المانع“ :الفريق الوطني” هو المعني بتقييم مختلف التجمعات
بدور المالكي

أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع في رد على سؤال
عن موسم عاشوراء وآليات السماح للتجمعات أو منعها

أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد )19
هو الجهة المعنية بالنظر في األمور الطبية وتنظيمها،

ومن أهمها تقييمها لجميع التجمعات ،مؤكدا أن السماح
والموافقة على مثل هذه الفعاليات والتجمعات أو عدم
الموافقة يرجع للبحث والــتــشــاور بين الفريق الطبي

للتصدي لفيروس كــورونــا والمجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية.

()03

استمرار تعليق الصلوات والعبادات الجماعية
المنامة  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

أصـــــدر الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــشــؤون

مــازالــت هــي السبب الرئيس لتفشي
وأن مــع ـ َّدل
الــجــائــحــة ف ــي الـ ــبـ ــاد،
َّ
انتشار المرض مازال مرتفعً ا ،وعليه،
ف ــإن الــمــجــلــس ،وانــطـ ً
ـاقــا مــمــا تمليه

االنــخــفــاض الــمــطــلــوب فــي مــؤشــرات

مــا قــررتــه وأك ــدت ــه الــجــهــات الطبية

اإلس ــام ــي ــة بــيــانــا أمـــــس ،قــــرر فيه
اسـ ــتـ ــمـ ــرار تــعــلــيــق الـ ــصـ ــلـ ــوات فــي

المساجد وتعطيل العبادات الجماعية
والــتــجــمــعــات الــديــنــيــة لحين تحقيق

انتشار الوباء بحسب ما يقرره أهل

االختصاص .وأكد البيان أن الوضع
الصحي مازال دون المستوى المطلوب
وأن التجمُّ عات والمخالطات
واآلمــن،
َّ

الــمــســؤولــيــة الــشــرعــيــة ،وفـــي ضــوء

المختصة ضمن توصياتها ومرئياتها،
يعلن اســتــمــرار تعليق الــصــلــوات في

المساجد وتعطيل العبادات الجماعية
والتجمعات الدينية.
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سمورئيسالوزراءيوجه“الصناعة”إلىالتنسيقمعالجهاتالمعنية

المنامة -بنا

تكثيف عمليات
التفتيش ومراجعة
التراخيص

وج ــه رئــيــس الـــــوزراء صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر

خليفة بن سلمان ال خليفة ،وزارة الصناعة والتجارة

إلى التنسيق مع الجهات المعنية بهدف تشديد الرقابة

وتكثيف عمليات التفتيش ومراجعة تراخيص الورش
والــكــراجــات والــمــعــامــل الــواقــعــة بالمناطق الصناعية

يجب الحفاظ على
سالمة العاملين
والمواطنين
والسكان

والــتــجــاريــة الــمــجــاورة للمناطق السكنية فــي مختلف
محافظات المملكة ،للتأكد من التزامها باشتراطات األمن

والسالمة ،لدرء أية مخاطر أو حوادث محتملة -ال قدر

هللا -ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن ذلك.

وشدد سموه على أهمية التزام جميع المنشآت الصناعية
بــالــقــواعــد واالشــتــراطــات المتعلقة بــاألمــن والــســامــة

والبيئة ،من أجــل الحفاظ على سالمة وأمــن العاملين

سمو رئيس الوزراء

بهذه المنشآت وسالمة المواطنين والسكان في المناطق

القريبة منها ،ومراعاة االلتزام باالشتراطات التي تساهم
ً
ً
وبيئيا.
أمنيا
في الحفاظ على المنطقة

مناطق المملكة بهدف العمل على حلها ،وما يوليه سموه

الملكي رئيس الوزراء لكل ما يتعلق بشؤون المواطنين

أمنه واستقراره.

ويــأتــي ذلــك فــي إطــار رعــايــة واهــتــمــام صاحب السمو

قرقاش :نقف
مع العراق ضد
انتهاكات تركيا

مــن مــوضــوعــات او مــشــكــات تــواجــهــهــم فــي مختلف

من حرص على تطبيق القوانين التي تحفظ للمجتمع

المنامة  -بنا

أكد وزيــر اإلعــام علي الرميحي أن

فيروس كورونا.وأثناء مشاركته في

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب

العربي الــذي تنظمه األمــانــة العامة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

النسخة السابعة لملتقى قادة اإلعالم

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة يؤمن إيما ًنا تامً ا بأهمية

الــمــلــتــقــى اإلع ــام ــي الــعــربــي بــدولــة

في مختلف المواقف والظروف ،وهو

الــبــحــريــن تــقــدمــت بمقترح لجامعة

إشــراك المواطن في قــرارات الدولة
ما عكسه توجيه سموه بترك الخيار
ألولــيــاء األمـ ــور عــن حــضــور الطلبة

إلــى الــمــدارس أو تلقي التعليم عن
ُبــعــد فــي ظــل الــظــروف االستثنائية

الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم ج ــراء انتشار

لجامعة الــدول العربية بالتعاون مع
الكويت ،ذكر وزير اإلعالم أن مملكة
ال ــدول العربية فــي اجــتــمــاع وزراء

اإلعالم العرب يدعو لتدريس التربية
اإلع ــام ــي ــة ف ــي الـ ــمـ ــدارس إلعـ ــداد

جيل مثقف ومــســؤول وق ــادر على
استخدام هذه الوسائل.

()٠٢

حساب خاص لفوائض “التقاعد” وآلية لصرف الزيادات

ماكرون يحذر روحاني من أي

“التأمينات” 2800 :شخص يجمعون بين المعاش التقاعدي والراتب

تدخل خارجي في لبنان

سيدعلي المحافظة

أك ـ ــد وزيـ ـ ــر الــــدولــــة اإلمــــاراتــــي

أك ــدت الــرئــيــس التنفيذي للهيئة العامة

أمس ،وقوف اإلمارات مع العراق

أن ف ــوائ ــض ص ــن ــدوق الــتــقــاعــد والــتــي

لــلــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي إيــمــان الــمــربــاطــي

للشؤون الخارجية أنور قرقاش،

يتوقف عليها صــرف الــزيــادات السنوية

ضد االنتهاكات التركية المستمرة

للمتقاعدين ،سيتم إيداعها في حساب
ً
قانونيا
مستقل ،وذلك ضمن آلية مدروسة

لسيادته.

وأضاف قرقاش في تغريدة على

وإداريـ ًـا ،تحدد مقدار الفوائض التي يتم

تويتر “موقفنا ثابت فــي رفض

على أساسها صرف الزيادات السنوية.

التدخالت اإلقليمية فــي الشأن
العربي”.

وأوض ـ ــح أن الــعــاقــات الــســويــة

ج ـ ــاء ذل ـ ــك ل ـ ــدى إج ــاب ــت ــه ــا عـ ــن أســئــلــة

باريس  -أ ف ب

الصحفيين في فعالية “لقاء مع مسؤول

بين ال ــدول يجب أن تقوم على

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون األربعاء من “أي تدخل

إلى ذلك ،تواصل أنقرة انتهاكاتها

بعد  8أيــام مــن االنــفــجــار الــذي هــز العاصمة اللبنانية وأدى إلى
ّ
وذكر ماكرون “بضرورة أن
تظاهرات مناهضة للطبقة السياسية.

تنفيذ غارة جوية بطائرة مسيرة

خارجي ،ودعــم تشكيل حكومة مهمتها إدارة (األزم ــة) الطارئة”،

االحــتــرام الكامل للسيادة وعدم

التدخل في الشأن الداخلي.

خارجي” في لبنان في اتصال مع نظيره اإليراني حسن روحاني،

لــســيــادة الـ ــعـ ــراق ،وكــــان آخــرهــا

تتجنب ،كل القوى المعنية ،أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل

أســفــرت عــن مقتل ضابطين من

()١٢

()10

وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.

حــكــومــي” الــتــي نــظــمــهــا مــركــز االتــصــال

ال ــوط ــن ــي ،والـ ــتـ ــي خــصــصــت لــمــنــاقــشــة

اإلصالحات التقاعدية األخيرة للمرسوم
بقانون رقم  21لسنة .2021

ولفتت إلى أن استثناء االستثمارات في

تقييم العجز ،واالعتماد على المقارنة بين

إيــرادات االشتراكات والمصروفات يأتي
ً
منسجما مع متطلبات استدامة الصناديق

“السياحة” :تعديالت على  275مح ًال ضمن تطوير سوق المنامة
الهيئة تعلن آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

المنامة  -هيئة السياحة

كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن آخر
المستجدات والتطورات في تنفيذ المرحلة الثانية
مــن مــشــروع تطوير ســوق المنامة وإلع ــادة السوق
إلــى طابعه الــتــراثــي .وعُ ــقــد االجــتــمــاع الــتــاســع عبر

االتصال المرئي اإللكتروني للجنة تنظيم وتطوير

إزالة  1113سيارة سكراب

06

بأهمية إشراك المواطن في القرارات

الهدف درء أية
مخاطر أو حوادث
محتملة

دبي  -العربية.نت

قوات حرس الحرود.

وزير اإلعالم :سمو ولي العهد مؤمن

» »قامت بلدية المنطقة الشمالية
بعمل عدد من اإلجراءات والحمالت
للحد من ظاهرة السيارات
“السكراب” في مناطق الشمالية،
وأزالت وخالفت البلدية  1113سيارة
سكراب ومعروضة للبيع في النصف
األول من العام الجاري.

سوق المنامة القديم برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة

المباني التراثية.
ً
محل تجاريًا في  4شوارع
وتطول التعديالت 275

السابق وع ــرض آخــر مستجدات تطوير المشروع

وشارع الشيخ عبدهللا ،وشارع التجار ،وشارع ولي

البحرين للسياحة والمعارض نادر المؤيد أمس.

وتضمن االجتماع التصديق على محضر االجتماع

رئيسة على محيط السوق ،وهي شارع باب البحرين،

تــشــتــمــل أع ــم ــال الــتــطــويــر عــلــى تــغــيــيــر الــواجــهــات

الــعــهــد وتــركــيــب شبكة انــتــرت واي ف ــاي فــي ســوق

والــافــتــات الــخــاصــة بالمحالت الــتــجــاريــة وترميم

“بتلكو” توسع شبكتها العالمية

07

» »تستمر شركة “بتلكو” في دعم
مختلف القطاعات في هذه الفترة
خصوصا فيما يخص
ً
االستثنائية،
استمرارية األعمال لدى الشركات
والمؤسسات بمختلف أحجامها،
إذ قامت الشركة بتوسعة شبكتها
العالمية بنسبة .% 49

المنامة.

السعودية تدعم استقرار السودان

10

» »بدأت في الرياض ،أمس ،أعمال
مؤتمر المانحين لدعم عملية السالم
في السودان عبر تقنية الفيديو
كونفرنس .وتستضيف السعودية،
المؤتمر ،الذي تشارك فيه نحو
 25دولة ومنظمة ،بصفتها رئيسا
لمجموعة أصدقاء السودان.

الهيئة قدمت اإلرشادات للجامعين بين الراتب والمعاش التقاعدي

ال ــت ــق ــاع ــدي ــة ،وبـ ــيـ ــان ح ــج ــم إيـــــــرادات

االشتراكات مقارنة بالمصروفات.

يبلغ حوالي  2800شخص ،قدمت الهيئة

وأك ــدت أن فــوائــض الــصــنــدوق ستشمل

لــهــم اإلرشـــــــادات نــحــو الــخــيــار األفــضــل
ً
اهتماما
بالنسبة لــهــم ،كما أنــهــا ستبدي

وبينت أن إجمالي عدد األشخاص الذين

تصل إلى نحو  40سنة.

ج ــم ــي ــع اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ــم ــا ف ــي ــه ــا ع ــوائ ــد

االستثمارات.

خــاصـ ًـا بأصحاب الــمــدد الطويلة ،والتي

()٠٤

“السالم” يربح 7.1
مليون دينار في
النصف األول
()07
“التسهيالت” تربح
 2.5مليون دينار
للنصف األول
()07
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سستاني تخصص ريع صورها للبنان

15

يجمعون بين المعاش التقاعدي والراتب

» »في بادرة إنسانية رائعة ،أعلنت
المصورة البحرينية إيناس
سستاني في حسابها عبر تطبيق
“تويتر” ،أنها ستبيع الصور التي
التقطتها من مختلف البلدان
وسيعود ريع المبيعات لصالح
الشعب اللبناني الجريح.

ترحيل التصفيات المزدوجة إلى 2021
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» »رحل االتحادان الدولي
واآلسيوي لكرة القدم
المتبقي من مباريات
التصفيات المزدوجة
المؤهلة لكأس العالم
 2022وكأس آسيا  2023إلى العام المقبل  ،2021بسبب
استمرار تداعيات جائحة كورونا وقيود السفر.

ناصر بن حمد :ملتزمون تجاه المجتمع الدولي والشباب

العاهل يتلقى

شكر ملك بلجيكا

ربط جائزة الملك حمد بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة كورونا

تلقى مــلــك الــبــاد صــاحــب الجاللة

وأردف ســـمو الشـــيخ ناصـــر

المنامة  -بنا

الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة

بـــن حمـــد آل خليفـــة “يعتبـــر

أكــد ممثــل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو

برقية شكر جوابية من ملك بلجيكا

تمكيـــن وإدمـــاج الشـــباب رهانـــا

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،أن إطالق جائزة الملك حمد لتمكين

صاحب الجاللة الملك فيليب ،وذلك

رابحـــا ،وهـــو األمـــر الـــذي أثبتته

الشــباب لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي نســختها الثالثة

ر ًدا عــلــى بــرقــيــة جــالــتــه المهنئة

مملكـــة البحرين عندما فســـحت

يأتي متوافقا مع توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

لــجــالــتــه بــالــيــوم الــوطــنــي لمملكة

بلجيكا.

المجـــال أمام الشـــباب البحريني

بن عيســى آل خليفة ،والرامية إلى مواصلة جهود مملكة البحرين

وأعطتهـــم الفرصـــة الكاملـــة في

لدعــم المجتمــع الدولــي لالحتفــاء بجهــود الشــباب حــول العالــم،
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صنـــع واتخـــاذ القـــرارات التـــي

ولتقديــر عطائهــم ،وتشــجيعهم علــى التجديــد والتطويــر وصياغة

تهـــم المملكة ،وهو ما ســـاهم في

مستقبل أوطانهم ،من أجل عالم تسوده التنمية المستدامة وينعم
باألمن والسالم.

وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن

ومبادراتهم”.

النســـخة الثالثة من جائزة الملك

مـــن إدخـــال تطـــور جديـــد علـــى

حمـــد آل خليفة بمناســـبة إطالق
حمـــد لتمكيـــن الشـــباب لتحقيق

أهـــداف التنمية المســـتدامة “إن
إصـــرار مملكـــة البحريـــن علـــى

اســـتمرار جائزة الملـــك حمد في

هذا العام رغم الظروف التي يمر
بها العالم بســـبب جائحة كورونا

يعكس مســـتوى عاليا من التزام
مملكـــة البحريـــن تجـــاه الشـــباب

العالمي ،كما يعكس مســـؤوليات
المملكـــة ودعمهـــا لجهـــود األمـــم
المتحـــدة فـــي ســـبيل منـــح

مشاورات لتعزيز العالقات مع بريطانيا

الشـــباب الفرصة الكاملـــة لتنفيذ

المنامة  -بنا

لرؤيتهـــم واعتقادهـــم وأفكارهم

أهداف التنمية المســـتدامة وفقا

إحداث التطويـــر اإليجابي الذي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وتابع سموه “تمكنا في هذا العام
جائزة الملك حمد نابع من نتائج

الملـــك حمد تحمـــل أهدافا قيمة

كورونـــا ،ولتأكيد التـــزام المملكة
الوطنـــي والدولي تجاه الشـــباب
تـــم ربـــط المشـــروعات التـــي

ســـتقدم في الجائزة من مختلف
الفئـــات بيـــن تحقيـــق أهـــداف

التنميـــة المســـتدامة والطـــرق

الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا
والتغلب على آثارها في مختلف
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة

كشـــرط أساس في الجائرة األمر
الـــذي يعطـــي الجائـــزة مرونـــة

وتوســـع فـــي نطـــاق اهتماماتهـــا

وأشـــار ســـموه إلـــى أن “جائـــزة
للشـــباب البحرينـــي والعالمـــي،

فهـــي تؤكـــد أن مملكـــة البحرين

باتت عاصمة الشباب والرياضة،
كمـــا أن الجائـــزة تمثـــل فكـــرا

تنمويـــا بـــارزا علـــى المســـتوى
العالمـــي وباتـــت تجـــذب االنتباه
واألنظـــار لهـــا مـــن مختلـــف بقاع

العالم باعتبارهـــا الجائزة األولى
والمبـــادرة

األفضـــل

البحرينيـــة يمكـــن تعميمهـــا فـــي

دول العالـــم لالســـتفادة منها في

بصورة أكبر”.

المشـــهد العالمي في ظل جائحة

نطمح له جميعا ،كما أن التجربة

عالميـــة

والجاذبـــة للشـــباب والقطاعـــات

الداعمة للشباب من أجل تأصيل
دورهـــم فـــي تحقيـــق أهـــداف

التنمية المستدامة”.

تمكين الشـــباب وتأصيل دورهم
في بناء الوطن”.

واختتـــم ســـمو الشـــيخ ناصر بن
حمـــد آل خليفـــة تصريحـــه بـــأن

جائـــزة الملك حمد جاءت لتحث
المجتمـــع

الدولـــي

والهيئـــات

الحكوميـــة والخاصـــة والقطـــاع
األهلـــي والقطاعـــات الشـــبابية

علـــى بذل مزيد مـــن الجهود في

إطار التنافسية من أجل تحقيق
األهداف األممية ،كما أن الجائزة
تدعـــو المجتمـــع الدولـــي الـــى

توحيـــد الجهود لتمكين الشـــباب
للمســـاهمة فـــي تحقيق األهداف

األممية.

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ،سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة ،سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند.
وخالل اللقـــاء ،الذي تم بمكتب

ً
معبـــرا عـــن
شـــعبي البلديـــن،

اســـتعراض عالقـــات الصداقـــة

المجال.

ســـموه بقصـــر القضيبيـــة ،جرى

والتشـــاور بين مملكـــة البحرين
والمملكـــة المتحـــدة ومجـــاالت

التعـــاون المختلفـــة القائمة بين

البلدين الصديقين ،إذ أكد سمو
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل

خليفة حـــرص مملكـــة البحرين
علـــى تعزيـــز وتطويـــر هـــذه

العالقـــات لما فيه خيـــر وصالح

تقديره لجهود الســـفير في هذا
من جانبـــه ،أعـــرب دراموند عن

شـــكره لســـمو الشـــيخ محمـــد بن

مبارك آل خليفة على اســـتقباله،

وتقديره لكل ما يلقاه من تعاون
ً
ســـفيرا لبـــاده
إلنجـــاح مهامـــه
مملكـــة البحريـــن التـــي يتمنـــى
لهـــا وشـــعبها مزيـــدا مـــن التقدم

والنماء.

استمرار البرامج األمنية والمجتمعية تفعيال للشراكة

ســمو محافظ الجنوبية :ترسيخ نهج التواصل الدائم مع األهالي لتلبية ومتابعة احتياجاتهم

المنامة  -وزارة الداخلية

التقى محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي
بـــن خليفـــة آل خليفة ،عبـــر تقنية االتصـــال المرئي

مـــن خـــال “المجلـــس االفتراضـــي” عن بعـــد ،بعدد
مـــن أهالـــي منطقة الـــزالق ،بحضور نائـــب محافظ

الجنوبية العميد عيســـى الدوسري ،وبمشاركة عدد

من الضباط و المسؤولين بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ الجنوبية ان المحافظة مستمرة

في ترسيخ نهج التواصل الدائم مع األهالي لتلبية
ومتابعـــة االحتياجـــات األمنية والخدميـــة ،تنفيذا

لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد
بن عبدهللا آل خليفة ،الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع

سمو محافظ الجنوبية يلتقي بعدد من أهالي منطقة الزالق

األهالي ،وأشـــار سموه إلى أن المجلس االفتراضي

يعتبر أحد أبرز القنوات الفعالة في التواصل الذكي
مع األهالـــي والمواطنين ،والذي أطلق ضمن جهود

المحافظة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد .)19 -

القائد العام يشيد بالعالقات األخوية مع األردن

كما تابع ســـموه االحتياجـــات الخدمية في منطقة

الرفاع  -قوة الدفاع

بمـــا يرتقي إلـــى تطلعات ورؤى األهالي ويتماشـــى

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي

القيادة العامة صباح أمس ،العميد
الركـــن طيار محمد علـــي الصمادي

الملحق العســـكري بسفارة المملكة
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة فـــي
مملكـــة البحرين ،بمناســـبة تعيينه،
بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفـــاع

الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي،

ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق

الركن ذياب بن صقر النعيمي.

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

البحريـــن بالملحـــق العســـكري
ً
متمنيـــا له دوام
األردنـــي الجديـــد،

التوفيـــق والنجـــاح فـــي منصبـــه

الجديد.

الزالق مـــن ناحية البنية التحتيـــة والمرافق العامة
مـــع النمـــو العمراني الذي تشـــهده المنطقـــة ،مؤكدا

ســـموه التنســـيق والمتابعـــة مع الجهـــات المختصة

لدراســـة جميـــع المقترحات واالحتياجـــات والعمل
على تحقيقها.

مـــن جانـــب آخر ،أوضـــح ســـموه اســـتمرار البرامج

كما أشاد في اللقاء بعمق العالقات

األمنيـــة والمجتمعيـــة لمـــا لهـــا مـــن دور مهـــم فـــي

مملكة البحريـــن والمملكة األردنية

التدابير الوقائيـــة كنهج قائم ألفضل طرق الوقاية

األخويـــة الوطيـــدة التـــي تجمـــع

الهاشـــمية الشـــقيقة ،النابعـــة مـــن

الحرص الكبير والدائـــم للقيادتين

الحكيمتين في البلدين الشـــقيقين
على تطويرها في المجاالت كافة.

تفعيـــل الشـــراكة المجتمعيـــة مـــن خـــال اتخـــاذ

والسالمة.

وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي ،عبـــر الحضور
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم علـــى التواصـــل الدائـــم
الـــذي يوليـــه محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو

الشـــيخ خليفـــة بن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة مع

واالحترازيـــة التي يقوم بها ســـموه من أجل تعزيز

األهالي والمواطنين ،مشـــيدين بالمبادرات األمنية

األمن والسالمة في مختلف مناطق المحافظة.

سمو ولي العهد مؤمن بأهمية إشراك المواطن في القرارات

مقترح بحريني لـ “الجامعة العربية” لتدريس التربية اإلعالمية في المدارس
األهداف المرجوة منها ،مؤك ًدا أن مملكة

المنامة  -بنا

البحريـــن تقدمت بمقترح لجامعة الدول

أكد وزير اإلعالم علي الرميحي أن ولي

العربية في اجتماع وزراء اإلعالم العرب

العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول

 ...وينوه بالصداقة المتميزة مع الهند

لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

الرفاع  -قوة الدفاع

في قرارات الدولة في مختلف المواقف

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع

الفريق الركن ذياب النعيمي.

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة في

لقـــوة دفـــاع البحريـــن بالملحـــق

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ

القيـــادة العامـــة صبـــاح أمـــس،
الملحـــق

العســـكري

بســـفارة

جمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة لـــدى
مملكـــة البحريـــن العقيـــد الركـــن
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تعيينـــه ،بحضـــور وزيـــر شـــؤون
الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا

النعيمـــي ،ورئيـــس هيئـــة األركان

يدعـــو لتدريـــس التربيـــة اإلعالميـــة في

المـــدارس إلعداد جيل مثقف ومســـؤول

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
يؤمن إيما ًنا تامً ا بأهمية إشراك المواطن

وقادر على استخدام هذه الوسائل.

وحول دور اإلعالم في مواجهة جائحة

كورونـــا ،أكد وزير اإلعـــام أن ما يمر به

والظروف ،وهو ما عكسه توجيه سموه

وفـــي اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام

بترك الخيار ألولياء األمور حول حضور

الجديـــد،

عـــن بُعد فـــي ظل الظروف االســـتثنائية

العالم من ظروف استثنائية أثبت الدور
األميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة

خصوصا في ظل هذه الظروف
ً
الطارئة،

أداء مهماتـــه الجديـــدة الموكلـــة
ً
مشـــيدا بعالقـــات الصداقة
إليـــه،

التـــي يمـــر بهـــا العالـــم جـــراء انتشـــار

والمملكـــة األردنية الهاشـــمية وســـلطنة

معتـــدل وشـــفاف ويعكس الواقـــع دون

وأثناء مشـــاركته في النســـخة الســـابعة

العـــرب ،شـــدد وزيـــر اإلعـــام علـــى أن

البحريـــن والجمهوريـــة الهنديـــة،

تنظمـــه األمانـــة العامـــة لجامعـــة الدول

والمجتمع تســـهم في تحقيـــق األهداف

ذات االهتمام المشترك.

العربـــي بدولـــة الكويـــت ،بمشـــاركة

الهنـــدي

العســـكري
ً
متمنيا لـــه التوفيـــق والنجاح في

الطلبـــة إلـــى المـــدارس أو تلقـــي التعليم

فيروس كورونا.

المتميـــزة التـــي تربـــط مملكـــة

لملتقـــى قـــادة اإلعـــام العربـــي الـــذي

كمـــا تم بحث عدد مـــن المواضيع

العربيـــة بالتعاون مـــع الملتقى اإلعالمي

ووزراء إعـــام جمهوريـــة مصـــر العربية

عمـــان ،إضافة إلى عدد من المســـؤولين
الثقـــة المتبادلـــة بيـــن مؤسســـات الدولة
والتطلعـــات المشـــتركة وتؤكـــد جاهزية

الدولة في التعامل مع جميع المتغيرات

التي أثبتت أهمية تبني خطاب إعالمي

تهويل أو تهوين.

وأشـــار وزيـــر اإلعـــام إلـــى أن وســـائل

التواصـــل االجتماعـــي أصبحـــت فـــي

متنـــاول الجميـــع ،وهو ما يعـــزز الحاجة

إلى نشـــر الثقافة بحســـن استخدام هذه

الوســـائل وإدارتها بالشـــكل الـــذي يحقق

الحيوي لإلعـــام بمنصاته المتعددة في
ً
متوجها
مواجهـــة مختلـــف التحديـــات،
بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر لمختلـــف

العامليـــن في مجـــال الصحافة واإلعالم
علـــى جهودهم الكبيرة فـــي هذه الفترة،
مؤكـــ ًدا أن العامليـــن فـــي هـــذا المجـــال
هـــم فـــي الصفـــوف األماميـــة لمواجهـــة
الجائحـــة جن ًبـــا إلى جنـــب العاملين في

المجال الصحي واألمني.

local@albiladpress.com

“الدولي للسالم” يستنسخ تجربة البحرين في محاربة كورونا

إطـــاق مشـــاريع مشـــتركة فـــي مجـــاالت التنميـــة وتعزيـــز األمـــن
“كوفيد .”19

المنامة  -وزارة الخارجية

وزيـــر

عقـــد

مـــن جانبـــه ،أشـــاد الفريجـــي

الخارجيـــة

بتجربـــة البحريـــن فـــي التعامل

عبداللطيـــف الزيانـــي ،أمـــس،

مـــع “كوفيـــد  ،”19مشـــيرً ا إلـــى

لقاء عبـــر االتصـــال اإللكتروني
ً

كونهـــا قصـــة نجـــاح ســـوف

المرئي ،مع مدير المعهد الدولي

يأخذهـــا المعهد الدولي للســـام

للســـام للشرق األوسط وشمال
إفريقيـــا الذي يتخذ من المنامة
مقـــرا لمكتبـــه اإلقليمـــي نجيب

الفريجي.

وتـــم أثنـــاء اللقـــاء ،اســـتعراض

أنشـــطة

المعهـــد

الدولـــي

للســـام على المســـتوى الدولي
واإلقليمـــي فـــي مجـــال البحث

والدراســـة والتعـــاون متعـــدد
األطـــراف لمجابهـــة التحديـــات

التي تقف أمام تحقيق الســـام

واألمن والتنمية المستدامة.
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تعزيز العالقات لمستويات
أرحب مع كوسوفو
المنامة  -وزارة الخارجية

أجــرى وزيــر الخارجية عبداللطيــف الزياني ،أمس لقــاء عبر االتصال
اإللكترونــي المرئــي ،مــع وزيــرة خارجيــة جمهوريــة كوســوفو ميلــزا
هاراديناي.

في االعتبار في اســـتراتيجيته

وأثنـــاء اللقـــاء ،أعـــرب وزيـــر

العمل متعدد األطراف لمعالجة

الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن

الجاريـــة لتطويـــر أداء منظومة
المقاربـــة

مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة
ً
مســـتعرضا
كوســـوفو الصديقـــة،

والتعـــاون الثنائـــي مـــع مملكـــة
الرفعة والرخاء.

وشـــدد الزيانـــي علـــى دعـــم

جاللة الملك لكل جهود الســـام

في مجـــاالت التكامل اإلقليمي

معربًا عن شـــكر المعهـــد الدولي
ً
قيادة
للســـام لمملكة البحريـــن

واالرتقاء بها إلى مستويات أرحب

ومشاريع المعهد الدولي للسالم

ودوليا في دعم مساعي
إقليميا
ً
ً

البلدين والشعبين الصديقين.

قيـــادة مملكـــة البحريـــن بقيادة

والتنميـــة

والعمـــل

الدولـــي

المشـــترك لتحقيق مـــا تصبو له
شـــعوب العالـــم من نمـــاء وأمن

واســـتقرار وازدهـــار .وجـــدد

والمياه وثقافة السالم وغيرها.

بيـــن البلديـــن التـــي تشـــهد تطورً ا

الخارجيـــة عـــن اعتـــزازه بعالقات

ترحيبـــه باســـتضافة المملكـــة
للمعهـــد ،مؤكـــ ً
دا علـــى أهميـــة

االهتمام بالمشـــاريع المشـــتركة

03

الوبـــاء

وتطويـــر

الوقائيـــة من األوبئة مســـتقبال،

ســـبل تعزيـــز تلـــك العالقـــات

ونـــوه وزير الخارجية بمبادرات

وشـــعبا علـــى الـــدور المحـــوري
ً

بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة على

فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات

السالم والتنمية المستدامة.

مـــن جانبهـــا ،أشـــادت هارادينـــاي

بمســـار عالقـــات الصداقـــة القائمة

ونمـــوً ا علـــى األصعـــدة كافـــة،

مؤكدة حرص جمهورية كوسوفو
علـــى توطيـــد عالقـــات الصداقـــة
البحريـــن ،متمنيـــة للمملكـــة دوام
وجـــرى أثنـــاء اللقـــاء ،بحـــث عدد

مـــن القضايـــا والموضوعـــات ذات

االهتمام المشترك على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

تدريجيــا
العمل مستمر إلعـادة فتــح عــدة قطاعــات
ً

الــفــريــق الــطــبــي يــدعــو التـــبـــاع اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة وتــجــنــب الــتــجــمــعــات
أشـــارت في مؤتمرها األخيـــر لضرورة القيام بكافة

المنامة  -بنا

اإلجـــراءات دون تجاوز بعضها اآلخر ،حيث أكدت

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي

المنظمـــة علـــى مفهـــوم “ ،”Do It Allأي قـــم بجميـــع

الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا (كوفيد )-19وليد

اإلجراءات ،التزم بمعايير التباعد االجتماعي ،ارتد

المانـــع مواصلة مملكة البحرين لجهودها على كافة

الكمام ،اغسل يديك بانتظام ،قم بتغطية الفم عند

المستويات واألصعدة في سبيل التصدي لفيروس

الســـعال ،قم بجميع هذه اإلجـــراءات دون التهاون

ً
موضحا أن للمملكة أوجـــه تعاون مختلفة
كورونـــا،

بإحداها.

ودوليـــا لمجابهـــة الفيـــروس
وإقليميـــا
خليجيـــا
ً
ً
ً
خصوصا في مجال البحوث والتبادل المعرفي.

وذكـــرت أن االلتـــزام بكافـــة اإلجراءات يســـهم في

الوقاية من الفيروس والحماية من آثاره النفســـية

جـــاء ذلـــك خـــال المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقـــده

علـــى بعـــض األفـــراد بســـبب إجـــراءات التباعـــد
ً
مبينـــة
االجتماعـــي أو غيرهـــا مـــن اإلجـــراءات،

الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا
(كوفيـــد ،)-19أمـــس ،في مركز ولـــي العهد للبحوث

الطبية والتدريب بالمستشـــفى العســـكري للحديث

عن آخر مستجدات فيروس كورونا .وأضاف المانع
أن البحريـــن تشـــارك من هذا المنطلـــق في المرحلة
الثالثـــة للتجـــارب الســـريرية علـــى لقـــاح معطـــل
للفيـــروس بالتعـــاون مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

المتحـــدة الشـــقيقة من خالل شـــركة جـــي  42التي

تتخذ من أبوظبي مقرًا لها ،وذلك في إطار الشراكة
بيـــن شـــركة جـــي  42وشـــركة “تشـــاينا ناشـــونال

بايوتيـــك غروب” التابعة لشـــركة األدويـــة الصينية
“سينوفارم” سادس أكبر منتج للقاحات في العالم.

تقييم الوضع

المؤتمر الصحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

تدريجيا ،وعلى
اســـتمرار العودة للحياة الطبيعيـــة
ً

للقاحـــات في العالم ،ومجموعة “جـــي  ”42للرعاية

الوطنية للتطوع ،مؤك ًدا أن الفريق الطبي ســـيقوم

اإلغـــاق التدريجـــي بنـــاء علـــى العوامـــل الســـالفة

 ”42والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

حـــول آليـــة خضوعهـــم لعمليـــة التقييـــم الصحيـــة

بالتالي بشكل أسرع ،حيث تم إجراء أكثر من 923

خـــاف ذلك ،فالتهاون في التطبيق ســـيحتم إعادة
الذكـــر ،فالعالقة طرديـــة ،كلما واصلنا بعـــزم التقيد

باإلجـــراءات االحترازيـــة ازدادت ســـرعة العـــودة

والتصدي للفيروس.

1752سريرا

الصحيـــة إحدى الشـــركات التابعـــة لمجموعة “جي

بمعنـــى أنـــه خامل وال يســـبب اإلصابـــة بالفيروس،

مـــن جهتهـــا ،أكـــدت استشـــارية األمـــراض المعدية

عـــدد من المناطق المختلفة في المملكة تســـتهدف

الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا

الفيروس ،أو ال تنطبق عليهم شروط المخالطة في

مظلـــة منظمة الصحـــة العالمية ،وهـــو لقاح معطل
وإنما يساهم في صنع األجسام المضادة للفيروس،

وبالتالي تحفيز مناعة الجسم لمقاومة اإلصابة.

واســـتعرض المانـــع إجمالـــي أعـــداد اإلشـــغال فـــي

االســـتيعابية لمراكـــز العزل والعالج  8357ســـريرا،

لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة ،وهـــي تأتي

اتبـــاع القـــرارات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة

الطاقة االســـتيعابية ،كما بلغ عـــدد الحاالت القائمة

األولـــى والثانيـــة في الصين دون التســـبب في أية

عليها 1383حالة قائمة ،وهي ال تعاني أية أعراض

أساســـية التأكـــد مـــن فاعليـــة اللقاح ،بينمـــا تم في

العزل ،مشـــيرًا إلى أن نســـبة المتعافين من إجمالي

عمليـــة التطعيم لعدد محدود من األفراد وتوســـيع

نسبة الوفيات  % 0.4من الحاالت القائمة.

بخصائـــص معينـــة “مثـــل العمـــر والصحـــة البدنية”

مقاومة اإلصابة

خصيصا.

تدريجيا مع مراعـــاة عوامل محددة لتقييم الوضع
ً

التي تم تطبيق العـــزل الصحي المنزلي االختياري

آثـــار ضارة ،حيث تضمنـــت المرحلة األولى بصورة

وتتطابـــق مـــع الشـــروط المحـــددة لهـــذا النـــوع من

المرحلـــة الثانية تقييم توليـــد المناعة والبحث في

الحـــاالت القائمـــة بلغـــت  ،% 92.6فـــي حين بلغت

الدراســـة الســـريرية وإعطـــاء اللقـــاح ألشـــخاص

إجمالـــي عـــدد الحـــاالت القائمـــة ،إضافة إلى نســـبة
اإلشـــغال فـــي مراكـــز العـــزل والعـــاج مـــن إجمالي

الطاقة االستيعابية.

وشـــدد المانع على أهمية مواصلة االلتزام بالتدابير

واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو

وأشـــار القحطانـــي إلـــى أن المرحلـــة الثالثـــة مـــن

بعـــد نجـــاح وتبيـــان فاعليـــة وأمـــان المرحلتيـــن

وعدد الحاالت التي تســـتدعي العنايـــة المركزة من

البروتوكول المعتمد.

جميلة الســـلمان أهمية مواصلة كافة الجهود بعزم؛

علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

الموجبـــة مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصـــات اليومية،

تشـــابه الفئـــات التي تـــم تطوير اللقـــاح الجديد لها

للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة الجميـــع ،وضرورة

واالبتعاد عن التجمعات وتجنبها.

التـــي فتحت جميع األماكن وســـمحت بالتجمعات،

واآلن بدأت في غلق األماكن لما ســـببته التجمعات

من نقل للفيروس وزيادة الحاالت القائمة.

ودعـــت الســـلمان إلـــى التعايـــش بذكاء مـــع الوضع
الراهـــن ،أي ضـــرورة االلتـــزام بالتدابيـــر الوقائيـــة

واإلجـــراءات االحترازيـــة عنـــد ممارســـة الحيـــاة

وبـــرك الســـباحة الذي تم خـــال األســـبوع الماضي،

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيـــب مناف

وتأتـــي تجربـــة البحريـــن لتـــوازي هـــذه التجربـــة،

ما تـــم إصداره من قـــرارات وتعليمـــات وتوجيهات

الســـريرية للقاح المعطل لكوفيـــد -19في مرحلتها

حيث ســـيتم إجراء التجارب السريرية على 6000

فـــي البحريـــن ،فمن المتوقـــع أن التدابيـــر الوقائية

والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات.

الشـــقيقة ،فـــي إطار الشـــراكة بين شـــركة “تشـــاينا

مبينًـــا ضـــرورة اتبـــاع المواطنيـــن والمقيميـــن لـــكل

الزمـــة مـــن القطاعات المعنية ،فبحســـب المعطيات

الثالثة بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية المتحدة

ونـــوه المانـــع بـــأن اســـتمرارية التـــزام الجميـــع

ناشـــيونال بايوتيـــك غروب” التابعة لـ “ســـينوفارم”

بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة تعنـــي

شـــركة األدويـــة الصينية ،وهي ســـادس أكبر منتج

متطـــوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على
أرض المملكة.

ودعـــا القحطانـــي البالغين من العمر فـــوق  18عامً ا
ً
مســـبقا للمشـــاركة
ممن لم يصابوا بفيروس كورونا

في عملية التطوع من خالل التسجيل في المنصة

التي تظهر عليهـــا األعراض ،فيجب عليها االتصال
بالرقـــم  444واتبـــاع التعليمـــات التي تعطـــى إليها،

وعدم الذهاب لألماكـــن التي تتم فيها الفحوصات

صحـــة الجميع ،بخالف ما حدث فـــي بعض الدول

الوقائيـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة خصوصـــا مـــع

القحطاني أن مملكة البحرين تشـــارك في التجارب

المناطق التي تتم فيها هذه الحمالت .أما الحاالت

القائمـــة لفيروس كورونا (كوفيـــد  ،)19حيث بلغت

التنقـــل للجميع ،وتـــم منع التجمعـــات؛ حفاظا على

مـــن جانبـــه ،أوضـــح استشـــاري األمـــراض المعدية

إعادة فتح الصاالت الرياضية والمالعب الخارجية

المواطنيـــن والمقيمين ممن ال تظهر عليهم أعراض

وأشـــارت الســـلمان إلى أن البحريـــن حفظت حرية

وأشار إلى أن دولة اإلمارات العربية بدأت تجاربها

السريرية للمرحلة الثالثة في نهاية يوليو الماضي،

وأشـــارت إلـــى أن حمـــات الفحص العشـــوائية في

العشوائية.

الطبيعيـــة ،وذلـــك بالتوازي مع إعـــادة الفتح لبعض
ً
موضحـــة أنـــه بعـــد مـــرور
تدريجيـــا،
القطاعـــات
ً

بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو الفريـــق الوطنـــي

ألف فحص مختبري لغاية أمس.

وأكـــد القحطانـــي أن اللقاح المحتمـــل مدرج تحت

يبلغ اإلشـــغال منها 1752سريرا ما يمثل  % 21من

بين الفتح أو إعـــادة اإلغالق ،كإجمالي الفحوصات

بمتابعـــة المتقدميـــن مـــن المتطوعيـــن للترتيـــب

العشوائية؛ من أجل سرعة عالجها وسرعة تعافيها

قبـــل االنضمـــام للتجارب الســـريرية للقاح بحســـب

مراكـــز العـــزل والعـــاج ،حيـــث بلغـــت الطاقـــة

لفيـــروس كورونـــا إلعـــادة فتـــح عـــدة قطاعـــات

للحـــاالت القائمـــة والمخالطيـــن من خالل توســـيع

نطاق وأعـــداد الفحوصات اليوميـــة ،والفحوصات

التجـــارب تـــم اعتمادهـــا من قبـــل الهيئـــة الوطنية

وعلى صعيد آخر ،ذكر المانع أن العمل مســـتمر بناءً

أن وزارة الصحـــة مســـتمرة فـــي الوصـــول المبكـــر

أكثـــر مـــن  5أشـــهر على اكتشـــاف أول حالـــة قائمة
واإلجراءات االحترازية تكرســـت ،وأصبحت عادة
وسلوكا لدى األغلبية.

Do It All
وقالـــت الســـلمان إن منظمـــة الصحـــة العالميـــة

واســـتعرضت الســـلمان الوضـــع الصحـــي للحـــاالت
عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت العنايـــة  38حالـــة،

وبلغت الحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي
العـــاج  97حالـــة قائمـــة ،في حيـــن أن  3097حالة

وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة
الذي بلـــغ  3135حالة قائمة ،كما تم تعافي 41504

حاالت وخروجها من مراكز العزل والعالج.

وجـــددت الســـلمان التأكيـــد علـــى إلزاميـــة ارتـــداء

الكمامـــات خارج المنزل فـــي كل األماكن واألوقات
ما عـــدا أثناء قيادة الســـيارة ،وارتدائهـــا أيضا عند

ممارســـة رياضة المشي واســـتثناء الرياضات التي
بدنيا شـــدي ًدا مثل الجري والســـباحة
تتطلب جه ًدا
ً
وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة ،إلـــى جانـــب ارتداء
الكمامـــات عنـــد مقابلـــة أشـــخاص لديهـــم أمـــراض

وظروف صحية كامنة أو من كبار السن المعرضين
أكثر للخطر داخل إطار األسرة الواحدة.

المانع :نعول على االلتزام بعدم زيادة الحاالت بعد األضحى
بدور المالكي

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع في رده

على ســـؤال لـ “البـــاد“ عن التقييـــم الحالي لعدد
الحـــاالت الجديـــدة التـــي تم حصرهـــا بعد عطلة

عيـــد األضحـــى ،مقارنة بعـــدد الحـــاالت التي تم

تســـجيلها ورصدهـــا بعـــد عيـــد الفطر ،وعمـــا إذا
كانـــت هـــذه األعـــداد تؤكـــد مزيـــدا مـــن االلتزام

والمســـؤولية المجتمعيـــة لألفـــراد مـــن خـــال
تطبيقهـــم والتزامهـــم باإلجـــراءات واالحترازات

التي يدعو لها الفريق الوطني للتصدي لفيروس
كوفيـــد  :”19أنـــه مـــن المبكر اآلن إصـــدار تقييم
لوضـــع الحـــاالت التـــي رصـــدت واكتشـــفت بعـــد

عيد األضحـــى ،لطول فترة إجـــازة العيد ،والتي

استمرت ألكثر من  6أيام ،مشيرا الى أن الجهات

المسؤولة مازالت في مرحلة إعداد اإلحصاءات
والمعلومات ،مبينا أن العديد من الحاالت مازلت
فـــي فترة مرحلـــة حضانة الفيـــروس ،ولم تظهر

عليهـــا أعراض المـــرض ،ولكن نطمح بـــأن تكون

الحـــاالت المرصـــودة بعد عيـــد األضحى أقل من

على وعي النـــاس ،فهو التقييم األكبر ونعرف أن

في يوليو الماضي من كل النواحي الطبية ،وبعد

قريبـــا .وفي رد وكيل وزارة الصحة على ســـؤال

ومتابعة المتطوعين

في مصلحته ومصلحة أبنائه.

المهـــن والخدمـــات الصحيـــة (نهـــرا) عبـــر لجنـــة

أن اللقـــاح الـــذي يتم تصنعيه ،يمـــر بعدة مراحل

على مدى  12شهــرا

كورونـــا كوفيد  ،19استشـــاري األمراض المعدية

عدد الحـــاالت التي رصدت في الفترة التي تلت

الفطر ،مؤكدا أن التقييم النهائي ســـيكون جاهزا
عـــن مـــدى مصداقيـــة العقـــار الروســـي ،أوضـــح

للتقييـــم ،وقـــد تصل الى  4مراحـــل ،وتأخذ وقتا

أطول يمتد أحيانا إلى سنوات ،فبعض اللقاحات
تحتاج لسنة ونصف السنة ،وربما تحتاج لقاحات

أخرى لسنوات وإلى مزيد من الدراسة والبحث،
منوهـــا إلـــى أن أي لقاح يمر ضمـــن هذه المراحل

يخضـــع لمعايير واعتمادات دوليـــة ،منها اعتماد
منظمـــة الصحة العالمية ،ومنظمات دولية أخرى
مـــوكل لهـــا اعتماد اللقاحات للتصنيـــع ،مؤكدا أن
البحريـــن مـــن الـــدول الســـباقة فـــي المنطقة في

شـــراء اللقـــاح ،لكن بعـــد أن يتم اعتمـــاده عالميا
وعبـــر اعتبارات مهمـــة تلتزم فيهـــا البحرين في

هذا المجال.

وأكـــد المانـــع فـــي رده عـــن موســـم عاشـــوراء،

وآليـــات الســـماح للتجمعـــات أو منعهـــا أن الفريق

التطعيــم مطمئـن

هـــذا المجتمع واع ،وأن كل احتراز نتخذه يصب
وأكـــد عضـــو الفريق الوطنـــي للتصـــدي لفيروس
بالمستشـــفى العســـكري ،المقـــدم طبيـــب منـــاف

القحطانـــي في رده على ســـؤال عـــن اإلعالن عن

دراســـته ،عُ ـــرض علـــى الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم

البحـــوث الســـريرية؛ للتأكـــد منـــه ثـــم تـــم عرضه

علـــى لجنة أخالقيات البحوث للتأكد من ســـامة
اللقـــاح ،وبعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــة ُقدمت

المتطلبات الطبية لضمان سالمة هذا اللقاح.

الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا كوفيد ،19

فتـــح بـــاب التســـجيل والتطـــوع االختيـــاري في

وتنظيمها ،ومن أهمهـــا تقييمها لكافة التجمعات،

وعـــن عـــدد المتقدمين للتســـجيل للمشـــاركة في

علـــى مدى انتشـــار الفيروس ،مؤكدا أن الســـماح

بدأ أمـــس األول ،وبدأنا األحد الماضي بالتجارب

أو عـــدم الموافقـــة ،فهـــو يرجع للبحث والتشـــاور

وأوضـــح القحطانـــي في رده على استفســـار عن

أظهـــرت أن المـــرض ينتقل قبل ظهـــور األعراض

والمجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـامية ،مشـــددا

أنـــه تـــم دراســـة اللقـــاح ،وأتوقع جاهزيـــة المكان

نقـــوم بمتابعـــة المخالطين قبل أيـــام من النتيجة

هـــو الجهـــة المعنيـــة بالنظـــر فـــي األمـــور الطبية

التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح كورونا،

وآليـــات وأثر الســـماح لهـــذه التجمعـــات أو منعها

هـــذه التجارب ،بأن اإلعالن الرســـمي عـــن اللقاح

والموافقة على مثل هـــذه الفعاليات والتجمعات

السريرية أي قبل اإلعالن الرسمي.

بيـــن الفريـــق الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا

التطمينـــات التـــي يقدمهـــا الفريـــق للمتطوعيـــن،

علـــى أننـــا نضـــع صحـــة المواطنيـــن دائمـــا فـــي

واســـتعداده بشـــهادة الفريق اإلماراتي والصيني

األولويـــة ،وعليهم متابعة مـــا يصدر من المجلس

األعلى للشـــؤون اإلسالمية ،مشيرا إلى أننا نعول

الذي زار البحرين ،مبينا أنه تم تجهيز المكان من

الفريق الوطني ،مؤكدا دراســـة الموضوع بجدية

وأكدت عضو الفريق الوطني استشاري األمراض
المعديـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي جميلـــة

السلمان في ردها على سؤال عن انتقال فيروس
الكورونـــا كوفيـــد  ،19إلى األشـــخاص قبل ظهور
أعراضـــه لـــدى المصابيـــن ،وآليـــات عـــدوى هـــذا

الوباء ،وكيف يمكننا تجنب ذلك ،بأن الدراســـات
على الشـــخص الحامل للفيروس ،موضحة لذلك
وأيـــام بعدهـــا ،إذ ننصح بالعـــزل المنزلي  10أيام؛

لمعرفـــة الحاالت التـــي تم نقل العـــدوى إليها من
المخالطين.

04

local@albiladpress.com

الخميس  13أغسطس  23 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4321

استمرار تعليق صلوات المساجد والعبادات الجماعية
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

أصدر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية بيانا أمس ،قرر فيه استمرار تعليق
الصلــوات فــي المســاجد وتعطيــل العبــادات الجماعيــة والتجمعــات الدينيــة

لحيــن تحقيــق االنخفــاض المطلــوب في مؤشــرات انتشــار الوباء بحســب ما

يقرره أهل االختصاص .وفيما يلي نص البيان كامال:
بنـــاءً علـــى قـــرار المجلـــس األعلـــى

بأن الوضـــع الصحي
أخـــذ المجلس علمً ـــا َّ

الصحيـــة

وأن التجمُّ عـــات والمخالطـــات مازالـــت
َّ
هـــي الســـبب الرئيـــس لتفشـــي الجائحـــة
وأن معـــ َّدل انتشـــار المـــرض
فـــي البـــادَّ ،

للشـــئون اإلســـامية بالمراجعـــة الدوريـــة
للمســـتجدات

والمؤشـــرات

“األعلى اإلسالمي”
لممارسي التجمعات
الدينية :أحيوها بـ
“األونالين”

فـــي البـــاد كل أســـبوعين مـــع الجهـــات

المعنيـــة ،وبعـــد التواصـــل والمناقشـــة مع

مـــازال مرتفعً ـــا ،وعليـــه ،فـــإن المجلـــس،
ً
وانطالقا مما تمليه المســـئولية الشرعية،

رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيس

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس

كورونـــا (كوفيـــد ،)-19ووزيـــر العـــدل

ومـــا توجبـــه الشـــريعة الغـــرَّاء مـــن األخذ

والشئون اإلســـامية واألوقاف ،ورئيسي

باألســـباب ،وحفـــظ أرواح النـــاس وعـــدم

مجلســـي األوقـــاف الســـنية والجعفريـــة،

تعريضهم للخطـــر والوباء ،وفي ضوء ما

قررته وأكدته الجهـــات الطبية المختصة
ضمن توصياتها ومرئياتها ،يعلن استمرار

واالحتســـاب والرجـــوع إلى هللا ســـبحانه

وتعالـــى بالتوبـــة والدعـــاء واالســـتغفار
وبـــذل المعـــروف والصدقـــات والقربـــات،

تعليـــق الصلـــوات في المســـاجد وتعطيل

واستشـــعار أن هـــذا الموقـــف الشـــرعي
ٌ
ٌ
واســـتجابة لما
طاعـــة لله عـــز وجـــل،
هـــو

مؤشرات انتشـــار الوباء بحسب ما يقرره

أن أبواب
وأحـــكام ،كمـــا يؤكـــد المجلـــس َّ

العبـــادات الجماعية والتجمعـــات الدينية

هللا وفضلـــه فـــي بالدنـــا وفـــي جميع بالد

أنفســـهم وأهليهـــم وذويهـــم ومواطنيهم،

المسلمين ،وإنما اقتضت الظروف تعطيل

وعـــدم التهـــاون واالســـتهتار بتلـــك
ً
سابقا من
التوصيات ،واالعتبار بما حدث

العبـــادات فـــي هيئتهـــا الجماعيـــة العامـــة

ويدعـــو المجلـــس الجميـــع إلـــى الصبـــر

مـــازال دون المســـتوى المطلـــوب واآلمن،

وإقامـــة شـــعائر دينـــه ،لـــم تنقطـــع بحمـــد

ً
حفاظـــا علـــى
المختصيـــن وتعليماتهـــم

لحيـــن تحقيـــق االنخفـــاض المطلوب في

قرره ديننـــا الحنيف مـــن قواعد ومقاصد

أهل االختصاص.

طاعـــة هللا ورحمتـــه ،وســـبل مرضاتـــه،

التـــي يُ خشـــى منها أن تـــؤدي إلى مخاطر

ارتفاع كبير في عدد اإلصابات والوفيات

كبيـــرة تصيـــب البـــاد والعبـــاد ،فيمكـــن

نتيجـــة للتجمعـــات والتصرفـــات غيـــر

إقامتهـــا بصـــورة فرديـــة ،أو فـــي نطـــاق

المســـئولة؛ فـــإن التـــزام النـــاس بتعليمات

األســـرة الواحدة في المســـكن الواحد ،أو

المختصيـــن هو الســـبب الرئيـــس بعد هللا

عبر وسائل اإلعالم والتواصل والتقنيات

تعالـــى لتجـــاوز هـــذه الجائحـــة الصحيـــة

الحديثة.

بســـام ،ســـائلين هللا العلـــي القديـــر أن

وختامً ـــا ،يجـــدد المجلس دعوتـــه للجميع

يكشـــف عن بالدنا وجميع بالد المســـلمين

بـــأن يَعُ ـــوا الموقـــف الشـــرعي بالعقـــل

والعالـــم هذا البالء ،ويثلج صدور الجميع

مســـئوليتهم

بعـــودة العبـــادات الجماعية والمناســـبات

والبصيـــرة،

ويتحمَّ لـــوا

الشـــرعية والوطنية بااللتـــزام بتوجيهات

الدينية في خير وسالم وعافية.

حساب خاص لفوائض “التقاعد” وآلية لصرف الزيادات

 2800شـــخص يجمعـــون بيـــن المعـــاش التقاعـــدي والراتـــب

فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي مع بريطانيا
المنامة  -بنا

اس ــتقبل مستش ــار جاللة الملك للشؤون

منوه ــا بح ــرص مملكة البحري ــن بقيادة

الدبلوماس ــية الش ــيخ خال ــد ب ــن أحم ــد

عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

ب ــن محم ــد آل خليف ــة ،بمكتب ــه بقص ــر

ب ــن عيس ــى آل خليف ــة ،على فت ــح آفاق

القضيبية أمس ،سفير المملكة المتحدة

أرحب لمختل ــف أوجه التع ــاون الثنائي

لدى مملكة البحرين رودي دراموند.

وبم ــا يع ــزز مصال ــح البلدين المش ــتركة،

وخ ــال اللق ــاء رح ــب الش ــيخ خال ــد بن

متمنيا للسفير كل النجاح والتوفيق.
ً

إيمان المرباطي خالل اللقاء

سيدعلي المحافظة

أحمد بن محمد آل خليفة بالسفير رودي
درامون ــد ،معرب ـ ًـا ع ــن اعت ــزازه بعالقات

عن خالص ش ــكره وتقديره للشيخ خالد

الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين

ب ــن أحمد بن محم ــد آل خليف ــة ،متمنيا

أكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئة العامــة للتأمين االجتماعي إيمــان المرباطي

والمملك ــة المتحدة وم ــا وصلت إليه من

لمملك ــة البحري ــن مزي ــدا م ــن التق ــدم

مس ــتوى متق ــدم عل ــى األصع ــدة كاف ــة،

واالزدهار في جميع المجاالت.

للمتقاعدين ،ســيتم إيداعها في حســاب مســتقل ،وذلك ضمن آلية مدروســة
ً
ً
وإداريــا ،تحــدد مقــدار الفوائــض التــي يتــم علــى أساســها صــرف
قانونيــا

م ــن جانبه ،عب ــر الس ــفير رودي دراموند

أن فوائــض صنــدوق التقاعــد والتــي يتوقــف عليها صرف الزيادات الســنوية

الزيادات السنوية.

جاء ذلك لدى إجابتها على أســـئلة

تجاه المشتركين.

مع مســـؤول حكومي” التي نظمها

ستشـــمل جميع اإليرادات بما فيها

سمو رئيس الوزراء حريص على تلمس احتياجات األهالي

الصحفييـــن خـــال فعاليـــة “لقـــاء

مكتب النائب السيد فالح هاشم

مركـــز االتصـــال الوطنـــي ،والتـــي

أثنـــى النائـــب الســـيد فالح هاشـــم على

خصصـــت لمناقشـــة اإلصالحـــات

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ال

بقانون رقم  21لسنة .2021

التقاعديـــة

توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة والجهات

أن

اســـتثناء

واالعتمـــاد علـــى المقارنـــة بيـــن

وأوضحـــت فيمـــا يتعلـــق بتحديد

إيرادات االشتراكات والمصروفات
ً
منســـجما مـــع متطلبـــات
يأتـــي

المعنية األخرى كل حســـب اختصاصه،
لوضـــع آليـــة تضمـــن ســـرعة تصحيـــح

أوضاع ســـكن العمال والحد من انتشار
السكنية والمزارع القريبة منها.

لمطالـــب األهالـــي وقضاياهـــم ،مشـــيدا

تمـــت يوم األحد الماضي  ١٩أغســـطس

فـــي وقـــت مبكـــر ،إال أن اســـتمرار

من األهالي ،وبمتابعة من النائب الســـيد

لتغطيـــة المصروفـــات ســـيؤدي

الوزارات المعنية.

الصنـــدوق على الوفـــاء بالتزاماته

عـــن إحـــدى صورهـــا الجولـــة الميدانية

فـــي الدائـــرة الخامســـة الشـــمالية ،إذ

كبيـــرة ،ولوالها لبـــدأ العجز الفعلي

الحالي ،ونظمهـــا المجلس البلدي بطلب

االعتمـــاد

فـــاح وبمشـــاركة مـــن بعـــض ممثلـــي

إلـــى نفادهـــا ،وبالتالي عـــدم قدرة

علـــى

االســـتثمارات

ما شاء اهلل#“ :موهبتك-فالبيت” تح ٍّد جديد بظل األزمة

جهوزيــة مثاليــة إلقامــة المســابقة فــي موعدهــا

الرفاع -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

أكد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة
هللا محمـــد أن اللجنـــة وضعـــت كافـــة

وأضـــاف“ :لقد كان حجم المشـــاركة في

لمواجهة الجائحة.

االســـتعدادات إلقامة المســـابقة ،مضيفا

هـــذه المســـابقة غيـــر متوقـــع ،وهـــذا مـــا

أن اللجنـــة تعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد

يعكـــس بصـــورة واضحـــة مـــا يتمتـــع به

لتحقيـــق أعلـــى معـــدالت النجـــاح لهـــذا

الشـــباب في مملكـــة البحريـــن من وعي

الحدث.

وقـــال“ :إن مســـابقة #موهبتك_فالبيت
ٍّ
تحـــد جديـــد للجنـــة المنظمـــة ،والتـــي
وصلـــت للجاهزيـــة المثاليـــة إلقامـــة

المســـابقة فـــي موعدها ،والـــذي يتزامن
مـــع الظـــرف االســـتثنائي الـــذي تعيشـــه

المملكـــة والعالـــم أجمـــع فـــي مواجهـــة
جائحـــة فايـــروس كورونـــا كوفيـــد ،”19
مضيفـــا أن اللجنـــة تعمـــل علـــى تنفيـــذ

وثقافـــة بأهميـــة التفاعـــل مـــع مثل هذه

محمد ماشاء الله

توجيهات النائب األول لرئيس المجلس
األعلى للشـــباب والرياضة رئيس اللجنة

األولمبية البحرينية ،ســـمو الشـــيخ خالد

بن حمد آل خليفة ،بإقامة هذه المسابقة
على الشـــكل الـــذي يحقق شـــعار اللجنة

التنســـيقية برئاسة ولي العهد #نواصل_

موقف األشخاص الذين يجمعون
أن الهيئـــة حـــددت هـــذا التاريـــخ

واســـتدركت :أن الهيئـــة تـــدرك
وجـــود بعـــض األشـــخاص فـــي

الحجـــر الصحـــي أو فـــي ظـــروف
عمل قاهرة ال تمكنهم من الحضور

واتخـــاذ القرار في الوقت المحدد،
ولذلـــك ســـيتم منحهـــم فرصـــة

أخـــرى التخاذ قرارهـــم بين الجمع

الخبير االكتواري
يزود الهيئة بأفضل
الممارسات العالمية
في التقاعد

مناقشة حاالت
“إلغاء الوظيفة”
قبل التقاعد مع
السلطة التشريعية

بيـــن المعاشـــين أو االســـتمرار في

وأشـــارت فيمـــا يتعلـــق بإلغـــاء

المعاش التقاعدي الحالي.

وظيفة موظف قبل ســـن التقاعد،

وبينت أن إجمالي عدد األشخاص

أن الهيئـــة ســـتناقش مـــع الســـلطة

الذيـــن يجمعـــون بيـــن المعـــاش

التشريعية كيفية التعامل مع هذه

التقاعـــدي والراتـــب يبلـــغ حوالـــي

الحالة.

 2800شـــخص ،قدمـــت الهيئة لهم

ولفتـــت إلـــى أن الهيئـــة ترصـــد

اإلرشـــادات نحـــو الخيـــار األفضل

مختلـــف التجـــارب العالميـــة فـــي

بالنســـبة لهـــم ،كمـــا أنهـــا ســـتبدي
ً
ً
خاصـــا بأصحـــاب المـــدد
اهتمامـــا

مجـــال التأمينـــات االجتماعيـــة،
وأن الخبير االكتواري يزود الهيئة

الطويلة ،والتي تصل إلى نحو 40

بأفضـــل الممارســـات المتبعـــة فـــي

سنة.

هذا الخصوص.

“الصحفيين” تساند جهود الفريق الوطني إعالميًا

تســليط الضوء على حرية الممارسة ومســؤولية المهنة

الجفير  -جمعية الصحفيين

بعـــزم ،فـــي تطبيـــق اإلجـــراءات المتبعة

#موهبتك_فالبيت الســـيد محمد ماشاء

تاريـــخ  11أغســـطس لتحديـــد

مقارنة بالمصروفات.

وأكـــد هاشـــم أن هـــذا التوجيـــه يعكس

في إيصال هذه القضايا ،والتي كشـــفت

إمكانية تطبيقه في المستقبل.

العتبارات إدارية وفنية.

النائب السيد فالح هاشم

بدور الصحافة والجهات التي شـــاركت

يطيل من عمـــره ويدعم إيراداته،

اســـتدامة الصناديـــق التقاعديـــة،

وقالت :إن االستثمارات لها أهمية

حـــرص ســـموه علـــى المتابعـــة الحثيثة

إدراج األجانـــب فـــي الصندوق بما

بيـــن المعـــاش التقاعـــدي والراتب،

وبيان حجم إيرادات االشـــتراكات

المســـاكن العشـــوائية فـــي األحيـــاء

وأشـــارت إلى أن الهيئـــة اقترحت

وهـــو خيـــار مطـــروح لدراســـة

االســـتثمارات فـــي تقييـــم العجـــز،

البلديـــات والتخطيـــط العمراني ووزارة

عوائد االستثمارات.

األخيـــرة

إلـــى

االستثمارات أجلت
العجز االكتواري
وسيتم احتسابها
في الفوائض

مراعاة الحاالت
الخاصة التي لم
تسجل قبل 11
أغسطس

وأكـــدت أن فوائـــض الصنـــدوق

للمرســـوم

ولفتـــت

خليفـــة ،إلى وزارتي األشـــغال وشـــؤون

الهيئة قدمت اإلرشادات للجامعين بين الراتب والمعاش التقاعدي

المســـابقات التي تمنح الشـــباب الفرصة
إلظهـــار القـــدرات وتقديـــم االبداعـــات”،
مشـــيرا إلـــى أن اختيـــار أعضـــاء لجنـــة
التحكيـــم جـــاء بفضـــل الخبـــرات التـــي

يمتلكونهـــا واألخـــاق العاليـــة التـــي

يتمتعـــون بهـــا ،وباعتبارهم قـــدوة لكثير
مـــن الشـــباب ،موضحـــا أن المســـابقة

ستثري الحركة الشبابية .

تشـــارك رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن

مـــن تداعيات جائحـــة فيروس كورونا

البحرينيـــة عهدية أحمد فـــي فعاليات

المســـتجد ،مبينة أن أهمية مشـــاركتها

ملتقـــى قـــادة اإلعـــام العربي الســـابع
بعنـــوان( :تحوالت اإلعـــام في أوقات
األزمات) ،الذي انطلقت أعماله اإلثنين
الماضـــي عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي
اإلعالمـــي العربـــي عـــن بعـــد ،وتحـــت
رعايـــة األميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول
العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط ،بمشـــاركة

العربي ..حرية الممارســـة ومســـؤولية
المهنـــة” ،بمشـــاركة عـــدد مـــن الزمـــاء

الصحافييـــن واإلعالمييـــن الذيـــن

يعملون فـــي المؤسســـات المتخصصة
بعـــدد مـــن الـــدول العربيـــة الشـــقيقة،
مشـــيرة إلـــى أن الملتقـــى فـــي يوميـــه

األول والثانـــي حفـــل بالعديـــد مـــن

واسعة من عدد من وزراء اإلعالم في

المشـــاركات المتميـــزة ،ونوقشـــت فيه

العربية وأهل االختصاص.

بالنســـبة لمســـتقبل اإلعـــام فـــي وقت

العالـــم العربي والمســـؤولين بالجامعة
وأوضحـــت أن مشـــاركتها في جلســـة
اليـــوم الخميـــس ،فـــي ختـــام فعاليات
الملتقى ،ستعقد تحت عنوان “اإلعالم

قضايـــا إعالميـــة ذات أهميـــة بالغـــة
األزمات.

وأشـــادت بانعقـــاد الملتقـــى فـــي ظـــل

األزمـــة التـــي “تعيشـــها أمتنـــا العربيـــة

تأتـــي فـــي ســـياق الـــدور الـــذي تلعبـــه
جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة فـــي
إبـــراز المنجـــزات التي حققتهـــا مملكة
البحريـــن فـــي العديـــد مـــن المجاالت،
خصوصـــا فيمـــا يقـــوم بـــه اإلعـــام
البحريني في مساندة الفريق الوطني
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا
(كوفيد  ،)19 -من دور كبير في توعية
المواطنين والمقيمين بضرورة التقييد
باإلرشـــادات واإلجـــراءات االحترازية،
المتعلقـــة بالتباعـــد االجتماعـــي ،فـــي
ســـبيل الوقايـــة والحـــد مـــن انتشـــار
فيروس كورونا (كوفيد .”)19 -
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“دراسات” يستعرض تجارب الدول في مواجهة كورونا
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جـــــــدوى الـــتـــشـــريـــعـــات تـــنـــكـــشـــف بــــــاألزمــــــات مـــثـــلـــمـــا حــــــدث مـــــع الـــجـــائـــحـــة
إبراهيم النهام

نظـــم مركـــز البحريـــن للدراســـات االســـتراتيجية
والدولية والطاقة يوم أمس حوارًا فكريّــــا موســـعً ا

عبـــر تطبيق زوم بعنـــوان (حوكمة الصحـــة العامة)

وقـــال التميمـــي فـــي بدايـــة حديثـــه “سنســـتعرض

التشريعات”.

وإدارة مدير المعلومات في ديوان رئيس الوزراء،

ولـــكل بلـــد هنـــا خصوصيتـــه بذلـــك ،وعليـــه فمـــن

تمامـــا كمـــا حدث في أزمـــة جائحـــة كورونا ،حيث

اليـــوم التشـــريعات الصحيـــة العامـــة لـــدول عـــدة،

قدمهـــا عـــدد من الباحثيـــن في السياســـات العامة،

الصعب أن يكون هنالك عملية (كوبي بيست) لهذه

اإلعالمي إبراهيم التميمي.

الطـــوارئ ،وخصصـــت لذلـــك لمتابعـــة تطويـــر

وأضاف “جدوى التشريعات تنكشف في األزمات،

وتحسين التشريعات وآلية العمل الراهنة”.

غيـــرت الكثير منها سياســـاتها الصحية في أوقات

انفوجرافيك.

وتنشـــر “البـــاد” ملخصـــا للنـــدوة بتصميـــم
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ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﺻﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ

ﻭﺳﻤﺢ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝٌ ،

ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺣﻔﻼﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻻﻧﻌﻘﺎﺩ

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻔﺎﺟﺌﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻟﺸﺮﺍء ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻣﻦ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺑﺪﺃﺕ

@albiladpress

اﻟﻴﻮﻧﺎن

اﻟﺒﻮﺳﻨﻪ واﻟﻬﺮﺳﻚ

ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﻭﻱ

ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺷﺮﺍء

ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ

ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺯﻣﺔ.

ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2001
ﻣﻌﻬﺪ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻛﻮﺥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ  16ﻭﻻﻳﺔ

ﻓﻲ  28ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺮﺽ

 -ﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ

)ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ(.

ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻠﻨﺪﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻋﻤﻞ

ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

 ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ.

ﺍﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺑﺎء

 ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ.

ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﻛﻤﺤﺎﺟﺮ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﺻﻐﺮ ،ﺳﻤﻲ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺑﺎء ،ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ

ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻄﻂ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺑﺔ.

(مقفلة)(م)
ش.م.ب
اإلسالمي
البركة
بنك
ش.م.ب.
اإلسالمي
البركة
بنك

سبتمبر 2020
في  30يونيو
الموحدة
المرحلية
القوائم المالية
2019
المختصرة30
الموحدة
المالية
القوائم
القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020مراجعة)

في  30يونيو ( 2020مراجعة)
املوحدة للمركز املايل
القائمة املرحلية

القائمة املرحلية املوحدة للدخل

يف � 30سبتمرب ( 2019مراجعة)

مراجعة
 30يونيو 2020
ألف دينار بحريني

� 30سبتمرب 2019
�ألف دينار بحريني

مدققة
 31ديسمبر 2019
مدققةدينار بحريني
ألف

الموجودات
وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
نقد�ملوجود�ت
القبض
مستحقة
مبالغ
نقد و�أر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية
إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحق القبض
مبالغ م�ستحقة �لقب�ض
مشاركاتمنتهية بالتمليك و�إجارة م�ستحقة �لقب�ض
�إجارة
استثمارات
�مل�ساركة
��ستثمار�تعقارية
استثمارات
مشروع مشترك
استثمار في
��ستثمار�ت عقارية
ومعدات
ممتلكات
م�سروع م�سرتك
��ستثمار يف
الشهرة
ممتلكات ومعد�ت
موجودات أخرى
الموجودات
مجموع
م�ج�د�ت �أخرى

927,946
28,466

834,766
33.100

39,237
120,141
22,027
17,515
126,466
39,184
23,101
220,589

32,585
104,385
14,714
21.724
103.897
35,440
23.026
187,124

�ل�سهرة

6.096

5,414

المطلوبات�ملوجود�ت
جمموع
وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون ثانوية وحقوق المالك

822.016

808,252

المطلوبات
�ملطلوبات وحقوق حاملي ح�سابات �ال�ستثمار وديون ثانوية وحقوق �ملالك

مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
جارية
حسابات
�ملطلوبات
م�ستحقةاألجل
مبالغمتوسط
تمويل
لبن�ك وم�ؤ�س�سات مالية
ح�سابات جارية
أخرى
مطلوبات
المطلوباتأجل
مجموع مت��سط �ل
مت�يل

مطل�بات �أخرى

42.879
191.526
441,785
531.864
99,906
6.589

42,466
209,548
455,738
492,978
151,648
5,292

حسابات االستثمار
حاملي
حقوق
�ملطلوبات
جمموع
ح�سابات واألفراد
غير المالية
المؤسسات
�ال�ستثمار
حاملي
حقوق
المالية
المؤسسات
ثانوية
ديون
مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

607,386

�ملالك
حقوق
ثانوية
ديون
أ�ض �ملال
ر�
المالك
حقوق
�ملال �لإ�سايف فئة 1
ر�أ�ض
رأس المال
�إحتياطيات
رأس المال اإلضافي فئة 1
خ�سائر مرت�كمة
إحتياطيات�لعائدة مل�ساهمي �ل�سركة �الأم
�حلقوق
خسائر متراكمة
حق�ق غري م�سيطرة
حقوق �ملالك
لمساهمي الشركة األم
جمموعالعائدة
الحقوق
وحقوق حاملي ح�سابات �ال�ستثمار وديون ثانوية وحقوق �ملالك
جمموع �ملطلوبات
حقوق غير مسيطرة
بنود غري مدرجة يف �مليز�نية:
ح�سابات �ال�ستثمار
حاملي المالك
حقوق حقوق
مجموع
�لتز�مات حمتملة
و�رتباطاتحاملي حسابات االستثمار وديون ثانوية وحقوق المالك
المطلوبات وحقوق
مجموع

129,969
169,548
70.622
106,580
268.567
89,535
107.330
280,515
102.502
5,790
205.328
5,548
1.975
17,830
5.531
5,467
20.965
23,984

541,691

4,792

5,529

46.167
41.470
51,445
1.805
41,847
()8.210
()1,534
81.232
()758
10.805
92.037
91,000
822.016
9,422

51,445
41,847
51,445
()1,659
41,847
()753
()3,975
90,880
()2,753
9,554
100,434
86,564
808,252
8,615

155.521
100,422

204,769
95,179

دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة
تمويالت

�لدخل
استثمارات

دخل من موجودات ممولة ذاتيا

للفرتة – صافي
االضمحالل
مخصص
(�خل�سارة)
�لدخل /

()83
476

24
()669

485
()9
476

()670
1
()669

�ل�سركة �لأم
م�ساهمي
الضرائب
الدخل قبل
حق�قصافي
م�سيطرة
حق�ق غري
الضرائب
الدخل للفترة

191,765

242,212
127,165

حقوق غير مسيطرة

ر�أ�ض �ملال
�ألف
رأس
دينار
المـــال
بحريني
دينار
ألف
بحريني

ألف دينار
بحريني

8.557
8,757
-----8,757
8,557

3.275
3,275-----3,275
3,275

()12
 ()22 - - - 5- 1
()17( )11

�لر�سيد يف  1يناير 2019
2020
�لتغري�ت  1يناير
الرصيد في
�لقيمة �لعادلة
�ملرت�كمة يف
�إحتياطي حت�يل �لعملة �لأجنبية
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
تحويل�ملال
إ�سد�ر ر�أ�ض
�
العملة األجنبية
إحتياطي
تعديل �لد�ئم فئة 1
خسارةأ�ض �ملال
إثباتإ�سد�ر ر�
�
�ملال �لد�ئم فئة 1
منحة ر�أ�ض
تخفي�ض
حكومية
إثبات
المكاسب�لد�ئم فئة
��سرتد�دفير�أ�ض �ملال
والخسائر1االكتوارية
التغيرات
للفترة و�خل�سائر �لكت��رية
الدخل�ملك�سب
�لتغري يف
صافي
�سايف �لدخل للفرتة
2020
يونيو
30
في
الرصيد
�لر�سيد يف � 30سبتمرب 2019

46.167
51,445
 5,278----51,445
51,445

41,847
41,847

2019يف  1يناير 2018
عر�سه كما
�لر�سيد
معاديناير
في 1
الرصيد
�لتغري�ت �ملرت�كمة يف �لقيمة �لعادلة
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
�إحتياطي حت�يل �لعملة �لأجنبية
إحتياطي تحويل العملة األجنبية
ناجتةمنمن
�إعادة قيا�ض مكا�سب
إعادة قياس مكاسب ناتجة
�ملحددة
خطةخطة
�ملز�ياالمحددة
المزايا
�لد�ئم فئة
إصدارأ�ض �ملال
ر�
الدائم 1فئة 1
رأس المال
للفرتة
�لدخل
�سايف
فئة 1
(�خل�سارة)الدائم
رأس المال
شطب
�سبتمرب 2018
الدخليف 30
�لر�سيد
للفترة
صافي

46.167
46.167
----46.167 -

41.470--11,310
41.470
()5,65541.470

8.557
8.558
----8.557-

الرصيد في  30يونيو 2019

46.167

47,125

8.558

ال�سركاء يف الإجناز

41.470
41,847-11,310
()5,655
()5,278
-

�حلق�ق �لعائدة مل�ساهمي �ل�سركة �لأم
�إحتياطيات
لمساهمي
الحقوق
تقييمالشركة األم�سرف �لعمالت
العائدة �إعادة
�لقيمة
�لتغري�ت �ملرت�كمة يف
خطة �ملز�يا
احتياطيات
�لأجنبية
�ملمتلكات و�ملعد�ت
�لعادلة لال�ستثمار�ت
�ملحددة للم�ظفني
خطة المزايا
إعادة تقييم
التغيرات
صرف
�ألف المحددة
�ألف
�ألف
الممتلكات
�ألف المتراكمة في
األجنبية
العمالت
للموظفين
دينار بحريني
المعدات بحريني
دينار
دينار بحريني
بحرينيالعادلة
دينارالقيمة
ألف دينار
بحريني

20,267

11,875
6,472
2,456
8,759
1,514
24,201
1,446
197
()8,705
()2,713
17,467
()7,089
()18,507
()5,989
5,694
()916

()3,479
()5,844

2,215
()12,749
4,718

()234

18,344

1,527

14

959 24.572
(207)9.739

(16,245)1.637

()8.389
()19.765
)5,802( 4.807
()1,052

()5,440()6.338

()12,294()1.531

91

3,951

()3,597
1,981

()2,296()1.440

1,802
1,159

(1,655)1.451

()343

()152

816

1,503

614

1,316

202

187

816

1,503

38

179
1,981

-

11
()1.440

العائد إلى:

بنود غير مدرجة في الميزانية:

قان�نية
�ألف
قانونية
دينار
دينار
ألف
بحريني
بحريني

1,496
807

1,592

تشغيلية– �سايف
�ل�سمحالل
خم�س�ض
أخرى
مصروفات
�ل�سر�ئب
(�خل�سارة) قبل
التشغيلية
�لدخل /المصروفات
�سايفمجموع

حقوق مساهمي الشركة األم

عامة
�ألف
عامة
دينار
بحرينيدينار
ألف
بحريني

158
3.482
1.335
539

487
2,287

421
6,132 8.204
3.776
7,659
1.364

()1,184
559

استردادات من شطب التمويل
�لعائد �إىل:

2,001

1,364

4.202
4.387
8.589
()6.836
1.450
()5.386
3.203

()3.016
()693

�ل�سر�ئب

2020

دينارأ�سهر �ملنتهية
للت�سعة �
ألف
� 30سبتمرب
يف
بحريني
2018
2019
�ألف دينار
�ألف دينار
بحريني
بحريني 16,980
18,266

ألف دينار بحريني

ألف دينار بحريني

ألف دينار بحريني

حق�ق غري
�أرباح مبقاة /
م�سيطرة
�ملجم�ع
(خ�سائر مرت�كمة)
�ألف
�ألف
حقوق غير
�ألف أرباح مبقاة  /دينار المجموع
�ألف
دينار
مسيطرة
(خسائر متراكمة)بحريني ألف دينار
ديناربحريني
بحريني ألفدينار
دينار بحريني
بحريني
ألف دينار بحريني

بحريني

390
()455()838
()616
 - - - - -()1,071()448

-

269
269

()10.674
()13,089
 ()2,627()1,830
----()14,919
()13,301

()8.210
 ()758 - - ()3,3317225,655
 - 6141,802
()2,753()753

10.807
81.232
91,000
()5
()838
()1,428()616( )2,627
5,278
()1,830
11,310
()3,331
- 722
(- 5 )5,278
1 614
1
179
1,802
86,564
9,554
90,880

3.275
3.275
----3.275

()12( )44
 -2 5
 - -(- )39

390 364
()14
 19 - - -- 350

450
269
 - - - -450 -

()5.246
()10.674
 ()2.903()3,106
---)8.149( -

)8.210( 31
 - - -5,655
()1.451
1,316
()1.420

67.068
10.807 13.514
81.233 53.554
()23
()9
()14
()4.423(14 )1.520( 19)2.903
()1,687
()3,106
81
3 2
5
11,310
 41.47041.470
()1.440
11
()1.451
187 11.999
1,316 90.661
102.660

3.275

()10

409

269

()13,780

()1,239

-

90,774

األنشطة التشغيلية
صافي الدخل قبل الضرائب
�الأن�سطة �لت�سغيلية

�ل�سر�ئب
(�خل�سارة)
قبلالتالية:
للبنود
�سايف �لدخل  /تعديالت
تعديالت للبن�د �لتالية:
استهالك
��ستهالك
مخصص اإلضمحالل – صافي
خم�س�ض �لإ�سمحالل – �سايف
ومعد�تممتلكات ومعدات
ممتلكات من بيع
مك�سب من بيع مكسب
��ستثمار�ت
من بيع استثمارات
مك�سب من بيع مكسب
دخل �أرباح �لأ�سهم
حصة البنك من دخل االستثمار في مشروع مشترك
ح�سة �لبنك من مك�سب ناجت من �ل�ستثمار يف م�سروع م�سرتك
إطفاء خسارة تعديل
�لربح �لت�سغيلي قبل �لتغري�ت يف �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات �لت�سغيلية

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

�لت�سغيلية:
و�ملطل�بات
�مل�ج�د�ت
والمطلوبات التشغيلية:
الموجودات
التغيرات في
�سايف �لتغري�ت يفصافي
�أر�سدة �لإحتياطيات �لإجبارية لدى بن�ك مركزية
أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية
مبالغ م�ستحقة �لقب�ض
إجارة القبض
مستحقة
�إجارة منتهية مبالغ
م�ستحقة �لقب�ض
بالتمليك و�
إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض
�مل�ساركة
م�ج�د�ت �أخرى مشاركات
مطل�بات �أخرى
موجودات أخرى
مبالغ م�ستحقة لبن�ك وم�ؤ�س�سات مالية
مطلوبات أخرى
ح�سابات جارية
لبنوك ومؤسسات مالية
ح�سابات مستحقة
حق�ق حاملي مبالغ
�ل�ستثمار
�سر�ئب مدف�عة حسابات جارية
�لت�سغيلية
حساباتأن�سطة
(�مل�ستخدم يف) �ل
االستثمار
�سايف �لنقد من /حقوق حاملي
�الأن�سطة �ال�ستثمارية
ضرائب مدفوعة
�سر�ء ��ستثمار�ت
بيع ��ستثمار�ت صافي النقد من األنشطة التشغيلية
ومعد�ت
ممتلكات
�سايف (�سر�ء)  /بيع
االستثمارية
األنشطة
�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية
شراء استثمارات
�الأن�سطة �لتمويلية
استثمارات تم بيعها  /استردادها
دي�ن ثان�ية
مت�يل مت��سط �لأجل
صافي بيع ممتلكات ومعدات
�إ�سد�ر ر�أ�ض �ملال �لد�ئم فئة 1
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
�سايف �لنقد (�مل�ستخدم يف)  /من �لأن�سطة �لتم�يلية
األنشطة التمويلية

أجنبية
عمالت �
ثانوية
تعديالت حت�يل ديون

92.039
9,422
()843
)4,055(10
5,278
()1,020
 11,310 -)5,278( 1
2
202
1,981
8,615
100,434

9,322

1,159

1.655

()1.531

2,215
916

2,713
3,597
3,479
()61
()5
()2,109
()1,055
-16
()14
()3,331
6,279
1,241

()14,233
28,491
36,690
9,529
1,297
()2,642
9,296
4,530
()27,218
()379
()92
()4,209
3,725
22,569
6,651
()38,886
()126
15,756
22,828
65,695
()235

()161,157
100,901
107,209
()6,847
()60,795
()108,439

102,708
()1,297
76
()541
()6,272
()1,221

1.053

1.637
6.3382.296
(- )5
()693
()1.010
()80( )14
()17
5.654 -

3,975

()10.383
()2,929
()14.890
6.59113.684
11.7882.789
4.02315,829
(5.391 )5
()6.689
(1.220 )120
()4.641( )532
()169
()7.457
)2.105(47,784
-

()66.591
34.18073.018
439
()31.972

()102,418

)2.615(62.855
)1.333( 140
18.850
()39.423
14.902

()3,375
()738

تمويل متوسط األجل

7,313

()126

استالم منحة حكومية

721

ينايرمن ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي1النقد
�لنقد وما يف حكمه يف

�لفرتة
تعديالتنهاية
مجموع �لنقد وما يف حكمه يف
عمالت أجنبية
تحويل
حقوق المالك
ي�ستمل �لنقد وما يف حكمه على ما يلي:
لغر�ض �لقائمة �ملرحلية
ألف دينار
�لنقديةحكمه
للتدفقاتوما في
الزيادة في النقد
بحريني

�ألف
دينار بحريني

�ألف
دينار بحريني

()3.570( )943

�سايف �لنق�ص يف �لنقد وما يف حكمه

جمم�ع حق�ق
�ملالك

للستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
ألف دينار
دينار �سبتمرب
ألفيف 30
�لت�سعة �أ�سهر �ملنتهية
بحريني
بحريني
2018
2019

2019
ألف دينار
بحريني

13,208
14,284
()18,097
27,492
()23,025
3,399
2,595
()14,698
()20,430
5,569
7,062

إستهالك

صافي الدخل التشغيلي

للستة أشهر المنتهية في  30يونيولفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2019مراجعة)

12.488
13.518
)14,544( 26.006
()20.073
2,028
4.860
()12,516
()15.213
5,828 10.793

�ملجم�عة من مبيعات �لتم�يل �لذ�تي
دخلتمويالت
استثماراتمن �لتم�يل �لذ�تي و�لتم�يالت �لأخرى و�ل�ستثمار�ت
دخل �ملجم�عة
�إير�د�ت �خلدمات �مل�سرفية
دخل من موجودات ممولة ذاتيا
�إير�د�ت �أخرى
ودخلمنآخر
�ملجم�عةالخدمات
ح�سةدخل من
حق�ق حاملي ح�سابات
المصرفية�ل�كيل
كم�سارب /ر�س�م
المصرفية
إيرادات
5
600
�مليز�نية وعاء �ل�كالة
الخدمات يف
غري �ملدرجة
�لإ�ستثمار
8.722
7,955
�لدخل �لت�سغيلي
جمموع
دخل آخر
�مل�سروفات �لت�سغيلية
المجموعة كمضارب  /رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة
حصة
()3.078
()2,903
م�سروفات
�مل�ظفنيووعاء الوكالة
الميزانية
في
()578
()1,660
�إ�ستهالك
مجموع الدخل التشغيلي
()2.743
()1,649
م�سروفات ت�سغيلية �أخرى
المصروفات التشغيلية
()6.399
()6,212
جمموع �مل�سروفات �لت�سغيلية
الموظفين
مصروفات
2.323
1,743
�لت�سغيلي
�سايف �لدخل
333
4,369
863
555

80,852
927,946

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020مراجعة)

للثالثة �أ�سهر �ملنتهية
يف � 30سبتمرب
2018
2019
�ألف دينار
�ألف دينار
بحريني
بحريني

3,991
دخل مبيعات �لتم�يل �مل�سرتك
دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة
5,158
دخل من �لتم�يل �مل�سرتك و�لتم�يالت �لأخرى و�ل�ستثمار�ت
االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
م�ج�د�تحاملي
عائد حقوق
9,149
حسابات م�سرتكة
مم�لة ب�س�رة
دخل من
()8,481
�ل�ستثمار قبل ح�سة �ملجم�عة كم�سارب
ح�سابات
حق�ق حاملي
كمضارب
المجموعة
عائدحصة
567
ح�سة �ملجم�عة كم�سارب
عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
()7,914
عائد حق�ق حاملي ح�سابات �لإ�ستثمار
المال
وكرب
كمضارب
المجموعة
ح�سةحصة
1,235
كم�سارب وكرب �ملال
�ملجموعة

113.890
834,766

القائمةحسابات االستثمار
حقوق حاملي
املرحلية املوحدة للتغريات يف حقوق املالك
109,429
التزامات محتملة وارتباطات
لفرتة �لت�سعة �أ�سهر �ملنتهية يف � 30سبتمرب ( 2019مر�جعة)

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية

لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2019مراجعة)

 31دي�سمرب 2018
�ألف دينار بحريني

173,704
185,873
111,280
108,594
160,184
115,652
106,086
286,272
92,974
5,796
271,222
5,531
1,976
17,516
5,545
5,038
25,105
23,970

ر�أ�ض �ملال �لإ�سايف
فئة 1
رأس المال
اإلضافي
�ألف
فئة
دينار 1بحريني

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020مراجعة)

النقد وما في حكمه في  1يناير

نقد يف �ل�سندوق
100,422
مطلقة الفترة
في نهاية
في حكمه
أر�سدة لدى بن�كالنقد وما
ح�سابات
مركزية يف
�
أخرىللتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه
المرحلية
القائمة
لغرض
(� )606أر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية �
على ما يلي:
�سلع دولية
()2,850مبالغ م�ستحقة �لقب�ض -

()42,563

-

()22.745

7,296
103,701

()1.069
120.557

99.504

28.540

61,138
()2.421
74.136

97.812
()3.987
103.701

()3,331
722
6
816

أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة

13,675
173.640
5,905
41,558
15,016
61,138
54,349

14.764
132.241
5.974
11.618
65.456
97.81215.029

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

72,622

22.721

95,179

مبالغ مستحقة القبض  -سلع دولية

31,653

90.245

نقد في الصندوق

4.246

132.241
173,640
ال�سادة
من قبل
مت ا�ستخراج هذه البيانات من القوائم املالية املراجعة
92.040
 33اإرن�ست ويونغ ومتت مراجعتها بتاريخ  --اأغ�سط�س 2019

()4,793

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة

3
إرنست ويونغ وتمت مراجعتها بتاريخ  11أغسطس 2020
11,310
حمد عبداهلل العقاب
عدنان اأحمد يو�سف
خالد را�سد الزياين
1,503
العقاب
عبدهللا
حمد
يوسف
أحمد
عدنان
الكواري
سلمان
صالح
الرئي�س التنفيذي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة
الرئيس التنفيذي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
100,096

بنك الربكة الإ�سالمي �س.م.ب� ،ض.ب � 1882ملنامة ،مملكة �لبحرين (مرخ�ض من قبل م�سرف �لبحرين �ملركزي كم�سرف جتزئة �إ�سالمي)

www.albaraka.bh
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إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

حين يصمت النائب
Û Ûقبل عدة أيام بادر عدد من النواب الكرام ،بمطالبة الحكومة الرشيدة
بتأجيــل أقســاط القــروض البنكيــة واإلســكانية وغيرهــا للمواطنيــن،
لفتــرة ثالثــة أشــهر وأكثــر ،ببــادرة تنســجم مــع مســتجدات المرحلــة
ومتطلباتها ،يكون (المواطن) بها على رأس أولوياتها.

تــاق تجاوبًــا حماســيًّ ا إال مــن قبــل حفنه
ِ
Û Ûهــذه المبــادرة الكريمــة ،لــم
قليلــة مــن النواب ،في حين التزم اآلخرون منهم الصمت بشــكل غير

مفهوم ،وال يعبر عن اإلرادة الشعبية ،وال يقربها قيد شعره ،فلماذا؟

Û Ûفــي المقابــل ،يقــدم عدد واســع مــن المواطنيــن جملة من التســاؤالت

ممثلون من مختلف الجهات يستعدون للجولة

مساكن سار العمالية  ...مأوى لغير اآلدميين
“^” تـــدق نــاقـــوس الخطـر
سعيد محمد

عــن النــواب ،أيــن هــم منــذ بدايــة اإلجــازة البرلمانيــة؟ لماذا لــم يفعل

كان من اليســـير رؤيـــة عالمات الخوف

تحـــت عنـــوان ”:في ســـار ..الوضـــع غير

المواطنيــن فــي دوائرهم حين يســتدعي األمر ذلك؟ ولماذا يصمتون

وجـــوه العمـــال اآلســـيويين ،ومعها ربما

متعـــددة من المخالفـــات والتداخل بين

كثيــرون منهــم مكاتبهم الخدمية بهذه الفترة؟ لماذا ال يتواجدون مع
حين يفترض بهم المطالبة بحقوق الناس؟

Û Ûكــم منهــم فعــل دوره كممثــل للشــعب بشــكل فعلــي خــال الشــهور

والهلـــع واالســـتغراب والدهشـــة علـــى
مشـــاعر رجـــاء وعطـــف وتوقـــع “تغيـــر

الحال إلى األفضل” ،حين نظم المجلس

الماضيــة؟ كــم منهم فعل حســاباته في شــبكات التواصل االجتماعي

البلـــدي الشـــمالي بحضـــور النائب فالح

تطبيقــات (زووم) و(غوغــل ميــت)؟ كــم منهــم يــرد باهتمــام علــى

الدائرة الخامسة أحمد الكوهجي زيارة

لخدمــة النــاس؟ كــم منهــم نظــم النــدوات واللقــاءات النافعــة عبــر

هاشـــم ورئيـــس المجلس البلـــدي ممثل

االتصــاالت ،ويتواصــل مــع الجهــات الخدميــة بشــكل نافــع للمواطن،

صبيحـــة يوم األحد  9أغســـطس 2020

وليس لذر الرماد في العيون ،كم وكم؟

Û Ûإن التجربــة البرلمانيــة البحرينية لهــي رائعة ،ومتطورة ،وإن التعاون
الــذي تبديــه الســلطة التنفيذيــة مــع مجلــس النــواب ،لهــو مدرســة

كبــرى فــي الحكمة وفــي إدارة الدولــة الحديثة واالســتجابة لمطالب
المواطنين.

 Û Ûولكننــي -وأقولهــا آســفاً -بــأن هنالــك نوابــ ًا ال يســتثمرون الفــرص
بوجودهم في المجلس التشــريعي لخدمة الناس ،وفي أداء واجبهم

المطلوب ،في الوقت الذي ينتظر به المواطن منهم اإلنجاز الكثير.

عاما ننتظر بيت العمر
مواطنة لـ“^”ً 18 :

لمتابعة الرقابة والتفتيش على الســـكن

ســـار” ،وألقـــت فيه الضوء على مشـــاهد

التراخيـــص التجاريـــة واالســـتثمارية
والســـكنية ،ومشـــكلة مجمعـــات تعانـــي

الحشـــرات والقـــوارض ،وأخـــرى تعاني

فوضى ســـكن العمال األجانـــب ما يقلق

غياب “العمل”

الجماعي المشـــترك “ســـكن العزاب” في

ووفق خطة الزيارة ،فكان من المفترض

مختلف الوزارات ،فيما غاب عنها ممثل

االجتماعية وهيئة تنظيم ســـوق العمل

الدائـــرة الخامســـة بحضـــور ممثلين عن

أن تكـــون وزارة العمـــل والتنميـــة

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة.

ضمـــن فريـــق الممثليـــن عـــن الجهـــات

التوجيهات الســـامية الحديثة من سمو

الميدانيـــة ،وضمـــت كال مـــن :الجهـــاز

المعنيـــة بوضـــع آليـــة لمراقبـــة ومتابعة

والدفـــاع المدنـــي ،ووزارة الصحـــة،

وجـــرت هـــذه الزيـــارة قبـــل صـــدور

الحكوميـــة التـــي شـــاركت فـــي الجولة

رئيس الوزراء بشـــأن تكليـــف الوزارات

التنفيـــذي ببلديـــة المنطقـــة الشـــمالية،

سكن العمال.

ووزارة الداخليـــة ،وبالطبـــع ،اللجنـــة

تصحيح األوضاع

عبـــدهللا مبـــارك القبيســـي ،ومـــع ذلـــك،

الفنية بالمجلس البلدي الشمالي برئاسة

وبـــدا الوضـــع “غيـــر ســـار” فـــي زيـــارة

دعـــت مواطنـــة وزارة اإلســـكان ممثلة

يتكـــدس عمـــال في بيوت ضيقة أشـــبه

يقطنهـــا عـــدد كبيـــر مـــن الوافديـــن غير

بصـــرف وحـــدة ســـكنية لعائلتهـــا،

العيش اآلدمي ،فأولئك “األوادم” الذين

بضعـــة مواقـــع فـــي منطقة ســـار ،حيث

“بعلب الخطر” وتفتقر ألبسط متطلبات

بوزيرهـــا باســـم الحمـــر إلـــى اإلســـراع

يعيشـــون في الحجرات الضيقة وغرف

موضحة أن طلب زوجها وهو موظف

الصفيح والخشـــب ومرافقها ،هم بشـــر

بســـيط في القطاع الخاص ،يرجع إلى

لهم حقوق ،عالوة على ضبط مخالفات

العام .2002

أخـــرى مـــن قبيـــل تكـــدس المخلفـــات،

وأكـــدت بحديثها لـ”البـــاد” بأنها تقطن

وعـــدم إزالتهـــا وعـــدم صالحيـــة أنظمة

مـــع زوجهـــا وابنتهـــا الصغيـــرة (ثمـــان

تخزين المحال التجارية ،وليســـت هذه

ســـنوات) بغرفـــة ضيقـــة وخانقـــة فـــي

منـــزل عائلتـــه بالمحرق ،منـــذ أكثر من

الال ممكن.

ويومية صعبة.

البنـــت الصغيـــرة وتوفيـــر احتياجاتها

عشر ســـنوات كاملة ،بظروف معيشية

وأشارت إلى صعوبة تمكينها في تربية

ولفتـــت إلـــى أن الغرفة تســـتخدم لهم

المتزايـــدة نظـــرا النعـــدام الخصوصية

للعـــب البنت الصغيـــرة ،مبينة أن ليس
َ
خصوصـــا
لديهـــم أي خيـــارات تذكـــر،

أداء فـــروض الصـــاة ،متأملـــة بوحدة

كمصلـــى ومجلس وغرفـــة نوم ومكان

وأن راتب زوجهـــا ال يتخطى المائتين
والخمســـين دينـــارا فقـــط ،ممـــا يضـــع

خيـــار تأجير شـــقة خاصة في حســـبة

والمســـاحة الالزمـــة للدراســـة وحتـــى

سكنية تلم األسرة تحت سقف واحد.

وتنشر “البالد” والتي زار مندوبها سكن
المذكورة عد ًدا مـــن الصور التي توجز

الصـــورة جديـــدة بالنســـبة لمنطقة ســـار

أو مختلـــف المناطـــق فـــي المحافظـــات
األربـــع بالمملكـــة ،ولربمـــا بـــدت الصورة

فـــي مواقـــع ســـكن عمـــال أســـوأ بكثير،
ً
ً
واضحا كما
هدفا
وهذه الزيارة وضعت
أكـــده النائـــب هاشـــم ورئيـــس المجلس

الكوهجي ،وهو تصحيح هذه األوضاع
الخاطئـــة ،والتـــي طرحتها “البـــاد” في

موضوع نشـــرته بتاريخ  3مارس 2019

على أرض الواقع ..هذا المكان ال يصلح لالستخدام اآلدمي

راحة المواطنين والمقيمين.

فقـــد مضت الزيارة ليشـــير النائب فالح

إبراهيم النهام

االستعداد لمعاينة أحد المساكن المكتظة بالعمال

هاشـــم إلـــى أن وضعيـــة المنـــازل التـــي

الئقـــة للســـكن ،ومن حق هـــؤالء العمال

أن يكون لهم مســـتوى جيد من السكن،

وهذه مسؤولية أرباب العمل ،واستدرك
بالقـــول“ :أود أن أســـجل نقطة هنا ،فمن

المفترض أن تكون وزارة العمل حاضرة
في هذه الزيـــارة ،وعلمت أنهم اعتذروا
وهـــذا أمـــر غير مقبـــول؛ لكونهـــا الوزارة

المعنيـــة بصـــورة أساســـية عـــن ســـكن

العمـــال ،وحيـــن يتغيبون ،فهـــذا تقصير
منهـــم ،وســـيكون لـــي اتصـــال مـــع وزير

العمل حول هذا األمر؛ ألننا نتحدث عن
حقوق ناس” ،فالعمال الذين زرناهم لهم
حق الســـكن المناســـب والالئق ،وعليهم
تبعـــات ً
أيضـــا نظـــرًا لعيشـــهم فـــي هذه

األوضـــاع ،وهذه التبعـــات تنعكس على
مهام وزارات آخـــرى ومن المهم إيصال
الصـــورة الحقيقيـــة للواقـــع المعـــاش

أرض مسورة أصبحت مكبًا للنفايات

بالنسبة لهذه الشريحة من العمال”.

المخاطر

العمـــل وهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل

متواجديـــن؛ لمشـــاهدة الوضع المزري،
وكمـــا نعلـــم ،فـــإن مملكـــة البحريـــن،

في إشـــارته إلى مجمل أوضاع مواقع
ســـكن العمـــال ،يؤكـــد رئيـــس مجلـــس
البلـــدي الشـــمالي أحمـــد الكوهجـــي

أمـــورا قالها مرارًا وتكـــرارًا فيما يتعلق
بظـــروف معيشـــة العمـــال ســـواء فـــي
المـــزارع والمنـــازل غيـــر الالئقـــة فـــي

مناطـــق المحافظـــة الشـــمالية ،ليعيـــد

التشـــديد علـــى أهمية اتخـــاذ خطوات

حازمـــة وتطبيق اإلجراءات الســـريعة

والعاجلة لتعديل أوضاع سكن العمال،
وزاد قولـــه“ :فـــي مثـــل هـــذه الظروف

الصحيـــة مـــع احتـــرازات مكافحـــة
فيـــروس كورونـــا ،ومـــن قبـــل ً
أيضا ،ال
ً
يمكـــن أن يكـــون هـــذا الوضـــع مقبول،
ثـــم هـــذه المخاطر تنعكـــس ً
أيضا على

المواطنيـــن والمقيميـــن ممـــا يســـبب
الكثيـــر مـــن القلـــق ،لهذا البـــد أن نعمل

جميعً ـــا إلنهـــاء هـــذه الصورة الســـيئة،

فمعنـــا اليوم ممثلون عـــن جهات عدة،

وكان بودنـــا أن يكـــون ممثـــل وزارة

ووفق توجيهات عاهل البالد صاحب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب السمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل

خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيس مجلـــس الوزراء

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان
بن حمـــد آل خليفـــة ،يؤكـــدون حقوق
جميـــع الفئـــات ،والبحرين لهـــا مكانتها

المتميـــزة في شـــأن حقـــوق الوافدين،
ً
أيضـــا كمواطنيـــن بحرينييـــن
ونحـــن

لدينا ســـمات التعايـــش وحفظ حقوق
اآلخرين”.

ووجـــه كلمـــة إلـــى أصحـــاب العمـــل
”:نتمنـــى مـــن أربـــاب العمـــل االلتفـــات

إلـــى هـــذه النقطـــة وإيجـــاد مناطـــق
ومواقع ســـكنة الئقة لعمالتهم ً
بدل من

تكديسهم ً
مثل في غرفة واحدة بعدد
كبيـــر وهـــذا مدعاة النتشـــار األمراض،

وقد شاهنا مساكن ال تليق بالبشر”.

حال األسرة المغلوبة على أمرها.

إزالة  1113سيارة سكراب ومعروضة للبيع
بلدية المنطقة الشمالية

قامــت بلديــة المنطقــة الشــمالية بعمــل عــدد مــن اإلجــراءات
والحمــات للحــد مــن ظاهرة الســيارات “الســكراب” فــي مناطق
الشــمالية ،وأزالــت وخالفــت البلديــة مــا مجموعه  1113ســيارة
ســكراب ومعروضــة للبيــع وذلــك فــي النصــف األول مــن العــام

الجاري ،وذلك استنا ًدا إلى قانون النظافة رقم ( )10لسنة .2019
وتـــم تنظيـــم حمالت عـــدة إلزالـــة المركبات المهجـــورة في
ً
وفقا لجدول زمني ،إذ تـــم تنفيذ  17حملة
منطقـــة ســـلماباد

تفتيشـــية منها منذ مطلع العام الجاري ،تم على اثرها إزالة
 113ســـيارة ،وتـــم إصـــدار  1000إخطـــار لبعـــض المحـــات

والكراجـــات ،تم التنويه فيها بضرورة اإلزالة تمهي ًدا التخاذ

ما يلزم من إجراءات بلدية بشأنها.

ودعت البلدية الجميع إلى ضرورة التعاون في هذا الشـــأن،

مشـــيرا إلى أن مســـؤولية الحفاظ على البيئـــة وعلى حركة

السير مسؤولية مشتركة.

وقالت “إن عملية ترك الســـيارات في الطرق يســـبب أضرارا
بيئية كثيرة ،كما يتسبب في إرباك عملية الحركة المرورية
فـــي بعـــض الطـــرق” ،مؤك ًدا فـــي الوقت ذاتـــه أن بعض هذه

الســـيارات المركونـــة تتســـبب فـــي إخـــال الوضـــع األمنـــي

للمناطق ،إضافة إلى تشويه المنظر العام.

وأكـــدت البلدية مواجهة ظاهرة الســـيارات المهملة بتكثيف
الحمـــات والتوعية وتنبيـــه مالك الســـيارات بضرورة عدم

إهمـــال ســـياراتهم التـــي هـــي موجـــودة بالمناطق الســـكنية

والورش الصناعية ومناطق متفرقة.

وشـــدد علـــى ضـــرورة تعـــاون الجمهـــور مـــع عمليـــات إزالة

الســـيارات المهملـــة ،للقضـــاء علـــى تلك الظاهـــرة في جميع
المناطـــق وتطبيـــق عقوبـــات قانـــون النظافـــة العامـــة علـــى

المخالفين.

إقامة “بحرين االفتراضي
 ”2020في سبتمبر

“مصرف السالم” يربح  7.1مليون دينار في النصف األول

المنامة  -جمعية البحرين لشركات التكنولوجيا

تــســتــضــيــف شــركــة ورك س ــم ــارت إلدارة

ارتـــــفـــــاع ودائـــــــــع الــــعــــمــــاء بـــنـــســـبـــة % 15

الــفــعــالــيــات وجــمــعــيــة الــبــحــريــن لــشــركــات
الــتــكــنــولــوجــيــا فــعــالــيــة اف ــت ــراض ــي ــة عبر

اإلنــتــرنــت – “بــحــريــن االفــتــراضــي :2020

مؤتمر ومعرض عبر اإلنترنت” في الفترة

المنامة  -مصرف السالم

من  15إلــى  16سبتمبر  2020عبر منصة

أعلــن مصــرف الســام  -البحريــن (المتداولــة أســهمه تحــت الرمــز

افــتــراضــيــة .وســيــركــز بــرنــامــج البحرين

“ ”SALAMفــي بورصــة البحريــن والرمــز “ ”SALAM_BAHفــي ســوق

االفتراضي  2020على إنجازات البحرين

في مواجه التحديات وستجمع الفعالية

دبي المالي) ،عن تحقيق صافي أرباح عائدة للمساهمين مقدارها 7.1

القطاعات المختلفة لتتبادل الخبرات عن

مليــون دينــار بحرينــي في األشــهر الســتة األولــى من العــام  ،2020أي

كيفية الــتــعــامــل مــع “الــوضــع الــجــديــد ذو

بتراجــع بنســبة  % 42مقارنــة مــع األربــاح الصافيــة لنفــس الفترة من

الطابع الجديد”.

العــام  2019والبالغــة  12.3مليــون دينــار .وبلغ العائد على الســهم 3.3
فلــس فــي النصف األول من العــام  ،2020مقابل  5.7فلس في النصف
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وعلـــى الرغـــم مـــن اإلجـــراءات

بزيـــادة نســـبتها  .% 7كمـــا ارتفـــع

المصـــرف للتعامـــل مـــع اآلثـــار

بنســـبة  % 11ليبلـــغ  1.198مليـــار

االســـتثنائية

التـــي

اتخذهـــا

الســـلبية الناجمـــة عـــن تفشـــي

جائحـــة كوفيـــد  ،19فقـــد ارتفـــع

السياحة :تعديالت على  275مح ًال ضمن تطوير سوق المنامة

إجمالـــي الدخل التشـــغيلي خالل

المنامة  -هيئة السياحة

بنســـبة  % 10ليبلـــغ  50.2مليـــون

كشـــفت هيئـــة البحريـــن للســـياحة

المؤيد :تتابع هيئة البحرين للسياحة

والتطـــورات فـــي تنفيـــذ المرحلـــة

تطوير ســـوق المنامـــة ،التي تتضمن

والمعـــارض عـــن آخـــر المســـتجدات
الثانيـــة مـــن مشـــروع تطوير ســـوق

المنامـــة وإلعادة الســـوق إلى طابعه

التراثي .حيث عُ قد االجتماع التاسع
عبـــر االتصـــال المرئـــي اإللكترونـــي

للجنة تنظيم وتطوير ســـوق المنامة
القديـــم برئاســـة الرئيـــس التنفيـــذي

لهيئة البحرين للســـياحة والمعارض

نادر المؤيد يوم أمس األربعاء.

وتضمـــن االجتمـــاع التصديـــق علـــى
محضـــر االجتمـــاع الســـابق وعـــرض

آخـــر مســـتجدات تطويـــر المشـــروع

تشـــتمل أعمال التطويـــر على تغيير
الواجهـــات والالفتـــات الخاصـــة

بالمحالت التجارية وترميم المباني

هـــو واضـــح مـــن انخفـــاض نســـبة

التكاليـــف إلى الدخل من % 50.3

فـــي النصف األول من العام 2019

تميـــز موقع الســـوق القديـــم كوجهة

إلـــى  % 48.1فـــي النصـــف األول

سياحية أصيلة في المملكة .ونشهد
ً
واصل مستمرًا في تنفيذ
في الهيئة َت

من العام .2020

وبالنسبة لمجموع حقوق الملكية

أعمـــال المشـــروع بصـــورة سلســـة
ً
ووفقا ألعلى المعايير.
ومتسقة

فقد تراجع مـــن  324مليون دينار

فـــي نهايـــة العـــام  2019إلـــى 291

ويُ عقـــد االجتمـــاع بشـــكل دوري بين

مليون دينار خـــال النصف األول

جميـــع األطـــراف المعنيـــة ،مـــن أجل

من العام  2020بنسبة تراجع بلغت

مناقشة آخر تطورات هذا المشروع

بنسبة  .% 10ويُ عزى هذا التراجع

الرائـــد والـــذي يهـــدف إلـــى تنشـــيط

أساسا إلى تسجيل خسارة مع ّدلة
ً

قطـــاع الســـياحة بمملكـــة البحريـــن

في التقييم؛ بسبب آثار كوفيد 19

وزيـــادة مســـاهمته فـــي االقتصـــاد

وشـــارع التجار ،وشـــارع ولـــي العهد

البحريـــن للســـياحة والمعـــارض نادر

الكفاءة التشـــغيلية للمصرف ،كما

حيويـــة الســـوق فـــي الحفـــاظ علـــى

البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ،وهيئـــة

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة

إضافـــة إلـــى ذلـــك ،فقد تحســـنت

وتصـــب هـــذه الجهـــود فـــي زيـــادة

محيـــط الســـوق ،وهـــي شـــارع بـــاب

سوق المنامة.

للنصـــف األول من العـــام الماضي.

والمبانـــي علـــى نمـــط تراثـــي راق.

وزارة األشـــغال وشـــئون البلديـــات

وتركيب شـــبكة انترت واي فاي في

إجمالـــي بلـــغ  45.6مليـــون دينـــار

توحيد واجهـــات المحالت التجارية

الوطنـــي .وتتألـــف لجنـــة تطويـــر

البحريـــن ،وشـــارع الشـــيخ عبدهللا،

دينار ،وذلك مقابل دخل تشـــغيلي

والمعارض عن كثب مجريات أعمال

التراثية.
وتطـــول التعديـــات  275محـــاً
تجاريًا في  4شـــوارع رئيســـية على

النصـــف األول مـــن العـــام الجاري

التـــي نتجت عن تأجيل األقســـاط
عـــن عمـــاء التمويـــات لمـــدة 6
ً
وفقـــا لتوجيهـــات مصـــرف
أشـــهر

كل من
ســـوق المنامـــة ممثليـــن عـــن ٍ

والتخطيـــط

العمرانـــي،

البحرين المركزي.

وهيئـــة

ّ
وســـجل

مجمـــوع

موجـــودات

المصـــرف نمـــوً ا قويًـــا وارتفع إلى

التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي،

 2.194مليار دينار في نهاية شـــهر

ومجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة،

يونيو الجاري ،مقابل  2.047مليار

ومحافظـــة العاصمة ،ومجلس أمانة

دينـــار في نهاية العام الماضي ،أي

العاصمة .

رفيق النايض

خالد بن مستهيل المعشني

أثـــرت بشـــكل مباشـــر علـــى العمل

تحقيق نمو كبير ومتوازن وثابت

مجمـــوع محفظـــة التمويـــات
دينـــار ،مقابـــل  1.083مليـــار دينار

في نهاية العـــام الماضي .وواصل
المصرف حفاظه على مســـتويات
مريحـــة مـــن الســـيولة ،إذ ازدادت

ودائع العمالء بنســـبة  % 15لتبلغ

 1.316مليار دينار في نهاية شـــهر
يونيـــو  ،2020مقارنـــة مـــع 1.144

مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر
.2019

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف

السالم  -البحرين الشيخ خالد بن
مستهيل المعشني “على الرغم من
أن النصـــف األول مـــن العام 2020
كان مـــن أصعـــب األوقـــات التـــي

عالميا .وعلى الرغم من
المصرفي
ً
هـــذه التحديـــات ،التـــي تراوحـــت

بيـــن تأجيـــل أقســـاط التمويـــات
خســـائر إضافيـــة ،فـــإن الخطوات

اإلسراع في رقمنة األعمال ،زيادة

مـــن العمـــاء ووضـــع مخصصات

وهـــي متانـــة ومرونـــة العمليـــات،

التـــي اتبعهـــا ويواصـــل تنفيذهـــا

الحصـــة الســـوقية ،تعزيـــز جـــودة

مصـــرف الســـام تهـــدف إلـــى

تعزيز قدراته وســـرعة اســـتجابته

وزيادة اســـتعداده لمواصلة النمو
واالزدهـــار فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد

انتهـــاء الجائحة والتـــي قد تكون
أكثر تعقي ًدا”.
من جانبه ،صرح الرئيس التنفيذي
للمجموعـــة لـــدى مصرف الســـام

شـــهدناها فـــي تاريخنـــا الحديـــث

مـــن حيـــث التوســـع فـــي عملياته

الصعبة ،إذ ارتفعت ودائع العمالء

ويعود الفضل في ذلك إلى مرونة

بنســـبة  .% 11وقـــد أنهينا النصف

مصرف السالم قد حقق أداء طي ًبا

المنظـــور هنـــاك خمســـة جوانـــب

رئيسة يركز عليها مصرف السالم،

 البحريـــن ،رفيـــق النايـــض “لقـــدحققت أعمالنا الرئيسة أداء جي ًدا

ولم يكن باإلمـــكان التنبؤ بها ،فإن

فـــي أعمالـــه .وفـــي المســـتقبل

بشـــكل اســـتثنائي في هذه الفترة

اإليرادات ،وتبني مبادرات لضمان
الصحـــة والســـامة للموظفيـــن

والعمالء وخدمـــة المجتمع ،األمر
هيئ المصرف بشكل
الذي سوف يُ ّ

جيـــد لمزيد من االزدهـــار في ظل
الواقـــع الجديـــد الـــذي ستشـــهده

مرحلة ما بعد جائحة كورونا”.
قائل “لقد بدأنا
ً
» »واختتم النايض

بتنفيذ استراتيجية أعمال جديدة

في العام  2019ركزت بشكل
مكثف على تقوية وتوسيع

قدراتنا الرقمية ،لذلك توفرت

ونمـــو أنشـــطته بشـــكل متواصل.

بنسبة  % 15ومحفظة التمويالت

المصـــرف وقدرتـــه الكبيـــرة علـــى

األول من العام بميزانية عامة بلغ

من جهـــة ،وقـــوة أعمالـــه ووضعه

مليار دينار في نهاية العام .”2019

إلـــى فعاليته وســـرعة اســـتجابته

فـــي بداية النصـــف األول من هذا

التعاون والتواصل بين وحدات

وأضـــاف المعشـــني “أن تفشـــي

بشـــكل دؤوب وبتعـــاون وثيـــق

الرئيسة من جهة ،وما بين

اقتصـــادي عالمـــي وغمـــوض بالـــغ

المصـــرف .وبفضـــل هـــذه الجهود

التـــي فرضتهـــا الحكومـــات قـــد

عالية الجودة ،اســـتطاع المصرف

لنا المتطلبات والبنية الهيكلية
األساسية التي مكنتنا من

التكيُّف بسرعة مع مناخ العمل
الجديد الذي تطلب التحول إلى

مواجهـــة الصدمـــات الخارجيـــة

حجمها  2.2مليـــار دينار ،مقابل 2

المالـــي مـــن جهـــة أخـــرى ،إضافـــة

وأضاف أنه في ظل شح السيولة

المتقدمة من تحسين مستوى

لمواجهة مثل هذه التحديات”.

العـــام ،عملـــت فرق األعمـــال لدينا

األعمال واألقسام المساندة

الجائحـــة

أ ّدى

تباطـــؤ

لتحقيق أداء قوي في كافة أعمال

إلـــى

أن
فـــي البيئـــة االقتصاديـــة ،كمـــا ّ
اإلجراءات والسياســـات الوقائية

اســـتراتيجيا باالستحواذ
وقيامنا
ً
علـــى أصـــول ســـيادية وأصـــول

العمليات الرقمية بسرعة .كذلك

تمكنا بفضل هذه البنية الرقمية

الموظفين والعمالء خصوصا،

على الرغم من التحول إلى نموذج
العمل عن بعد .ونتيجة لذلك
فقد كنا نمتلك القدرة الالزمة

لالستجابة والتعامل مع هذه

الهزات غير المسبوقة”.

“التسهيالت” تربح  2.5مليون دينار للنصف األول

فــخــرو :الــشــركــة فــي وضـــع جــيــد للتعافي عــنــد عــــودة األنــشــطــة االقــتــصــاديــة لطبيعتها

مدينة عيسى  -التسهيالت التجارية

مليون دينـــار عن الفتـــرة المنتهية في 30

أعلنت شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب( .رمز التداول )BCFC.BH :عن تحقيق أرباح صافية موحدة بلغت  2.5مليون

يونيو  .2019وبلغ إجمالي أصول الشـــركة

دينار بحريني خالل األشهر الستة األولى المنتهية في  30يونيو  ،2020بانخفاض بلغ  % 77مقارنة بـ  10.8مليون دينار في الفترة

كمـــا فـــي  30يونيـــو  2020مبلغـــا وقـــدره

نفسها من العام  ،2019وبلغ العائد على السهم  13فلسا مقابل  54فلسا عن العام الماضي.
وبهذه المناســـبة عَ َّبـــر رئيس مجلس إدارة

لدعـــم األفـــراد والشـــركات المحليـــة ،ومن

وجميع شـــركاتها التابعة لها .ففي النصف

رضـــاه بالنتائج الماليـــة المتحققة في ظل

وينتعـــش االقتصـــاد بوتيـــرة أســـرع فـــي

إجمالي دخل تشـــغيلي وقـــدره  19مليون

الشـــركة عبـــد الرحمن يوســـف فخرو عن
إن أزمة
الظـــروف الحاليـــة ،وأشـــار قائـــا َّ

انتشـــار جائحة فيروس كورونا المستجد
(“كوفيـــد )”-19شـــكلت كارثـــة وتحديـــات

غير مسبوقة أدت فعليا إلى تأثر األنشطة
االقتصاديـــة فـــي البالد ســـلبا؛ األمـــر الذي

حدا بقيادتنا الرشيدة في مملكتنا الحبيبة
إلى التدخل عاجال لتقديم مبادرات رائدة

المتوقـــع أن تتعافـــى بيئـــة العمـــل الحالية
األشـــهر المقبلة .كما أن الشـــركة واعتمادا
علـــى إمكاناتهـــا وكفاءاتهـــا األساســـية
ومتانـــة مركزهـــا المالـــي ،فـــي وضـــع جيد

للتعافـــي عند عودة األنشـــطة االقتصادية

إلى طبيعتها”.

وتعليقا علـــى النتائج ،اســـتعرض الرئيس
التنفيـــذي عـــادل حبيل أداء الشـــركة األم

 384مليـــون دينـــار ،بانخفـــاض مقـــداره 6
 %مقارنة بمبلغ وقدره  410ماليين دينار

األول مـــن العـــام  ،2020حققـــت الشـــركة

بحريني عن الفترة المنتهية في  30يونيو
 .2019أما من حيث السيولة ،فإن الشركة

دينـــار بانخفـــاض مقـــداره  % 17مقارنـــة

فـــي وضـــع مالـــي قـــوي ومطمئـــن ،وقـــد

بمبلـــغ وقـــدره  23مليون دينـــار عن الفترة

عززت من مركزهـــا المالي ،وتتمتع بمعدل

نفســـها مـــن العـــام الماضـــي .أمـــا إجمالـــي

الدخـــل الشـــامل لألشـــهر الســـتة المنتهية
فـــي  30يونيو مـــن هذا العام ،فقد ســـجل
خســـائر صافيـــة بلغـــت  1.2مليـــون دينـــار
مقارنـــة بمبلـــغ وقدره  8مالييـــن دينار عن

عبدالرحمن فخرو

الفترة نفســـها مـــن العام الماضـــي .وبلغت
حقـــوق الملكيـــة كما فـــي  30يونيو 2020

مديونيـــة منخفـــض بواقع  1.9يســـاعدها

عادل حبيل

فـــي مجابهـــة حالـــة عـــدم االســـتقرار

مبلغا وقدره  132مليون دينار ،بانخفاض
وقـــدره  % 13مقارنـــة بمبلغ وقـــدره 152

والغموض في الوضع االقتصادي.
(التفاصيل في الموقع اإللكتروني)

“بتلكو” توسع نطاق شبكتها العالمية بنسبة % 49
الهملة  -بتلكو

تســتمر شــركة “بتلكــو” فــي دعــم مختلــف القطاعــات فــي هــذه الفتــرة
ً
خصوصــا فيمــا يخــص اســتمرارية األعمــال لــدى الشــركات
االســتثنائية،

والمؤسسات بمختلف أحجامها ،إذ قامت الشركة بتوسعة شبكتها العالمية
بنســبة % 49؛ الســتيعاب حركــة مــرور البيانات عبر الشــبكة واالســتخدام

المتزايــد للحلــول الرقميــة بمــا فيهــا الخدمــات المعتمــدة على شــبكة ،مثل

استجابة لتزايد
ً
حركة مرور البيانات
لمستويات قصوى
جديدة

وتمكنـــت “بتلكو” مـــن الحفاظ على

وكذلـــك االرتقـــاء بجـــودة خدمـــات

لجودة شبكتها العالمية ومرونتها.

رفعت الشركة الطاقات االستيعابية

نفـــس مســـتويات الكفـــاءة؛ نظـــرًا

األنترنت ومرونتها .وإضافة إلى ذلك

وأخذت “بتلكو” خطوات سباقة في

مـــع أكبـــر المواقـــع العالميـــة مثـــل

االنترنـــت وحركـــة المـــرور فيها عبر

الطلـــب المتزايد لدى المســـتخدمين

احتواء االســـتخدام المتزايد لشبكة
خطـــوات عـــدة مهمـــة ،مثـــل تطوير

ورفـــع مســـتوى شـــبكتها العالميـــة

“ ”Googleو””Facebook؛ لتلبيـــة
المحليين وللمشغلين اإلقليميين.

وتعـــد شـــركة “بتلكـــو” ضمـــن أبـــرز

البريـــة علـــى مســـتوى دول مجلـــس
التعـــاون الخليجـــي .وتأتـــي شـــبكة
“بتلكـــو” الخليـــج بمســـتوى متقـــدم
من قـــوة األداء والحلـــول اآلمنة ،ما
يمنحهـــا قـــدرة عالية علـــى مواجهة
خطـــر انقطـــاع خطـــوط الكابـــل أو

الوجـــود “ ،”PoPsوعلـــى ارتبـــاط

وبهـــذه المناســـبة ،صـــرّ ح المديـــر
لدى “بتلكو” عـــادل الديلمي :نواصل

وأضـــاف بقولـــه :تقـــوم شـــبكة

فـــي شـــركة “بتلكـــو” االلتـــزام بتلبية

الطلـــب المتنامـــي للبيانـــات ،بتوفير

عادل الديلمي

ومرتبطة بمراكز االتصاالت الرئيسة

بشـــبكات األلياف الضوئيـــة المحلية

التنفيـــذي لقطـــاع األعمـــال العالمية

مـــزودي خدمـــات االتصـــاالت التـــي
توفـــر الحلـــول اآلمنة عبـــر الكابالت

متكاملة وامنه بالكامل على الصعيد

ومـــزودي خدمات االتصاالت ونقاط

البري والبحري.

برامــج االجتماعــات االفتراضيــة واالتصــال المرئــي وإدارة العمليــات عن

بعد .وإضافة إلى محركات البحث ومنصات التواصل االجتماعي.

اإلقليميـــة والعالميـــة األخـــرى ،وهي

بمســـارات

ميـــزة مهمـــة تكـــون حلقـــة اتصـــال

األليـــاف

الضوئيـــة،

البنيـــة التحتيـــة التي تضمـــن كفاءة
شـــبكة

االتصـــاالت

وجاهزيتهـــا

انقطاع االتصال التي قد توثر ســـل ًبا
علـــى العمليـــات األساســـية للزبائـــن،

الكـــرام .ونســـعى عبر شـــبكة “بتلكو”

خـــال قدرتهـــا علـــى دمـــج االتصال

اتصـــاالت

لتلبيـــة مختلـــف احتياجـــات زبائننـــا

إضافة إلـــى توفير قيمـــة فريدة من

الخليج لمنـــح الزبائن من الشـــركات

بأنظمـــة الكابـــات البريـــة والبحرية

ومعـــززة

والمؤسســـات
متكاملـــة

شـــبكة

وموثوقـــة،

والدولية.

“بتلكـــو” العالميـــة بدور حيـــوي على
الصعيديـــن المحلـــي واإلقليمـــي ،إذ
إنهـــا تلبـــي احتياجـــات الزبائـــن فـــي

المملكـــة ،إضافـــة إلى دعم شـــركائنا
فـــي المنطقـــة .ويتماشـــى ذلـــك مـــع

استراتيجية “بتلكو” لتوفير خدمات
معالجة البيانات وحلول تكنولوجيا
المعلومـــات

واالتصـــاالت

علـــى

المستويين المحلي واإلقليمي.
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17111504

+973

38344464

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إدارة السجل

إعالن رقم  0000لسنة 2020

إعالن رقم ( )114820لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

بشأن تحويل شركة تضامن

شركة خليج البحرين لألسماك ش.ش.و لمالكتها مكية محسن عبدهللا

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السماهيجي

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قــد تقدم إليها

+973

17580939

القيد - 130518 :التاريخ20/08/12 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

+973

الســادة أصحــاب شــركة الســواني العالميــة البحريــن للتجــارة العامــة – شــركة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها

تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم  ،130518طالبين تحويل الشكل

السيد /عبدالمنعم مهدي علي حسن معيوف باعتباره المصفي القانوني لشركة

القانوني للشركة المذكورة الى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره

خليج البحرين لألســماك ش.ش.و لمالكتها مكية محسن عبدهللا السماهيجي،

 5,000د.ب (خمسة آالف دينار بحريني) ،بين كل من:

المســجلة كشــركة الشــخص الواحد بموجب القيد رقم  1-95678طالبا إشــهار

.1ساره احمد عبدهللا محمد النوري

انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجاري،

.2سعود عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المنصور

وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات التجارية الصــادر بالمرســوم بقانون رقم
 21لسنة .2001

التاريخ11/08/2020 :

التاريخ11/08/2020 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري

إدارة السجل التجاري

إعالن رقم ()CR2020-114587

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية

إدارة التسجيل

شركة سوفت سورفيس للتنسيق ش.ش.و

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

سجل تجاري رقم 132915

إعالن رقم ()CR2020-114319

تنازل – عن المحل التجاري

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه :الســيد عيســى عبدالحســن علي حســين بطلب تحويل
المحل التجاري التالي إلى السيدة /مريم أحمد محمد جواد
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليه
الســادة /الشــركاء في شــركة رايت فينجرللتنظيفات ذ.م.م ،المسجلة بموجب

بنــاء علــى قــرار الشــركة المالكــة لشــركة ســوفت ســورفيس للتنســيق ش.ش.و،

القيد رقم  ،1-122482طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى

المسجلة بموجب القيد رقم  ،132915بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد/السيدة :يسرى يوسف أحمد العرادي بطلب تحويل

شــركة الشــخص الواحــد برأســمال وقدره ( 1000ألــف) دينار بحرينــي لتصبح

 /منى جمعة عباس حسن عاشوري مصفية للشركة.

المحل التجاري التالي إلى السيد /إبراهيم حسن علي أبوحسن

مملوكة من الســيد  /حســين علي منصور علي عبداللطيف بعد تنازل الشــريك

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325من

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما

الثانــي الســيد  /صالــح أحمــد عبدالرضــا محمــد الشــواي عــن كامــل حصصــه

قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( )21لعــام

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

بالشركة.

 ،2001وعمــال بنــص المــادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمســتندات الالزمة ،خالل  15يوم

االسم التجاري

رقم القيد

رقم القيد

ورشة عيسى عبدالحسن لتصليح المكيفات والثالجات

17561-1

من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

االسم التجاري

عنوان المصفي :السيدة  /منى جمعة عباس حسن عاشوري
39971514 +973

فيستا الخضراء لتنسيق الحدائق

72056-03

القيد - 110844:التاريخ 10/08/2020 :

monajuma447@hotmail.com

وزارة العدل والشؤون االسالمية

التاريخ 09/08/2020 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة المحاكم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

رقم الكتاب CS 3002729505:

طلب رقم CR 2020-112382

بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تسجيل اسم تجاري

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييراالســم التجــاري ،فعلــى كل مــن لديــه أي

الســادة أصحــاب شــركة شــركة ســرين تضامــن ألصحابهــا أحمــد عثمــان أحمــد
حجــازي وشــريكيه  ،المســجلة بموجــب القيــد رقــم  110844طالبيــن تحويــل
الشــكل القانونــي للشــركة المذكورة إلى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأس
مال وقدره  2000ألفين دينار بحريني ،بين كل من:
.1

خالد سيد عبدالجيد عثمان

.2

محمد خالد سيد عبدالجيد

.3

أحمد عثمان أحمد حجازي

التاريخ 14/7/2020:

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنــص المــادة  325من
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم (  ) 21لعام

محامــي المدعــي  :عبــد هللا عباس الشــمالوي قد اقاموا هــذه الدعوى ضدد مدعى

 ، 2001وعمال بنص المادة  335من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني

عليه  :جهاز المساحة والتسجيل العقاري وغيره

فاطمة محمد عيسى أحمد بالشوك

االسم التجاري الحالي:

مختارالمســجلة بموجــب القيــد

الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمســتندات الالزمة ،خالل  15يوم

طالبيــن فيهــا الحكــم فــي مواجهــة المدعــى عليهــم مــن االول حتى التاســعة عشــر

فاطمة محمد عيسى أحمد بالشوك

من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وذلك على اإلعالن ،و ذلك على العنوان التالي:

بالــزام المســاحة والتســجيل العقــاري المدعــى عليهــم العشــرين بقيــد عقــد البيــع

فاطمة اف ام للتصميم والتدريب

عنوان المصفي :عنوان المصفس:

موضــوع التداعــي فــي ســجالتها الرســمية ونقــل ملكيــة االســهم باســم المدعــى

MOHAMMAD MUKHTAR

واصدار وثيقة عقارية .

34035017

لذا فان كل من لديه اعتراض على طلب المدعيين ان يتقدم لهذه المحكمة بطلب

رقم السجل137056-1 :

مشفوع باوجه اعتراضه وقد حددت المحكمة جلسة

رقــم  115543-1بتصفيــة الشــركة اختياريــا

وتعيين السادة  MOHAMMAD MUKHTARمصفيا للشركة.

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية بأن المدعي  :محمد الشيخ اسحاق العباسي

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االســـــم التجـــاري الجديد :

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة اي اج ام لألزيــاء ش.ش.و لمالكهــا محمــد

المحكمة  :المحكمة الكبرى الدائرة الثانية

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعالن

اســـــــم التاجـــــــــــر:

سجل تجاري رقم 115543-1

رقم الدعوى 02/2020/06981/1:

إدارة التسجيل

إعالن رقم ( )0000لسنة 2020

عالن بحل و تصفية شركة
شركة اي اج ام لألزياء ش.ش.و لمالكها محمد مختار

mukhtarsrd@gmail.com

 20/7/2020لنظر الدعوى

القيد 2020/ 11/08 - 122164
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قيد  94094 - 16االسم التجاري لياقت لمناولة البضائع

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها
الســيد  /اســامة يعقــوب خليــل ابراهيم باعتباره المصفي القانوني شــركة ســيان
ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 1

المحــالت التجاريــة التاليــة الــى الــى الســيدة  /زهــرة لياقت علــي هللا راكحا

 ، 109190 -طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها

ميان بدو فعلى كل م ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة

مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا ألحــكام  .قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر

خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001
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التجارية

تقــد م الينــا السيد/الســيدة ليقــات علــي هللا راكحا ميان بــدو بطلب تحويل/



خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تنازل عن المحل التجاري قيد عن المحل التجاري قيد المحل التجاري



ماتسكي ماريتايم ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيان التجارية ذ.م.م

الســادة اصحــاب شــركة مــوارد ماتســكي ذ.م.م .المســجلة بموجــب القيد رقم
 ، 122164طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة موارد ماتسكي ذ.م.م .الى

إعالن لسنة 2020

 2020 /12/8تاريخ الطلب
إعالن رقمCR2020 - 114031



بشأن تغيير االسم التجاري لشركة موارد ماتسكي ذ.م.م.
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قــد تقدم إليها

إدارة التسجيل

إدارة التسجيل



إدارة التسجيل
إعالن رقم  114588لسنة 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

225.2

296.7


ﻗﺴﻴﻤﺔ

09

local@albiladpress.com

4321  العدد- 1441  ذو الحجة23 - 2020  أغسطس13 الخميس

التعريف بوثيقة التعاون اإلستراتيجي بين المنامة واألمم المتحدة
 وزارة الخارجية- المنامة

:عبدهللا بن أحمد
تحقيق أهداف التنمية
المستدامة بمقدمة
األولويات

تــرأس وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة

أمــس االجتمــاع التعريفــي الــذي نظمتــه وزارة الخارجية عبر االتصــال اإللكتروني المرئي

 وبحضور أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة بين،ألعضاء الشبكة الوطنية للشؤون الدولية
 والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة،حكومــة مملكــة البحرين ووكاالت األمــم المتحدة

 والمدقــق القانوني ومحرر وثيقــة إطار التعاون،اإلنمائــي لــدى المملكــة ســتيفانو بيتيناتو
) بيــن مملكــة البحريــن ووكاالت األمــم2022 - 2020( اإلســتراتيجي والتنميــة المســتدامة

.المتحدة ألكساندر مكينزي

آل خليفـــة وضعـــت تحقيق أهـــداف التنمية

 فـــي مقدمـــة األولويـــات،2030 المســـتدامة

اإلســـتراتيجي

وثيقـــة

 رحـــب الشـــيخ،وفـــي مســـتهل االجتمـــاع

، قدم مكينـــزي خـــال االجتماع،مـــن جانبـــه
ً
عرضـــا إلطـــار التعـــاون اإلســـتراتيجي

 والتـــي تعتبر تعديال إلطار الشـــراكة،)2022

 مشـــيرً ا،الشـــكر لهم والجهات التي يمثلونها

المعـــدل يهـــدف إلـــى تحقيـــق األولويـــات

 بما يضمن اســـتمرار مواكبته لبرنامج،أممية

التعـــاون

إطـــار

- 2020( والتنمية المســـتدامة للســـنوات من

.الوطنية

،2017 اإلســـتراتيجية الموقـــع فـــي أكتوبـــر

 مبينًا أن إطار التعاون،والتنمية المســـتدامة

 وكالـــة16بيـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن و

اإلســـتراتيجية لمملكـــة البحرين ومســـارات

 ورؤية البحرين االقتصادية،عمـــل الحكومة

 كمـــا ســـيوفر منصـــة،التنميـــة المســـتدامة

للعمل المشـــترك في مجال تطويـــر القدرات

.المؤسسية وتنسيق المشاريع اإلنمائية

مـــع منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي مختلـــف
ً  مؤكـــ،المجـــاالت
دا أن المملكـــة بقيادة عاهل

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

ونـــوه الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفة

 كمـــا، وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة،2030

ومتكاملـــة؛ لتعزيـــز التعـــاون والشـــراكة

.االنضمام إلى اإلطار المعدل

إلـــى أن مملكـــة البحريـــن لديها رؤيـــة فاعلة

أن ســـت وكاالت أمميـــة جديـــدة ترغـــب في

 مقدما،عبدهللا بن أحمد آل خليفة بالحضور
إلـــى أن مملكـــة البحرين تســـعى إلـــى تنظيم

وحوكمة الشـــراكة مع وكاالت وبرامج األمم
المتحـــدة في إطار تعزيـــز التعاون اإليجابي
 وترســـيخ االلتـــزام بتنفيـــذ،بيـــن الجانبيـــن

.مبادرات برنامج التوازن المالي للحكومة

وأوضـــح وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون

الدوليـــة أن االجتماع يهدف إلى اســـتعراض

عرض وطلب
+973

+973

38344464

+973

17580939

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Harmony Music Center

Ri.Mac Bahrain W.L.L. has a
vacancy for the occupation

cancy for the occupation of

occupation of WAITER

TEACHER , suitably qualified

(RESTURANTS) , suitably

applicants can contact

qualified applicants can

17610920 or

contact 39555554 or

has a vacancy for the occupation of INSTRUCTOR

of CONSULTANT , suitably

/ COACH , suitably qualified

qualified applicants

applicants can contact

Vacancies
Available

17111504

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

THE BRITISH SCHOOL

Terminal Transit Burger

Food Vest Manpower Com-

Ri.Mac Bahrain W.L.L. has a

MARTINIZING LAUNDRY

ARAB BANKING CORPORA-

OF BAHRAIN/ has a va-

SPC has a vacancy for the

vacancy for the occupation

W.L.L has a vacancy for the

of CONSULTANT , suitably

occupation of MECHANIC ,

qualified applicants

suitably qualified applicants

can contact 17570388 or

can contact 17297676 or

can contact 17543000 or

pany s.p.c owned by Food
vest holding w.l. has a va-

cancy for the occupation of
RESTAURANT MANAGER ,

suitably qualified applicants

TION B S C has a vacancy
for the occupation of EXECUTIVE MANAGER , suitably
qualified applicants

13622002 or

can contact 17570388 or

bahrain.harmony@gmail.com

RIMACSRO@GMAIL.COM

mohammeda@thebsbh.com

MAIN@3LINESGROUP.COM

FUDDS@BATELCO.COM.BH

RIMACSRO@GMAIL.COM

HR@AZCSBH.COM

jobs@bank-abc.com

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

ST.CHRISTOPHER’S

THE BRITISH SCHOOL

Johnson March Systems

Right Finger Cleaning Com-

Multinational school co

ALADALEH CARS SER-

ANENYA HOLIDAYS CO

Harmony Music Center

SCHOOL ‘ISA TOWN’ has a

OF BAHRAIN/ has a va-

W.L.L has a vacancy

pany WLL has a vacancy for

w l l has a vacancy for the

VICES has a vacancy

W.L.L has a vacancy for the

has a vacancy for the oc-

can contact 17722171 or

vacancy for the occupa-

cancy for the occupation of

for the occupation of

the occupation of PUBLIC

occupation of ADMINIS-

for the occupation of

tion of TEACHER , suitably

TEACHER , suitably qualified

ESTIMATOR(COST) , suit-

RELATIONS SPECIALIST ,

TRATOR , suitably qualified

ELECTRICIAN(VEHICLES) ,

qualified applicants can

applicants can contact

ably qualified applicants

suitably qualified applicants

applicants can contact

suitably qualified applicants

contact 17605424 or

17610920 or

can contact 17001562 or

can contact 17533293 or

17711444 or

can contact 33880407 or

can contact 36614601 or

OFFICE.PRINCIPAL@SCHOOL.ST-CHRIS.NET

mohammeda@thebsbh.com

MHASSAN@ARCENERGY-BH.COM

SALEHREDHA@GMAIL.COM

dalal.albaStaki@hotmail.com

SADIQNEMA@GMAIL.COM

ANANYACLEARANCE@GMAIL.COM

bahrain.harmony@gmail.com

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

WESTPOINT HOME (BAHRAIN)

WESTPOINT HOME (BAHRAIN)

Murphy Hair Design W.L.L has

TABREEZ RESTAURANT has a

FOUR PAWS VETERINARY

Stone house Conclave

Protect Products W.L.L has

W.L.L has a vacancy for the

W.L.L has a vacancy for the

a vacancy for the occupation

CLINIC PARTNERSHIP Co. has

contracting has a va-

a vacancy for the occupation

occupation of WORKER , suit-

occupation of WORKER , suit-

of SALESMAN , suitably quali-

ably qualified applicants can

ably qualified applicants can

fied applicants can contact

contact 17838129 or

contact 17838129 or

or 33732838

ADEL.JABBER@WPHOME.COM

ADEL.JABBER@WPHOME.COM

KIERAN@DIDEMHAIRCARE.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

JELEBI DOCUMENT CLEAR-

DAR BU AHMED REAL ESTATE

Eiz Al Sham Shawarma has a

ANCE has a vacancy for the

has a vacancy for the occupa-

occupation of WORKER , suit-

tion of OFFICE ASSISTANT ,

ably qualified applicants can

suitably qualified applicants

contact 36415755 or SIMON.

can contact 33045588 or

AHMED8884@GMAIL.COM

DARABUAHMADREALESTATE@GMAIL.COM

vacancy for the occupation of
WAITER , suitably qualified applicants can contact 33327003
or OMEGA00073@GMAI.COM

contact 39299354 or

contact 17228833 or

4PAWSVETBH@GMAIL.COM

stonehouseconclave@gmail.com

SALES@PROTECT-PRODUCTS.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available
BOSS SPA AND SALON has a

plicants can contact 33488991

a vacancy for the occupation

cancy for the occupation of

of VETERINARIAN (GENERAL)

DESIGNER(INTERIORS) , suit-

, suitably qualified applicants

ably qualified applicants can

6- QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works
7- Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

AL MARAI COMPANY BAH-

AMA SCHOOL OF BASIC EDU-

KAVACA NANO CERAMIC

ALUMINIUM BAHRAIN B.S.C

CATION has a vacancy for the

PRO BAHRAIN W.L.L has a

has a vacancy for the occupa-

the occupation of COOK(SHIP)

occupation of CONSULTANT

, suitably qualified applicants

, suitably qualified applicants

can contact 17789788 or

can contact 17598464 or

AMEER.JAFFER@ALMARAI.COM

scbalignasay@amais.edu.bh

38344464

vacancy for the occupation
of AUTOMOBILE POLISHER
, suitably qualified applicants

BARBER , suitably qualified applicants can contact 66661666

RENJITHS2394@GMAIL.COM

ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH

or M.66661666@GMAIL.COM

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Vacancies
Available

Tissues for you has a

Spartan Fitness S.P.C has a

Shatha alasfoor abayat has a

vacancy for the occupation
of OPERATOR(MECHANICAL
MACHINERY)GENERAL , suitably qualified applicants can
contact 66666682 or
EBRAHIMALKAABI@HOTMAIL.COM

9- Mason

11- Steel Fixer
12- Foreman – Oil & Gas Experience
13- Pipe Fitter
14- Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience
15- Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience
16- Welders – Oil & Gas approved Personnel only

Send your application to: recruitment@downtownbh.com

qualified applicants can

vacancy for the occupation of

contact 17837307 or

10- Carpenter

Attractive salary package shall be offered to right candidates

tion of SPECIALIST , suitably

can contact 39452052 or

8- Labour

17- Surveyors

of SALES EXCUTIVE , suitably qualified applicants can

RAIN S.P.C has a vacancy for

1- HSE Officer – With Oil & Gas Experience

5- Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

13622002 or

or al-lmad@hotmail.com

WAITER , suitably qualified ap-

to continued Expansion of their operations:H

4- Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

applicants can contact

can contact 17764757 or

vacancy for the occupation of

Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain

3- Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

ably qualified applicants

cupation of INSTRUCTOR
/ COACH , suitably qualified

Think Behavior and Development Center for Children S.P.C
Owned by Ingy Abdulla Yusuf
Ali Reza has a vacancy for the
occupation of ADMINISTRATIVE SUPERVISOR , suitably
qualified applicants can
contact 77111101 or
fatimaalsawad@thinkinc.me

requires candidates for the following positions due

2- Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

occupation of CLERK , suit-

38344464

vacancy for the occupation
of MANAGER , suitably qualified applicants can contact
17701711 or LMRA@KECC.ME

vacancy for the occupation of
EMBROIDERER(HAND) , suitably qualified applicants can
contact 39900148 or
SHATHA197070@HOTMAIL.COM

 % 50من مرافق بيروت

الصحية خارج الخدمة

ماكرون يحذر روحاني من أي تدخل خارجي في لبنان

القاهرة  -أ ف ب

قالت منظمة الصحة العالمية ،أمس،
إن أكــثــر مــن  % 50مــن مستشفيات

الرئيس الفرنســي يدعو لتجنب كل القــوى المعنية أي تصعيد للتوتر

ومــرافــق بــيــروت الصحية ،الــتــي تم

تقييمها ،هــي خ ــارج الــخــدمــة بسبب

انفجار المرفأ المدمر.

وقال ريتشارد برينان ،مدير الطوارئ

باريس  -أ ف ب

للمكتب اإلقــلــيــمــي لمنظمة الصحة

حــذر الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون األربعــاء من “أي تدخل خارجي” في لبنان خالل اتصال مع نظيره اإليراني حســن روحاني ،بعد  8أيام

العالمية بشرق المتوسط في القاهرة
ً
ومــركــزا
“بــعــد تقييم  55مستشفى

من االنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية وأدى إلى تظاهرات مناهضة للطبقة السياسية.

صحيا في العاصمة اللبنانية ( )..نعلم
ً

ّ
وذكـــر ماكـــرون “بضـــرورة أن تتجنب،

اآلن أن أكثر من  % 50بقليل ال تعمل”.

كل القـــوى المعنيـــة ،أي تصعيد للتوتر
وكذلـــك أي تدخـــل خارجـــي ،ودعـــم
تشـــكيل حكومة مهمتها إدارة (األزمة)
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الطارئـــة” ،وفـــق مـــا جـــاء فـــي بيـــان
للرئاسة الفرنسية.

international@albiladpress.com

وأشـــار ماكـــرون أيضـــا إلـــى “الحاجـــة
الملحـــة للتحـــرك فـــي اإلطـــار الـــذي
وضعته األمـــم المتحدة خالل المؤتمر
الدولـــي لدعـــم ومســـاعدة بيـــروت
والشعب اللبناني”.
وخالل االتصـــال ،اتفـــق الرجالن على
“تعزيـــز التعـــاون” فـــي مواجهـــة وبـــاء
“كوفيد  ”19خالل األسابيع المقبلة.
وفيما يتعلق باالتفاق النووي اإليراني
الـــذي جـــرى التوقيـــع عليه فـــي يوليو
 2015وانســـحبت منـــه الواليـــات
المتحـــدة قبل  3ســـنواتّ ،
ذكر ماكرون

مؤتمر المانحين ...السعودية تدعم استقرار السودان

“برغبتـــه فـــي الحفـــاظ” علـــى إطـــار
االتفـــاق ،و”العمـــل لصالـــح التهدئة في
ً
داعيـــا إيـــران إلـــى “القيـــام
المنطقـــة”،

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

بـــدأت فـــي العاصمـــة الســـعودية

أصدقاء السودان ،الذي يهدف إلى

الريـــاض ،أمـــس ،أعمـــال مؤتمـــر

دعـــم عمليـــة المفاوضـــات ودعوة

المانحيـــن لدعـــم عمليـــة الســـام

جميع أطراف النزاع للتفاوض من

في الســـودان عبـــر تقنيـــة الفيديو

أجل تحقيق السالم ،باإلضافة إلى

كونفرنس.

حشد الدعم االقتصادي للسودان.

وتســـتضيف المملكـــة العربيـــة

ويرأس االجتمـــاع وزير الخارجية

الســـعودية ،المؤتمر ،الذي تشـــارك

الســـعودي ،فيصـــل بـــن فرحـــان

فيـــه نحـــو  25دولـــة ومنظمـــة،

بمشاركة رئيس الوزراء السوداني

بصفتها رئيســـا لمجموعة أصدقاء

عبـــد هللا حمـــدوك ،وجمهوريـــة

السودان.

جنـــوب الســـودان ،ضيـــف شـــرف

وفـــي المؤتمر ،أكد وزير الخارجية

االجتمـــاع ،ممثلـــة بكل مـــن وزيرة

السعودي األمير فيصل بن فرحان

الخارجية باتريسا واني ومستشار

على دعم السعودية لالستقرار في

رئيـــس الجمهوريـــة رئيـــس فريـــق

السودان.

الوساطة توت قلواك ،وذلك بصفة

وجـــاء تأكيـــد وزيـــر الخارجيـــة

جمهوريـــة جنوب الســـودان راعيا

السعودي خالل كلمته أمام مؤتمر

لمفاوضات جوبا للسالم.

بالمبـــادرات الضروريـــة لتفادي تصعيد
التوتـــرات” .وأثـــار ماكـــرون الملـــف
ً
أيضـــا فـــي اتصال مـــع نظيره
اللبنانـــي

امرأة مع طفلها يتأمالن صوامع الحبوب المدمرة في مرفأ بيروت أمس (أ ف ب)

الروســـي فالديميـــر بوتيـــن ،حيـــث

ودعم حكومة” إلدارة األزمة الطارئة.

األمم المتحدة وفرنسا .ولم تشارك

أشـــار إلـــى “أهميـــة أن يعمـــل األعضاء

والتمـــس ماكـــرون أيضـــا “مشـــاركة

موســـكو فـــي هـــذا المؤتمـــر الدولي

الدائمـــون فـــي مجلـــس األمـــن الدولي

روســـيا في اآللية التـــي وضعت خالل

الـــذي جـــرى التعهـــد خاللـــه بتقديم

معـــا علـــى التهدئة بما يصـــب بمصلحة
ً
كاملة،
االســـتقرار في لبنـــان والمنطقة

المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب

مســـاعدة طارئـــة إلـــى لبنـــان بقيمة

اللبناني” الذي عقد عبر الفيديو برعاية

 252,7مليون يورو.

القضاء اللبناني يستمع بدءا من الجمعة لوزراء سابقين وحاليين في قضية المرفأ
األمونيوم في العنبر رقم  ،12وفق ما أفاد مصدر
قضائي وكالة فرانس برس.وقال المصدر إنّ
المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان
خوري “سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير األشغال

» »بيروت  -أ ف ب :يستمع القضاء اللبناني بدءا من
غد الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين
الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم،
الستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات

وزير الخارجية األلماني :التغيير مطلوب في لبنان بعد انفجار بيروت
» »بيروت  -رويترز :قال وزير الخارجية األلماني ،أمس،
إن لبنان يحتاج لحكومة يمكنها محاربة الفساد
وتنفيذ اإلصالحات ،أثناء جولة قام بها في مرفأ
بيروت حيث وقع انفجار مدمر أثار احتجاجات قادت

 127قتيال باشتباكات بين جنود ومدنيين جنوب السودان

مســلحون شــنوا هجوما على مركز الجيش في بلدة تونج

إلى استقالة الحكومة .وقال الوزير هايكو ماس ”من
المستحيل أن تبقى األمور على ما كانت عليه...
المجتمع الدولي مستعد لالستثمار لكنه يحتاج
ضمانات لهذا االستثمار .من المهم وجود حكومة

ميليشيات ومرتزقة “الوفاق” حاولت التقدم باتجاه المدينة

جوبا  -أ ف ب

قتل  127شـــخصا في اشـــتباكات في

مع اســـتمرار توافد المرتزقـــة إلى ليبيا،

خـــال عملية لنزع االســـلحة في بلدة

لحقـــوق اإلنســـان ،وبقـــاء فصائـــل

األيـــام األخيرة بيـــن جنـــود ومدنيين

بحســـب ما أكـــد مرارا المرصد الســـوري

تونج بوســـط دولة جنوب الســـودان،

وميليشـــيات حكومـــة الوفاق في وضع

حسبما أعلن متحدث عسكري أمس.

التأهب والتحشـــيد العســـكري من أجل

وقال الميجور جنرال لول رواي كوانغ

معركـــة ســـرت والجفرة ،أعلـــن الجيش

بدأت الســـبت فيما كانت قوات األمن

المرتزقة.

لوكالـــة فرانـــس برس إن االشـــتباكات

الليبـــي ،أمـــس ،اســـتهداف رتـــل مـــن

تقـــوم بعمليـــة لنـــزع االســـلحة مـــن

وقـــال مســـؤول عســـكري فـــي الجيش

المدنييـــن فـــي المنطقة التي شـــهدت

المســـلحين والجنود .وتمت السيطرة
علـــى مواجهـــة مســـلحة فـــي بـــادئ

األمر ،لكن بحســـب كوانغ فإن الشبان

حشدوا آخرين لشن هجوم على مركز
الجيش.

وأوضح أنـــه “في آخـــر حصيلة ،أؤكد

للعربية.نت ،إن ســـاح الجو قصف رتال

قوات من جيش جنوب السودان

اشتباكات قبلية دامية.

بدأت بعد خالف بين عدد من الشـــبان

تكافح الفساد“ .وتابع ”الكثيرون في أوروبا مهتمون
كثيرا بهذا البلد .يريدون إصالحات اقتصادية وحكما
رشيدا هناك .أيا كان من سيتولى المسؤولية في
لبنان سيكون عليه القيام بالكثير“.

الجيش الليبي يدمر رتال عسكريا غرب سرت
دبي  -العربية.نت

وكانـــت أعمـــال العنـــف فـــي تونج قد

السابق غازي العريضي ،على أن يستدعي األسبوع
المقبل وزراء األشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف
فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف األعمال)،
باإلضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين”.

آليات تابعة للوفاق تتحضر للتوجه نحو سرت (أرشيفية  -رويترز)

عســـكريا لميليشـــيات ومرتزقة الوفاق،
عندمـــا كان يحـــاول التقـــدم باتجـــاه

لكـــم أن عـــدد القتلى ارتفـــع إلى ”127

توقيفهمـــا وبأن الوضع فـــي تونج قد

شخصا .وأضاف أن  45من القتلى هم

هدأ.

جنود من جيش جنوب السودان و82

وتحـــاول جنـــوب الســـودان تخطـــي

من الشبان المسلحين من المنطقة.

ســـت ســـنوات من حـــرب أهليـــة أدت

وأضـــاف المصدر الذي رفـــض اإلفصاح

وقال أن  32جنديا أصيبوا بجروح.

إلـــى ســـقوط  380ألـــف قتيـــل ونزوح

عـــن هويتـــه ،أن ســـاح الجـــو نفـــذ

وأكـــد أن اثنيـــن من العســـكريين ممن

المالييـــن ،فيمـــا تعـــد عمليـــة نـــزع

ليـــل الثالثـــاء -األربعـــاء غـــارة جويّ ـــة،

تورطوا في “إشـــعال االشـــتباكات” تم

األسلحة من أكبر العراقيل.

اســـتهدفت عشـــرات اآلليات المســـلحة

اســـتهدافا مباشـــرا ودقيقا ،بعد رصدها

مدينة ســـرت للقيـــام بأعمـــال هجومية

قتالية ضد قوات الجيش.

في منطقـــة “وادي بي ي” غـــرب مدينة

هـــدوءا حـــذرا جـــدا ،وســـط اســـتمرار

ســـرت فـــي طريقهـــا نحـــو الجنـــوب ،ما

القـــوات المهاجمة في عملية التحشـــيد

أدى إلـــى تدميـــر عـــدد منهـــا وإلحـــاق

ونقـــل المرتزقة إلى جبهـــات القتال في

أضـــرار كبيـــرة بالقـــوة المهاجمـــة ومـــن

محيـــط محور ســـرت  -الجفـــرة ،مؤكدا

ضمنهـــا مرتزقة ســـوريون وعناصر من

أن الجيـــش الليبي في كامـــل جاهزيته

ميليشـــيات الوفاق .إلى ذلـــك ،أفاد بأن

ألي محاولـــة مـــن الميليشـــيات للتحرك

محاور القتال في مدينة ســـرت تشـــهد

باتجاه مناطق سيطرته.

قرقاش :نقف مع العراق ضد انتهاكات تركيا

أريان تشكر األمم المتحدة على مناقشة انتهاكات قطر

ألمانيا :اللقاح الروسي لكوفيد  19 -لم يختبر على نحو ٍ
كاف

دبي  -العربية.نت

أبوظبي  -سكاي نيوز عربية

برلين  -رويترز

أكـــد وزيـــر الدولـــة اإلماراتي للشـــؤون

الخارجيـــة أنور قرقاش ،أمس ،وقوف
اإلمـــارات مع العـــراق ضـــد االنتهاكات

التركية المستمرة لسيادته.

وأضـــاف قرقـــاش فـــي تغريـــدة علـــى
تويتـــر “موقفنـــا ثابـــت فـــي رفـــض

التدخـــات اإلقليميـــة فـــي الشـــأن

العربـــي” .وأوضـــح أن العالقـــات
الســـوية بيـــن الـــدول يجـــب أن تقـــوم

علـــى االحترام الكامل للســـيادة وعدم

التدخل في الشأن الداخلي.

إلـــى ذلـــك ،تواصـــل أنقـــرة انتهاكاتهـــا

لســـيادة العـــراق ،وكان آخرها تنفيذ
غـــارة جوية بطائرة مســـيرة

أسفرت عن مقتل ضابطين

من قوات حرس الحرود.
ورد العـــراق بإلغـــاء
زيـــارة

وزيـــر

الدفاع التركي

إلى بغداد واستدعاء السفير للتشاور.
كمـــا عـــزز الجيـــش العراقـــي حـــرس
الحـــدود بمزيد من القوات واألســـلحة
الثقيلـــة والمتوســـطة لالنتشـــار علـــى
الحـــدود العراقية التركية ،في نية من
بغـــداد التخـــاذ إجراءات أكثـــر صرامة
بحق أنقرة.
بدروه ،طالب المتحدث باســـم القوات
المســـلحة العراقيـــة اللـــواء يحيـــى
رســـول ،القـــوات التركيـــة بتوضيـــح
مالبسات ما وصفها بالجريمة المدانة،
ً
حفاظـــا علـــى
ومحاســـبة المتورطيـــن
حسن الجوار والعالقات بين البلدين.
كمـــا أكدت الخارجيـــة العراقية
رفضها القاطـــع لقصف تركيا
األراضـــي العراقيـــة فـــي
منطقـــة ســـيدكان التابعـــة
لمحافظة أربيل.

أعربت أسماء أريان ،زوجة الشيخ
القطـــري طـــال بـــن عبـــد العزيز آل
ثانـــي ،أمـــس ،عـــن شـــكرها لمنظمة

األمـــم المتحـــدة ،بعدمـــا أدرجـــت

االنتهـــاكات المرتكبـــة بحـــق زوجها
ضمـــن تقريـــر أولـــي حـــول ســـجل

الدوحة في حقوق اإلنسان.

أمـــورا أخرى ســـيتم اإلشـــارة إليها
مثـــل تفشـــي فيـــروس كورونـــا في

السجون التي يحتجز الزوج ،فضال
عن وفاة العبين في منشـــآت كأس
العالـــم مـــن جـــراء نقـــص الحماية،
والعنـــف ضـــد النســـاء واســـتهداف

الصحفيين وانتهاك حقوق العمال.

ورحبـــت أريـــان ،فـــي تغريـــدة على

ودعـــت وثيقـــة صـــادرة عـــن لجنة

وتعريضـــه لالعتقـــال التعســـفي

بشـــأن عـــدد مـــن جوانـــب انتهـــاك

“تويتـــر” ،بـــإدراج تعذيـــب زوجهـــا
وفســـاد النظام القضائـــي في قطر،

ضمن الملفات التي ســـتناقش ،في
تقييم الوضـــع الحقوقي بقطر ،في
ضـــوء االلتزامـــات المطلوبـــة

مـــن الدوحة ،في إطار العهد
الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق

المدنية والسياسية.
وأضافـــت

زوجـــة

الشـــيخ القطـــري ،أن

حقـــوق اإلنســـان ،إلـــى تقديـــم رد
حقـــوق اإلنســـان فـــي قطـــر ،مثـــل

أوضـــاع الســـجون وحقـــوق المرأة

وانتهاك الحريات.

وحدد التقرير األولي القضايا
التـــي ســـتخضع للمناقشـــة
بشـــأن وضع حقوق اإلنسان
فـــي

قطـــر،

وطلـــب

إيضاحات بشـــأن عدد
من الممارسات.

قال وزير الصحة األلماني ينس سبان ،أمس ،إن اللقاح الروسي لمرض
“كوفيد ”-19لم يختبر على نحو كاف مضيفا أن الهدف هو ابتكار منتج
آمن وليس أن يكون بلد ما األول في توفير لقاح للناس فحسب.
وأعــلــن الــرئــيــس فالديمير بوتين

الــبــدء فــي منح الــلــقــاح للماليين،

يــوم الثالثاء أن روســيــا أصبحت

إن لــم يكن الــمــلــيــارات مــن الناس

أول دولــة تمنح موافقة تنظيمية

فــي وق ــت ســابــق ألوانــــه ألن هــذا

على لقاح للفيروس بعد أقــل من

قد يقضي تماما على تقبل فكرة

شهرين من اختباره على البشر.

اللقاح إذا لم تمض األمور على ما

وعــبــر بــعــض الــخــبــراء عــن قلقهم

يرام ،لذلك فأنا متشكك جدا بشأن

بشأن قرار موسكو منح الموافقة

ما يحدث في روسيا“.

لــلــقــاح قــبــل اســتــكــمــال الــتــجــارب

وأض ــاف أن مــن المهم جــدا ،حتى

النهائية.
وقال سبان لراديو دويتشالند

أثناء الجائحة ،إجراء الدراسات
واالخــتــبــارات ذات الصلة

فــــــــونــــــــك ”ق ـ ـ ــد

بشكل صحيح ونشرها

يكون من

على المأل للحصول على

الــخــطــيــر

ثقة الناس في اللقاح.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

توجيه سيدي سمو رئيس الوزراء سينهي معاناة عدد كبير من األهالي
دائما لســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

فيروس كورونا المستجد”.

األمـــر بمصلحـــة المواطن وراحتـــه ويحقق األمن واالســـتقرار له ،فليس

مختلـــف المحافظـــات ،مصـــدر قلق وخوف عنـــد األهالـــي الذين وجدوا

رئيـــس الـــوزراء الموقر حفظه هللا ورعـــاه ،موقف حاســـم عندما يتعلق
عند ســـموه حفظه هللا ورعاه مشـــكلة تســـبح في الفضاء الواســـع دون

حل ،إنما رؤى واقعية وحلول فورية تستند إلى حكمة وحنكة ومتابعة

دقيقـــة لكل صغيرة وكبيرة في حيـــاة المواطن ،ومؤخرا وجه أيده هللا

“وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني للتنســـيق مع
وزارة العمل والتنمية االجتماعية والجهات المعنية األخرى ،كل حســـب
اختصاصـــه ،لوضـــع آليـــة تضمن ســـرعة تصحيـــح أوضاع ســـكن العمال

والحد من انتشـــار المســـاكن العشـــوائية في األحياء الســـكنية والمزارع
القريبـــة منهـــا ،والتأكيـــد علـــى أهميـــة حصـــر مبانـــي الســـكن المشـــترك

المخالفـــة لالشـــتراطات ،وإخطار أصحاب األعمـــال والعقارات المخالفة

بضرورة تصحيح أوضاعها ،وتحمل مســـؤولية تأهيل المساكن بالشكل

المالئم للحفاظ على صحة وســـامة العمال ،وبما يتماشـــى مع القرارات
واإلجراءات االحترازية والوقائية الصادرة من الفريق الوطني لمكافحة

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

لقـــد مثلت مشـــكلة ســـكن العمال العشـــوائية فـــي األحياء الســـكنية في
أنفســـهم بين عشـــية وضحاها محاطين ببيوت تنبعـــث منها المخالفات

واألخطـــار ،وكأنها كيس مليء بالقنابل والشـــظايا ،وتمادى “المالك” في

تأجيـــر العقـــارات والبيوت على هـــؤالء العمال دون أي حســـاب للجيرة

للتواصل17111483 :

والعشـــرة ،فقد أصبح التعدي على حقوق الجيران باحتضان العمال في
البيوت بأعداد كبيرة تخالف الشروط النظامية في السكن حديث الناس

والعنوان األبرز ،ونؤكد هنا أن المسألة ليست حرية شخصية والتصرف
كما يحلو لنا في البيت والعقار ،فهذا األمر يعتبر تجاوزا أخالقيا وتعديا
علـــى حقـــوق الجيران بزرع نبتة غريبة شـــاذة وهي نبتـــة “العزاب” ،وما
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أدراك مـــا يفعله العـــزاب في تلك البيوت ،تجـــاوزات أخالقية فاقت كل
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الحدود ،ومناظر مخزية دخيلة على المجتمع البحريني.

» »إن توجيه سموه أيده الله سينهي معاناة عدد كبير من األهالي بالحفاظ
على خصوصية العائالت ،فلكم منا سيدي كل الشكر والتقدير.

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

ال تعليق
ً
دوما جنود ضمن منظومة كبيرة من المطبلين والوكالء ممن
إليران
ً
جدا حديث العرب عن صفقـــات إيرانية مع دول وأحزاب
يغضبهـــم
قد تكون على حساب مصالحهم.

يـــرى هؤالء العيب في خوف العرب علـــى مصالحهم التي قد تضار
ً
أبـــدا أن تدعم هذه
بفعـــل تلـــك الصفقات إن وقعت ،لكن ال يشـــغلهم

الصفقـــة تمـــدد هيمنـــة إيـــران علـــى حســـاب العـــرب ،الصفقـــة إذا ال
ً
دومـــا لتبييض وجه الدولة
عيـــب فيها لدى هؤالء الجنود الســـاعين

الصفوية ،لكن العيب هو أن يتحدث العرب عنها من وجهة نظرهم،
ذلـــك أن مهمـــة هـــؤالء الفالســـفة دفع التهمـــة عن إيران واســـتغفال

البسطاء وإسعاد رفاق الدرب بمواصلة التطبيل للماللي على الضفة
األخرى.

إن أهم ما يميز هؤالء الفالسفة في كتاباتهم هو إجادة استخدام

أســـلوب التجاهـــل ،فـــإذا حدث تصريـــح أخرق ألحـــد القابعين هناك

تجدهم يتجاهلون المســـألة ويبدأون في الحديث عن حسن النوايا
والحديث عن عقالء األمة!!

إذا لم يكشـــر أحد المســـؤولين العرب عن أنيابه ويقطب جبينه عند

رؤية أحد أعضاء حكومة الكيان الصهيوني فهو ضد العروبة وضد
األمـــة ويســـتحق أن يجلـــد آالف المقـــاالت ليال ونهارا! لكـــن إذا قال

“ناطق نوري” إن “البحرين المحافظة الرابعة عشـــرة” تجاهلوا األمر

ولـــم يكتبوا كلمة .إذا أعلن المغرب أن أحبابهم حاولوا العبث بأمنه،
قالـــوا إن المغرب تســـرع في قـــراره ،أما إذا قـــال أحبابهم إن وصف
ً
تماما وكأنهم ليسوا
الخليج بكلمة عربي وقاحة من العرب ،ســـكتوا
من أهل الخليج العربي.

@fatin.hamza
gmail.com

فاتن حمزة

» »هم متفرغون فقط لتوظيف الشعوبية التي تعشعش فيهم حتى
النخاع لتسفيه العرب وكل ما يمت للعروبة بصلة ،وإذا حاول أحد أن
يضع اصبعه على مرضهم العضال ثاروا وانتفضوا وقالوا نحن “عرب
أقحاح”.

كورونا ...قدرة اهلل أعظم من تصريحات محبطة نقرأها هنا وهناك
مـــع ترقـــب المالييـــن حول العالـــم لحل ينهـــي الجائحة التـــي طالت أكثر

الســـلبية فقـــط ،المؤثـــرة في نفـــوس العالم ،كلمـــات تفقدهـــم األمل رغم

من  18مليون إنســـان ،عبر اعتماد لقاح يهزم الفيروس المســـتجد ،تطلق

محاوالت ومساعي الدول إليجاد لقاح مستعجل للقضاء على الفيروس

منظمـــة الصحـــة العالميـــة تصريحات صادمـــة ...ال تعالج األمـــور بمنطق

وجهودها في ســـيطرتها على المرض بتسجيل نتائج إيجابية بانخفاض

الفرضيـــات ،فالله عز وجل ال يحابي أحدا ،فلو ســـقط ملحد ومســـلم في

أعداد المصابين في الكثير من الدول.

البحر فالذي ســـيصل إلى الشـــاطئ هو من يجيد السباحة ،فهوس نظرية

» »استمرار المرض قد يكون من تراخي الهمم وتراجعها في التدابير االحترازية

المؤامـــرة ال ينبغي أن يفقدنا صواب الرأي والتدبر ،وتصريحات المنظمة

التي رأيناها في بداية الجائحة ،ومن يقول إن هناك موجة ثانية قادمة من

ً
مؤخـــرا “ال يوجـــد حل ســـحري في الوقـــت الحالي ،وقـــد ال يوجد
قالـــت

المقبلة علينا غلق أعيننا ومسامعنا عن التصريحات المحبطة التي ال

منها ما هو معقول ومنها ما ال يصدق!

أبدا” ،كما قالت إن كورونا ســـيكون “طويل األمد” ،و”األســـوأ لم يأت بعد”
وغيرهـــا مـــن التصريحات المحبطة ،قد ال نســـتغربها فقد ذكرنا في مقال
ســـابق أن هـــذا المرض غامض وجل ما نســـمعه مـــن عالجات في الصباح
يأتي المســـاء ليثبت فشـــلها ،لكن المســـتغرب استمرار ســـرد التصريحات

ياسمين خلف

yasmeeniat@yasmeeniat.com

أتمنى رؤية ابني!

المرض فهو بالتأكيد توجه غير معلن لتطبيق مناعة القطيع .في المرحلة
تقدم وال تؤخر ،وقد تخفي مصالح بعيدة عن مصلحة البشر ،كل ما علينا

اليوم هو اتباع اإلرشادات والتقيد بالتباعد االجتماعي قدر المستطاع وعدم
التهاون لتقليل عدد اإلصابات وعدم االستهتار عندما تقل األعداد ،علينا

التكاتف جميع ًا واتباع التعليمات لمحاربة الفيروس وبإذن الله سيزول،

فقدرة الله ومشيئته أعظم من تصريحات نقرأها هنا وهناك.

أســـوأ مـــا يمكـــن أن يقـــوم بـــه األزواج هـــو أن يزجـــوا بأبنائهم في

خالفاتهـــم ومشـــاكلهم الزوجية ،والمؤســـف أن يســـتخدم أحدهما

أو كالهمـــا الطفـــل كورقـــة ضغـــط ،أو أداة ينتقـــم مـــن خاللها ممن
ً
ً
شـــريكا لحياته! عـــدد كبير من األطفال يلتقـــون بآبائهم
يومـــا
كان

فـــي المراكز االجتماعيـــة ،بعدما أوكلت حضانتهـــم ألحد الوالدين،

فيســـمح لغيـــر الحاضن مـــن الوالدين برؤية أطفاله مـــرة أو مرتين
في األســـبوع ،ولمدة ســـاعات معدودات داخل تلـــك المراكز ،ومنذ

أشـــهر لم يســـتطع الكثيرون رؤية أبنائهم؛ بســـبب انتشـــار فيروس
كورونا.

عبدعلي الغسرة

المرضى وفقر الفقراء ،وجعل عُ لماء األوبئة واألدوية وخبراء الصحة في
كـــر وفر للبحث عن عالج لهذا الـــداء ،وفي ذات الوقت
شـــغل شـــاغل وفي ٍ
ٍ

تـــزداد مخـــاوف االقتصاديين من زيادة أضراره وخســـائره على األنشـــطة
االقتصادية واألســـواق المالية والوظائـــف وإعاقة حركة التجارة العالمية،
وذلـــك أجمعـــه ســـيؤثر علـــى األمن الغذائـــي واإلنســـاني وانعكاســـاته على
تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030م المتعلقة بمكافحة
الفقـــر والقضـــاء على الجـــوع وتحقيق األمـــن الغذائي ،وهذا ســـيؤدي إلى
تراجـــع النمو االقتصادي العالمي الذي ســـيكلف خســـائر اقتصادية تتحمل
تبعاتها جميع دول العالم بدرجات متفاوتة.
وبـــدأت التبعـــات في بعض الـــدول النامية ،وكمثال (تباطـــؤ في تحويالت
العاملين بالخارج بســـبب حاالت التســـريح من العمل وتأخير دفع الرواتب
في الدول التي يعملون فيها) ،ونقص العرض والطلب بعد توقف التصدير
واالســـتيراد لمجموعة من الســـلع ،وهذا أدى إلى انخفاض معدالت اإلنتاج
ً
وأيضا هروب بعض االستثمارات األجنبية وضعف
ومستويات التوظيف،
االســـتثمارات المحلية وتشديد الشـــروط االئتمانية للحصول على قروض
جديدة ،وتراجع ســـعر صرف العملة ،باإلضافة إلى ضعف انسياب توصيل

يُ حرم أحد الوالدين من طفله لعدة أشـــهر ،في الوقت الذي يحظى

الحاضـــن بنعمـــة رؤيـــة ابنه والنـــوم بجانبه ،فهناك قلـــب منفطر ،ال
ً
أسبوعيا ،مع االلتزام الكامل
يتمنى سوى رؤية فلذة كبده لساعات

أثر كورونا على الغذاء والجوع والفقر
واجتماعيا لألمم وشعوبها،
وصحيا
مازال الكوفيد يُ شكل تحديًا اقتصاديًا
ً
ً
ُ
فمنـــذ أن اســـتوطن عالمنـــا لـــم يرحمنـــا وزاد من جـــوع الجائعيـــن ومرض

ال أحد منا يشـــجع على عدم االلتزام باإلجـــراءات االحترازية لمنع
ً
تفهمـــا ،فليس من العدل أن
انتقـــال هذا الفيـــروس ،لكن لنكن أكثر

ً
أبـــدا نقل الفيروس
باإلجـــراءات االحترازيـــة ،فهـــو اآلخر ال يتمنى

المنتجـــات إلى المســـتهلكين وإثارة االضطراب في أســـواق الغذاء وتزايد

ألعز مخلوق عنده.

نقـــص إمـــدادات الغـــذاء وارتفـــاع أســـعارها وضعـــف تأميـــن االحتياجات

االمتثـــال لقـــرار المحكمة القاضي بالســـماح له برؤيـــة طفله لثالث
ً
بابا إال
ســـاعات ،بواقع يومين باألســـبوع“ ،أبو ســـيدعلي” لم يتـــرك

العاملة العالمية بســـبب اإلغـــاق الكلي أو الجزئي ألماكـــن العمل ،وهذا ما

ولـــم يجد مـــن يعينه لرؤية طفلـــه ،وتمكن المجلـــس األعلى للمرأة

في مجمل القطاعات وهي تشـــكل حوالـــي ( % 38من التوظيف العالمي)،

األم بذلك لثالثة أســـابيع ،لتعاود مرة أخرى ومنذ شـــهرين حرمانه

التأثيـــرات وغيرها ســـتكون ظاهرة بحســـب اســـتمرار الكوفيد ومســـاحة

المجمعـــات التجارية مفتوحـــة ،وأغلب المرافق العامة في المملكة

معا ،وبذلك
» »وتعيش بعض الدول أزمة كورونا وأزمات الجوع والمرض والفقر ً

والمالعـــب ،والصـــاالت الرياضيـــة ،وهنـــا دعـــوة ألن تفتـــح المراكز

وشعوبها المتضررة تحتاج إلى الغذاء المتوفر في الدول األخرى إال أن قواعد

األزواج الذيـــن لم يلجـــأوا إلى المراكز إال بعد أن وصلوا إلى طريق

إقبـــال المســـتهلكين على شـــراء وتخزين المنتجـــات الغذائية مـــا أدى إلى

الغذائية في بعض الدول.

فليس من المعقول أن يُ حرم أب من رؤية طفله ألشهر لرفض األم

وتشـــير دراســـة أوليـــة لمنظمـــة العمل الدوليـــة إلى (تأثـــر  % 81من القوى

وطرقـــه :المركز االجتماعي ،حقوق اإلنســـان ،مركز حقوق الطفل،

قد يفقد سوق العمل العالمي حوالي  200مليون وظيفة) لألفراد العاملين

بعـــد شـــهرين من الحرمان من إقناع األم بـــأن يرى طفله ،والتزمت

وهؤالء ســـيكونون معرضين لمخاطر التسريح وتخفيض األجور .إن هذه

من رؤيته!

انتشاره.

منـــذ األســـبوع الماضي اســـتأنفت هـــي األخـــرى العمل :المســـابح،

سيزداد الناس ضعفا وسيصبحون أكثر عرضة للفيروس ،لذا ،فهذه الدول

الحجر الصحي واإلغالق الجزئي للموانئ الجوية والبحرية والبرية تسببت
في حدوث تباطؤ في ذلك ،والحل يكمن في إبقاء طرق التجارة مفتوحة

مع انسياب التوريد والتصدير للحفاظ على سيولة أسواق المواد الغذائية
العالمية مع إعطاء األولوية ألهداف الصحة العامة.

» »“ ...المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

االجتماعيـــة أبوابهـــا  -ضمـــن االحتـــرازات الوقائيـــة  -أمـــام هؤالء

مســـدود في عالقتهم الزوجية ،وطالما أن هناك أمرا من المحكمة
فال يحق للحاضن أن يحرم شريك حياته من رؤية أطفاله.

» »ياسمينة :أبعدوا أبناءكم عن خالفاتكم ،وأعطوهم حقوقهم منكم.

قمة بين النجمة وداركليب تتحدى صمت المدرجات
نهائي كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة
بينمـــا عانـــق داركليـــب اللقـــب مـــرة

حسن علي

موقعـــة

قويـــة

تتحـــدى

واحـــدة في تاريخه في موســـم 2012

صمـــت

المدرجات ،ستجمع النجمة وداركليب
في نهائي كأس ســـمو ولي العهد للكرة
الطائـــرة الســـاعة  6:00مســـاء اليـــوم

الخميـــس ،على صالة الشـــيخ عيســـى

بن راشـــد للكرة الطائرة بمدينة عيسى

الخميس  13أغسطس  23 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4321

الرياضية ،ليســـدل الســـتار عن موســـم

Sports@albiladpress.com

ظـــل العديـــد مـــن األحـــداث والظروف

12

اســـتثنائي للعبـــة الكـــرة الطائـــرة فـــي

التـــي صاحبتـــه ،ابتـــداء مـــن تغييـــر

شـــكل المســـابقات مراعاة لمشـــاركات

أحمد كريم

ahmed.kareem@albiladpress.com

المنتخـــب وانتهـــاء بتفشـــي وبـــاء

كورونـــا (كوفيـــد –  ،)19الـــذي أدى إلى

توقف النشـــاط الرياضي فـــي المملكة
لـ  4أشـــهر ،قبـــل أن يصدر قرار بالعودة

ابتداء من  15يوليو .2020

ما الفارق بين مهاجم لم يحسن استغالل فرصة أمام المرمى لصالحه فريقه ،وبين
حكم لم يطلق صافرة الحتساب ركلة جزاء أو ضربة حرة؟!
لماذا المهاجم ،وهو الشــخص المعني األول بتســجيل األهداف ،تســامحه الجماهير
عندمــا يخفق في التســجيل ،بينما نتربص بالحكم ،باإلعــادة التلفزيونية من جميع

وانطلقت البطولة ألول مرة في موسم
ويعتبـــر نـــادي المحرق األكثـــر تتويجا

والميدالية البرونزية والنجمة رابعا.

 1976 – 1975وتـــوج بها نادي الحالة،

باللقب بواقع  13مرة.

الفائـــز باللقـــب ســـيمثل مملكـــة البحرين

االســـتعانة بالعبين محترفين أجانب،

المقبـــل  2021بضيافـــة النـــادي األهلـــي

كوســـتا ضارب مركز  2الـــذي غادر إلى

متســـاوية ،لكن وفقـــا للنتائج ولقاءات

جهود محترفـــه الكوبي روميرو بعدما

هـــو األقرب للفوز ،وبعـــد فترة التوقف

ببطولة األندية العربية التي ستقام العام
علـــى أرض المملكة ،إذ سيشـــارك األهلي
بصفتـــه المســـتضيف ،فيمـــا سيشـــارك
النـــادي اآلخـــر بصفتـــه بطل كأس ســـمو

ولي العهد ،كما يحصل البطل والوصيف
على مكافأة مالية قيمة.

إذ فقد النجمة خدمات العبه البرازيلي

بنصف النهائي ،فـــإن الكفة تكاد تكون

بالده أثناء التوقف ،كما خسر داركليب

الفريقين طوال الموســـم فإن داركليب

غادر األخير إلى بالده كذلك.

الطويلـــة لـــن يكـــون للمقاييـــس الفنية

منافسة بين شقيقين

الكؤوس تختلف عن باقي المباريات.

والنتائج أيـــة اعتبـــارات؛ ألن مباريات

مـــن المفارقـــات النـــادرة ،أن الفريقيـــن

الدوري وكأس االتحاد) من طريقه في

ســـيقام النهائـــي ألول مـــرة مـــن دون

فالنجمة يقـــوده المدرب الوطني فؤاد

والقائـــد محمود حســـن ولـــدى النجمة

جرد النجمة منافسه األهلي من اللقب

المســـابقة موســـم 1976 – 1975؛

مـــن نصـــف النهائـــي بـــدال مـــن مشـــعل

الفريقان إلى نهائي أغلى الكؤوس.

ســـمو ولـــي العهـــد الســـماح بانطـــاق

عالقة نجماوية حميمة مع الكأس

جماهيـــري كإجراء احتـــرازي لمواجهة

من دون جمهور

الدور نصف النهائي بنتيجة  2 - 3فيما

حضـــور جماهيـــري منـــذ انطـــاق

بعدمـــا هزمـــه بنفـــس النتيجـــة ليتأهل

تطبيقا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة
الدوريـــات المحليـــة مـــن دون حضـــور

ال أحــد منــا يحــب األخطــاء ،ســواء مــن الحكم أو مــن الالعبيــن ،ولكن لمــاذا تغتفر

“الرهيـــب” بالكأس الغالية  9مرات كان

الكفة تميل لـ “العنيد”

إنهــا أســئلة أوجههــا إلــى كل مــن يعتقــد بــأن التحكيــم هــو المتســبب الوحيــد فــي

يتطلـــع لتحقيـــق اللقب للمرة العاشـــرة

الالعبين ،هل يفترض من الحكم أن يساعد الفريق الذي تشجعونه على التسجيل

يخـــوض الفريقـــان المنافســـة من دون
شـــابة ،وعطفـــا علـــى المســـتويات

الزوايا وبالحركة البطيئة علنا نصطاد عليه زلة ،لنحمله المســؤولية كاملة ونشــكك

خسارة فريقه أو أنه أثر على نتيجة المباراة ،لماذا تحاسبون الحكم وال تحاسبون

داركليـــب  3-0ليتـــوج بالمركـــز الثالث

من دون محترفين

عربيا
البطل يمثل المملكة
ً

يتفوق النجمة على منافســـه داركليب

أخطاء الالعبين مهما عظمت وال تغتفر أخطاء الحكام مهما صغرت؟!

المركزيـــن الثالـــث والرابـــع لمســـابقة
الـــدوري ،وكان الفـــوز مـــن نصيـــب

فايروس كورونا.

في نزاهته؟!

داركليب  0 - 3والثانية بمباراة تحديد

فـــي مركـــز صناعة اللعب يبـــرز التفوق

وكان داركليـــب أزاح المحـــرق (بطـــل

المستضعفون في المالعب!

–  2013ويسعى للقب الثاني.

األولـــى بـــدور المجموعـــات وحســـمها

فـــي ســـجل ألقـــاب البطولـــة ،إذ تـــوج

ســـيلعبان تحـــت قيـــادة شـــقيقين،

عبدالواحد ،الذي تســـلم المهمة ابتداء

تركي الذي اعتذر عن مواصلة عمله.

في تاريخه.

إذ التقى الفريقان مرتين هذا الموسم،

تميـــل لصالـــح داركليب على منافســـه،

بصورة رائعة جدا في آخر مباراة.

علـــى مســـتوى األطـــراف يعتمـــد

بينمـــا يشـــرف علـــى تدريـــب داركليب

تســـلم المهمـــة عوضـــا عـــن البرازيلـــي

يتســـلح بالدولي يوســـف خالـــد وعلي

شقيقه األكبر يوسف عبدالواحد ،الذي
روميـــرو ،فهـــل يتفـــوق األســـتاذ علـــى

شقيقه األكبر؟

آخرها في موســـم  2009 – 2008وهو

عبدالرحمـــن خالـــد الـــذي قـــدم نفســـه

داركليب على عباس سلطان ومحمود

التلميـــذ؟ أم ينتصـــر األصغـــر علـــى

وفقا للمســـتويات والنتائج ،فإن الكفة

لصالـــح داركليـــب بوجـــود الخبيـــر

عبدالواحـــد بمركـــز ( ،)4أمـــا النجمـــة
محمـــد عبدالنبـــي ،وهما أفضل نســـبيا

من حيث التأثير الهجومي واســـتقبال
الكـــرة األولـــى ،وأما في مركـــز ( )2فإن

داركليب يمتلك الدولـــي علي إبراهيم

موازين القوى

الـــذي يشـــكل قـــوة ضاربـــة ومفتـــاح

يخـــوض الفريقـــان المواجهـــة بعناصر

رئيســـي للفوز ،أما الرهيب فإنه يعتمد
علـــى أحمـــد عيســـى وهـــو أقـــل خبرة

مـــن إبراهيـــم .وعلى مســـتوى الالعب

حتى يعجبكم أداءه؟!
لســت هنــا ألدافــع عن الحــكام ،فأنا أعلم جيدا أنهــم قضاة المباريــات ومن الواجب

الحر ،يتفوق داركليب بالعب منتخب

أي العــب وأي مــدرب ،وهــم يتخــذون القــرار فــي أجزاء مــن الثانية وســط الملعب

صـــادق هرونـــة العب النجمـــة عروض

في اعتقادي أننا نحتاج من الحكم الحياد وقيادة المباراة إلى بر األمان بأقل عدد

على ايمن عيسى وحسن عباس ،ولدى

ال لقيادتها على أكمل وجــه ،أما األخطاء التي
اختبــارات وامتحانــات ويصبــح مؤه ً

الطرفان متساويان تقريبا في حوائط

الشـــباب حســـين عبـــدهللا ،بينمـــا قـــدم

عليهم أن ال يقعوا في األخطاء ،لكنني أعلم أيضا أنهم بشر ،يخطئون مثلما يخطئ

متميزة ،وفي االرتكاز ،يعتمد داركليب

وليسوا متسمرين أمام شاشة مسطحة!

النجمة حسن جعفر ومحمد عمر.

مــن األخطــاء ،وليــس إلى أي شــيء آخــر ،فال توكل للحكم مبــاراة إال بعد أن يجتاز
قــد يقــع فيهــا فهنــاك لجنــة حكام عليهــا أن تتحمــل المســؤولية ألنهــا اختارته لهذه

فريق النجمة يتطلع للقب العاشر

المهمــة! ولنتذكــر أن التحكيــم فــي البحريــن لــه مكانته فــي الخارج ،ولدينــا الكثير

الصد وتنفيذ الكرات السريعة.

داركليب يبحث عن اللقب الثاني

من الحكام الدوليين في مختلف األلعاب ،لكننا نهضم حقهم عندما نعاملهم كما لو
أنهم يتعمدون األخطاء ،فنقيم الدنيا عليهم بينما لو كان الحكم أجنبي لما تعاملنا
معه بهذه الطريقة!
ختامــا ،األخطــاء التحكيمية واردة في كل مباراة ،وعجز عن تجاوزها أهم الحكام
فــي العالــم ،فلــكل حكــم زلة وغفلــة ،ولكنــه بطبيعة الحــال ،ليس الشــخص الوحيد
الــذي يتحمــل المســؤولية ،ثمــة العبــون متواجــدون فــي الملعــب كان يفتــرض أن
يســاهم جهدهــم وأداؤهــم في تحديد النتيجة ،ولكننا تعودنــا دائما أن تكون حجة
المغلوب ..الحكم!

األخضر السعودي يستضيف منتخبنا للشباب
اســـتـــعـــدادًا لــبــطــولــة آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي أوزبــكــســتــان
علي مجيد

ترحيل التصفيات المزدوجة إلى 2021
أحمد مهدي

كشــفت جهــات إعالميــة ســعودية عــن وجــود اتفــاق مبدئــي بيــن إدارة
المنتخــب الســعودي للشــباب لكــرة القــدم ونظيرتهــا فــي منتخبنــا الوطنــي
لخوض مباراتين وديتين في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري.

رحــل االتحــادان الدولــي واآلســيوي لكــرة القــدم المتبقــي مــن مباريــات التصفيــات
المزدوجــة المؤهلــة لــكأس العالــم  2022وكأس آســيا  2023إلــى العــام المقبــل ،2021

بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا وقيود السفر.
وكان مـــن المقـــرر أن تســـتكمل المباريـــات

التصفيـــات أمـــام كمبوديا وإيـــران وهونغ

إال أن “الفيفـــا” واآلســـيوي قـــررا تأجيـــل

كمبوديـــا في أكتوبر ،على أن يالقي إيران

خـــال شـــهر أكتوبـــر ونوفمبـــر المقبليـــن،

المباريـــات إلـــى موعـــد جديـــد ،علمً ـــا أن

الموعـــد األساســـي للمباريـــات كان فـــي

شـــهري مـــارس ويونيو من العـــام الجاري،

حيـــث يعد التأجيل هو الثاني الذي يطول
التصفيات.

وتبقـــت لمنتخبنا الوطنـــي  3مباريات في

كونـــغ ،إذ كان مـــن المقـــرر أن يســـتضيف

خـــارج أرضـــه فـــي نوفمبر ثم يســـتضيف
هونغ كونغ بذات الشهر ً
أيضا.

وسيكشـــف “الفيفا” واآلسيوي عن الموعد
الجديـــد للتصفيات خالل الفتـــرة المقبلة،
ويرجـــح أن تســـتأنف فـــي شـــهر مـــارس

المقبل.

وبحســـب المعلومـــات المتاحـــة ،فـــإن

الوطنـــي للشـــباب سلســـلة تدريباتـــه

المنتخبيـــن الســـعودي والبحرينـــي

المحليـــة منـــذ يـــوم الســـبت الموافـــق

اتفقـــا على التباري فيمـــا بينهما وذلك

 18يوليـــو الماضـــي بقيـــادة المـــدرب

في إطار اســـتعداداتهما لبطولة آســـيا

إســـماعيل كرامـــي ،ودخـــل معســـكرًا

تحـــت  19عامـــا ،المقـــرر إقامتهـــا في
أوزبكستان بشـــهر أكتوبر  .2020وتم

داخليا مطلع الشهر الجاري في فندق
ً

“آرت روتانـــا أمـــواج” .وتضـــم قائمـــة

تحديـــد يومـــي الثالثـــاء الموافق 18

المنتخـــب الحالية أكثر مـــن  30الع ًبا،

منتخب الشباب لكرة القدم

حســـين العكـــري ،ســـيد جـــواد حيدر،

عبدالعزيـــز المرباطـــي ،ســـيد منتظـــر

الشهر نفسه موع ًدا إلقامة المباراتين

حســـن عيســـى ،عبـــدهللا ســـالم ،هاني

فـــي مدينـــة الطائف التي تســـتضيف

طـــه ،دعيـــج الذوادي ،ســـالم حســـين،

ســـلمان عـــادل ،صالـــح الزبيـــدي،

عيسى عبدهللا ،خليل إبراهيم ،مبارك

حاليا.
معسكر المنتخب السعودي
ً

خالد الشروقي ،عبدالرحمن العبيدلي،

آدم ،بشـــير خالد ،عبدهللا نمر ،ســـعود

أغســـطس والثالثـــاء الموافق  25من

مـــن جهـــة أخـــرى ،اســـتأنف منتخبنـــا

هـــم :أحمـــد مســـلم ،حســـين هرونـــة،

عبـــدهللا الرفاعي ،محمـــد عبدالقيوم،

علـــي خليفـــة ،حســـين عبدالكريـــم،

مصطفى السالم ،محمد فارس ،محمد

الهزاع ،إبراهيم علي ،عادل الرميحي،

الكامـــل ،عبدالرحمـــن ســـيد محمـــد،

محمد ،صالح بدر ،ســـيد مهدي شرف،
علي الخبـــاز ،عبدالرحمن أكرم وخالد

ناصر.

لجنة توثيق التاريخ الرياضي تفتح باب المشاركة للجميع
ضاحية السيف  -المجلس األعلى للشباب والرياضة

تنفيــذا لتوجيهــات ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،أخذت
لجنة توثيق التاريخ الرياضي البحريني خطوات متقدمة في
سبيل إنشاء مشروع المتحف الرياضي.
وأقـــر

المجلـــس

األعلـــى

كمـــا وجـــه النائـــب األول
األعلـــى

بهدف المبادرة
والمساهمة في
مشروع المتحف
اإللكتروني

للشـــباب والرياضـــة برئاســـة

لرئيـــس

ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد

للشـــباب والرياضـــة رئيـــس

آل خليفـــة مشـــروع المتحـــف

اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة

البحريني برئاسة عبدالرحمن

الرياضـــي ،وذلك ضمـــن رؤية

ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل

عسكر مرحلة جمع المستندات

ســـموه لجمـــع وتوثيـــق األرت

خليفة ،خالل اجتماعات لجنة

والوثائق التاريخيـــة المتعلقة

الرياضي فـــي مملكة البحرين

والتنسيق والتنفيذ والمتابعة

بالشأن الرياضي ،إذ أكد رئيس

والممتـــد علـــى مـــدى أكثر من

“اســـتجابة” إلـــى العمـــل علـــى

اللجنـــة أنها ماضيـــة في جمع

 100عـــام ،وحفـــظ االنجازات

مشـــروع المتحـــف الرياضـــي

وتوثيـــق جميـــع المعلومـــات

والمكتســـبات التـــي حققهـــا

ضمن الفضاء اإللكتروني.

التـــي تخـــص تاريـــخ الرياضة

وباشـــرت اللجنـــة المكلفـــة

المتحـــف

القطـــاع الرياضـــي على جميع
األصعدة.

المجلـــس

بتوثيـــق التاريـــخ الرياضـــي

للمســـاهمة في عمليـــة توثيق
تاريـــخ الرياضـــة فـــي مملكـــة
ً
مشيرا إلى أهمية كل
البحرين،

المعلومـــات والوثائـــق والمواد
المصـــورة التي يمكن أن تقدم
مـــن الجميع ،والتي ستســـاهم
فـــي إثـــراء مشـــروع المتحف

الرياضـــي اإللكترونـــي بمزيـــد

في المملكـــة وتهيئتها للعرض
ضمـــن

مشـــروع

الرياضي اإللكتروني.

مـــن المقتنيـــات والمعلومـــات

التي تتناول الشـــأن الرياضي
فـــي تاريخ البحريـــن الحديث

عبدالرحمن عسكر

كمـــا أكـــد عســـكر أن جمـــع
وتوثيـــق

اإلرث

الرياضـــي

البحرينـــي يمثـــل مســـؤولية
ً
مشيرا إلى أن باب
اجتماعية،
المشاركة مفتوح أمام الجميع

فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن العاميـــن

 1920و.2020

واعتبر أن جميع المشـــاركات

والمساهمات في هذا المشروع
الوطني الكبير ستكون بالطبع
محـــل تقديـــر وفخر مـــن قبل

القائمين على مشـــروع توثيق

ً
داعيا كل
التاريـــخ الرياضـــي،
من يملك معلومـــات أو وثائق
أو مســـتندات ذات أهميـــة

وتتعلق بالقطاع الرياضي في
البالد للمبادرة والمساهمة في
هذا المشروع.
وكانـــت لجنـــة توثيق التاريخ
الرياضي البحريني قد أعلنت
عن فتح باب المساهمة بكل ما
يمكن أن يجود به الرياضيون
مـــن معلومـــات ووثائق ومواد
مصـــورة تاريخيـــة لمســـيرة
الرياضـــة

البحرينيـــة،

عبـــر

التواصـــل مـــع األرقـــام التالية
( )17177164 - 17177116أو
من خـــال البريـــد اإللكتروني
(.)asaeed@scys.gov.bh

Sports@albiladpress.com
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التعويض في انطالق الجولة 13

الحالة يواجه المنامة والرفاع الشــرقي يلتقي الشباب
أحمد مهدي

تنطلق عند  7من مســاء اليوم (الخميس) ،منافســات الجولة  13لدوري ناصر بن حمد
الممتــاز لكــرة القــدم للموســم الرياضــي  ،2020 - 2019وذلــك بإقامــة لقاءيــن .ويلعب

الجولة  13تشهد استمرار اإلجراءات االحترازية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا

الحالــة مــع المنامــة علــى اســتاد الشــيخ علي بــن محمد آل خليفــة ،فيما يلعــب الرفاع
الشرقي مع الشباب على استاد مدينة خليفة الرياضية.
وتســـتكمل مباريات الجولة غ ًدا ،إذ يلعب

اســـتئناف منافســـات الـــدوري ،والـــذي

المحـــرق مـــع األهلـــي ،النجمـــة مـــع الحـــد

توقـــف منـــذ منتصف مـــارس الماضي إلى

والرفاع مع البسيتين.

األسبوع األول من شهر أغسطس الحالي؛

وكانت نتائج الجولة الماضية أسفرت عن

بســـبب فيروس كورونـــا .وتتواصل إقامة

تعادل المحرق مع الحد ( ،)1-1فوز الرفاع

المباريـــات وســـط إجـــراءات احترازيـــة

علـــى المنامـــة ( ،)3-1فـــوز األهلـــي علـــى

وتدابير وقائية ،عالوة على عدم الســـماح

الحالة ( ،)3-0فوز النجمة على الشباب (4-

بالحضور الجماهيري.

الجولـــة الماضيـــة ،ويســـعيان لتعويـــض

الحالة والمنامة

الحالـــة يقبع في المركز األخير ،وســـيكون

 )1وتعادل البســـيتين مع الرفاع الشـــرقي
(.)2-2
وتعتبـــر جولـــة اليـــوم هـــي الثانيـــة بعـــد

تعتبـــر مبـــاراة الحالـــة والمنامـــة مهمـــة

حسين علي

مرجان عيد

للطرفيـــن؛ كونهمـــا تعرضـــا للخســـارة فـــي

لخســـارة أخـــرى وقريبا أكثـــر من أي وقت

مـــا تـــم فقدانـــه مـــن النقـــاط ،خصوصا أن

أمـــا المنامـــة ،فإنـــه يأمـــل بعـــدم التعـــرض

موقفـــه أكثـــر تعقيـــدا فـــي حـــال تعرضـــه

مضـــى للهبوط إلـــى دوري الدرجة الثانية.
لخســـارة جديدة ،خصوصا أنها ســـترجعه
ربمـــا إلـــى مراكـــز متأخـــرة فـــي حـــال فوز

األهلـــي على ســـبيل المثـــال ،عـــاوة على

االبتعـــاد عـــن النجمـــة الذي كان يتســـاوى

معـــه قبل الجولة الماضيـــة .ويقود الحالة
المـــدرب الوطنـــي عـــارف العســـمي ،فيمـــا

المنامـــة المـــدرب الوطنـــي علـــي صنقـــور،
ً
خلفا للتونســـي محمد
الذي تســـلم المهمة
المكشـــر الـــذي تـــم فـــك االرتبـــاط معه من

قبـــل النـــادي بالتراضي قبل أيـــام من لقاء
الرفـــاع الـــذي خســـره المناميـــون بثالثية.

ويعول الحالة على مجموعة من الالعبين
المحلييـــن أمثـــال الحـــارس إبراهيم لطف

هللا ،راكان مفلـــح ،عمـــار عبدالحســـين،

محمود الحايكي ،جاســـم عيـــاش ،إضافة
إلـــى وجـــود المحتـــرف إبراهيمـــا في خط

المقدمـــة .بـــدوره ،فإن المنامـــة يعتمد في

أغلـــب مبارياته علـــى الحارس رضا بهرام،

مع تواجد المحليين كسيد حسين العلوي،
أحمـــد موســـى ،عيســـى موســـى ،محمـــد

من لقاء المنامة والحالة في القسم األول

 3أندية استوفت معيار (تحت )21

البســيتين األقل رغــم إشــراكه  5العبين الجولــة الماضية

مـــع تبقي  6جوالت علـــى ختام الدوري،

المباريات ستسمر بدون الحضور الجماهيري

عـــادل ،فيمـــا ظهـــر تأثير غيـــاب المحترف

من شبح الهبوط .ويقود الطرفين مدربان

البرازيلـــي مارســـيو واضحـــا فـــي الجولـــة

وطنيان :مرجان عيد في الرفاع الشـــرقي

الماضية.

وحســـين علي “بيليه” في الشباب .الرفاع
الشـــرقي يهـــدف للبقـــاء ضمـــن ثالثـــي

الرفاع الشرقي والشباب

المقدمـــة ويعـــول علـــى وجـــود محمـــد

يســـعى الرفـــاع الشـــرقي الســـتعادة مركز،

الرميحـــي ،ســـامي الحســـيني ،عبـــدهللا

أو علـــى األقـــل نغمـــة االنتصـــارات ،حينما

الهزاع ،مصعب عمر ،فيما تبدو الصور غير

يالقـــي الشـــباب الـــذي يعانـــي فـــي المركز

واضحة بشـــأن مشـــاركة الحارس الدولي

قبـــل األخيـــر .الشـــرقاويون كانـــوا فـــي

حمد الدوسري الذي خرج متأثرا بإصابته

المركـــز الثالث مع اســـتئناف الـــدوري ،لكن

في لقاء البســـيتين .الشـــباب يســـعى لفوز

التعـــادل أمـــام “الســـفينة الزرقـــاء” كلـــف

يقدمـــه قليال في جـــدول الترتيب ويبتعد

الفريـــق فقدانـــه لصالـــح ســـماوي الرفـــاع

به عن المركز التاسع ،ويعول على محمود

الذي تقدم مركزا واحدا .ماروني الشـــباب

مختـــار ،عبـــاس العصفـــور ،أحمـــد فاضل،

تعرض لخسارة ثقيلة أخرى خالل الجولة

ســـيد أحمـــد جعفـــر ،إضافـــة إلـــى وجـــود

الماضيـــة ،وباتـــت الجوالت الــــ  6المتبقية

المحترفيـــن جيكتـــارا وقومـــو فـــي خـــط

لـــه بمثابة المباريـــات النهائية نحو الهبوط

المقدمة.

صدارة الهدافين بين “األسود” و “ارنست”

لقاءان غير
منقولين
لـــن تقـــوم قنـــاة البحريـــن

الرياضيـــة بنقـــل لقاءيـــن
مـــن أصـــل  5فـــي هـــذه

فـــإن  3أنديـــة فقـــط اســـتوفت معيـــار

الجولـــة؛ بســـبب ارتبـــاط

مشـــاركة الالعبيـــن البحرينييـــن تحـــت

القناة اليـــوم بنهائي كأس

 21سنة .واألندية هي :الشباب ،النجمة

ولي العهد للكرة الطائرة.

والرفـــاع .والمعيار هو مشـــاركة أي عدد

وســـيقتصر النقـــل علـــى

مـــن الالعبين لمـــدة  810دقائـــق فعلية.

لقـــاء الرفـــاع الشـــرقي

ويعتبر نادي الرفاع األكثر إشراكا بواقع

والشـــباب ،وفيمـــا يخـــص

 6العبيـــن فـــي  1919دقيقة ،ثم النجمة

مباريـــات الغـــد ،فـــإن لقاء

الذي أشرك  3العبين لمدة  1450دقيقة،

الرفـــاع والبســـيتين لـــن
ً
أيضا؛ كونه
يكون منقـــوال

الشباب  4العبين في  1366دقيقة.

وعلـــى مســـتوى األرقـــام المســـجلة في

فرحة األهداف في الجولة الماضية

يتصـــدر العـــب الرفـــاع كميـــل األســـود

على استاد النادي األهلي،

األندية األخرى ،فإن نادي البســـيتين ما
زال األقـــل تســـجيالً فـــي اإلحصائية ،إذ

لكـــن القنـــاة ســـتقوم بنقل
األهـــداف مباشـــرة بعـــد

أشـــرك  5العبين لمدة  190دقيقة فقط،

وبات في خطر وضعه ،ومهدد بالتعرض
للعقوبة التي تشـــمل سحب  3نقاط من
كمـــا جـــرى للنـــادي األهلي الموســـم قبل

دقيقـــة ،األهلـــي  3العبيـــن فـــي 557

هدافـــي دوري ناصر بن حمد الممتاز بعد
مـــرور  12جولـــة .ويملـــك كال الالعبين 7

ختام اللقاءين ،كما جرت

من مشاركة الالعبين تحت 21

الشروط.

والعـــب األهلـــي أرنســـت صـــدارة الئحة

العـــادة فـــي لقـــاء األهلـــي

دقيقـــة ،الرفـــاع الشـــرقي العـــب واحـــد

والحالة الذي أقيم الجولة

لمدة  367دقيقة ،المحرق العبين اثنين

األهلي.

رصيده وتغريمه  5آالف دينار بحريني،

وأشـــرك الحالـــة  4العبيـــن لمـــدة 501

فقـــط لمدة  655دقيقـــة ،الحد  3العبين

الماضـــي  2018 - 2017لعدم اســـتيفائه

دقيقـــة ،المنامـــة  5العبيـــن فـــي 570

لمدة  771دقيقة.

الماضيـــة علـــى اســـتاد

أهـــداف فـــي رصيدهمـــا ،يليهمـــا العبين

اثنين سجال  6أهداف  ،هما :إيفرتون من

المحرق وممادو من الحد .وعلى مستوى
المرتبـــة الثالثة ،فإن  5العبين ســـجلوا 5
أهـــداف  ،هم :مهدي حميدان الذي انتقل

باإلعـــارة إلـــى القادســـية الســـعودي مـــن

األهلي ،علي مدن (النجمة) ،لويز (الرفاع
الشـــرقي) ،عبـــدهللا دعيـــج (البســـيتين)

وسيد هاشم عيسى (الرفاع).

وســـتكون مواجهـــات الجولـــة  13موعدا
للقـــاء الهدافيـــن أمـــام بعضهمـــا البعـــض،

إذ يلتقـــي المحـــرق باألهلـــي ،والرفـــاع

بالبســـيتين ،إضافة إلى النجمة مع الحد،

وجميعهم لديهم نخبة من الهدافين.

تغطـــية متمـــيزة لقنــاة البحــريــن الرياضيــة
أشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي بن

خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة ،بالجهود
المميـــزة التـــي تبذلهـــا قنـــاة البحريـــن

الرياضيـــة الناقل الرســـمي لمســـابقتي

رئيس اتحاد الكرة
يشيد بدعم وزير
شؤون اإلعالم

الرياضي .2020 - 2019

وقـــال الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل

خليفـــة “إن هذه الجهـــود تأتي ترجمة
لتوجيهـــات وزير شـــؤون اإلعالم علي
الرميحـــي ،الـــذي يحرص علـــى تهيئة

األرضيـــة المثاليـــة لتقديـــم التغطيـــة
اإلعالميـــة المميـــزة التي تتناســـب مع
مكانـــة مســـابقتي كأس جاللـــة الملـــك

مثنيا
ودوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز”،
ً
فـــي هـــذا اإلطـــار علـــى دعـــم الوزيـــر

الرميحـــي ومؤكـــ ًدا أنـــه محـــل تقديـــر

حضـــور جماهيـــري ،مؤكـــ ًدا أن القنـــاة

السبل التي تســـهل عملها وتمكنها من

مـــع إقامـــة النشـــاط الرياضـــي بـــدون

حققت هذا الموســـم طفرة نوعية في

خاصا
ً
نقل المســـابقات بإضفائها زخمً ا
عبر النقل االحترافي للمباريات حسب

كأس جاللـــة الملـــك ودوري ناصـــر بن
حمـــد الممتـــاز لكـــرة القـــدم للموســـم

الكاملـــة للمشـــاهد الرياضي ،خصوصا

االتحاد والقناة ،إذ نحرص في االتحاد

االتفاقيـــة التي تم توقيعها مع شـــركة

واعتزاز.

عالمية في هذا المجال.

وأكد أن القناة الرياضية ال تألوا جه ًدا

وقـــال “نفخر فـــي االتحـــاد البحريني

فـــي دعـــم أنشـــطة االتحـــاد البحريني
لكـــرة القـــدم عبـــر تغطيـــة األنشـــطة
والفعاليـــات والمســـابقات كافـــة التـــي
ينظمهـــا االتحـــاد ،عـــاوة علـــى دعمها

لكـــرة القـــدم بالشـــراكة مـــع القنـــاة

علي الرميحي

علي بن خليفة

الرياضيـــة نحـــو إنجـــاح المســـابقات

إعالميـــا ،والقنـــاة شـــريك أســـاس مـــع
ً

لتغطيـــة المســـابقات فـــي الوقـــت

العامليـــن مـــن فنييـــن ومقدميـــن

الجـــاري مـــع اتخـــاذ االشـــتراطات

ومحلليـــن ومراســـلين .وأوضـــح أن

االتحـــاد ،والتعـــاون في مسابقتي

واإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

مـــا قدمتـــه القنـــاة الرياضية مـــن نقل

كأس جاللة الملك

ولفـــت رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد

الوقائية كافـــة ،معبرًا عن بالغ اعتزازه

متميـــز لمســـابقتي كأس جاللـــة الملك

ودوري ناصـــر بن
حمـــد الممتاز هو

البحرينـــي لكرة القدم إلى ما تســـخره

للطاقـــات المختلفة في القناة برئاســـة

ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز يأتي

القنـــاة الرياضيـــة مـــن جهـــود مضنيـــة

رئيـــس القناة حمـــود الجيـــب ،وجميع

ضمن إطار حرصهـــا على نقل الصورة

للمنتخبـــات الوطنيـــة فـــي تغطيـــة
وخارجيا.
داخليا
مشاركاتها
ً
ً

من أوجه التعاون
المختلفـــة بيـــن

البحرينـــي علـــى دعـــم القنـــاة بشـــتى

إبراز أنشـــطة االتحاد؛ دعمً ـــا للرياضة
والشباب”.

وفـــي ختـــام تصريحـــه ،أكـــد الشـــيخ

علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة أن الدعم

المقـــدم للقنـــاة الرياضيـــة يأتي ضمن
رؤى االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم

التطويريـــة للمســـابقات علـــى الصعيد
اإلعالمـــي بالتحديـــد ،مجـــد ًدا شـــكره

وتقديـــره للتعاون الكبير الـــذي تبديه

وزارة شؤون اإلعالم في هذا اإلطار.

أفالم كوميدية للكبار فقط للمشاهدة في البيت

استطاعت النجمة دوا ليبا
تحقيق إنجاز جديد
ومهم من خالل
ألبومها الغنائي

أحـــــــــــداث فــــوضــــويــــة وعــــــاقــــــات مـــجـــنـــونـــة

الجديد “Future
،”Nostalgia

بتسجيلها 3

طارق البحار

أرقام قياسية
عالمية على

جميعا اليوم نســعى للضحك والفرح وســط كل ما نمر به مع العالم وســط هذه

“”Spotify

الجائحــة ،ومــن األفــام أحيانــا نجــد ما نبحــث عنه ونحــن في البيــت نختار ما

في األسبوع

يفرحنا إلى جانب األعمال الكوميدية واألكشن.

األول من

وبالطبــع الســينما العالميــة قدمــت العديــد مــن هــذه األفــام التــي فيهــا تتنــوع

إصداره.

القصــص والمغامــرات ،وهــذه مســاعدة فــي االختيــارات من هوليــوود ألفضل
األعمــال الكوميديــة الجديــرة بالمشــاهدة فــي التلفزيــون للتشــجيع بالجلــوس

الخميس  13أغسطس  23 - 2020ذو الحجة  - 1441العدد 4321

14

فــي البيــت والتــزام إجراءات التباعــد االجتماعي بأمان وفــرح مع هذه األفالم
مــن اختياراتنــا للمشــاهدة في فئة الكبار فقط ،وليســت للعائــات الكبيرة التي

tariq.albahar@albiladpress.com

تتضمن األطفال ،ومع األفالم البسيطة والكوميدية:

“”Grown Ups

» »العمل قدم في جزأين من
الكوميديا حول  5من أصدقاء
الطفولة يتجمعون بعد  30عامً ا
لحضور جنازة مدربهم القديم في
بلدتهم الصغيرة ،فيسترجعون ذكريات
الماضي وينسجمون سويا على الرغم من
معاناة كل منهم في حياته .والفيلم من بطولة آدم ساندلر وكيفين
جيمس وسلمى حايك والعديد من نجوم الكوميديا اآلخرين.
وفي الجزء الثاني يقرر ليني أن يعود ويستقر في الحي الذي نشأ
فيه ،ويكبر أبناؤه مع أبناء أصدقائه .ليصطدموا بأبناء بعض الزمالء
القدامى وآبائهم ،ويجدوا أن بعض األشياء ال تتغير الفيلم خفيف
وممتع بالرغم من طول مدته.

إلهام الفضالة :بيزاتي حالل % 100
فــي خطــوة جريئة ،اســتعرضت النجمــة إلهام الفضالــة األجر الذي

تقاضتــه عــن بعــض األعمــال الفنيــة التــي شــاركت فيهــا؛ للــر ّد على

فنانة لم تذكر اسمها ،اتهمتها بالحصول على أموال كثيرة.
ونشـــرت الفنانة الكويتية مقطع

الفنية” و”ديتونا”.

“ســـناب شـــات” أظهـــرت فيـــه
مجموعة من العقود التي ّ
وقعتها

مـــع “عامـــر الصبـــاح” فـــي 2016

فيديو عبر حســـابها فـــي تطبيق

مـــع شـــركات إنتـــاج مختلفـــة،

وأوضحت أنها قدمت مسلسلين

كويتـــي ،كما كشـــفت عـــن أجرها

إذ تقاضت  90ألف دينار كويتي،

يعرفه خيه وإحنا بالكاري مادري

معهـــم مقابـــل  60ألـــف دينـــار

مـــا كاري” .وكشـــفت الفضالة عن

 3شـــركات تعاونـــت معهـــا ،هـــي:
“عامـــر الصبـــاح”“ ،المجموعـــة

» »طفل صغير تتحقق أمنيته بأن
تصبح دميته الدب حية .يكبر الطفل
مع صديق عمره الذي يشاركه كل
شيء ،ليجد نفسه أمام اختيار االحتفاظ
به أو البقاء مع حبيبته .أما في الجزء
الثاني ،يضطر تيد إلثبات أنه شخص وله كينونة
وليس غرض .من أجل أن يستطيع عيش حياته طبيعيًا.
فيلمان كوميديا من بطولة النجم مارك والبيرج وصناعة سيث
ماكفارلن ،الذي سبق له كتابة العديد من الرسوم المتحركة الكوميدية
أشهرهم فاميلي جاي .الكثير والكثير من المرح والعبث ،نختبرهم
من خالل صداقة فريدة من نوعها ،لكنها تعني الكثير للطرفين.

وتقاضـــت عنهمـــا  120ألف دينار

وركزت كاميرا هاتفها على األجر
ّ
وعلقـــت بالقول
الـــذي تقاضتـــه،

“ردا علـــى كل عيـــال قراية وكلن

“”Ted

في عمل مـــع “المجموعة الفنية”

أما “ديتونا” فكان لها عمل واحد

كويتي و”بيزاتي حالل ،”% 100
وتفاعل المتابعون بشـــكل واسع

مع جرأة إلهام الفضالة.

شمس ترد على من وصفت بالـ “فاشلين”

“”The Hangover

» »من اكثر األفالم طلبا في “نتفلكس”
اليوم هو “ ”The Hangoverبأجزائه
الثالثة ،فالفيلم كوميدي بحت بكتابة
ممتازة لعدد من المغامرات غير العادية
وغير المتوقعة بتاتا بين طبيب أسنان
ومدرس ثانوي وشاب غريب األطوار وأشياء
مجنونة كوجود نمر في الغرفة بعد سرقته من
مايك تايسون مثال ،وقضاء أوقات مضحكة في تايلند في أحداث
مترابطة وسريعة.
وتبدأ السلسلة بعد حفلة كارثية لتوديع العزوبية ،يستيقظ 3
أصدقاء ليجدوا أنفسهم في فوضى عارمة في الس فيجاس،
طفل صغير ونمر ودجاجة وأحدهم فقد سنته وآخر تزوج
من مومس ووسط كل ذلك أين ذهب العريس؟ وسط كل
هذا الفوضى يحاول ثالثتهم تذكر ما حدث وكيف انتهى بهم
األمر هكذا ،وكيف يرجعون العريس لعروسته ،ويقضون
ليلة زفاف مجنونة ،تنتهي بهم باالستيقاظ واكتشاف أشياء
كثيرة ال يستطيعون تفسيرها مرة أخرى ،مع اختفاء أخ زوجته
المستقبلية ،وينتقلون في الجزء الثالث إلى تايلند وهناك
يواجهون مسألة احد العصابات من أجل إنقاذ صديقهم الذي
خطفته بالطبع بعد فوضى كبيرة.

“”Horrible Bosses
» »مع أن بعض المنصات تشير
بأنه فيلم إجرامي ألنه مليء
بالكوميديا المضحكة وبعض
األكشن ،فهو حول  3أصدقاء
كل منهم يعاني بشكل
ّ
مختلف مع رئيسه بالعمل،
وبالطبع يؤثر عليهم بطريقة
كبيرة في حياتهم العادية،
لكنهم ال يفعلون أي شيء بسبب
حاجتهم للعمل ،وفجأة تخطر لهم
فكرة ماذا لو تخلصنا من رؤسائنا؟ هذه
هي حبكة الفيلم.

وتتواصل األحداث ويمضون في فكرتهم ويتعاونوا في ذلك،
وفي الجزء الثاني يقرر الثالثي أن يكونوا رؤساء أنفسهم،
فيطلقون مشروعهم الخاص .لكن ممول المشروع يتخلى
عنهم ،ما يدفعهم إلى التخطيط لخطف ابنه وطلب
فدية ،ليستخدموها في الحفاظ على مشروعهم .مفارقات
كوميدية مضحكة جدا خصوصا في الحوارات مع أداء
كوميدي خفيف.

نجاحات “الغسالة”

الجندي :لبنان من أجمل بالد العالم

نشرت الفنانة الكويتية شــمس فيديو على حسابها الشخصي على

عبــرت الممثلــة المصريــة نادية الجنــدي عن حبهــا الكبير

حقق فيلم “الغســالة” إيرادات بلغت  503آالف جنيه

نشــرها لتغريدة علــى تطبيق “تويتر” تدافع فيها عن الفنان حســين

الــذي أدى إلــى ســقوط  158شــهيدا حتــى اآلن ،وعــدد كبيــر

دور العرض يوم الخميس  30يوليو الماضي.

“االنســتغرام” ترد فيه على موجة االنتقــادات التي تعرضت لها بعد

للبنــان ،وتعاطفها مع هذا البلد الجميــل بعد انفجار المرفأ

الجســمي ،بعد تعرضــه للتنمر ووصف الجمهور له “بالنحس”؛ بســبب

لتتم إضافتها على ما حصــده الفيلم منذ طرحه في

مــن المفقوديــن تبقى منهم اليــوم  21وأكثر مــن  6000جريح،

نشره لتغريدة قبل وقوع حادث االنفجار ببيروت ،كتب فيها “بحبك يا لبنان” .وردت شمس

ودمــار عــارم في بيــروت .فكتبت نادية علــى صفحتها علــى أحد مواقع

لــم تقصد في تغريدتها التعميم بل من ســمّ تهم “الفاشــلين” .وأوضحت شــمس أنها لم

كل شــر وإن شــاء الله ترجع في أقرب وقت أحســن مما كانت وستظل بيروت في

في الفيديو الخاص بها قائلة “مســاء الخير لكل الفاشلين من أمة العرب” ،مشيرة إلى أنها
تقصد بكالمها هذا اللبنانيين ،لكنها توجه كالمها لكل فاسد كان السبب فيما حدث.

لتزداد محصلة إيرادات الفيلم في شــباك تذاكر موســم
عيد األضحى السينمائي إلى  7ماليين و 20ألف جنيه.

التواصل االجتماعي “لبنان من أجمل بالد العالم ربنا يحفظها ويحفظ شــعبها من

فيلم “الغســالة” تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد ،ويشارك في

قلوبنا جميعً ا” .وجاء هذا التعليق مع صورة نشرتها من لبنان.

سلم وبيومي فؤاد.
ّ

بطولته النجوم محمــود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد ،إضافة إلى محمد

زهرة عرفات :الفن واإلعالنات ال يحققان كل هذه األموال
علقـــت الفنانـــة البحرينيـــة زهـــرة عرفـــات

الفاحـــش ،وقالـــت “إن هـــذه األشـــياء ال

العبدالمحســـن ،هبـــة الـــدري ،محمد صفر،

التنمـــر واالتهامـــات األخيـــرة التـــي طالت

والقصور أو المجوهرات” ،وأشارت إلى ان

الطليحي ومحمد العجيمي.

علـــى قضايا عدة حول حياة الفنانين مثل
عـــدد من المشـــاهير حـــول ثرواتهم وذلك

خالل لقاءها مع برنامج “ع السيف”.

وقالت عرفات في تصريحاتها “إن الناس
تخلـــط بين المشـــاهير والفنانين” ،وذكرت
أنهـــا كفنانـــة ليســـت بالضـــرورة ان تكـــون
مشـــهورة علـــى السوشـــيال ميديـــا ،وانهـــا

قـــد تغلـــق صفحاتها وتظـــل كفنانة ،وذلك

علـــى عكـــس مشـــاهير السوشـــيال ميديا،
وأضافـــت ان النـــاس ال تصـــدق ً
أيضـــا أن
الفنانيـــن ليســـوا أثريـــاء وال يعانـــون مـــن

أزمات مالية.

تجعلها تشـــتري ممتلكات فاخرة كاليخت

بعض الفنانين والمشـــاهير لديهم مشاريع

وتـــدور أحداث العمل فـــي إطار اجتماعي

خاصـــة أو ينحدرون من عائالت غنية من

بيـــن حقبتيـــن زمنيتيـــن بالتـــوازي ،همـــا

األساس بحسب مجلة هي.

نهاية التســـعينيات والوقت الراهن بطلتها

وعلقـــت عرفـــات علـــى قضيـــة التنمـــر
التـــي تواجـــه الفنانيـــن ً
أيضا علـــى مواقع

الســـيدة الثريـــة ليلـــى التـــي تمـــ ّر بظروف
صعبة ،تجعلها ٌتصاب بحالة نفسية دقيقة

من حق الفنانين والمشـــاهير أن يعترضوا

إخراج حسين الحليبي.

التواصل ،وقالت :إن البعض يرى أنه ليس
على التنمر بحجة انهم مشاهير ،وأشارت

إلى انه قول خاطئ ،ألنه من حق الجمهور
أن ينتقـــد األعمـــال التي يقدمهـــا الفنانين

ويراهـــا فاشـــلة ،لكـــن ليـــس مـــن الحق أن

وأضافـــت عرفـــات أن الفـــن واإلعالنـــات

يســـخر منـــه ويتنمر على شـــكله وجســـده

“صـــورة مســـتورة” ،لكنـــه ال يحقـــق الثراء

ضدهم.

تجعـــل الفنـــان يعيـــش حيـــاة كريمـــة وبــــ

خالـــد الشـــاعر ،نـــور الشـــيخ ،عبـــدهللا

وهـــو األمـــر الـــذي يجعلهـــا تلجـــأ للقضـــاء

الحمل

وتجد نفســـها على مفتـــرق طرق وهو من

وقالـــت عرفـــات :إنهـــا ال تفضـــل الظهـــور

كورونا ،وقالت :إنها تتوقع أن تكون بداية

القطـــب التي تعانيها ليلـــى (زهرة عرفات)

خصوصـــا فـــي الفترة
ً
الخاصـــة للجمهـــور،

لهـــا تجربـــة هنـــاك ،وذلك بعد آخـــر أعمالها

ويعيش المشاهد مع الشخصية في حيرة

كثيرًا على مواقع التواصل أو نقل حياتها
األخيرة التـــي حدث بها زحام من الوجود
الكثيـــف على السوشـــيال ميديـــا ،وتمنت
أن يعـــود العمـــل فـــي المســـارح بعـــد أزمة

الميزان
ينصحك الفلك بعدم تحميل المسائل أكثر من

تحدث بلبلة وتشتد الضغوط عليك ما يدخلك

حدّ ها وتعامل بإيجابية.

في حالة من التوتر.

الثور

العقرب
حاول إعادة تقييم أدائك المهني وابحث عن

الجوزاء

السرطان

ذكاؤك يمنحك قدرة على التواصل وكيفية
المحافظة على حسن سير األمور.

لآلخرين باكتشاف بعض األخطاء.

الدلو

األسد

لتتمكن من تحويل أحالمك إلى حقيقة عليك

حاول أال تتردد في طلب المساعدة من العائلة

بالتعليم.

إذا دعت الحاجة.

الحوت

العذراء
بعض العالقات المزيفة قد يسقط عنها القناع
وتكتشف حقيقة بعض األشخاص.

 ١٣اغسطس

وبـــدء بنـــاء جدار برليـــن ،وكان

الجدي

ستكون األضواء مسلّطة عليك ما يسمح

وشـــاركت النجمة البحرينية في مسلســـل
“وكان شـــي ًئا لـــم يكـــن” مـــن بطولـــة :فهـــد

من الضروري حماية مصالحك المهنية من
التراجع واالستمرار بذكاء.

توتر في العالقات ،احرص على الهدوء.

الدرامية في مسلسل “الشهد المر“.

1961

القوس
إشكاالت تحدث مع المحيطين بك تؤدي إلى

عـــودة المســـرح في الســـعودية وان يكون

بدأت تفقد الثقة في الحب ومعنى العالقة
الرومانسية بسبب الملل.

نقاط الضعف.

أنت شخص منتج بشكل كبير ،لكنك تشعر بعدم
الرضا اليوم.

ويرصد العمل انعكاس حالة الفصام ثنائي

إغالق الحـــدود بين األلمانيتين
الغرض منه تحجيم المرور بين
برلين الغربية وألمانيا الشرقية،
وتـــم فتحه في  9نوفمبر 1989

وهدم بعد ذلك.

وانعكاســـها علـــى حياتهـــا وعالقاتهـــا،

بين مـــا هو حاصل في الواقع وبين ما هو
متخيـــل أي ال وجـــود له في الواقع بل في
ّ
مخيلة البطلة فقط.

1899
والدة المخرج السينمائي اإلنجليزي ألفريد هتشكوك.

1913
ختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع اإلنجليزي هاري بيرلي.

1970
والدة العب كرة قدم اإلنجليزي آالن شيرر.

2004
بدء دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.

2015
الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر يعلن عن إصابته بمرض السرطان.
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عمان السينمائي الدولي يعلن عن برنامج دورته األولى
ّ

يعلــن مهرجان عمّ ان الســينمائي الدولــي  -أوّ ل فيلم عن برنامج أفالم دورته

االفتتاحية والذي من المقرر أن يعقد في الفترة ما بين  ٢٣إلى  ٣١أغسطس
في العاصمة األردنية ،عمّ ان.

الـــدورة األولـــى للمهرجـــان مشـــابهة

والشـــركاء” .وأضافـــت“ :فـــي هـــذه

الماضـــي عندمـــا أدى انتشـــار فيروس

أكثر مـــن أي وقت مضى إلى فعاليات

لمـــا تـــم التخطيـــط لـــه فـــي الربيـــع

كورونا إلـــى تأجيله .يتضمـــن برنامج
العـــروض  ٣٠فيلمـــا روائيـــا طويـــا

ووثائقيا ،عربيا ودوليا ،باإلضافة إلى
تســـعة أفـــام عربيـــة قصيـــرة .يُ فتتح

المهرجان بالفيلم الفرنســـي “البؤساء”
للمخـــرج الدج لي الحائـــز على العديد
مـــن الجوائـــز فـــي  ٢٣أغســـطس ،في

ُ
“األقصـــر”
حيـــن ســـيتم عـــرض فيلـــم

» »ذكرت تقارير إعالمية أنه جرت مقاضاة الممثلة السابقة
لفيلم جيمس بوند ومسلسل “بيني دريدفول” إيفا غرين
أمام المحكمة العليا في لندن ،بزعم أنها أعاقت فيلم الخيال
العلمي “ ،”A Patriotالذي تبلغ تكلفته ( 5.22ماليين دوالر)،
والذي كان من المفترض أن تلعب فيه دور البطولة ،إلى جانب
هيلين هانت.

للمخرجـــة األردنية-البريطانيـــة زينـــة

الدرّ ة في حفل توزيع الجوائز في ٣١
أغسطس.

قالـــت ندى دوماني ،مديرة المهرجان:
“ينظـــم المهرجـــان رغـــم كل الصعـــاب

بشـــكل
والعقبـــات ،والفضـــل يعـــود
ٍ
رئيـــس إلـــى التـــزام وعـــزم المنظمين

األوقـــات غيـــر المألوفة ،نحـــن بحاجة
ثقافيـــة .نؤمـــن بقـــوة الفـــن واإلبـــداع
وضـــرورة دعـــم صانعـــي األفـــام في

األردن والمنطقة”.

ً
وتعليقـــا علـــى اختيـــار األفـــام ،قـــال

في مرحلتي التطوير وما بعد اإلنتاج.

هللا“ :لقـــد تقـــدم أكثـــر مـــن  ٧٠٠فيلم

مديـــرة أيّ ـــام عمّ ـــان ُ
لصنّـــاع األفـــام:

المديـــر الفنـــي للمهرجـــان حنّـــا عطـــا

ً
تماشـــيا مع قواعد التباعد االجتماعي
ً
وحرصـــا علـــى تقديـــم تجربـــة فعليـــة

للمهرجـــان .جميـــع األفـــام المختـــارة
حديثـــة اإلنتـــاج ُتعرض للمـــرة األولى

المهرجـــان إلـــى إيجـــاد طريقـــة بديلة

لصانعيهـــا وفقـــا لشـــروط المهرجـــان.

واحتفائيـــة قـــدر اإلمـــكان ،عمـــد
خالقـــة مـــن خـــال اســـتحداث ثالث

شاشـــات ســـينما للســـيارات (درايـــڤ
إن) فـــي منطقـــة العبدلـــي الجديـــد

واســـتخدام مســـرح الهيئـــة الملكيـــة

األردنيـــة لألفـــام فـــي الهـــواء الطلق،
فيمـــا ُتنظـــم أيـــام عمـــان لصنـــاع
األفـــام بمزيـــج مـــن الحضـــور الفعلي

واالفتراضي.

وفـــي هـــذا الصـــدد ،قالت ديمـــة عازر،

“باإلضافة إلى ورش العمل والندوات،
ّ
توفـــر أيـــام عمّ ـــان ُ
لصنّـــاع األفـــام

فـــي األردن ،معظمهـــا العمـــل األول

ّ
منصـــة تحتـــاج
( ٢٦ – ٢٤أغســـطس)

إليهـــا األصـــوات األردنيـــة والعربيـــة

تســـتخدم األفـــام لغـــة ســـينمائية

الصاعـــدة التي ال تزال مشـــاريعها في

جديـــدة ومبتكـــرة .ونحن ســـعداء أن

طـــور التنفيذ؛ بهدف مســـاعدتها على

ثمـــة مجموعـــة مـــن األفـــام األردنية

التطوير أو االستكمال بفضل الجوائز

تتنافـــس علـــى جائـــزة السوســـنة

المخصصـــة لهـــا .فـــي هـــذه الســـنة

السوداء في أكثر من فئة”.
ً
طلبا تم اســـتقبالهم
هـــذا ومن بين ٦٠

االســـتثنائية ،هكـــذا منصـــة ضروريـــة
ً
جدا ،خصوصـــا أن فرص الدعم غدت

للـــدورة األولى من منصتي أيام عمان

ضئيلـــة فـــي ظـــل الجائحـــة العالميـــة

ُ
لصنّاع األفالم ،تم اختيار  ١٤مشروعً ا

الراهنة”.

بين باقات عطر الوطن ومشاعر الحب والهيام ..البحارنة يضيء “كلمات الفجر”
يـ ــخـ ــاطـ ــب األديــــــــــب ورجــــــــل األعــــمــــال

بالخير تنسكب

البحارنة القارئ في ديوانه الشعري الرابع

قالوا ومن كتبوا

والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق ت ــق ــي مــحــمــد

ذاك المليك له عز ومكرمة * وشأنه فوق من

“في الفجر تضيء الكلمات” ،الصادر عن

جاءت تحييك باسم الشعب نخبته * أنت

“دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع،

المليك ولألبناء أنت أب

بالقول “بين صفحات هــذا الــديــوان وما

وللمنامة سحر في عراقتها * بحسنه لهج

بين السطور زمــان ومكان عشرة وأمــان

الكتاب والكتب

وأش ــج ــان ،إزاء مــحــن عصفت بــأوطــان

واحتوى الــديــوان على  180قصيدة جعل

العروبة من المحيط إلى الخليج عسى أن

منها بعض القصائد باللغة اإلنجليزية في

يطل فجر جديد”.

خاتمة الكتاب ،ومن أبيات البحارنة ما هو

ويــلــفــت ف ــي هـــذا الـــديـــوان الــــذي ص ــدرت

في رحاب الحب والهيام والجمال كما في

الطبعة األولــى له هــذا العام  2020أن هذا

قصيدة “وردة الخدود”:

الــديــوان يــأتــي فــي حلة قشيبة وف ــاء لما

الديوان الجديد في الفجر تضيء الكلمات

تقي البحارنة

تــشــهــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن م ــن إره ــاص ــات

ذوت الزهور فقلت ويحي من تراه قد ذواها

فكرية وثقافية وأدبــيــة ،وذلــك في مجال

حدود”.

أرجاء الوطن العربي الكبير ،لهذا كتب في

األولى في الديوان ،تصدرت أبيات أهداها

فــي اتــحــاد ..وشــعــب بالتجارب يستفيد..
كفى قومي معاناة وظلمً ا ..وأوطا ًنا تمزقها

بن عيسى آل خليفة ،حينما أهــدى جاللته

هذا كتابي سيرة تروى وألسنة تقول

تــوثــيــق األواصــــر والــتــواصــل الــثــقــافــي في

وف ــي بــاقــات عــطــر لــلــوطــن ،وه ــو اإلطــالــة

اإلهــداء هذين البيتين “إلــى وطن العروبة

إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
كتابه “مذكرات سفير” ،وقال في أبياته:

في عهد عيسى مكرمات والفعال لها دليل
ولقد حباني منبرً ا بين األنام به أصول

وسفارة تبني صداقات وللدنيا تقول

والمجد أورثه لمن حارت بهمته العقول
حم ً
دا وهمته الوصول لكل ما عز الوصول

قالو :بها حسد مقيم ال يرجى من شفاها

حمد إذا ولج الصعاب يذل منها المستحيل

أمــا فــي قصيدته بعنوان “عــوائــل المنامة
تحيي مليكها” ،فجاءت هذه األبيات:

يهزني الشوق أم ينتابني الطرب * إن الح
بدر الدجى أو هلت السحب

بدر أضاء لنا في حسن طلعته * وديمه ثرة

أويحسد الزهر الجميل أم التي زرعت يداها
رأت الزهور بوجهها ور ًدا يؤجج من لظاها

ورد الخدود اآلدمي يفوقها حسنًا وجاها

إن شئت تلثمه تخيرت الخدود أو الشفاها

قــد مــاتــت ال ــزه ــرات مــن حــســد لــمــن روت
ظماها

سستاني تخصص ريع صورها للبنان

في بادرة إنسانية رائعة ،قامت المصورة
البحرينية إيناس سستاني باإلعالن في

حسابها عبر تطبيق “تويتر” ،أنها ستقوم
ببيـــع الصـــور التـــي قامـــت بالتقاطها من
مختلـــف البلـــدان وســـيعود ريـــع هـــذه

المبيعـــات لصالـــح الشـــعب اللبنانـــي

الجريـــح ،وكانـــت قـــد عرضـــت جميـــع

صورها على صفحتها في “انستغرام”.

وفـــي هـــذا الســـياق ،قالـــت فـــي تصريح

خاص لــــ “البالد” :إن األحداث المؤســـفة

التي حدثت أخيرًا في العاصمة اللبنانية
بيـــروت آلمتنـــي كثيـــرًا وفكـــرت حينهـــا

كيف يمكنني تقديم المساعدة إلخواني

وأصدقائي هناك؟ السيما وأنني كغالبية
الناس يعشـــقون لبنان وشـــعبها وبســـبب
تعـــذر رحـــات الســـفر بحكـــم الوضـــع

الصحـــي الراهن إثـــر تفشـــي كوفيد ،19
ُ
أحبطـــت أولـــى محاوالتي في مســـاعدة

سباقون
البحرينيون ّ
دائما
للخير
ً
أشـــقائنا اللبنانييـــن مـــن خـــال الســـفر

إليهـــم والوجـــود معهم بشـــكل شـــخصي

ومؤازرتهم في المحنة العصيبة.

وأوضحت المصورة أنها القت إشـــادات
محليـــة وخارجيـــة علـــى مبادرتهـــا ،إذ

إن الكثيريـــن كانـــوا يبحثـــون عن ُســـبل

المســـاعدة ،لكن بســـبب ضبابية الموقف
والخـــوف مـــن تســـليم التبرعـــات أليدي
ً
شـــخصيا إلـــى تقصي
مجهولـــة ،عمـــدت

وقدرتهـــم علـــى إيصـــال المســـاعدات

لمســـتحقيها .وأردفـــت إينـــاس أنـــه

المعلومـــات عن الجهـــات الموثوقة وهم

يمكـــن للمشـــترين انتقـــاء أي مـــن الصور
ٍ
المعروضة على صفحتها في “انستغرام”

وصلـــت لحالـــة االطمئنـــان لمصداقيتهم

أحجام متعـــددة أصغرها بحجـــم (،)4x6

جمعيات خيرية وغير ربحية من ضمنها
(الهـــال األحمـــر) ،وبحســـب تعبيرها أنها

وســـتقوم بطباعتهـــا وتأطيرهـــا لهم ،في

ً
أيضـــا الطباعـــة بحجـــم ()A4
ويمكنهـــا

بحسب الرغبة ،وبمبلغ رمزي يبدأ من 15
دينارا مـــع باقات أخرى بحســـب الحجم

في حسابها على “االنستغرام” وهو“ “�So
.”@lovagabond

وبلـــغ مجمـــوع مـــا جمعته المصـــورة في

أســـبوع واحـــد مـــن إطـــاق المبـــادرة ما

يقـــارب  700دوالر ،وتأمـــل أن يصـــل
ً
داعيـــة الجميـــع
المبلـــغ ألكثـــر مـــن ذلـــك

ً
صـــرة للشـــعب اللبناني الذي
للمشـــاركة ُن

يحتاج ألمـــوال طائلة ليســـتعيد عافيته

وإعمار وطنه ،واختتمـــت معبرة (الجود

بالموجـــود) وبالتكاتـــف ســـنتمكن مـــن
المســـاهمة بمبلـــغ جيـــد ونتـــرك بصمـــة
إنســـانية رائعـــة مـــن الشـــعب البحرينـــي

المعطاء.
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“ســويفت تتــل” فــي مداره
االرض ولكن بزاوية مختلفة.
ويقــول عالــم الفلــك فــي متاحــف غرينتــش الملكيــة إدوارد بلومــر “ما
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“المطر الشهبي” يضيء السماء منتصف أغسطس

يحــدث كل عــام هــو أن مــدار األرض يتقاطــع مــع مــدار المذنــب ومــا
يخلفه من غبار.

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:
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تطبع في مؤسسة األيام للنشر
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وبمجرد أن يصطدم هذا الركام الكوني المؤلف من جليد وغبار وقطع
صخريــة فــي حجم حبيبات األرز -بالطبقــات العليا من الغالف الجوي
يشتعل بشكل مذهل ،قد ال يستمر أحيانا أكثر من جزء من الثانية”.

زوار بمالبس تقليدية على الطراز الياباني أثناء
التقاطهم صورا في القرية اليابانية ،في والية
باهانج الماليزية (أ ف ب)

تغريم “آبل”  500مليون دوالر النتهاك براءات اختراع
حكمــت محكمــة فــي تكســاس على

العام الماضي ،بعد أن اتهمتها برفض

دوالر بشــكل تعويــض عــن االضــرار

“إل.تي.إي” لشبكة الجيل الرابع في

شركة آبل بدفع أكثر من  500مليون

وفوائــد ،بعد إدانتها بانتهاك براءات

اختراع متصلة بشبكة الجيل الرابع
مســجلة باســم شــركة “بانوبتيــس”

للملكية الفكرية.

تســديد كلفــة اســتخدام تكنولوجيا

هواتفهــا الذكيــة وأجهزتهــا اللوحية

وســاعاتها .وجاء في قرار المحكمة
أن “الجهــة المدعيــة تفاوضــت
بشــكل متكــرر مــع آبل للتوصــل إلى

وستســتأنف مجموعــة التكنولوجيا

اتفاقية لمنح رخصة (فراند) التابعة

مــا يقــرب مــن تريليونــي دوالر،

المدعية وهو ما تنتهكه آبل”.

األميركيــة العمالقــة البالغــة قيمتهــا
الحكم الصادر الثالثاء وفق وســائل
إعالم محلية.

لمحفظــة بــراءة االختــراع للجهــة

و”فرانــد” هــي األحــرف األولــى مــن
عبــارة باالنكليزيــة تعنــي “نزيــه

وكانت “بانوبتيس” المتخصصة في

ومعقــول وغيــر تمييــزي” وهــي

دعوى قضائية ضد “آبل” في فبراير

تكنولوجيا المعلومات.

ترخيــص بــراءات االختــراع ،رفعت

افتتاح فندق

لرعاية الحيوانات

المعاييــر التــي يعتمدهــا قطــاع

“الخاليا الجذعية” تجدد آمال إحياء ساللة منقرضة من وحيد القرن

في تونس

قطــع مــن الجلــد وبويضــات وعينــات أنســجة..هذا كل

تمثــل العنايــة بالحيوانــات األليفــة

والتــي نفقــت في نوفمبر الماضي بعــد محاوالت تكاثر

محبــي ومربــي القطــط والــكالب

واآلن يعلــق العلمــاء آمالهــم علــى تكنولوجيــا الخاليــا

أصبــح بإمكانهــم وضــع حيواناتهم

حيــوان وحيــد القــرن الســومطري باســتخدام خاليــا

إفتتاح أول نزل للحيوانات األهلية

وقال خبير علم األحياء الجزيئي محمد لقمان لرويترز

الحيوانــات الســفر والتنقــل دون

واثق جدا...إذا مضى كل شيء على نحو جيد ودعمنا

قضــاء عطلة في نــزل مخصص لها

ووحيــد القــرن الســومطري وهــو األصغــر حجمــا بيــن

صغيرة مع ضمان الرعاية البيطرية

ماليزيــا في  .2015وكانت قطعانه تجوب أنحاء آســيا

وهــذه هــي التجربــة هــي األولــى

إندونيسيا المجاورة بسبب الصيد وإزالة الغابات.

فــي الســنوات األخيــرة االهتمــام

فــي جزيــرة بورنيــو بعدما فقــدت كمية هائلــة من الدم

مــا تبقــى مــن إيمان ،آخر أنثــى وحيد قرن فــي ماليزيا

خــال الســفر معضلــة حقيقية لدى

فاشلة على مدى أعوام.

وغيرهــا فــي تونــس ،لكن يبــدو أنه

الجذعيــة تجريبية في اســتعادة الســالة الماليزية من

فــي مــكان آمــن عنــد غيابهــم بعــد

مأخوذة من إيمان وحيوانين آخرين نافقين.

منــذ أيــام .وبــات بإمــكان مربــي

في معمله بالجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا ”أنا

القلــق حــول مصيرهــا ،فبإمكانهــا

الجميع فلن يكون ذلك مستحيال“.

حيــث تجــد غرفــا مهيــأة وحديقــة

ســاالت وحيــد القــرن وأعُ لــن انقراضــه مــن البرية في

واألكل المناسب وحتى األلعاب.

فــي وقــت مــا لكــن تراجعــت أعــداده إلــى  80فقط في

مــن نوعها فــي تونس حيــث ارتفع

ونفقــت إيمــان وعمرهــا  25عامــا فــي محميــة طبيعية

بتربيــة الكالب والقطط خاصة في

نتيجــة اإلصابــة بــأورام فــي الرحــم بعــد  6أشــهر مــن

صفوف الشباب.

األمطار والسيول تغرق اليمن ...ووفاة  172شخصا
تســببت األمطــار والســيول التــي

الئحــة التــراث العالمــي لليونســكو،

بوفــاة  172شــخصا علــى األقــل فــي

وزبيد.

ضربــت اليمــن فــي األســابيع األخيــرة
أنحــاء البــاد ،بينهــم أطفــال ونســاء

وإصابــة المئات ،وفق مصادر رســمية

خاصــة فــي صنعــاء القديمــة وشــبام

بالمنطقة وبمساعدة المواطنين.

وكان الشــبان األربعــة قــد فقــدوا منــذ
الخميــس الماضــي ،فــي أحــد الجبــال

الواقعــة شــرق محافظــة العارضــة بعــد
خروجهم للنزهة.

باحث يجهز خاليا وحيد القرن السومطري داخل مختبر الجامعة
اإلسالمية العالمية بماليزيا (رويترز)

نفــوق تــام ،آخر ذكر وحيد قرن فــي ماليزيا .ولم تفلح

وأوضــح عــم اثنين من الشــبان ويدعى
ماجــد جابــر الجذمــي لوســائل إعــام

سعودية ،أنهم بحثوا عنهم في المنطقة

وكشــف تفاصيل الساعات األخيرة قبل
اختفائهما ،حيث أكد أنهما خرجا برفقة
مجموعــة مــن زمالئهمــا للتنــزه في أحد

جبــال العبادل ،مشــيرًا إلــى أن جميعهم
عــادوا ،عــدا  4أشــخاص ،من بينهــم ابنا

شــقيقه .وعثــر عددمــن المواطنين على
المركبــة محطمــة بطريقــة مروعــة بيــن
صخــور أحــد األوديــة بالقطــاع الجبلــي

في العارضة.

وبويضــات ينتــج عــن تخصيبهــا أجنــة أنابيــب يجــري
زرعهــا بعــد ذلك في حيوان حي أو ســاالت قريبة من
وحيد القرن السومطري مثل الخيول.
وفي الوقت الراهن سيجري حشو جسد إيمان المفرغ
وستعرض مع تام في أحد متاحف بورنيو.

لبنات “ذكية”

عن سكته في

تخزن الكهرباء

اسكتلندا

إلــى ذلــك ،أعلــن مســؤول حكومــي

خــرج قطار عن ســكته ،صبــاح أمس،

بــرس ،أن “حصيلــة ضحايــا مــأرب

شــمال شــرق اســكتلندا ممــا أدى إلــى

أعمارهــم أقــل مــن  13عامــا نتيجــة

خطيــرة ،كمــا أعلنــت رئيســة وزراء

ألول مرة”.

وكتبــت ســتورجون علــى تويتــر “إنه

وأدت األمطــار الغزيــرة التــي ضربــت

ارتفعت إلى  30قتيال ،بينهم  19طفال

أيضــا إلــى تدميــر العديــد مــن المباني

الســيول المتدفقة وفيضان سد مأرب

المقاطعة نيكوال ستورجون.

قــال علمــاء أميركيــون ،مؤخــرا،
إنهــم طــوروا لبنــات ذكيــة يمكــن
أن تســتخدم فــي البنــاء ألجــل
تخزيــن الطاقــة الكهربائيــة فــي
الجــدران علــى غــرار مــا يحصــل
في البطاريــة ،وهو أمرٌ قد يصبح
شائعا في مجال المعمار مستقبال.
وبحســب البحــث المنشــور فــي
صحيفة “نيتشــر كومينيكايشنز”،

حــادث خطيــر للغايــة” .وأوضحــت

فــإن علمــاء من جامعة واشــنطن،

أمــام النواب بعــد ذلك أن “المعلومات

وجــدوا طريقــة ألجــل تحويــل

األوليــة” أفــادت بوقــوع “مصابيــن

اللبنــات الحمــراء ،المعروفة أيضا

بجروح خطيرة”.

باســم “الطوب” أو “اآلجر” ،إلى ما

وقــال رئيــس الــوزراء البريطانــي

يشــبه برنامجــا لتخزيــن وحــدات

بوريس جونسون إنه “لنبأ حزين هذا

الطاقة.

الحادث الخطير جدا في أبردينشير”،

مؤكدا أن “أفكاره” مع الضحايا.

وتتصاعــد أعمــدة مــن الدخــان مــن
مــكان الحــادث الذي وقــع في منطقة

تالل هرعت إليها ســيارات اإلســعاف
الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب إن األمطار أضرت أيضا بـ 1340أسرة من النازحين.

العثور عليهم.

خاليــا مــن الحيوانات النافقــة إلنتاج حيوانــات منوية

خروج قطار

ومروحية.

البحــث المستشــفيات واألماكــن التــي

جهود تزاوجهما .ويعتزم العلماء الماليزيون اســتخدام

إصابــة عــدد مــن األشــخاص بجروح

والمنشــآت ،كمــا تضــررت مواقــع على

جثث  4أشــخاص بعد ســقوط مركبتهم

يتوقــع أن يكونــوا فيهــا ،قبــل أن يتــم

بالعارضــة بمنطقــة جــازان ،مــن إخــراج

وذلــك بالتنســيق مــع إدارة الطــرق

فــي محافظــة مــأرب لوكالــة فرانــس

اليمــن منــذ منتصــف يوليــو الماضــي

تمكــن الدفــاع المدنــي الســعودي

المجــاورة واألوديــة القريبــة ،وشــمل

أســفل صخور كبيرة في منحنى جبلي،

فــي منطقــة تشــهد فيضانــات فــي

ومسؤولين محليين ،أمس.

إخراج جثث لسعوديين بعد سقوط سيارتهم تحت الصخور

انضمّ ت العارضة األميركيّ ة ذات األصول الفلسطينيّ ة بيلال حديد إلى
الئحة المشاهير الذين ساهموا بالتبرّ ع ألهل العاصمة اللبنانيّ ة المنكوبة
بعد االنفجار المدمّ ر الذي هزّ مرفأ المدينة يوم الثالثاء الماضي وتسبب
بوفاة أكثر من  150شخصا وجرح أكثر من .6000

وأوضــح الباحثــون أنهــم أضافــوا
طــاء مــادة البوليميــر إلــى اللبنة،
فوجــدوا أنهــا صــارت قــادرة على
أداء وظيفــة تخزيــن الطاقــة ،كما
أنها أضاءت مصباحا ثنائيا.

