــا   25
المســـتمر فـــي محاتهـــا وتشـــكياتها الواســـعة 
مـــن منتجـــات األزيـــاء والجمـــال والمنـــزل، مـــن 
االســـتحواذ على ثقة المســـتهلكين في المنطقة. 

واليوم، نفخر باتخاذنا خطوة كبيرة نحو التغيير 
واالبتكار من خال شـــراكتنا مع مجموعة بوهو، 

إحـــدى الشـــركات الرائـــدة فـــي مجـــال التجـــارة 
اإللكترونية في المملكة المتحدة”.

فريق الجامعة الملكية للبنات يتألق في مسابقة إنجاز البحرين

تتويج فريق “حصاد” بجائزتي أفضل شركة للعام 2021 وأكثر الفرق شعبیة

للبنـــات  الملكيـــة  الجامعـــة  فـــازت 
ممثلـــة بفريـــق “حصـــاد” الطابـــي 
بالمركـــز األول فـــي مســـابقة إنجاز 
البحريـــن لـــرواد األعمـــال الشـــباب 
لعـــام 2021 عن فئـــة الجامعات، إذ 
نـــال الفريـــق جائزة “أفضل شـــركة 
لعـــام 2021” وجائـــزة “أكثـــر الفرق 
شـــعبية” عـــن فكرتهـــم فـــي دعـــم 
التشجير والزراعة لتحقيق رؤيتها 
فـــي جعـــل بيئـــة مملكـــة البحريـــن 
بيئة أكثر اخضراًرا، ما أهل الفريق 
للمشـــاركة في المســـتوى اإلقليمي 

لمسابقة إنجاز العرب.
وتتمثـــل رؤيـــة الشـــركة فـــي تبني 
ودعـــم البيئـــة الصحية عبـــر جعلها 
طبيعية وخضراء بأكبر قدر ممكن 
عبـــر تحفيـــز األفراد فـــي تبني هذا 
الســـلوك من خـــال منتج الشـــركة 
“دفيئة حصاد الزراعيـــة المتنقلة”، 
التي تتيح للمستهلك تعلم الزراعة 
العضوية والحفاظ عليها، والتعرف 
علـــى مختلف أنـــواع النباتات التي 

يمكن زراعتها. 
ومن إيمـــان الجامعـــة بأهمية بناء 
شـــخصية كل طالبتنـــا واالهتمـــام 
ريـــادة  علـــى  بتدريبهـــن  الكامـــل 
مـــن  أســـاس  كجـــزء  األعمـــال 
مســـيرتهن التعليمية، جاءت فكرة 
تأســـيس هـــذه الشـــركة مـــن قبـــل 
طالبـــات الجامعـــة الملكيـــة للبنات، 
وهـــن: ريـــم الســـيد مفيـــد “المديـــر 
“مديـــر  فاضـــل  منـــوه  التنفيـــذي”، 
التســـويق”، شـــهد المروحـــن “مدير 
الموارد البشـــرية”، فاطمة الســـماك 
علـــي  شـــيرين  المالـــي”،  “المديـــر 
“مديـــر المبيعـــات” وديمـــا العليـــان 
“مدير تطويـــر المنتج”، من منطلق 
وتعزيـــز  األرض  علـــى  الحفـــاظ 
الممارســـات التي تجعل من مملكة 
البحريـــن أكثـــر اخضـــراًرا من أجل 

الحفاظ على البيئة. 
وتحتـــوي دفيئـــة حصـــاد الزراعية 

خشـــبي  صنـــدوق  علـــى  المتنقلـــة 
خفيف الـــوزن وســـهل الحمل، يتم 
ملؤه بالســـماد العضوي والمغذيات 
الطبيعية مع إتاحة إمكانية شـــراء 
بـــذور النباتـــات المختلفة التي يود 
المســـتهلك زراعتهـــا فـــي الدفيئـــة 
وغلق الصندوق بغطاء باستيكي 
ولســـهولة  عليهـــا.  للحفـــاظ  مـــرن 
تطبيق الخطوات، قامت الطالبات 
شـــريطي”  “رمـــز  باركـــود  بتطويـــر 
األجهـــزة  عبـــر  نســـخه  يمكـــن 
الذكيـــة لعـــرض كافـــة المعلومـــات 
والخطـــوات المتعلقـــة باســـتخدام 

الدفيئة المتنقلة. 
وهنـــأت الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات 
الرائـــع  أدائهـــن  علـــى  طالباتهـــا 
وتميزهـــن فـــي إدارة األعمـــال، إذ 
قالت األســـتاذ المســـاعد فـــي كلية 
العلـــوم الماليـــة واإلدارية، منســـقة 
الملكيـــة  بالجامعـــة  إنجـــاز  فريـــق 
النجـــار  نهـــال  الدكتـــورة  للبنـــات 
الـــذي  الشـــركة  برنامـــج  “يعتبـــر 
تقدمـــه مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن 
بمثابـــة نقطـــة تحـــول فـــي رحلـــة 
طالبـــات الجامعـــة الملكيـــة للبنات 
المشـــاركات فيها، ودائًمـــا يأخذنها 
علـــى محمـــل الجـــد ويثابـــرن فيها 
للفـــوز في كل مره، وعاًما بعد عام. 

نحـــن فخوريـــن بطالبـــات الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات ونبـــارك لهـــن هذا 
اإلنجاز، كما نشـــجع الطالبات دوًما 
على االنضمام لهـــذا البرنامج الذي 
يثري من تجربـــة الطالبات العلمية 

والمهنية”.
وعبـــرت الطالبات عن بالغ فخرهن 
وســـعادتهن بتحقيق هذا الفوز في 
مســـابقة إنجـــاز البحريـــن، والـــذي 
يأتـــي للعام الثالـــث علـــى التوالي، 
إذ أشـــارت ريـــم الســـيد مفيـــد إلى 
تجربـــة العمل كمديـــر تنفيذي لهذا 
المشـــروع بقولهـــا “هـــذه التجربـــة 
جعلتني اكتشف إمكاناتي وكيفية 
تحقيـــق  ســـبيل  فـــي  تطويرهـــا 
أعيـــش  أن  واســـتطعت  النجـــاح. 
تجربة امتاك مشروع تجاري عبر 
الخـــوض في التحديات والمخاطر 
أثمـــرت  التـــي  الـــدؤوب  والعمـــل 

جميعها في هذا الفوز الرائع”. 
“هـــذا  الفاضـــل  منـــوه  وأضافـــت 
بأننـــا  أؤمـــن  جعلنـــي  المشـــروع 
مشـــروع  أي  تحقيـــق  نســـتطيع 
إذا وضعنـــا هـــدف تحقيقـــه نصب 
أعيننا رغـــم التحديات والمصاعب 
التـــي قـــد نواجههـــا. وان الشـــركة 
هـــي ليســـت لألربـــاح فقـــط، وإنما 
هـــي اختـــزال لإلبـــداع والتخطيط 

الدائـــم  والبحـــث  والتعـــاون 
والتسويق والقليل من المتعة”. 

وأكـــدت فاطمة الســـماك أن تجربة 
إنجـــاز  مســـابقة  فـــي  المشـــاركة 
البحريـــن تعتبر مـــن أفضل الفرص 
التـــي أتيحـــت لهـــا والتـــي تعلمـــت 
من خالهـــا الكثير حول التحديات 
واالســـتمتاع  المخاطـــر  وإدارة 

بالعمل. 
أتقـــدم  أن  “أود  بقولهـــا  وأضافـــت 
للمدربيـــن  والتقديـــر  بالشـــكر 
الفريـــق  وألعضـــاء  والمعلميـــن 
لجهودهـــم معنـــا وحماســـهم الـــذي 
ســـاعدنا فـــي الوصـــول إلـــى هـــذا 

النجاح”.
التـــي  المروحـــن  شـــهد  وأشـــارت 
تولـــت إدارة المـــوارد البشـــرية إلى 
أنهـــا تعلمت أهميـــة الصبر في هذا 
البرنامـــج، وأن رحلـــة النجـــاح البد 
أن تحمل كًما من المعرفة والخبرة.
وأكـــدت أهميـــة تحفيـــز األعضـــاء 
وتعزيـــز النظـــرة اإليجابيـــة لجميع 
الهـــدف  إلـــى  للوصـــول  األمـــور 

المنشود. 
وقالـــت شـــيرين علـــي: إن تجربـــة 
العمـــل فـــي ضـــوء برنامـــج إنجـــاز 
البحرين كانت رائعة وفيها تعلمت 
العمـــل بـــروح الفريـــق، وأن أهم ما 
فـــي هـــذا الفوز هي الـــدروس التي 

تعلمناها أثناء التجربة. 
العليـــان تجربـــة  واختتمـــت ديمـــا 
البحريـــن  إنجـــاز  فـــي  المشـــاركة 
والفـــوز فـــي المســـابقة بقولها “في 
إنجـــاز، اكتســـبت قـــدرات قياديـــة 
وتعلمـــت كيفيـــة العمـــل الجماعي، 
وأهم شـــيء اكتسبته هو عاقاتي 

الثمينة مع زمياتي في الفريق”.
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تنبؤات “مخيفة” لهذا العام للمنجم الفرنسي نوستراداموس
مــن  بسلســلة  نوســتراداموس  الفرنســي  المنجــم  اشــتهر 
التنبؤات في كتابه Les Prophties 1555، حول مســتقبل 

العالم لمئات السنوات.
وترســم تنبؤات نوســتراداموس، واســمه الحقيقي ميشيل 
دي نوســتريدام، والــذي توفــي العــام 1566، صــورة قاتمــة 
للمســتقبل، بينهــا أن العــام 2021 أكثــر كارثيــة مــن العــام 

.2020
 Les 1555 وبحســبما ورد فــي سلســلة التنبؤات في كتابــه
“دقيقــة  عــدة  تنبــؤات  نوســتراداموس  قــدم   ،Prophties
بشــكل مذهل” حول المســتقبل، على الرغم من أن معظمها 

منفتح على العديد من التفسيرات.
وفــي حيــن أن توقعــات نوســتراداموس غامضــة للغايــة، 
يعتقــد المنجمــون الذيــن يقرأون أعمالــه أن العام 2021 ذو 
أهميــة خاصــة. ووفقــا للمنجميــن، تمثل جائحــة الفيروس 
التاجي بداية سلسلة من المصائب للبشرية، والتي حددها 

نوستراداموس، بما في ذلك المجاعة واسعة االنتشار.
قــال: “بعــد مشــقة كبيرة للبشــرية، ســيواجه العالم مشــكلة 
أخــرى أخطــر .. المطر والــدم والحليــب والمجاعة والفوالذ 

والطاعون، سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة”.

بعض توقعات نوستراداموس األخرى للعام 2021؟

 وفقا لـ Yearly Horoscope، يمكن أن يشير العام 2021  «
إلى صعود “األحياء األموات” )الزومبي(.

وقال الموقع إنه بعد تحليل نصوص من خبراء األرصاد 
الفرنسيين، يمكن أن يشهد العام المقبل نهاية العالم 

من الزومبي.
وكتب نوستراداموس: “قلة من الشباب: نصف موتى 

 Yearly Horoscope لنبدأ”، وهذا يعني وفقا لموقع
ظهور الزومبي.

وأضاف المنجم والفيلسوف الفرنسي: “سيموت 
اآلباء واألمهات من أحزان ال حصر لها، نساء في حداد، 

والوحش الموبوء: لن يبقى العظماء، كل العالم 
سينتهي”.  

فــي حــادث مؤســف، طعنــت مصريــة 
باســتخدام  المــوت  حتــى  زوجهــا 
ســكين المطبــخ بعد مشــاجرة كالمية 
بينهمــا بشــأن مصروف العيــد، انتهت 
بمصرعه. وأوضح مركز شرطة طوخ 
في قرية طنــط الجزيرة، أن الجريمة 
حصلــت عندما اختلــف الزوجان على 
مصروفات العيد أثناء حديثهما وهما 
فــي المطبــخ. ونشــبت بينهما مشــادة 
كالمية تطورت لمشــاجرة، فأمســكت 
الزوجــة بالســكين وطعنته في صدره 
فســقط بعدها علــى األرض غارقا في 

دمائه ولفظ أنفاسه في الحال.
وألقــي القبض على الزوجة والســالح 
وتولــت  الواقعــة،  فــي  المســتخدم 
النيابة التحقيق. وتوصلت التحريات 
عليــه  والمجنــي  المتهمــة  أن  إلــى 
ولديهمــا  ســنوات   4 منــذ  متزوجــان 
طفالن: 4 سنوات وعام ونصف العام.

مصروف العيد 
يدفع مصرية لطعن 

زوجها حتى الموت
تصويرهــا،  علــى  ســنة   43 مــرور  بعــد 
حفــل  صــور  باســتالم  مواطــن  طالــب 
اســتوديوهات  أحــد  مديــر  مــن  زفافــه 
التصوير الفوتوغرافي في اإلســكندرية 
“المصــري  صحيفــة  وبحســب  بمصــر. 
الغريبــة  الواقعــة  هــذه  فــإن  اليــوم”، 
حدثــت فــي اإلســكندرية، حيــث “حضر 
صاحــب الصور إلى اســتوديو التصوير، 
تاريخــه  يعــود  اســتالم  إيصــال  وقــدم 
إلــى عــام 1978، مطالبــا مديــر المــكان 
بالبحــث عنها الســتالمها ألول مرة رغم 
مــرور 43 عاما على زواجه”. وقام أيمن 
منير، مدير اســتوديو والده الذي يحمل 
اســم “منير شــحاتة”، بنشــر  نســخة من 
اإليصــال الــذي أحضره صاحــب الصور، 
على صفحته الشــخصية في “فيسبوك” 
معلقــا: “أقســم بالله مش قــادر أصدق...

الفــرح  علــى صــور  يســأل  واحــد جــاي 
بتاعته، والمشــكلة ان هو بيســأل بجد..
العميل جايب إيصال من ســنة 1978...

يعنــى متأخر 43 ســنة بس، ودى صورة 
كل  معــاه  شــايلة  هــو  اللــي  االيصــال 
السنين دي”. وأضاف: “على فكرة المبلغ 
كلــة 400 قــرش ..مــش 400 جنيــه”، إذ 
يظهــر فــي اإليصــال عــدد الصــور التــي 
التقطهــا الزوجــان، ويبلغ 12 صورة، من 
فئــة “الــكارت”، فيما يبلــغ إجمالي المبلغ 
غيــر،  ال  فقــط  جنيهــات   4 المســتحق 

دفعها العميل كاملة وقت التصوير.

مصري يطالب باستالم صور حفل زفافه 
من األستوديو بعد 43 سنة على تصويرها

اكتست الكعبة المشرفة، مساء اإلثنين، بحلتها الجديدة، حيث 
قام فريق محدد من اإلدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز 

لكسوة الكعبة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم 
تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األقــل  علــى  شــخصا   28 قتــل 
حــادث  فــي  آخــرون   40 وأصيــب 
مرعــب وقــع بيــن حافلــة مســرعة 
طريــق  علــى  حاويــات  وشــاحنة 

مزدحم وسط باكستان.
ومســؤولو  الشــرطة  وأوضحــت 
اإلنقــاذ أن الحافلــة ومعظــم ركابها 
إلــى  طريقهــم  فــي  كانــوا  عمــال 
منازلهم لقضاء عطلة عيد األضحى 
علــى  بالشــاحنة  اصطدمــت  حيــن 
طريق سريع مزدحم أمس اإلثنين.

إلى ذلك، أعلن ضابط في الشــرطة 
أن الحافلة كانت قد غادرت مدينة 
وجهتهــا  أن  وأضــاف  ســيالكوت، 
كانــت مدينــة ديــرا غازي خــان في 

إقليم البنجاب الشرقي.
وقــال إن الســبب الدقيــق للحــادث 
مازال قيد التحقيق، وفق ما نقلت 

وكالة “أسوشيتيد برس”.

عشرات القتلى 
بحادث اصطدام 

مرعب في باكستان

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
محمد السيسي البوعينين باقة ورد جميلة ألسرة “البالد” بمناسبة حلول 

عيد األضحى المبارك. وقّدم النائب السيسي البوعينين التهنئة والتبريكات 
لرئيس التحرير مؤنس المردي وألسرة الصحيفة بمناسبة حلول العيد 

السعيد. وتشكر “البالد” النائب السيسي البوعينين على تهنئته الجميلة.

بعد ســاعات من اإلعالن عن مرضها 
المركــزة،  العنايــة  فــي  ووجودهــا 
تدخــل الرئيــس المصــري عبدالفتاح 
السيســي، أمــس اإلثنيــن، فــي أزمــة 
ياســمين  للفنانــة  الصحــي  الوضــع 

عبدالعزيز.
عبدالعزيــز،  وائــل  قــال  هــذا،  إلــى 
شــقيق ياســمين، فــي منشــور علــى 
“فيســبوك”:  فــي  الرســمي  حســابه 
الجمهوريــة  رئيــس  ســيادة  “نشــكر 
الســيد عبدالفتاح السيسي، والد كل 
المصرييــن، على إرســال فريق طبي 
متكامــل لمتابعــة الحالة واإلشــراف 
علــى أطبــاء إجــراء العمليــة، آمليــن 
مــن هللا عــز وجــل الشــفاء العاجــل 

فــي  عبدالعزيــز  وأضــاف  لبنتنــا”. 
منشــوره: “دعواتكــم في يــوم عرفة 

جزاكم هللا خير”.
كانــت مصــادر طبيــة مطلعــة علــى 
حالــة، ياســمين عبدالعزيــز، كشــفت 
عــن أنهــا لم تدخــل في غيبوبــة بعد 
إجــراء عمليــة جراحيــة الســتئصال 

ورم لمفاوي في الرحم.
وأوضحت المصادر الطبية لوســائل 
إعــالم محليــة أن “الحالــة تطــورت 
لألمعــاء  اســتئصال  حــدث  حتــى 
واســتلزمت الحالــة الحصــول علــى 
قبــل  والبالزمــا  الــدم  مــن  أكيــاس 
نقلهــا لغرفــة الرعايــة المركــزة بأحد 
المستشفيات الخاصة في المعادي”.

السيسي يتدخل لعالج ياسمين عبدالعزيز

الفرنســية،  “كارمــا”  شــركة  أعلنــت 
أمــس اإلثنيــن، عــن عمليــة زرع قلــب 
اصطناعــي فــي مستشــفى بإيطاليــا، 
توفيــر  أمــام  الطريــق  يمهــد  ممــا 
االختــراع على نطاق تجــاري. وكانت 
“كارمــا” قد أجرت تجارب على القلب 
االصطناعــي الجديــد، الــذي يضاهــي 

الوظيفة الطبيعية للقلب البشــري، باالســتعانة بمواد بيولوجية وأجهزة استشــعار. ويزن 
القلــب االصطناعــي نحــو 900 غــرام، أي مــا يعــادل متوســط وزن القلب البشــري الســليم 
بواقــع 3 مــرات، حســبما ذكرت “رويترز”. ويضاهي هذا القلــب مثيله الطبيعي في عملية 
االنقباض، ويحتوي على أجهزة استشعار تتحكم في تدفق الدم حسب حركة المريض. 
ويســتمد القلــب االصطناعــي طاقتــه مــن بطاريــات “ليثيــوم- أيــون” يتــم تركيبهــا خارج 
الجســم. أمــا أســطح الجــدران الداخلية للقلــب االصطناعي، فيدخل في تركيبها أنســجة 
مأخوذة من األبقار، بدال من المواد الصناعية كاللدائن، التي تتسبب في حدوث جلطات.

قلوب اصطناعية قد تصبح متاحة للزراعة
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بشــرى سارة لعشاق شوكوالته الحليب، 
ووفًقا لدراســة مشتركة جديدة أجراها 
)إســبانيا(  مــن جامعــة مورســيا  علمــاء 
هارفــارد  جامعــة  فــي  الطــب  وكليــة 
)الواليــات المتحدة األميركيــة(، يمكنك 
تناولهــا فــي الصبــاح دون القلــق بشــأن 

وزنك.
يمكــن أن يســاعد تنــاول كميــة صغيــرة 
فــي  قصيــرة  لفتــرة  الشــوكوالته  مــن 
الدهــون  حــرق  علــى  الجســم  الصبــاح 

وخفض نسبة السكر في الدم.
امــرأة فــي ســن   19 الدراســة  وشــملت 
اليأس تناولن 100 غرام من الشوكوالته 
كل يــوم لمــدة أســبوعين فــي الصبــاح 
)فــي غضون ســاعة بعد االســتيقاظ( أو 
في الليل )ســاعة واحدة قبل النوم(. ثم 
قــام الباحثون باختبار وزن المشــاركين 

ومستويات السكر وبكتيريا األمعاء.
فــي  نشــرت  دراســة  نتائــج  وأظهــرت 
المنتظــم  التنــاول  أن   ”FASEB“ مجلــة 

لشــوكوالته الحليــب في غضون ســاعة 
بســاعة  النــوم  وقبــل  االســتيقاظ  بعــد 
والرغبــة  الشــهية  مــن  يقلــل  واحــدة 
علــى  ويســاعد  الســكر،  فــي  الشــديدة 
حــرق الدهــون ويخفــض نســبة الســكر 
فــي الدم، ويحســن تكويــن ميكروبيوتا 

األمعاء وله تأثير إيجابي على النوم.
وقالــت إحــدى مؤلفــي الدراســة مارتــا 
جارول “تســلط نتائجنا الضوء على أنه 
ليــس فقط ما نأكله، ولكــن الوقت الذي 

نأكلــه فيــه، يمكــن أن يؤثر علــى العديد 
من العمليات الفســيولوجية. شوكوالته 
الحليــب التــي يتــم تناولهــا علــى مــدار 
فتــرة زمنية تقلل من اســتهالك الطاقة، 
وهــو مــا يتوافــق مــع انخفــاض الجــوع 
والشــهية والرغبــة الشــديدة فــي تناول 
يكتســب  لــم  لذلــك،  نتيجــة  الســكر. 
متطوعونــا وزًنــا علــى الرغم مــن زيادة 

السعرات الحرارية التي يتناولونها”.

علماء: أكل الشوكوالته على الفطور له فوائد غير متوقعة
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