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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، عمـــق وتميـــز العالقـــات التاريخيـــة الوثيقة 
التـــي تجمـــع بين مملكـــة البحرين وجمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية الشـــقيقة والتـــي تســـتند إلـــى أســـس قوية 

مـــن التفاهـــم والثقـــة واالحتـــرام والتعـــاون والتنســـيق 
المشـــترك. جـــاء ذلك في اســـتقبال جاللـــة الملك أمس، 
في قصر الصافرية وزير الخارجية بجمهورية باكستان 
اإلســـالمية شـــاه محمـــود قريشـــي الـــذي يـــزور البـــالد؛ 
للمشـــاركة فـــي اجتمـــاع اللجنة المشـــتركة بيـــن مملكة 

البحرين وجمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة.
ونوه جاللته بدور الجالية الباكســـتانية وإسهاماتها في 
نهضـــة البحريـــن وتطورهـــا. كما جرى في اللقـــاء تبادل 
وجهـــات النظـــر بشـــأن التطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة 

موضع االهتمام المشترك.

الجالية الباكستانية ساهمت في نهضة البحرين
جاللــة الملك: عالقاتنا تســتند إلى أســس قوية مــن االحترام

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
لبعثــات  رؤســاء  بتعييــن   2021 لســنة   )83( رقــم  مرســوم  خليفــة، 

دبلوماسية لمملكة البحرين، جاء فيه:

المادة األولى
محمـــد  الدكتـــور  الســـفير  ُيعّيـــن 
شـــيخو  عدنـــان  محمـــد  غســـان 
رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة 
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة الصين 
الشعبية بلقب سفير فوق العادة.

المادة الثانية
عبـــدهللا  أحمـــد  الســـفير  ُيعّيـــن 
الهرمســـي الهاجري رئيســـًا للبعثة 
الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى 
جمهورية إندونيســـيا بلقب سفير 

فوق العادة مفوض.
المادة الثالثة

ُتعّين الســـفير منى عباس محمود 
رضي رئيســـًا للبعثة الدبلوماسية 
لمملكة البحرين لدى مملكة تايلند 

بلقب سفير فوق العادة مفوض.

المادة الرابعة
خليفـــة  الشـــيخ  الســـفير  ُيعّيـــن 
بـــن أحمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
الدبلوماســـية  للبعثـــة  رئيســـًا 
لمملكة البحرين لـــدى الجمهورية 
الفرنسية بلقب سفير فوق العادة 

مفوض.
المادة الخامسة

ُيعّين الســـيد بدر عبـــاس الحليبي 
رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة 
البحرين لدى جمهوريـــة البرازيل 
فـــوق  ســـفير  بلقـــب  االتحاديـــة 

العادة مفوض.
المادة السادسة

هـــذا  تنفيـــذ  الخارجيـــة  وزيـــر  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية

مرسوم ملكي بتعيين 5 رؤساء 
لبعثات دبلوماسية للبحرين

المنامة -بنا

)02(

االنتقال إلى “األصفر” حتى تطعيم 80 % 
من البالغين 40 عاًما بالمنشطة

أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
أنـــه   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى ما تحقـــق من 
تقدم ومكتســـبات فـــي التصدي لجائحة 
فيـــروس كورونـــا، ونظًرا لزيادة انتشـــار 
الفيـــروس المتحـــور “دلتـــا” فـــي العديـــد 
من دول العالم إلـــى جانب ثبات فاعلية 
التطعيمات والجرعات المنشطة منه في 
تعزيـــز المناعـــة وحماية أفـــراد المجتمع 
مـــن تداعيـــات اإلصابة بالفيـــروس، فقد 
تقرر بعد الحصول علـــى موافقة اللجنة 
التنســـيقية أن يكـــون المســـتوى األصفر 
الحـــد األدنـــى آلليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة 
حتـــى االنتهاء من تطعيم ما نســـبته 80 
% من الفئة العمرية البالغة 40 عاًما فما 
فـــوق بالجرعـــة المنشـــطة مـــن التطعيم 
المضاد للفيـــروس للذيـــن تنطبق عليهم 
شـــروط الجرعة المنشطة، وعليه سيتم 

االنتقـــال للمســـتوى األصفـــر بـــدًءا مـــن 
يـــوم األحد المقبل الموافق 1 أغســـطس 

.2021
جـــاء ذلك فـــي المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 

عصـــر  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
أمـــس فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث 
الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري 
للحديـــث عـــن آخر مســـتجدات فيروس 

)07(كورونا.

06131214

ا بسيًطا في 3 أيام اليوم انطالق ألعاب القوى.. عروس األلعاب األولمبيةهيفاء في “الزقوم” بدراما رمضانمصر.. الحكم بإعدام 24 من “اإلخوان”مليون دينار لمبنى “أسماء ذات النطاقين”460 حادًثا مروريًّ
صرح القائم بأعمال رئيس شعبة  «

الشئون القانونية باإلدارة العامة 
للمرور الرائد خالد بوقيس بأنه 

تم تسجيل 460 حادًثا مروريًّا 
بسيًطا في الفترة بين 25 إلى 28 

يوليو الجاري.

تنافست 11 شركة بجلسة مجلس  «
المناقصات والمزايدات أمس على 

مناقصة لشؤون األشغال إلنشاء مبنى 
أكاديمي بمدرسة أسماء ذات النطاقين 

االبتدائية للبنات في الحد. وكان 
أقل عطاء بنحو 1.025 مليون دينار 

لمجموعة بوخوة للمقاوالت والتجارة.

قضت محكمة جنايات دمنهور  «
بالبحيرة في مصر، بإعدام 24 من 

عناصر جماعة اإلخوان، بتهمة 
تفجير حافلة أمنية واغتيال 

أمين شرطة في البحيرة.

أصبح من المؤكد عرض مسلسل  «
“الزقوم” في رمضان 2022، إذ كان 

من المفترض عرضه في رمضان 
الماضي، لكنه أجل بسبب الجائحة. 

والمسلسل بطولة هيفاء حسين 
وزوجها حبيب غلوم، ومن المتوقع 
مشاركة الفنان عبدالمحسن النمر.

تنطلق اليوم منافسات  «
ألعاب القوى “أم األلعاب” 

عروس دورة األلعاب األولمبية 
وذلك ضمن منافسات 

“أولمبياد طوكيو 2020” التي 
تستضيفها اليابان حتى 8 

أغسطس المقبل.
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متوسط الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي 
الفحوصات تحدد آليات اإلشارات األربع

الدفع بمزيد من التنسيق والتعاون مع أميركا

واشنطن مع  إستراتيجية  شراكة  الــوزراء:  رئيس  العهد  ولي  سمو 
المنامة -بنا

مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، أهميـــة مواصلـــة البناء علـــى ما تحقق من شـــراكة 
اســـتراتيجية مع الواليات المتحدة األميركية على مختلف 

الصعد، واستمرار الدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق 
بما يخدم المصالح المشتركة.

جـــاء ذلك أثناء اســـتقبال ســـموه، فـــي قصر الرفـــاع امس، 
بحضـــور وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة، نائب مســـاعد وزير الدفاع األميركي 

)03(لشؤون الشرق األوسط دانا سترول.

تواصل االحتجاجات 
بإيران ووفاة 

متظاهر أهوازي

إدانة بنوك إيرانية غسلت أموااًل 
بمليار و300 مليون دوالر

37.5 مليون دينار 
صافي أرباح “بتلكو” 

للنصف األول

)10(

)06(

)13(

10



إشادة بدور الجالية 
الباكستانية وإسهاماتها في 

نهضة البحرين

شاه محمود قريشي: نثمن 
دور جاللته في توثيق 

العالقات بين البلدين

الجمعة 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 - العدد 4672

المنامة - بنا

أكـــد عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
عمـــق وتميـــز العالقـــات التاريخية 
الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن مملكة 
باكســـتان  وجمهوريـــة  البحريـــن 
اإلسالمية الشـــقيقة والتي تستند 
التفاهـــم  مـــن  قويـــة  أســـس  إلـــى 
والتعـــاون  واالحتـــرام  والثقـــة 

والتنسيق المشترك.

جـــاء ذلك خـــالل اســـتقبال جاللة 
الملك أمـــس، في قصـــر الصافرية 
بجمهوريـــة  الخارجيـــة  وزيـــر 
باكســـتان اإلسالمية شـــاه محمود 
البـــالد؛  يـــزور  الـــذي  قريشـــي 
اللجنـــة  اجتمـــاع  فـــي  للمشـــاركة 
المشـــتركة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية 

الشقيقة.

ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالوزير 
الضيـــف الـــذي نقـــل إلـــى جاللتـــه 
تحيـــات وتقدير رئيـــس جمهورية 
الشـــقيقة  اإلســـالمية  باكســـتان 
الـــوزراء  ورئيـــس  علـــوي،  عـــارف 
عمـــران خـــان، وتمنياتهمـــا الطيبة 
لشعب البحرين بالمزيد من التقدم 
والنمـــاء، فيمـــا كلفه جاللتـــه بنقل 
تحياتـــه إلـــى الرئيس الباكســـتاني 

ورئيـــس الوزراء وأصـــدق تمنياته 
لشـــعب باكســـتان الشـــقيق بـــدوام 

الرفعة والتطور.
المثمـــرة  النتائـــج  وبـــارك جاللتـــه 
التـــي أســـفر عنهـــا اجتمـــاع اللجنة 
المشتركة  الباكســـتانية  البحرينية 
مهـــم  دور  لهـــا  ســـيكون  والتـــي 
التعـــاون  مســـارات  تطويـــر  فـــي 
الثنائـــي فـــي مختلـــف الجوانـــب، 

منوهـــا بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي 
وصلت إليـــه العالقـــات البحرينية 
ســـعي  ظـــل  فـــي  -الباكســـتانية، 
البلديـــن لتعزيز وتنميـــة العالقات 

الثنائية.
الجاليـــة  بـــدور  جاللتـــه  ونـــوه 
الباكستانية وإسهاماتها في نهضة 
البحرين وتطورها. كما جرى خالل 
اللقـــاء تبادل وجهات النظر بشـــأن 

والدوليـــة  اإلقليميـــة  التطـــورات 
موضع االهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية 
شـــكره  عميـــق  عـــن  الباكســـتاني 
وامتنانـــه لصاحب الجاللة على ما 
حظـــي به مـــن حفاوة االســـتقبال، 
لجاللتـــه  الكبيـــر  الـــدور  مثمنـــا 
ودعمه المتواصل لتوثيق عالقات 

الصداقة المتميزة بين البلدين.

ــزز تــطــويــر مـــســـارات الــتــعــاون ــع ــاع الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة ت ــم ــت نــتــائــج مــثــمــرة الج

جاللة الملك: عالقاتنا مع باكستان تستند إلى أسس قوية من االحترام

جاللة الملك يستقبل وزير خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية  

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
تهنئـــة  برقيتـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد 
إلـــى أخيهم صاحـــب الجاللـــة الملك 
المملكـــة  ملـــك  الســـادس  محمـــد 
المغربيـــة الشـــقيقة، وذلك بمناســـبة 
المغربيـــة  المملكـــة  احتفـــال  ذكـــرى 
بعيد العرش المجيـــد، أعرب جاللته 

وســـموه فيهمـــا عـــن أطيـــب تهانيهم 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتهـــم 
والسعادة ولشـــعب المملكة المغربية 
الشقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار 

في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
وأشاد جاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس الـــوزراء بمدى عمق العالقات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الطيبـــة 
والشعبين الشقيقين وما تشهده من 

تطور ونمو على مختلف الصعد.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
قرينة العاهل تهنئ رضي بتعيينها سفيرة لدى تايلندالوزراء يهنئان ملك المغرب بعيد العرش

مشاركة البحرينية بتنمية الوطن ركيزة أساس في مسيرة التحديث

البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  بعثـــت 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
برقية تهنئة إلى السفيرة منى 
رضي بمناسبة صدور المرسوم 
الملكي بتعيينها رئيســـًا للبعثة 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
ســـفيرا  تايلنـــد  مملكـــة  لـــدى 

فـــوق العـــادة مفـــوض، معربـــة 
ســـموها عن خالص التبريكات 
التكليـــف  بهـــذا  والتهانـــي 
معبـــرا  يأتـــي  الـــذي  الســـامي 
عـــن حجـــم التقديـــر واالعتزاز 
البحرينيـــة،  المـــرأة  بعطـــاء 
فـــي  مـــن مشـــاركتها  ويجعـــل 
تنميـــة وطنها ركيزة أساســـية 
البنـــاء  مســـيرة  إليهـــا  تســـتند 

التـــي  المباركـــة  والتحديـــث 
تفخر، على الـــدوام، بإنجازات 
أبنائها وبناتها الكـــرام، متمنية 
ســـموها للســـفيرة كل توفيـــق 
تولـــي  فـــي  ونجـــاح  وســـداد 
مســـؤولياتها الجديـــدة ضمـــن 
مســـيرتها العمليـــة فـــي خدمة 
الوطـــن العزيـــز وتمثيلـــه خيـــر 

تمثيل.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم



القائـــد  نائـــب  العهــــد  أكـــد ولــــي 
األعلى رئيــــس مجلــــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
أهميـــة مواصلـــة البنـــاء علـــى ما 
تحقق من شـــراكة اســـتراتيجية 
مـــع الواليات المتحدة األميركية 
علـــى مختلف الصعد، واســـتمرار 
الدفـــع بهـــا نحو مزيد مـــن العمل 
والتنســـيق بمـــا يخـــدم المصالح 
المشتركة، منوًها سموه بالتطور 
المســـتمر الـــذي يشـــهده التعاون 
الثنائـــي بين البلديـــن الصديقين 
خاصة في المجاالت العســـكرية 

والدفاعية.
جاء ذلك أثناء اســـتقبال سموه، 
في قصر الرفـــاع امس، بحضور 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
آل  بـــن خليفـــة  ســـلمان  الشـــيخ 
وزيـــر  مســـاعد  نائـــب  خليفـــة، 
لشـــؤون  األميركـــي  الدفـــاع 
الشـــرق األوســـط دانـــا ســـترول، 
نائـــب  بزيـــارة  ســـموه  رحـــب  إذ 
مســـاعد وزير الدفـــاع األميركي 
إلـــى المملكة، مشـــيًدا بمـــا يجمع 
بيـــن البلدين مـــن عالقات وثيقة 
المشـــتركة  االتفاقيـــات  عززتهـــا 
والتـــي أســـهمت فـــي فتـــح آفاق 

أرحـــب فـــي مختلـــف المجـــاالت 
بمـــا يلبـــي التطلعات المشـــتركة، 
ومنوها سموه بالدور الذي تقوم 
به الواليات المتحـــدة األميركية 
واالســـتقرار  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 

بالمنطقة.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وأثنـــاء 
اإلقليميـــة  القضايـــا  مجمـــل 
والدولية ذات االهتمام المشترك.

المنامة -بنا

مزيــد من التنسيــق والتعـاون العسكـري مـع أميركـا
ــع واشنطن ــة االســتــراتــيــجــيــة م ــراك ــش ال الـــــوزراء يــؤكــد  الــعــهــد رئــيــس  ســمــو ولـــي 
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أول المنامة - بنا الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
امس، وزير خارجية جمهورية باكســـتان 
اإلسالمية شاه قريشي، وذلك في زيارته 
الحاليـــة لمملكـــة البحريـــن، لرئاســـة وفد 
بالده في االجتماع الثاني للجنة الوزارية 
المشـــتركة بيـــن البلدين، وذلـــك بحضور 
رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن. 
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بزيارة 
وزير الخارجية الباكستاني، والتي تأتي 
في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر 
بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان 

ومتانـــة  بعمـــق  مشـــيدًا  اإلســـالمية، 
العالقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وتـــم أثناء اللقـــاء، بحث الســـبل الكفيلة 
بتطويـــر التعاون والتنســـيق فـــي مجال 
االســـتقرار  وتعزيـــز  اإلرهـــاب  مكافحـــة 
بالمنطقـــة، إضافـــة إلـــى تعزيـــز التعـــاون 
الثنائـــي في مجالـــي مكافحة المخدرات 
واإلتجار بالبشـــر، كما تـــم بحث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء  حضـــر 
األفروآســـيوية بوزارة الخارجية فاطمة 

الظاعن.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
صباح أمس، سفير مملكة البحرين 
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.

خالـــد،  بالشـــيخ  الوزيـــر  ورحـــب 
مشـــيدًا بـــدور الســـفارة فـــي تعزيز 
أفضـــل  وتقديـــم  التعـــاون  أوجـــه 
الخدمـــات لمواطنـــي المملكـــة فـــي 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتّم في اللقاء اســـتعراض مجاالت 

التعاون األمني بين مملكة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
تطويـــر  علـــى  العمـــل  إطـــار  فـــي 
عالقـــات التعـــاون والتنســـيق بيـــن 

البلدين الشقيقين.
مملكـــة  ســـفير  معالـــي  وأعـــرب 
البحرين لدى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة عن شـــكره وتقديره لوزير 
الدائـــم  تواصلـــه  علـــى  الداخليـــة 
التعـــاون  تطويـــر  علـــى  وحرصـــه 

المشترك.

اجتمع وزير شؤون الدفاع الفريق الركن 
عبـــدهللا النعيمـــي، فـــي القيـــادة العامـــة 
صباح امس، نائب مســـاعد وزير الدفاع 
األميركي لشـــؤون الشـــرق األوسط دانا 

سترول، والوفد المرافق.
بنائـــب  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  ورحـــب 
مســـاعد وزير الدفاع األميركي لشـــؤون 
الشـــرق األوســـط والوفـــد المرافق، وتم 
عالقـــات  اســـتعراض  االجتمـــاع  أثنـــاء 
التعاون والتنســـيق العســـكري المشترك 
القائـــم بيـــن البلدين، كما أشـــاد بعالقات 

الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربـــط بيـــن 
المتحـــدة  البحريـــن والواليـــات  مملكـــة 
األميركية الصديقة. حضر اللقاء مساعد 
رئيـــس هيئة األركان لإلمـــداد والتموين 
أحمـــد  يوســـف  بحـــري  الركـــن  اللـــواء 
مـــال هللا، ومديـــر التخطيـــط والتنظيم 
والتقنيـــة اللـــواء الركن الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، ومديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن طيـــار الشـــيخ 
محمد بن ســـلمان آل خليفـــة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تعزيز التعاون مع باكستان في مكافحة اإلرهاب

استعراض مجاالت التعاون األمني مع اإلمارات

التنسيق العسكري مع أميركا

سمو ولي العهـد نائب القائد األعلى رئيـس مجلـس الوزراء يستقبل نائب مساعد وزير الدفاع األمريكي لشؤون الشرق األوسط

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
خليفـــة أهمية اســـتمرار تعزيز أوجـــه التعاون مع 
جمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة، بما يسهم 
بالدفـــع بهـــا إلـــى مســـتويات أكثـــر تميـــزا  تعكس 
تطـــور ومتانة العالقـــات بين البلدين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين، منوها بالعالقات التـــي تربط البلدين 

وما وصلت إليه من تطور يأتي ترجمًة لتوجهات 
ورؤى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه بقصر الرفـــاع أمس، 
بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
ووزير المالية  واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان 
بن خليفـــة آل خليفة، ووزيـــر خارجية جمهورية 
باكســـتان شـــاه محمود قريشي، بمناســـبة زيارته 

المملكـــة لترؤس وفد بالده فـــي االجتماع الثاني 
للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية، 
حيـــث نقـــل إلى ســـموه تحيـــات فخامـــة الرئيس 
الباكســـتانية  عـــارف علـــوي رئيـــس الجمهوريـــة 
اإلســـالمية ودولـــة عمران خـــان رئيس الـــوزراء، 
وتمنياتهمـــا لمملكـــة البحريـــن المزيد مـــن التقدم 
واالزدهار، فيما أبلغه سموه بنقل تحياته لفخامة 
الرئيـــس الباكســـتاني ورئيـــس الـــوزراء وتمنياته 

لباكستان وشعبها كل تقدٍم ورفعة.
وقد أعرب سموه عن االعتزاز بمسارات العالقات 
البحرينية الباكســـتانية، وما ســـجله التعاون بين 
البلدين من تطـــورات على كافة الصعد خصوصا 
مـــا يتعلـــق بتعزيـــز التبـــادل التجـــاري والشـــراكة 
االقتصاديـــة، مؤكـــدا ســـموه أن التحديـــات التي 
فرضتهـــا جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( 
وتداعياتهـــا يتطلـــب معهـــا تعاونا دوليـــا متناميا 

للتعامل معها.
من جهته، أشاد وزير خارجية جمهورية باكستان 
اإلسالمية بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في دعم وتعزيز العالقات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن، منوها بما قدمتـــه مملكة 
البحرين من دعم لباكســـتان فـــي مجال التصدي 
والـــذي  وتداعيتهـــا،  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 

يعكس متانة العالقات بين البلدين وشعبيهما.

ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء: تحديـــات كورونـــا تتطلـــب تعاونـــا دوليـــا متناميـــا

الدفع بالعالقات مع باكستان إلى مستويات أكثر تميزا 

المنامة -بنا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية



المنامة - بنا

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
طارق بن حســـن الحســـن  صبـــاح أمس 
بقيـــادة خفـــر الســـواحل، نائب مســـاعد 
وزير الدفاع األميركي لشـــؤون الشـــرق 
األوســـط دانا ســـترول والوفـــد المرافق 
لهـــا بمناســـبة زيارتهـــا الرســـمية لمملكة 
قائـــد خفـــر  البحريـــن، وذلـــك بحضـــور 
الســـواحل اللـــواء الركـــن بحـــري عـــاء 
عبدهللا ســـيادي. وفـــي مســـتهل اللقاء، 
رحـــب رئيس األمن العام بدانا ســـترول 
بالعاقـــات  مشـــيدا  المرافـــق،  والوفـــد 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الطيبـــة 
الصديقين ومستوى التعاون والتنسيق 

خصوصـــا في المجـــاالت األمنية، حيث 
تـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 
التدريـــب  ومنهـــا  المشـــترك،  االهتمـــام 
وبناء القدرات والســـبل الكفيلة بدعمها 
وتعزيزهـــا. وقـــد قامـــت نائـــب مســـاعد 
وزير الدفاع األميركي لشـــؤون الشـــرق 
األوسط بجولة لمركز العمليات البحرية 
بقيادة خفر الســـواحل، حيث اســـتمعت 
ودوره  المركـــز  مهـــام  حـــول  إليجـــاز 
فـــي المحافظـــة علـــى األمن والســـامة 
البحريـــة، كمـــا اطلعت على آليات ســـير 
العمل بقيادة خفر السواحل والخدمات 

المقدمة لدعم وتعزيز األمن البحري.

رئيس األمن العام: تعاون وتنسيق مع أميركا بالمجاالت األمنية
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“الجعفرية” تتلمس احتياجات المآتم لموسم عاشوراء
سنويا الــمــنــاســبــة  إلحـــيـــاء  ــة  ــدولـ الـ أجـــهـــزة  مـــن  مـــحـــدود  ال  دعـــم 

دعـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة ممثلـــي 
إدارات المآتم والحسينيات لحضور اللقاء 
الســـنوي للمآتـــم والمواكب الحســـينية في 
محافظـــات مملكـــة البحرين الذي ســـيعقد 
يوم الخميس المقبل الموافق )5 أغسطس 
2021( عـــن طريق تقنية االتصـــال المرئي 
بمشـــاركة الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا وممثلي الجهات الرسمية 
التنظيميـــة  باألمـــور  المعنييـــن  وكافـــة 

الخاصة بموسم محرم 1443 هـ.
وفـــي هذا الصـــدد، أشـــاد رئيـــس األوقاف 
الجعفريـــة يوســـف الصالـــح بالتوجيهـــات 
الدائمة لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
الشـــعائر  برعايـــة  باالهتمـــام  هللا،  حفظـــه 

الدينية، الســـيما موســـم عاشـــوراء، وخير 
دليل ما تقدمه أجهزة الدولة ومؤسســـاتها 
مـــن دعم ال محدود إلحياء هذه المناســـبة 

سنويا على النحو األفضل.
وأكد حرص إدارة األوقاف الجعفرية على 
التواصل مع مسؤولي المآتم بشكل مباشر 
من خال اللقاءات لاستماع عن كثب إلى 
تطلعاتهـــم واحتياجاتهـــم واطاعهم على 
خطـــط اإلدارة ومشـــاريعها لتقديم أفضل 
الخدمـــات وتعزيز التواصـــل خصوصا في 
شـــهر محـــرم لإلســـهام فـــي إنجاح موســـم 

عاشوراء بالشراكة مع الجميع.
لجهـــود  تقديـــره  عـــن  الصالـــح  وأعـــرب 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة   ومبـــادرات 
الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، ومبادرات الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا برئاســـة رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 

خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
وبمشـــاركة كافة الـــوزارات والمؤسســـات، 
وكافـــة منتســـبي القطـــاع الطبـــي الســـيما 
فـــي  المشـــهود  لدورهـــم  الصحـــة  وزارة 
حمايـــة صحـــة وســـامة كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن، والتـــي حظيـــت بإشـــادة مـــن 

منظمة الصحة العالمية.
كما ثمن رئيس األوقاف الجعفرية، الجهود 
الكبيـــرة لوزارة الداخليـــة بتوجيهات وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
المجلـــس  وجهـــود  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
األعلى للشـــؤون اإلسامية برئاسة الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد آل خليفة والمتابعة 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  مـــن  المســـتمرة 
اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
بـــن عبدهللا آل خليفة، فـــي رعاية مختلف 
احتياجـــات دور العبادة والشـــعائر الدينية 
والحـــرص علـــى تهيئـــة كل الســـبل إلحياء 
موســـم عاشـــوراء. وفـــي ختـــام تصريحه، 
دعا رئيس األوقاف الجعفرية إلى ترسيخ 
التعـــاون المعهـــود بيـــن مختلـــف الجهـــات 
الرســـمية واألهليـــة إلقامـــة هـــذه الشـــعائر 
العزيزة بكل يســـر وسهولة واطمئنان وبما 

يحقق صحة وسامة الجميع.

المنامة - األوقاف الجعفرية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تـــرأس وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
ماجـــد النعيمـــي، بحضـــور األميـــن العام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفة، اجتماًعا لبحث آخر مســـتجدات 
الهدايـــة  الكبيـــر-  عيســـى  جامعـــة 
األكاديميـــة  النواحـــي  مـــن  الخليفيـــة، 

مـــن  تـــم  ومـــا  واإلنشـــائية،  واإلداريـــة 
مـــن  عـــدد  مـــع  واجتماعـــات  اتصـــاالت 
مؤسسات التعليم العالي في الكثير من 
الدول، واالشتراطات المطلوبة من هذه 

المؤسسات عند تعاونها مع الجامعة.
حضر االجتمـــاع األمين العام المســـاعد 
للتقييـــم واالعتماديـــة منـــى البلوشـــي، 
وعدد من المسؤولين في األمانة العامة 

للتعليم العالي.

بحث اشتراطات تعاون الدول مع جامعة الهداية

منع التجمعات في البيوت إلقامة الحسينيات الرجالية أو النسائية
العصفور: ال للعودة إلى المربع األول في اإلصابات

اجتمـــع محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية علـــي العصفور 
عبر تقنية االتصال المرئي مع 44 من رؤســـاء وممثلي 
المآتـــم وذلك للتنســـيق حول إحياء موســـم عاشـــوراء 
1443هــــ وفـــق البروتكول الصحي الصـــادر من الفريق 

الوطني الطبي.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع ونيابة عـــن رؤســـاء المآتم ، 
رفـــع المحافظ العصفور أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
إلـــى مقام  صاحب الجالة الملك وإلى صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، إلصدار 
التوجيهـــات الكريمـــة بإعـــادة فتـــح المآتم والمســـاجد 
وفقـــا لضوابـــط البرتوكـــول الصحـــي الصـــادر من قبل 
الفريق الوطني الطبـــي لمكافحة جائحة كورونا، ناقا 
للحضـــور تحيـــات وتمنيات وزير الداخليـــة بأن يخرج 
إحياء موســـم عاشـــوراء بالرسالة المشـــرفة في إقامة 
الشـــعيرة بـــكل طمأنينة وأمن و أمان، وحفظ لســـامة 

األنفس وفق ضوابط البروتوكول الصحي.
واستعرض المحافظ التوصيات بشأن تقرير عاشوراء 
للســـنة الماضيـــة 1442 هــــ والنتائج التـــي يجب العمل 
بهـــا لتدارك تداعيات جائحـــة كورونا، وذلك للمحافظة 
تفشـــي  علـــى  للســـيطرة  الحاليـــة  المكتســـبات  علـــى 
الجائحة، والعمل على القضاء على الفيروس، والعودة 
للحيـــاة الطبيعية. وقد اســـتمع المحافظ العصفور إلى 
مداخـــات وماحظـــات رؤســـاء المآتـــم والتـــي أكدوا 
خالهـــا حرصهـــم علـــى تطبيـــق اإلجـــراءات الوقائيـــة 
والتدابيـــر االحترازية الصـــادرة من األوقاف الجعفرية 
، مؤكـــًدا علـــى دور الخطابة الحســـينية ورجـــال الدين 
في إثراء الوعي بشـــأن اإلجـــراءات الوقائية والتدابير 
االحترازيـــة للمحافظـــة على الســـامة العامـــة ، وعدم 

الرجوع إلى المربع األول ال سمح هللا.
 وقـــد دعـــا محافظ الشـــمالية رؤســـاء المآتـــم إلى منع 

التجمعات في البيوت إلقامة الحســـينيات الرجالية أو 
النســـائية والتي كانت ســـببا مباشـــرا في زيادة حاالت 

اإلصابة بعد موسم عاشوراء المنصرم .
من جانبه ، ثمن عضو إدارة األوقاف الجعفرية الســـيد 
عبدالمجيـــد الشـــيخ منصور الســـتري هذا اللقـــاء الذي 
يســـهم في إثـــراء الوعـــي بشـــأن االلتـــزام باإلجراءات 
الوقائيـــة والتدابيـــر االحترازيـــة لـــدى إحيـــاء موســـم 

عاشوراء المقبل.

المنامة - وزارة الداخلية

السلوم والساعي: البحرين تحرص على صياغة نظام اقتصادي شامل لما بعد جائحة كورونا

وأضـــاف أن العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 
مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد الروســـي 
تشهد تطورا مســـتمرا، في ظل رعاية 
حضـــرة صاحـــب الجالة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل البـــاد 
المفدى، حفظـــه هللا ورعاه، معربًا عن 
اعتزازه بالتعاون بين صندوق الثروة 
“ممتلـــكات”،  البحرينـــي  الســـيادية 
وصنـــدوق الثروة الســـيادية الروســـي 
“صندوق االســـتثمار المباشر الروسي 
)RDIF(”، ومجموعـــة بنوفارم إلنشـــاء 
مصنـــع جديـــدة إلنتـــاج اللقاحات في 
وتوزيـــع  لتصنيـــع  البحريـــن  مملكـــة 
اللقـــاح Sputnik V COVID-19 عبـــر 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة 
إفريقيـــا، ممـــا يعكـــس عمـــق التعـــاون 
لـــكا  المشـــتركة  المصلحـــة  ويخـــدم 

البلدين الصديقين. 
وأشـــار إلـــى أن دور غرفـــة البحريـــن 
اليـــوم الســـعي لخلـــق الشـــراكات بين 
عبـــر  الجانبيـــن  مـــن  األعمـــال  رجـــال 
االســـتفادة مـــن العاقـــات القوية بين 
والمذكـــرات،  واالتفاقيـــات  البلديـــن 
احتياجـــات  تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك 
البلدين خصوصـــًا في مجال الصناعة 
والطاقـــة الذرية وتكرير النفط والغاز، 
مؤكدًا على الحاجة الملحة لفتح خط 
لوجستي مباشـــر بين مملكة البحرين 
وجمهورية تتارستان من أجل خفض 
كلفـــة النقـــل ورفـــع القدرة التنافســـية 

للبضائع في األسواق لدى الطرفين.
حجـــم  الســـلوم  الســـيد  تحـــدث  كمـــا 
التبادل التجاري المتنامي بين البلدين 
الصديقيـــن الذي بلـــغ 60 مليون دوالر 
فـــي العـــام 2017 مقارنـــة بــــ 5 مايين 

دوالر فـــي عـــام 2017، مؤكـــدًا علـــى 
الـــدور المحـــوري الذي يلعبـــه مجلس 
األعمال البحريني الروســـي المشـــترك 
في تعزيز آليات التعاون وسبل تطوير 
العاقـــات االقتصاديـــة، باإلضافة إلى 
تذليـــل مختلف المعوقـــات بما يرتقي 
بطموحـــات رجال األعمـــال وتطلعات 

الشعبين الصديقين.
من جانبه شـــارك عضـــو هيئة المكتب 
بالغرفـــة باســـم الســـاعي فـــي جلســـة 
للقـــادة  الدولـــي  “المنتـــدى  بعنـــوان 

االقتصاديـــة  القمـــة  خـــال  الشـــباب” 
الدولية الثانية عشرة “روسيا - العالم 
اإلســـامي”، تحت شـــعار “االســـتهاك 

الواعـــي”، عرض فيهـــا تجربة مجلس 
والعشـــرين  التاســـع  بدورتـــه  اإلدارة 
فـــي تحويـــل الغرفـــة وتعزيـــز دورها 

االقتصاديـــة،  القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي 
أصحـــاب  احتضـــان  إلـــى  باإلضافـــة 
األعمال الشـــباب ورجال األعمال عبر 

برامج مختلفة.
ومنـــذ  البحريـــن  غرفـــة  وبخصـــوص 
الحاليـــة  اإلداريـــة  الـــدورة  انطـــاق 
)29( قـــاد مجلـــس اإلدارة عمليـــة نقل 
الـــدور  مـــن  الغرفـــة  وعمـــل  مفهـــوم 
التقليدي إلى الـــدور المؤثر والمواكب 
للشـــارع التجـــاري عبـــر اســـتراتيجية 
الـ 100 يوم، مشـــيرًا إلـــى أن أحد أهم 
التحديـــات الـــذي تعانـــي منـــه الغرف 
التجارية هو التطور الســـريع في عالم 
التجـــارة واألعمـــال، إذ البد أن تواكب 
الغرف التجارية هذا التطور من خال 
تكـــون  بحيـــث  بالعمليـــات  االرتقـــاء 
التكنولوجيـــة،  للتطـــورات  مواكبـــة 
وكذلـــك أهمية فتح وســـائل التواصل 
مع جميع األعضاء في محاولة للنجاح 
فـــي تمكيـــن القطـــاع الخـــاص وتعزيز 
مســـاهمته فـــي التنميـــة االقتصاديـــة 

جنبًا إلى جنب مع القطاع العام.
Email_Local - h.gadeeri@gmail.

- com

رٔييس األوقاف الجعفرية

عشـــرة الثانيـــة  الدوليـــة  االقتصاديـــة  القمـــة  بجلســـات  مشـــاركتهم  خـــال 
أكــد عضــو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد الســلوم أهمية جلســات قمة قــازان االقتصادية الدولية في وضع 
صيغــة توافقيــة وتنســيقية مشــتركة بيــن روســيا االتحاديــة ووفود دول منظمــة التعاون اإلســالمي، الفتًا خالل مشــاركته في 
جلســة بعنوان “الشــراكات الروســية األفريقية: مســار حديث للتعاون االقتصادي” في القمة االقتصادية الدولية الثانية عشــرة 
“روســيا - العالم اإلســالمي”، إلى أن أعمال هذه القمة في تطور مســتمر عام تلو األخرى بما يؤكد الدور المحوري لها في تعزيز 

آفاق التعاون االقتصادي بين البلدان المشاركة. 
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تعمـــل لــــ 12 ســـاعة يوميا وأكثر، مقســـمة 
علـــى أكثـــر مـــكان عمـــل، ترجع إلـــى بيتها 
مساء أو صباحا بحسب مقتضيات العمل 
وطول المناوبة اليومية، لتواصل نهوضها 
أيضـــا بمهام تلبية احتياجات أســـرتها في 
إطـــار حرصهـــا الدائـــم علـــى الموازنة بين 
مهامهـــا الوظيفيـــة والتزاماتهـــا األســـرية، 
مدعومـــة برجـــل بحرينـــي واٍع ومتحضر، 
يقـــف إلـــى جوارهـــا يســـاندها ويســـاعدها 

على مواجهة التحديات.
هذا هو حال المرأة البحرينية في الصفوف 
األماميـــة بمواجهة جائحـــة كورونا منذ ما 
يقـــارب 550 يوم متواصلـــة، بل إنها تزداد 
ثباتـــا وعطاء وتضحية فـــي خدمة وطنها 
من خـــال حضورها الكبير والحاســـم في 
مختلـــف منظومـــة التصـــدي للجائحة، بما 
فـــي ذلك المستشـــفيات والمراكز الصحية 
ومراكـــز الفحص والتطعيـــم وقبلها مراكز 
الحجـــر والعـــزل الصحـــي وغيرهـــا، لتؤكد 
المـــرأة البحرينيـــة مـــرة أخـــرى جدارتهـــا 
بالثقة التي منحتها إياها قيادتها، وتبرهن 
على نجاح الخطط والبرامج التي ينفذها 
برئاســـة قرينـــة  للمـــرأة  األعلـــى  لمجلـــس 
عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة، من خال تفعيل 
تكافـــؤ  مبـــدأ  وتكريـــس  المـــرأة  طاقـــات 
الفـــرص وتعزيز المســـاواة بين الجنســـين 
بالتعاون مع مختلف الشـــركاء في القطاع 

العام والخاص واألهلي.

تجربة استثنائية

لـــم يكـــن قـــد مضـــى علـــى زواج الممرضة 
نوف خالد شـــمان عشـــرة أيام في مارس 
إلـــى  اســـتدعاؤها  جـــرى  حتـــى   2020
مركـــز جســـر الملـــك فهـــد لفحـــص كورونا 
لتكـــون من أوائـــل من جرى اســـتدعاؤهم 
للمهمـــات الخارجيـــة، مكثـــت هنـــاك ثاثة 
أشـــهر متواصلة قبـــل أن يتم تحويلها إلى 
وحـــدات الفحـــص المتنقلـــة، وفيما هي ال 
تعـــرف وجهـــة عملهـــا في كل صبـــاح لمدة 
أســـبوعين إلى ثاثة، ُطلـــب منها التحول 
إلـــى قســـم الفحوصـــات فـــي مركـــز أرض 
المعـــارض، بعدها انتقلت إلى المستشـــفى 
الدولـــي لمـــدة اســـبوعين، قبـــل أن تعـــود 

مؤخرا لمركز المعارض.
تقـــول نـــوف “كانـــت رحلـــة طويلة شـــاقة 
ولكنهـــا ممتعـــة. زوجـــي يعمـــل أيضـــا في 
لمـــدة  مناوبـــات  فـــي  الصحـــي  القطـــاع 
12 ســـاعة يوميـــا، غالبـــا مـــا تكـــون عكس 
مناوباتـــي، لذلـــك قد ال نلتقـــي أليام وربما 
أســـابيع، لكـــن زوجـــي متفهم وداعـــم لي”، 
وتضيـــف “منـــذ تزوجـــت قبـــل نحو ســـنة 
وأربـــع شـــهور وحتـــى اآلن لـــم تتســـن لي 
حتى فرصة التعرف على أهل زوجي، وال 
أعـــرف كثيريـــن منهم، ولكـــم أن تتصوروا 
أننـــي تعرفـــت على بعضهم هنـــا في أرض 
أو  للفحـــص  يأتـــون  عندمـــا  المعـــارض 

العاج!”.
وتتابـــع نـــوف “والدتـــي أيضـــا تعمـــل فـــي 
الصفـــوف األماميـــة وال أســـتطيع رؤيتهـــا 
إال بعـــد جهـــد جهيـــد وتنســـيق كبيـــر فـــي 
المواعيـــد بينـــي وبينهـــا، كما أنهـــا أصيبت 
بكورونـــا فتوّجـــه كل طرف منـــا لمحجره 
ثـــم عـــادت لعملها بعـــد التشـــافي، وبعدها 
بفتـــرة أصبـــت أنـــا بالفايـــروس ولكنه كان 
أشـــد وطأة علـــيَّ نوعا ما، وبعد التشـــافي 

بصعوبة عدت للعمل مّرة أخرى”.
تشـــير نـــوف إلى أنهـــا ال تتمكـــن أيضا من 
العمـــل والمنـــزل،  الخـــروج خـــارج دائـــرة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التزامـــا  وذلـــك 
وخوفـــا من احتمالية نقلهـــا عدوى كورونا 

لآلخرين بحكم طبيعة عملها.

زوجي أكبر داعم لي

أمـــا مريم ســـبت، وهي مشـــرفة التمريض 
فـــي مركـــز عالـــي وتعمـــل أيضـــا حاليا في 
أرض المعـــارض، فتشـــير إلـــى أن زوجهـــا 
أكبـــر داعم لها، بل هو فخور بها وبعطائها، 
تربيـــة  فـــي  حـــد  أبعـــد  إلـــى  ويســـاهم 
األطفـــال )بنتين وولد( وتدريســـهم وتلبية 
احتياجات المنـــزل، ليعكس بذلك نموذجا 
للرجـــل البحرينـــي المتفهم الداعـــم للمرأة 

زوجة وأم واخت وابنة وزميلة.
مريـــم  تنهـــض  ومنصبهـــا،  عملهـــا  بحكـــم 
بـــدور كبير فـــي تســـيير أمور مركـــز أرض 
المعـــارض، وهـــي مســـؤولة عـــن مختلـــف 
عمليـــات اإلشـــراف واإلدارة فيـــه، وتوفير 
الطبيـــة  الطواقـــم  وإدارة  مســـتلزماته، 
وتوفير احتياجاتهم، وهي تشرف مباشرة 
على ما تصفه بأصعب القاعات في المركز، 
وهي قاعة من لديهم أعراض من أصحاب 
اإلصابات المؤكدة بالفايروس، إضافة إلى 
إشـــرافها على منح التطعيمـــات في مركز 
عالـــي الصحـــي، وهي غالبا ما تقســـم يوم 

عملها بين المركزين.
وتشـــير مريم أيضا إلى الحضور النســـائي 
الكبيـــر للمرأة البحرينية فـــي العمل هناك، 
تقول “أكثر من 80 % من الطواقم الطبية 
التمريـــض جميعهـــا  وكـــوادر  نســـاء،  هنـــا 
نســـاء، وفـــي المركز الطبي حاليا 5 شـــبان 
و45 ممرضـــة مـــا بيـــن مســـاعدة خدمـــات 

مـــن  معظمهـــم  ومتطوعـــات  وتمريـــض 
النســـاء، يشـــتغلن 8 ســـاعات و12 ســـاعة 
زوجـــات  ومعظمهـــن  بالتنـــاوب،  يوميـــا 

وأمهات.
وتؤكد أيضا أن شـــجاعة المرأة البحرينية 
فـــي الصفـــوف األمامية ظهـــرت أيضا في 
مرحلة التجارب السريرية على اللقاحات، 
حيث كانـــت في مقدمة من تطوعن ألخذ 
التطعيم، تقول “كنا نشجع بعضنا البعض، 
ونقـــول إننـــا بحاجـــة لهـــذا اللقـــاح لوقاية 
أنفســـنا حتـــى ولـــو انـــه ال زال فـــي طـــور 

التجربة”.

شجاعة وتضحية

كانت أمور العمل مســـتقرة نســـبيا بالنسبة 
المعلـــم علـــى  التمريـــض إيمـــان  لمشـــرفة 
مـــدى خمـــس ســـنوات عملـــت فيهـــا فـــي 
مركـــز حمد كانـــو الصحي حتـــى أنه جرى 
تعيينهـــا نتيجـــة الجتهادهـــا في ديســـمبر 
2019 رئيسة قسم في هذا المركز لتتولى 
مهمة إدارة القسم كاملة مع اإلشراف على 
فريق التمريض وتوجيهه ووضع الخطط 
في إطار عمل وزارة الصحة لرفع مستوى 

الخدمات الصحية.
لكن تاريخ 24 فبراير 2019، يوم اكتشاف 
أول حالـــة إصابة بالكورونـــا في البحرين، 
قلـــب أمور إيمان رأســـا علـــى عقب، تقول 
“تغيـــرت األمـــور منذ هـــذا التاريخ بشـــكل 
كامـــل، وأصبح علـــى عاتقنـــا كفريق طبي 
تلبيـــة النداء اإلنســـاني بالمعنى الحقيقي، 
وال زلـــت أذكر بعد رصـــد أول حالة كورونا 
كيـــف توجهت مع زمائي إلى موقع مطار 
البحريـــن الدولي مباشـــرة بتوجيهات من 
إدارة التمريـــض، مـــن أجل رصد وجود أي 

حالة إصابة بين المسافرين”.
وتتابـــع إيمان “ســـاعات العمـــل المتواصلة 
يوميـــا هنـــاك اســـتمرت لمـــدة أشـــهر، كنت 
أنســـق مـــا بين عملـــي في المركـــز الصحي 
وتجهيـــزه الســـتقبال أي حـــاالت كورونـــا 
مستقبلية إلى جانب عملي مع الفريق في 
المطار من تقديم فحوصات ودعم نفسي 
للقادميـــن إلـــى البحريـــن مـــن المواطنيـــن 

والمقيمين والزوار”.
تصف إيمان حالهـــا بالجندي في المعركة، 

تقول “نحـــن في حرب مع عدو لدود لديه 
إمكانية عالية في االنتقال والفتك بأرواح 
الناس، حتى أننا لم نكن نعرف هويته تماما 
في ذلـــك الوقـــت، وعلينا قدر المســـتطاع 
أن نعمـــل بجـــد على مواجهتـــه وهزيمته”. 
وتتابـــع “في تلـــك المرحلـــة الصعبة حيث 
كان الفايروس ال زال مستجدا كنا نستمد 
عزيمتنـــا وثباتنا من هللا عز وجل ومن ثم 
ثقتنا بقيادتنا، ولـــي الفخر بأنني كنت من 
أوائـــل المشـــاركين فـــي “فريـــق البحرين” 
بقيـــادة ولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، هـــذا الفريـــق الـــذي أثبـــت قدرته 
علـــى تحقيـــق الريـــادة العالميـــة حتى في 
األزمـــات والتحديات، وبتنـــا نرى البحرين 
في مصاف الـــدول التي تألقت عالميا في 
تقديـــم الخدمـــات الطبيـــة بقـــدر كبير من 

الكفاءة”.

خبرات 20 عاما تراكمت                      
في عام ونصف

العـــاج  أخصائيـــة  ظـــروف  تكـــن  ولـــم 
الطبيعي ليلى أحمد المدني مواتية عندما 

داهـــم فيـــروس كورونـــا العالـــم والمنطقة 
والبحريـــن علـــى حيـــن غـــرة، فقـــد كانـــت 
تعانـــي مـــن حـــرق كبيـــر فـــي يدهـــا وفـــي 
فتـــرة نقاهـــة عندمـــا ُطِلَب منهـــا االلتحاق 
بمركز المعارض إلجراء اختبارات كورونا، 
حيـــث كانت تعمل بيد واحـــدة كما تقول، 
لتنتقـــل بعد ذلـــك ألداء أعمال مكتبية في 
مركز مسؤول عن إدارة الجائحة، تحولت 
بعـــد ذلـــك للعمـــل في مستشـــفى الشـــامل 
الميدانـــي في مدينة عالـــي، وأخيرا تعمل 

في أحد مراكز الفحص المعتمدة.
وتشير إلى أن رحلتها العملية هذه مكنتها 
من مراكمة خبرات ومهارات متنوعة ربما 
ما كانت لتحصل عليها خال عشرين عاما 
مـــن العمل، وتؤكد أن النســـاء البحرينيات 
في القطاع الصحي ما بعد الجائحة لســـن 
كمـــا قبلها، خاصة بعـــد أن امتلكن تجارب 
كبيـــرة، وأثبتـــن قـــدرات اســـتثنائية علـــى 
النهـــوض بالمهـــام الوطنيـــة، إلـــى جانـــب 

محافظتهن على أسرهن واستقرارها.

تلبية النداء

أمـــا الممرضـــة نهـــاد فيصـــل عبدالعزيـــز 

المبكـــرة  البدايـــات  فـــي  عملـــت  فقـــد 
لمواجهـــة الجائحـــة حتى أنهـــا كانت من 
ضمـــن الذيـــن ســـاهموا في تهيئـــة مركز 
مدينـــة المعـــارض وتحويلـــه إلـــى مركـــز 
طبـــي لتقديم خدمـــات الفحص والعاج 
والمحافظة على صحة المرضى وتوفير 

سبل الراحة والطمأنينة لهم.
تقـــول نهـــاد “ أدركنـــا حجم المســـؤولية 
الملقـــاة علـــى عاتقنـــا، ونعتبـــر أن جميع 
علـــى  ونخشـــى  أهلنـــا  هـــم  المرضـــى 
أرواحهم ونســـعى جاهديـــن لتقديم كل 

ما يلزمهم”.
وتتابـــع في ذات الســـياق “لـــم يكن األمر 
مجـــرد تأديـــة عمل، بـــل كان تلبيه لنداء 
الوطـــن، كانت ضمائرنا تعمل قبل أيدينا 
وقلوبنـــا تتفطـــر عندما تذهـــب روح من 
جـــراء الوباء، وتشـــير إلى وجـــود وعي 
كبيـــر من قبل الـــكادر الطبـــي، “فلم يكن 
منـــا مـــن يتذمـــر النقطاعه عـــن أهله، بل 
كان همنـــا الوطـــن والمرضـــى وال نـــزال 
علـــى وعدنـــا وعهدنـــا وســـنبقى نحارب 
الوبـــاء بكل مـــا نســـتطيع لتبقـــى مملكة 

البحرين وحكومتها وشعبها سالمين”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المرأة البحرينية في الصفوف األمامية مستمرة بتلبية النداء الوطني
مــتــواصــلــة يــــوًمــــا   550 يــــقــــارب  مــــا  ــذ  ــنـ مـ ــا  ــاكـ ــتـ فـ عـــــــدوا  تــــحــــارب 

 5 شـبــان و45 مـمـرضــة فــي المـركــز الطـبــي80 % من الطواقم الطبية في مركز المعارض نساء

local@albiladpress.com

الجمعة 30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 - العدد 4672
05

 توزيع ا�رباح النصف سنوية

 لسنة 2021

 شركة البحرين ل
تصاالت
السلكية و الالسلكية (بتلكو) ش.م.ب

قــرر مجلــس إدارة شــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية و الالســلكية (بتلكــو) ش.م.ب. في
 جلســته المنعقــدة يــوم الخميــس الموافــق 29 يوليــو 2021 توزيــع أربــاح نقديــة علــى 
 المســاهمين المســجلة أســمائهم فــي ســجل الشــركة فــي تاريــخ ا�ســتحقاق. وفيمــا يلــي

التوزيع المقترح:

 أرباح نقدية: %13.5من القيمة االسمية للسهم أي مايعادل 13.5فلس للسهم الواحد ما
 مجموعة 22.5 مليون دينار بحريني. 

 فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

التاريخ الحدث

2 أغسطس 2021

3 أغسطس 2021

4 أغسطس 2021

16 أغسطس 2021

 اخر يوم تداول الستحقاق ا�رباح

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

يوم االستحقاق

يوم الدفع

 اخر يوم تداول الستحقاق ا®رباح ليتم تقييد اسم
 المساهم في سجل ا®سهم يوم (االستحقاق) 

(أول يوم تداول بدون استحقاق ا®رباح)

 المساهمون المقيد أسمائهم في سجل ا®سهم في
 هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على ا®رباح

 اليوم الذي سيتم فيه توزيع ا®رباح على المساهمين)
 (المستحقين

ــن ــركة البحري ــادة ش ــهم الس ــجلي ا®س ــب مس ــة مكات ــرام مراجع ــاهمين الك ــى المس  عل
ــم ــن معه ــي مصطحبي ــن المال ــأ البحري ــي مرف ــة ف ــل الكائن ــة بالكام ــة المملوك  للمقاص

    شهادات ا®سهم ا®صلية أو كشف الحساب. 

رئيس مجلس ا�دارة
عبدا´ بن خليفة آل خليفة

نوف شمالننهاد عبدالعزيزايمان المعلمليلى المدنيمريم سبت

وفـــق تقريـــر جديـــد صـــادر عـــن مؤشـــر 
“هنلي باســـبو” العالمي والمختص برصد 
جوازات الســـفر في العالم، تصدر الجواز 
البحريني المرتبـــة الرابعة عربيًا، متقدمًا 
بمســـتوى رتبتيـــن عـــن تصنيفـــه الســـابق 
عربيًا وعالميًا. ويسعف التنصيف الجديد 
والـــذي يمكن حاملـــي الجـــواز البحريني 
تأشـــيرة،  بـــدون  دولـــة   83 دخـــول  مـــن 
ودخـــول تركيـــا وعـــدد آخـــر مـــن الـــدول 
بتأشـــيرة إلكترونيـــة مباشـــرة، أصحـــاب 
األعمـــال والمشـــاريع التجاريـــة المختلفة 
والراغبين في الســـياحة وزيـــارة البلدان 
المختلفة من ســـهولة التنقل واالســـتقرار 
واألنفاق. ويســـتطيع المواطن البحريني 
الدخـــول للعديـــد مـــن البلـــدان مـــن دون 
تأشـــيرات سابقة، منها تاياند، والمغرب، 
والفلبين، وكوريا، وجورجيا، والبوســـنة، 

وماليزيا، وسنغافورة.
وكانـــت الواليات المتحـــدة األميركية قد 
توصلـــت إلـــى اتفاق في يوليـــو من العام 
الماضي 2020 مع حكومة البحرين بشأن 
تمديـــد صاحية التأشـــيرات الســـياحية 
الممنوحـــة لمواطني البلديـــن الصديقين 

من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وســـهل هذا االتفاق والذي أضفى المزيد 
مـــن القـــوة للجـــواز البحرينـــي للتواصـــل 
بين مواطنـــي البلدين وخدمـــة األهداف 
والمصالح المشـــتركة وتطلعات الشعبين 

الصديقين.
ويهتـــم كثير من دول المنطقـــة في ابراز 
التقاريـــر الصـــادرة مـــن الجهـــات الدولية 
الموثوقـــة لتصنيف قوة جوازات الســـفر 
مـــن حيـــث عـــدد الـــدول التـــي يســـتطيع 
الحاجـــة  دون  مـــن  دخولهـــا  مواطنوهـــا 
إلـــى تأشـــيرات مســـبقة، وتعتبرهـــا أحـــد 
مامـــح القـــوة السياســـية واالقتصاديـــة 
واالســـتثمارية بهـــا، وعامـــا مـــن عوامل 

االســـتقطاب للشركات الدولية والعالمية، 
ورؤوس األموال األجنبية ايضًا. ويعكس 
تصـــدر الجـــواز البحرينـــي لهـــذه المكانـــة 
المتقدمـــة قـــوة الدبلوماســـية البحرينية 
وحضورهـــا  ومســـاهمتها  اإليجابيـــة، 
الفاعـــل على الســـاحة العربية واإلقليمية 
والدولية، والشـــوط الكبيـــر الذي قطعته 
وزارة الخارجيـــة في الســـنوات الماضية 
على المســـتويين الدبلوماسي والقنصلي 
لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة علـــى المســـتوى 
األممي، وفقـــًا لرؤية المملكة االقتصادية 
قـــال عضـــو  2030. وفـــي هـــذا الصـــدد، 
مجلـــس النواب بدر الدوســـري لــــ “الباد” 
بـــأن هـــذا التوجـــه الحميد يعكـــس الدور 
الكبيـــر الذي تقـــوم به القيادة السياســـية 
الرشيدة والحكومة ألن تتصدر البحرين 
والعربيـــة  اإلقليميـــة  المحافـــل  كافـــة 
والدولية بما من شـــأنه أن ينعكس إيجابا 
الخدمـــات  الوطـــن وعلـــى  ســـمعة  علـــى 
الدوســـري  وأعـــرب  للمواطـــن.  المقدمـــة 
عـــن أمله فـــي المزيد مـــن الجهود إلعفاء 
البحرينييـــن مـــن تأشـــيرة شـــنغن قريبـــا، 
أســـوة بعـــدد مـــن دول الجـــوار، الفتا إلى 
أن الدبلوماسية البحرينية العريقة كفيلة 

بتحقيق قصة النجاح هذه.

الدوســري: نأمل بإعفاء المواطنين من تأشــيرة شنغن قريًبا

ا؟ لماذا يتصدر الجواز البحريني المرتبة الرابعة عربيًّ

ابراهيم النهام

بدر الدوسري



قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح في ردها بشأن االقتراح برغبة والمقدم من النائب سوسن كمال، في إشراك المريض والمستهلك 
في تقييم خدمات العاملين في الحقل الصحي بأن وزارة الصحة تسعى دائما لتجويد خدماتها المقدمة وخاصة تلك المقدمة في 

المستشفيات والمراكز الصحية؛ من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى والمراجعين.

وأضافـــت الصالح “ويعتبـــر رضا المرضى 
لتقييـــم  الحيويـــة  المؤشـــرات  أحـــد  مـــن 
الخدمـــات المقدمـــة فـــي أنظمـــة الرعايـــة 
الصحيـــة، ومن هذا المنطلـــق يعمل حاليًا 
مكتب الجودة بـــوزارة الصحة وبالتعاون 
مـــع لجنـــة الجـــودة والمعاييـــر الســـريرية 
فـــي  للصحـــة  األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة 
)صـــوت  مشـــروع  لتطبيـــق  التخطيـــط 

المريض(”.
وتزيـــد “حيـــث يقـــوم هذا المشـــروع على 
بعـــد  وذويهـــم  المرضـــى  تجربـــة  قيـــاس 
حصولهـــم علـــى الخدمـــات الصحيـــة، من 
خـــال اســـتبانة تـــم االنتهاء مـــن إعداده 
لمرضى الرعاية الثانوية والرعاية األولية 

)لألطفال وللمرضى البالغين(”.

وتتابـــع الصالـــح “ومـــن أهـــم أهـــداف هذا 
البرنامج هو تمكين المرضى وذويهم من 
المشـــاركة في تقييـــم الخدمات الصحية، 
الصحيـــة  الرعايـــة  مقدمـــي  ومســـاعدة 
وصنـــاع القـــرار فـــي العمل على تحســـين 
تجربة المريض، بحيث يكون هو المحور 
الصحيـــة،  الخدمـــات  لتطويـــر  الرئيـــس 
وكذلـــك تافي أوجه القصـــور إن وجدت 

وتعزيز اإليجابيات”.
وقالـــت “وســـيتم تطبيـــق هـــذا المشـــروع 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، وجميـــع 
المراكـــز الصحيـــة وذلـــك حســـب الخطـــة 
المعدة لذلك، على أن يتم مستقبا قياس 
رضـــا المرضى إليكترونيـــا من خال جهة 
مســـتقلة؛ لضمـــان الحيادية فـــي النتائج، 

وســـتكون جميـــع نتائـــج االســـتبانة علـــى 
موقـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة، بحيث 
يكون متاحا لكل المستفيدين من الرعاية 

الصحية من مواطنين ومقيمين”.
وتابعت الصالح “إيمانا بأهمية المؤشرات 
الصحيـــة  المؤسســـات  أداء  تقييـــم  فـــي 
الصحيـــة  الخدمـــات  بمســـتوى  للنهـــوض 
المقدمـــة للمرضـــى والمســـتفيدين، تعمل 
حاليا لجنـــة الجودة والمعايير الســـريرية 
علـــى إعـــداد منصـــة وطنيـــة إلكترونيـــة 
لتوفيـــر  الصحيـــة؛  المؤشـــرات  لقيـــاس 
قاعدة بيانات صحية يستند إليها متخذو 

القرار”.
وتكمـــل “وقـــد تـــم اختيار عدة مؤشـــرات 
رضـــا  مـــدى  قيـــاس  منهـــا  إكلينيكيـــة، 

المرضـــى، بحيـــث يمكـــن تطبيقهـــا علـــى 
جميع المؤسسات الصحية الحكومية”.

وتقـــول الصالـــح “وبعد االنتهـــاء من عمل 
لوحة قياس لكل مؤشر، سوف يتم عرض 
هذه المؤشـــرات على موقع اللجنة بحيث 
يمكن االطاع عليها من قبل المستفيدين 
من الخدمات الصحية بالمملكة، وســـوف 

فـــي  القيـــاس  مؤشـــرات  نتائـــج  تســـاهم 
دراسة ومقارنة أداء الرعاية الصحية بين 
المستشـــفيات والمراكـــز الصحية والعمل 
معا إليجاد الحلول المناســـبة باســـتخدام 

الوسائل العلمية المعتمدة”.
وأضافت “وفيما يتعلق بشكاوى المرضى 
وآليـــة اإلباغ عنهـــا، فتجدر اإلشـــارة الى 

أن يتم تلقي الشـــكاوى مـــن قبل المرضى 
وذويهم من خال عدة قنوات، سواء من 
خـــال الحضـــور الشـــخصي أو عن طريق 
إحـــدى وســـائل التواصـــل االجتماعـــي أو 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
االلكتروني )تواصـــل( أو من خال الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية نهرا”.
فيتـــم  الشـــكوى،  تلقـــي  “فـــور  وأبانـــت 
إرســـالها إلـــى الجهـــة المعنيـــة ســـواء في 
المستشـــفيات أو المراكز الصحية، وتقوم 
الجهة المعنية بدراســـة الشـــكوى من قبل 
الطاقـــم الطبي، أو طاقم التمريض، وعلى 
هـــذا  المناســـب،  اإلجـــراء  تقـــرر  ضوئهـــا 
بجانب آلية الشـــكاوى في الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية، وفي 
الشـــخص  إعـــام  يتـــم  األحـــوال  جميـــع 
المعنـــي بالشـــكوى باإلجـــراءات التـــي تم 

اتخاذها”.

الصالح: منصة وطنية إلكترونية لقياس المؤشرات الصحية

سوسن كمال وزيرة الصحة 
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إبراهيم النهام

صـــرح القائـــم بأعمال رئيس شـــعبة 
الشـــئون القانونيـــة بـــاإلدارة العامة 
للمـــرور الرائـــد خالـــد بوقيـــس بأنـــه 
ـــا  مروريًّ حادًثـــا   460 تســـجيل  تـــم 
بســـيًطا فـــي الفترة بيـــن 25 إلى 28 
حادًثـــا   169 منهـــا  الجـــاري،  يوليـــو 
ـــا باشـــرتها شـــركات التأمين،  مروريًّ
بمـــا يعادل ثلث الحـــوادث المرورية 
اختار أطرافها اللجوء إلى شـــركات 
التأميـــن إلتمـــام اإلجـــراءات، فيمـــا 
باشـــرت اإلدارة العامة للمروية 251 

ا. حادًثا مروريًّ

بتلفزيـــون  لقـــاء  فـــي  وأوضـــح 
إلـــى  النـــاس  لجـــوء  أن  البحريـــن 
شـــركات التأميـــن تؤكدهـــم ثقتهـــم 
فـــي اإلجـــراء، الفتـــا إلـــى أن خدمة 
مباشـــرة شـــركات التأمين للحوادث 
المرورية البســـيطة المتصالح عليها 
تتضمـــن توفيـــر رافعات للســـيارات 
على مدار 24 ســـاعة دون احتساب 

رسوم إضافية على الخدمة.
وبيـــن الرائـــد أنه باإلمكان تســـجيل 
البســـيطة  المروريـــة  الحـــوادث 
المتصالـــح عليها عبر تطبيق الهاتف 

كمـــا  علـــى،  والتوقيـــع  المحمـــول 
فـــي  المتوافـــرة  االســـتمارة  تتوفـــر 

جميع فـــروع اإلدارة العامـــة للمرور 
وشركات التأمين.

للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  أن  ويذكـــر 
طبقـــت قرار مجلس المرور بإســـناد 
المتصالـــح  البســـيطة  الحـــوادث 
 25 فـــي  التأميـــن  لشـــركات  عليهـــا 
الحـــوادث  وهـــي  الجـــاري،  يوليـــو 
البســـيطة المتصالـــح عليهـــا التي لم 
ينتج عنها إصابـــات أو حاالت وفاة 
وتتوافـــر فيه الغطـــاء التأميني ولم 
يرتبط بحادث جســـيم بشرط إقرار 

المتسبب بها بخطئه.

ــيـــن ــأمـ ــتـ الـ شـــــركـــــات  ــا  ــ ــه ــ ــرت ــ ــاش ــ ب  169 ــا  ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ا بسيًطا في 3 أيام 460 حادًثا مروريًّ

خالد بوقيس

أكدت الطبيب المقيم في مركز البحرين 
التطعيـــم  ومركـــز  للمعـــارض  الدولـــي 
الوطنـــي بمجمـــع ســـترة آالء مبـــارك أن 
مراكـــز التطعيـــم ضـــد فيـــروس كورونـــا 
المستجد )كوفيد 19( آمنة وال احتمالية 

لإلصابة بالعدوى فيها.
وطمأنـــت في لقـــاء بتلفزيـــون البحرين 
مراكـــز  إلـــى  التوجـــه  مـــن  المتخوفيـــن 
التطعيـــم ألخـــذ لقاحـــات ضـــد فيـــروس 
كورونـــا )كوفيد 19( بـــأن مراكز التطعيم 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ  يتـــم  آمنـــة 

كالتباعـــد  االحترازيـــة والوقائيـــة فيهـــا 
المتطعميـــن  مقاعـــد  بيـــن  االجتماعـــي 
فـــي قاعـــات االنتظـــار كمـــا فـــي غـــرف 
التطعيـــم، الفتـــة الـــى أن قصـــر الفتـــرة 
الزمنيـــة النتظار تلقـــي التطعيم ال يمكن 
انتقال العـــدوى خالها، حيث ال تتجاوز 
15 دقيقـــة. وأكـــدت أن مراكـــز التطعيم 
وعددهـــا 31 مركزا فـــي مختلف مناطق 
المملكـــة تعتمـــد التعقيـــم الدائم بشـــكل 
كامـــل أثنـــاء تواجـــد المراجعيـــن وبعـــد 

انتهاء الدوام يوميا.

“الصحة”: مراكز التطعيم 
محصنة ضد اإلصابة بالعدوى

ليلى مال اهلل ليلى مال اهلل

إدانة بنوك إيرانية غسلت أموااًل بمليار و300 مليون دوالر
الســـجن مـــن 5 إلـــى 10 ســـنوات بحـــق مســـؤولين مـــن بنـــك المســـتقبل

صـــرح النائـــب العـــام، الدكتـــور علـــي 
الكبـــرى  المحكمـــة  أن  البوعينيـــن، 
الجنائيـــة أصـــدرت أمـــس، الخميس، 
الســـادس  للمتهـــم  حضوريـــا  حكمـــًا 
وحضوريـــًا اعتباريًا لباقي المتهمين، 
اإليرانـــي  المركـــزي  البنـــك  بإدانـــة 
البنـــوك  مـــن  عـــدد  مـــع  باالشـــتراك 
اإليرانية وبنك المســـتقبل وستة من 
مســـؤوليه. وقضت المحكمـــة بإدانة 
بمعاقبـــة  وذلـــك  جميعـــًا  المتهميـــن 
مســـؤولي بنـــك المســـتقبل بالســـجن 
لمدة عشـــر ســـنوات للمتهمين جميعًا 
مـــا عـــدا المتهـــم الســـادس فقـــد تـــم 
الحكـــم عليـــه بالســـجن لمـــدة خمس 
ســـنوات، وكذلـــك تغريـــم كل منهـــم 
مبلغ مليـــون دينار بحرينـــي، وكذلك 

اإليرانـــي  المركـــزي  البنـــك  تغريـــم 
وغيـــره مـــن البنـــوك المتورطـــة مبلغ 
مليـــون دينـــار لـــكل منهـــم، فضاً عن 
مصـــادرة مبالغ التحويـــات المقدرة 
مليـــون  وأربعيـــن  وثمانيـــة  بمائـــة 
وثمانمائـــة  ألـــف  وســـبعين  وواحـــد 
وثمانية عشر دوالر وتسعة وثاثين 
سنتًا، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين 
مليـــون وتســـعمائة وســـبعة وثاثين 
وعشـــرين  وســـبعة  وســـتمائة  ألـــف 
ومبلـــغ  ســـنتًا،  عشـــر  وثاثـــة  يـــورو 
ثاثـــة وخمســـين مليـــون وثاثمائـــة 
وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ 
مليـــار  وثاثيـــن  وخمســـة  مائتيـــن 
وثاثـــة وتســـعين مليـــون ومائتيـــن 

وخمسين ألف ريال إيراني.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا 

أن تحقيقاتهـــا كشـــفت عـــن مخطط 
الـــدوالرات  ضخـــم لغســـل مليـــارات 
عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه 
في مملكـــة البحريـــن والتحكـــم فيه 
من قبـــل بنكيـــن إيرانييـــن مملوكين 
لجمهورية إيران وهما البنك الوطني 
اإليراني “ملي” وبنك صادرات إيران، 
الماليـــة  المعامـــات  لتمريـــر  وذلـــك 
المشـــبوهة لصالح الكيانات اإليرانية 
وعلى رأسها البنك المركزي اإليراني 
بالمخالفـــة للقوانيـــن واللوائح، حيث 
كشـــفت التحقيقـــات المكثفـــة التـــي 
تجريها النيابة العامة عن ممارســـات 
مصرفيـــة أجريت على خاف أحكام 
البنـــك  قيـــام  ثبـــت  القانـــون، حيـــث 
المركـــزي اإليراني بإصـــدار تعليماته 
إلى بنك المســـتقبل بشـــأن استخدام 

نظـــام تحويـــات بديـــل غيـــر معتمد 
إلتمـــام العمليـــات المصرفيـــة وذلـــك 
بغرض إخفاء مصدر وحركة األموال 
المحولـــة مـــن خاله ولصالـــح البنوك 
اإليرانيـــة والتحايـــل علـــى العقوبات 
الدوليـــة المفروضـــة علـــى الكيانـــات 
المعامـــات  مجـــال  فـــي  اإليرانيـــة 

المصرفية لضرورات مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهاب مســـتغاً 
فـــي ذلـــك ســـيطرة بنكي ملـــي إيران 
وصـــادرات إيـــران التشـــغيلية علـــى 
بنـــك المســـتقبل وتوجيـــه سياســـاته 
فضـــاً عن تبعيتهما فـــي ذات الوقت 
للحكومـــة اإليرانيـــة والبنك المركزي 

اإليراني.
وتنفيذًا لتلك التعليمات قام مسؤولو 
بنك المســـتقبل باالشتراك مع آخرين 
اإليرانيـــة  البنـــوك  مســـؤولي  مـــن 
بتنفيـــذ  اإليرانـــي  المركـــزي  والبنـــك 
عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر 
مـــن مليـــار وثاثمائـــة مليـــون دوالر 
أميركي عبر اســـتخدام ذلـــك النظام 
البديـــل، وذلك ضمـــن مخطط ضخم 

لغسل األموال.

المنامة -بنا

“البـحـريــن لـمـواقــف السيـــارات” تتـحــول إلــى “أمـاكـــن”

عقــدت شــركة البحريــن لمواقف الســيارات ش.م.ب. المدرجــة في بورصة 
البحريــن تحــت رمــز التــداول )CPARK(، يــوم أمــس األربعــاء، اجتمــاع  
وافــق  حيــث   ،%  70.15 حضــور  بنســبة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
المســاهمون علــى تعديــل اإلســم التجــاري للشــركة بإضافــة ســمة تجاريــة 

ليصبح اإلسم شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب.

وفـــي تعليـــق لرئيـــس مجلـــس إدارة 
العريـــض،  أحمـــد  أميـــن  الشـــركة، 
اإلســـتراتيجية  مـــع  “تماشـــيًا  قـــال: 
الجديدة للشـــركة التي تم إعتمادها 
فـــي أغســـطس مـــن العـــام الماضـــي، 
وجـــد مجلـــس اإلدارة أنه مـــن المهم 
جـــدًا العمـــل على إعادة بنـــاء الهوية 
المؤسســـية للشـــركة، وأحـــد جوانب 

هـــذا العمـــل هـــو طـــرح إســـم جديـــد 
يتناســـب مـــع التوجه الجديـــد الذي 
نطمـــح من خالـــه إلعادة إســـتغال 
أصول الشـــركة التـــي لن تعود مجرد 
بـــل  الســـيارات،  لمواقـــف  مبانـــي 
ستصبح مراكز تنقل متطورة بفضل 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة التـــي تعمل 

الشركة على تبنيها”.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي 
“نتقـــدم  الجـــودر  طـــارق   للشـــركة 
بجزيل الشكر للمساهمين لموافقتهم 

على تعديل اإلسم التجاري للشركة. 
لقـــد تم التعاون مع إحدى الشـــركات 
الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال وســـيتم 

المؤسســـية  الهويـــة  عـــن  اإلعـــان 
الجديـــدة خـــال شـــهر ســـبتمبر مـــن 
هـــذا العام والتي نأمل أن تحوز على 

إعجـــاب الجميع. إن اإلســـم الجديد 
لرقمنـــة  توجهنـــا  يجســـد  )أماكـــن( 
عملياتنـــا  آفـــاق  وتوســـيع  خدماتنـــا 
وتوفرهـــا فـــي أماكـــن إســـتراتيجية 

مختلفة في مملكتنا الحبيبة”.
تأسســـت شـــركة البحريـــن لمواقـــف 
الســـيارات ش.م.ب. في شهر أكتوبر 
من العـــام 1981، وهي شـــركة عامة 
مدرجـــة فـــي بورصـــة البحريـــن منذ 
شـــهر مارس من العام 2006، وتعمل 
فـــي قطـــاع العقـــارات، وتتخصـــص 
في إدارة مواقف الســـيارات وتأجير 

العقارات.

شركة البحرين لمواقف السيارات

علي البوعينين

ــة لـــلـــشـــركـــة ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــ ــوي ــ ــ ــه ــ ــ ــة عـــــلـــــى إعــــــــــــــادة بــــــنــــــاء ال ــ ــ ــق ــ ــ ــواف ــ ــ ــم ــ ــ ال



أكــد الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد19-( أنــه مــن أجــل 
الحفــاظ علــى مــا تحقق من تقدم ومكتســبات فــي التصدي لجائحة فيــروس كورونا، 
ونظــًرا لزيــادة انتشــار الفيروس المتحور “دلتا” في العديد مــن دول العالم إلى جانب 
ثبــات فاعليــة التطعيمــات والجرعات المنشــطة منه في تعزيز المناعــة وحماية أفراد 
المجتمع من تداعيات اإلصابة بالفيروس، فقد تقرر بعد الحصول على موافقة اللجنة 

التنسيقية اتخاذ ما يلي استباقًيا:

ســـيكون المســـتوى األصفـــر الحـــد األدنى 
آلليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة حتـــى االنتهـــاء 
مـــن تطعيـــم مـــا نســـبته 80 % مـــن الفئـــة 
العمرية البالغة 40 عاًما فما فوق بالجرعة 
المنشـــطة من التطعيم المضـــاد للفيروس 
الجرعـــة  شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  للذيـــن 
المنشطة، وعليه سيتم االنتقال للمستوى 
المقبـــل  األحـــد  يـــوم  مـــن  بـــدًءا  األصفـــر 

الموافق 1 أغسطس 2021.
وأشـــار إلـــى أنـــه بنـــاًء علـــى ذلـــك، وحتى 
تحقيـــق نســـبة 80 % مـــن الفئـــة العمريـــة 
البالغة 40 عاًما فما فوق بالجرعة المنشطة 
الجرعـــة  شـــروط  عليهـــم  تنطبـــق  للذيـــن 
المنشـــطة، فسيتم بحســـب نسبة متوسط 
الحـــاالت القائمـــة الجديـــدة مـــن إجمالـــي 
المســـتويات  بيـــن  االنتقـــال  الفحوصـــات 
األصفـــر، أو البرتقالـــي، أو األحمـــر فقـــط، 
بحســـب آليـــة اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى 

انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلـــك خـــال المؤتمر الصحفـــي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد- 19( عصر أمس 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وأعلـــن وكيل وزارة الصحـــة عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وليـــد المانع عـــن خفض مدة 
الجرعة المنشطة إلى شهر للحاصلين على 
جرعتين ســـينوفارم وذلك للفئـــة العمرية 
البالغة من العمر 40 عاًما فما فوق، وأشـــار 
إلى أنه بتاريخ 31 أغسطس 2021، سيتم 
تغييـــر لـــون الشـــعار فـــي تطبيـــق “مجتمع 
واعـــي” إلـــى اللـــون األصفر بشـــكل تلقائي 
للبالغين من العمر 40 عاًما فما فوق الذين 
تنطبـــق عليهم شـــروط الجرعة المنشـــطة 
تنبيًهـــا لضـــرورة أخـــذ الجرعة المنشـــطة، 
وســـيعود الشـــعار للظهور باللـــون األخضر 
مجـــدًدا بعـــد أخذ الجرعة المنشـــطة، فيما 
دعا المانع البالغيـــن من العمر 40 عاًما فما 
فـــوق بالمبـــادرة للتســـجيل ألخـــذ الجرعة 
“مجتمـــع  تطبيـــق  خـــال  مـــن  المنشـــطة 
واعي” أو الموقع اإللكتروني التابع لوزارة 

.www.healthalert.gov.bh الصحة
مـــن  االنتهـــاء  عنـــد  بأنـــه  المانـــع  وأشـــار 

تطعيـــم 80 % مـــن البالغيـــن 40 عاًما فما 
فـــوق بالجرعـــة المنشـــطة للذيـــن تنطبـــق 
عليهـــم شـــروط الجرعـــة المنشـــطة، فـــإن 
تحديد االنتقال للمســـتوى )سواًء األحمر، 
البرتقالـــي، األصفـــر، األخضر( ضمـــن “آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
نســـبة  بحســـب  ســـيتم  حينهـــا  كورونـــا” 
متوســـط الحـــاالت القائمـــة الجديـــدة من 

إجمالي الفحوصات.
ودعـــا المانـــع الجميـــع لالتـــزام بالمواعيد 
تمـــت  التـــي  المواقيـــت  وفـــق  والتواجـــد 
جدولتهـــا لهـــم مـــن أجـــل تعزيـــز المناعـــة 
لديهم والحفاظ على صحتهم وسامتهم، 
وصحة وســـامة أهلهـــم وأقاربهم، مؤكدا 
أنه بتعاون الجميع ســـنواصل الســـير نحو 
القضاء على الفيروس والتعافي التام منه 

والحفاظ على صحة وسامة الجميع.
األمـــراض  استشـــاري  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( المقدم طبيب مناف 
القحطانـــي في المحور الثاني من المؤتمر 
أن قرار االنتقال إلى المؤشر األصفر حتى 
االنتهاء من تطعيم ما نســـبته 80 % ممن 
40 عاًمـــا بالجرعـــة المنشـــطة  هـــم فـــوق 
جاء بهدف حماية هـــذه الفئة عبر تكثيف 
التطعيـــم لهـــم بما يعزز المناعة المكتســـبة 
لديهـــم، وبالتالـــي الحفـــاظ علـــى صحتهم 
وســـامتهم، الفتا إلـــى أن مملكة البحرين 
االحترازيـــة  إجراءاتهـــا  فـــي  مســـتمرة 
ومواصلـــة الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم بما 
يسهم في تحصين المجتمع وحمايته من 

الفيروس.
وأشـــار إلـــى مـــا تم طرحـــه فـــي مؤتمرات 
سابقة، حول أهمية أخذ الجرعة المنشطة 
إلســـهامها فـــي تعزيـــز تحصيـــن المجتمـــع 
حفاظا على صحة وسامة الجميع، داعيا 
فـــي هـــذا الصـــدد المواطنيـــن والمقيميـــن 
لمواصلـــة اإلقبال علـــى التطعيم والجرعة 
المنشـــطة منـــه مـــن أجـــل تعزيـــز النتائـــج 
التي وصلت إليهـــا المملكة خال المرحلة 
الســـابقة وبهدف زيـــادة تحصين المجتمع 

وتحقيق المناعة المجتمعية ألفراده.
وشـــدد القحطانـــي أن الجرعـــة المنشـــطة 
تعـــزز مـــن فاعليـــة التطعيـــم فـــي تخفيف 

شـــدة األعراض المصاحبـــة للفيروس عند 
اإلصابـــة به، الفتا إلى ضـــرورة إتمام كافة 
فـــي  التطعيـــم  مـــن  المطلوبـــة  الجرعـــات 
وقتها المحدد بما يســـهم في الحفاظ على 

صحة وسامة الجميع.
التـــي  القحطانـــي أن اإلحصـــاءات  وأكـــد 
تدعـــم فاعليـــة الجرعة المنشـــطة أظهرت 
أن العـــدد اإلجمالي للذين أخـــذوا الجرعة 
المنشـــطة لغاية يوم الثاثـــاء الموافق 27 
يوليو الجاري بلغ 131,192 شـــخص، وأن 
71 حالـــة فقط مـــن الذين أخـــذوا الجرعة 
المنشـــطة أصيبت بالفيروس بعد 14 يوما 
مـــن أخذ الجرعة المنشـــطة بنســـبة مئوية 

متدنية جدا بلغت )0.05 %(.
وأشـــار إلـــى أنه لـــم يتم تســـجيل أي حالة 
وفـــاة ولـــم يســـتدع دخـــول أي حالـــة إلى 
المستشـــفى بيـــن من أكملـــوا 14 يوما بعد 
لمـــا  المنشـــطة،  الجرعـــة  علـــى  الحصـــول 
توفـــره الجرعة المنشـــطة مـــن حماية من 

المتحـــورة  فيـــروس كورونـــا والســـاالت 
منه.

وأكـــد أن القضـــاء علـــى الفيـــروس هـــدف 
نســـعى إليه ولن يتأتى ذلـــك إال من خال 
تضافـــر الجهـــود باإلقبـــال علـــى التطعيـــم 
وأخـــذ الجرعـــة المنشـــطة حتـــى الوصول 

للمناعة المجتمعية المنشودة.
استشـــارية  أكـــدت  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( جميلة الســـلمان، في المحور 
الثالـــث مـــن المؤتمر بـــأن الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا يضـــع 
دوًمـــا مصلحـــة وصحة المواطـــن والمقيم 
كأولويـــة عنـــد مراجعـــة القـــرارات والتـــي 

عليها يتم رفع توصياته وفقا لذلك.
ودعـــت إلى ضـــرورة دعم كافـــة القرارات 
التـــي يتـــم اإلعان عنهـــا من قبـــل الفريق 

للحفـــاظ  تهـــدف  ألنهـــا  الطبـــي؛  الوطنـــي 
على صحة وســـامة كافة أفراد المجتمع، 
المواطنيـــن  لكافـــة  الشـــكر  عـــن  معربـــة 
والمقيميـــن على مبادرتهـــم ألخذ التطعيم 
ألهـــداف  ودعمهـــم  المنشـــطة  والجرعـــة 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيم بما يســـهم في 
الوصول إلى المناعة المجتمعية والقضاء 

على الجائحة.
كمـــا دعت الســـلمان الفئة المســـتهدفة من 
قـــرار اليـــوم وهـــم مـــن يبلغـــون 40 عامـــا 
فمـــا فوق للتعاون مـــع المعنيين والمبادرة 
المنشـــطة  الجرعـــة  ألخـــذ  بالتســـجيل 
وااللتـــزام بالمواعيـــد التـــي ســـتعطى لهم؛ 
المـــدة  المنشـــود وفـــق  للهـــدف  للوصـــول 
الزمنيـــة المحـــددة، مؤكدة أهميـــة اإلقبال 
علـــى أخـــذ الجرعة المنشـــطة خـــال هذه 
المرحلـــة المهمـــة مـــن مراحـــل التعامل مع 
الفيـــروس، التـــي تـــم خالهـــا النجـــاح في 
خفض معدالت االنتشـــار؛ بهـــدف الحماية 
والتحـــورات  الفيـــروس  مضاعفـــات  مـــن 

الجديدة له ولتعزيز المناعة المجتمعية.
وجددت التأكيد على أن الوصول للمرحلة 
الحاليـــة مـــن معـــدالت االنتشـــار ال يعنـــي 
التغلـــب علـــى الفيـــروس، ونحـــذر هنا مما 
يســـمى بــــ “األمـــان الـــكاذب” وتبعـــات هذا 
الشـــعور، ويجـــب االســـتمرار فـــي تطبيـــق 
واإلقبـــال  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 
علـــى اســـتكمال التطعيـــم وأخـــذ الجرعة 
المنشـــطة. وحثـــت مـــن يبلغون مـــن العمر 
40 عامـــًا فما فوق والفئـــات األكثر عرضة 

لإلصابـــة ألخذ الجرعة المنشـــطة وننصح 
بجرعة فايزر- بيونتيك.

وأشارت الســـلمان إلى أنه لم يتم تسجيل 
أيـــة مضاعفـــات أو أعـــراض جانبيـــة لـــدى 
جميـــع الحاصلين على الجرعة المنشـــطة، 
وإن وجـــدت فهـــي أعـــراض بســـيطة قـــد 
فـــي  كاأللـــم  المتطعميـــن  بعـــض  تصيـــب 
موضـــع الحقـــن أو الصـــداع ومـــن الممكن 
اســـتخدام مسكنات األلم لها، ودعت لعدم 
االســـتماع لمـــا يتـــم ترديده من شـــائعات، 
وضرورة اســـتقاء المعلومات من أصحاب 
والجهـــات  األطبـــاء  مـــن  االختصـــاص 
وفاعليـــة  مأمونيـــة  مؤكـــدة  المختصـــة، 
التطعيـــم بالجرعـــة المنشـــطة بمـــا يحفظ 
الصحـــة والســـامة لمـــن هـــم أكبـــر من 40 

عاما.
وقالـــت: “حديثنـــا هـــذا يأتي مما نعايشـــه 
القائمـــة،  الحـــاالت  عـــاج  فـــي  يوميـــا 
والتـــي تبين لنـــا أن الحـــاالت القائمة التي 
لـــم تأخـــذ الجرعـــة المنشـــطة هـــم األكثـــر 
حاجـــة إلـــى العناية فـــي المستشـــفى، كما 
أن نســـبة الوفيـــات بينهـــم تكـــون مرتفعة 
جـــراء األعـــراض التي تصاحـــب إصابتهم 

بالفيروس”.
ودعت السلمان الجميع إلى االستمرار في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة واإلقبال 
علـــى أخذ الجرعة المنشـــطة والتعاون مع 
المعنييـــن بالحملة الوطنيـــة عند التواصل 
معهم بما يسهم في التغلب على الجائحة.

المنامة - بنا     |    تصوير:  أيمن يعقوب

االنتقال إلى “األصفر” حتى تطعيم 80 % من البالغين 40 عاًما بالمنشطة 
األربع اإلشــارات  آليات  ستحدد  الفحوصات  إجمالي  من  الجديدة  القائمة  الحاالت  متوسط 
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السماح للمسافرين بدخول البحرين من دون تطعيم

أكــد وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع أن مملكــة البحرين ال تفــرض التطعيم، وال تجبــر عليه، وإنما 
تركــت األمــر “اختياريا” لكل المواطنين والمقيمين علــى أرضها، فمن يرغب فالتطعيم موجود، ومن 

ال يرغب فهذا اختياره ورغبته، مؤكدا أنه ال يوجد فرض على أخذ التطعيم في مملكة البحرين.

وتابـــع في رده على أســـئلة الصحافة في المؤتمر 
الصحفـــي الخاص بفريـــق البحريـــن الطبي “ليس 
مـــن الشـــروط للقادميـــن للبحريـــن حصولهم على 
التطعيـــم، ونحـــن ننظر إلى المشـــكلة نفســـها وأثر 

التعامل مع الداخلين لمملكة البحرين”.
وأردف أن بعـــض الدول تشـــترط للقادمين لها أن 
يكـــون هنـــاك تطعيـــم من بعـــض األمـــراض، و هو 
شـــرط ألن من حـــق أي دولة تشـــترط التطعيمات 
التـــي تخـــاف مـــن انتشـــار بعـــض االمـــراض علي 
أراضيهـــا، وبعض الدول تشـــترط تطعيـــم كوفيد 
19 لعدة أســـباب منها االنتشـــار الواسع اإلصابات 

لديها، مؤكدا أن نســـبة التطعيمات في بعض دول 
العالـــم قليلة، ولكن لدينا فـــي البحرين وصلنا إلى 
نسبة عالية من التطعيم، موضحا أن أكثر من 70 
% مـــن المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين 

تم حصولهم على التطعيم.
 أما بالنســـبة للمســـافرين عـــن طريـــق “ترانزيت”، 
فقال المانع “يشـــترط عليهـــم الفحص قبل دخول 
مطـــار البحرين ومـــن ثبتت إصابته فـــي أي حالة 
فإننـــا ســـنتخذ بحقـــه كافـــة اإلجـــراءات الطبيـــة 
واالحترازيـــة ومنهـــا الحجـــر والعـــزل والـــذي يتم 
حسب تقييم الحالية مع تطبيق كافة االجراءات 

وضمـــن  المطـــار  فـــي  واالحترازيـــة  الوقائيـــة 
اإلجـــراءات المتبعة حاليا لضمان صحة وســـامة 

االخرين”.
 فيما قال استشاري األمراض المعدية بالمستشفى 

العســـكري وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا المقـــدم طبيب مناف القحطاني 
إن قـــرارات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي تعتمد على 
أرقام ومعطيات فا يوجد اســـتثناءات بناء على 

رغبة اشخاص. 
وأردف “نحـــن نتكلـــم علـــى ثوابت علميـــة، فحين 
تكلمنـــا عـــن برنامـــج الجرعـــة المنشـــطة كان هذا 
حســـب الدراسات التي أشـــارت إلى الفئة العمرية 
من فوق الـ 50 ســـنة، فهي أكثر الفئات التي كانت 

معرضة للخطر.
الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  أشـــارت  جهتهـــا،  مـــن 
جميلـــة الســـلمان، في ردها على االجـــراءات التي 
ســـيعمل عليها الفريق الوطني مع اقتراب موســـم 
عاشـــوراء، والســـيما في ظل زيادة عدد الحاالت 
التـــي شـــهدتها مواســـم االعيـــاد، بالقـــول “إن هذا 
يتـــم من خـــال النظام المتبع وحســـب المعطيات 

والمتابعة”. 
وأضافـــت “عندمـــا كانـــت تحـــل مواســـم األعيـــاد 
والعطـــل فهناك تنســـيق مســـتمر للفريـــق الوطني 

والشؤون االسامية للتنسيق بهذا الشأن”.

بدور المالكي

ــة األوضـــــــاع فـــي عـــاشـــوراء ــع ــاب ــت ــم ــر ل ــم ــســيــق مــســت ــن ــن: ت ــئ ــم ــط الـــفـــريـــق الــطــبــي ي

المقدم طبيب مناف القحطاني جميلة السلمان وليد المانع



تحتفـــل اإلنســـانية فـــي 30 يوليـــو مـــن 
كل عام بيـــوم العالمي لمكافحة اإلتجار 
عن األشـــخاص أو البشـــر، وذلك تعزيًزا 
للجهـــود التـــي يبذلهـــا جميـــع العالم كل 
حســـب موقعـــه فـــي مواجهـــة الجريمة 
الخطيرة والصارخة لحقوق اإلنسان أال 

وهي اإلتجار باألشخاص والبشر.
وتعـــد هـــذه القضيـــة مـــن أبـــرز قضايـــا 
انتهاكات حقوق اإلنســـان على مستوى 
العالـــم وهي تمـــس الماليين من البشـــر 
مـــن النســـاء والرجـــال واألطفـــال ممـــن 
يقعـــون فريســـة فـــي أيـــدي المتاجريـــن 

سواء في بلدانهم أو خارجها.
وتتيح اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الجريمة المنظمـــة عبر الحدود الوطنية 
والبروتوكـــوالت الملحقـــة بها مســـاعدة 
الـــدول فـــي جهودها الراميـــة إلى تنفيذ 
بروتوكول منع اإلتجار بالبشـــر ومعاقبة 

المتاجرين باألشخاص.
محلًيـــا حافظـــت البحرين علـــى موقعها 
ضمـــن الفئـــة األولـــى للعـــام الرابـــع على 
التوالـــي فـــي مجـــال مكافحـــة اإلتجـــار 
بالبشر وفًقا للتقرير السنوي الصادر عن 
وزارة الخارجيـــة األميركية، وهو أعلى 
تصنيف دولي ســـنوي في هـــذا المجال، 
حيث حافظت البحرين على هذا المركز 
هذا منذ العام 2018 حتى عامنا الجاري 

.2021
وهـــذا اإلنجـــار جـــاء نتـــاج لتوجيهـــات 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ورؤيته السديدة 
وحرصـــه على إرســـاء قواعد المســـاواة 
وتعزيز حقوق اإلنســـان لكل المواطنين 
والمقيمين علـــى أرض المملكة من دون 

تمييز.

توجيهات ملكية

وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق العمل 
جميل حميـــدان رأى بمحافظة البحرين 
علـــى موقعها ضمـــن الفئة األولـــى للعام 
الرابـــع علـــى التوالـــي فـــي تقريـــر وزارة 
إنجـــازا  المعنـــي  األمريكيـــة  الخارجيـــة 

حضاريا.
وبيـــن أن هـــذه المكانـــة الرفيعـــة تأتـــي 
الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  نتاًجـــا 
واإلمكانـــات  الجهـــود  كافـــة  لتســـخير 
لتكـــون مملكة البحريـــن واحة للتعايش 
والعيـــش الكريـــم وحفظ حقـــوق جميع 
المواطنيـــن والمقيمين على حد ســـواء، 
فضـــاًل عـــن الرؤية بعيدة المـــدى لجاللة 
العاهـــل بإعطـــاء ملـــف حقوق اإلنســـان 
ومكافحـــة اإلتجـــار باألشـــخاص أولوية 
المملكـــة  إســـتراتيجية  ضمـــن  قصـــوى 
التنمويـــة لبناء ســـوق عمـــل يرتكز على 
المبادئ اإلنسانية والحضارية، ويتوافق 

مع المعايير والتوصيات الدولية.
وأوضـــح حميـــدان أن المملكـــة تجنـــي 
اليـــوم ثمـــارا جديدة للمســـيرة التنموية 
هـــذا  ويأتـــي  الملـــك،  لجاللـــة  الشـــاملة 
التصنيـــف ليعكـــس نتـــاج نظـــرة ثاقبة، 
وعمل دءوب، وإســـتراتيجيات ناجحة، 
نفذتهـــا الحكومـــة بقيـــادة وتوجيه ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
لسياســـات  األول  والراعـــي  الموجـــه 
ومبادرات إصالح وتطوير سوق العمل.

حجم الجهود 

وفـــي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي 
لهيئة تنظيم ســـوق العمل جمال العلوي 
أن الحفـــاظ علـــى موقـــع المملكـــة ضمن 
الفئـــة األولى للعـــام الرابع علـــى التوالي 
يعكـــس حجم الجهـــود المســـتمرة التي 
تبذلهـــا المملكـــة لتعزيـــز ثقافـــة حقـــوق 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  وترســـيخها،  اإلنســـان 
تحقيـــق المملكة لهذا اإلنجاز اإلنســـاني 
المنجـــزات  إلـــى  يســـتند  والحضـــاري 
التـــي تحققت طوال المســـيرة التنموية 

الشاملة بقيادة جاللة الملك.
تكامـــل جميـــع جهـــود  أن  إلـــى  وأشـــار 
مؤسســـات القطـــاع العـــام ضمـــن فريق 
البحرين، والتي تعمل كمنظومة واحدة 
رؤيـــة  ترجمـــة  فـــي  أســـهم  متجانســـة، 
جاللـــة الملـــك لجعـــل المملكـــة نموذًجـــا 
عالمًيا ملهًما في مجال احترام الحقوق 
ومكافحة اإلتجار باألشخاص، موضًحا 
أن هـــذا الدور جـــاء بتوجيهات ومتابعة 

صارمـــة مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
األجهـــزة التنفيذية لهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل عملـــت بشـــكل خـــاص واألجهزة 
الحكوميـــة بشـــكل عـــام عملـــت بشـــكل 
أبـــرز  مـــا  واقتـــدار  عـــزم  بـــكل  دءوب 
حرصها على إظهار جميع جهود المملكة 
والمبـــادرات  الدوليـــة،  المحافـــل  فـــي 
االستثنائية التي تبذلها وزارة الداخلية 
مـــن خالل متابعة الملفـــات ذات العالقة 
بالعمالـــة واإلتجـــار باألشـــخاص والعمل 
القســـري وســـرعة االســـتجابة ومباشرة 
ومتابعة البالغـــات، وتحريرها وإحالتها 

إلى النيابة العامة.

المساعدة اإلدارية

األميركيـــة  الخارجيـــة  تقريـــر  أشـــاد 
الدعـــاوى  تســـجيل  مكاتـــب  بافتتـــاح 
العمالية لدى هيئة تنظيم ســـوق العمل، 
حيـــث تقوم هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
ممثلـــة فـــي إدارة التظلمـــات والحمايـــة 
بمهام تقديم المســـاعدة اإلدارية للعمالة 
العماليـــة  الدعـــاوى  رفـــع  فـــي  الوافـــدة 
ومتابعتهـــا من خالل النظام اإللكتروني 
الـــذي تـــم تخصيصـــه لهـــذا الغـــرض من 
قبل وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف، وتزويـــد طالـــب المســـاعدة 
بجميـــع المعلومـــات التـــي يحتاجها من 

واقـــع النظـــام واالطالع علـــى مجرياتها 
وذلـــك منـــذ رفع الدعـــوى حتـــى صدور 
الحكم فيها، بما يشمل تقديم المساعدة 
اإلدارية في إدخال الطلبات والمذكرات 
الـــوزارة بتقديـــم  والـــردود، كمـــا تقـــوم 
الدعـــم التقني الالزم حتـــى تقوم الهيئة 

بمباشرة مهامها في هذا الشأن.

منجز حضاري

الشـــورى  قـــال عضـــو مجلـــس  بـــدوره، 
صبـــاح الدوســـري ان  “احتـــرام حقـــوق 
صلـــب  مـــن  كرامتـــه  وصـــون  اإلنســـان 
العقيدة السياسية للمشروع اإلصالحي 
كمـــا  البـــالد،  عاهـــل  الجاللـــة  لصاحـــب 
يشـــكل ركيزة أساسية في ميثاق العمل 
نظـــم  الـــذي   2002 ودســـتور  الوطنـــي 
العديـــد مـــن المـــواد المتعلقـــة بالحقوق 
والحريـــات العامة، الـــذي أكد في المادة 
18 من الباب الثالـــث المتعلقة بالحقوق 
والواجبـــات العامة أن “الناس سواســـية  
ويتســـاوى  اإلنســـانية،  الكرامـــة  فـــي 
المواطنـــون لـــدى القانون فـــي الحقوق 
والواجبـــات العامـــة، ال تمييز  بينهم في 
ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو 

العقيدة”.
اإلنســـان  حقـــوق  ملـــف  “شـــهد  وتابـــع: 
نقلـــة نوعية منذ تدشـــين ميثـــاق العمل 
شـــريكا  المواطـــن  وأصبـــح  الوطنـــي، 
فـــي المنظومـــة التشـــريعية والحقوقية 

ســـواء عبر انتخابه المباشر لممثليه في 
البرلمان أو عن عبر تأســـيس العديد من 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، التي تضم 
جمعيـــات متعددة لحقوق اإلنســـان، بل 
يمكـــن القـــول إن هنـــاك فائضـــا في تلك 
الجمعيـــات، ورغـــم ذلـــك فـــإن الجهـــات 
المعنيـــة بتســـجيل منظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي مازالـــت ترخـــص ألي جمعيـــة 
حقوقيـــة تعمـــل تحـــت مظلـــة القانون”.
وأكد أن جاللة الملك وحكومة البحرين 
بقيادة ســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء 
يوليان اهتماًما بالغا في مكافحة اإلتجار 
بالبشر، فقد دشنت القوانين والمبادرات 
واألنظمة الكثيرة لمواجهة هذا االنتهاك 
الصارخ الـــذي ترفضه اإلنســـانية، وهذا 
ما يؤكـــده تقريـــر الخاريجـــة األمريكية 
الـــذي يعـــد أرفـــع تقرير يعنـــى بمكافحة 
اإلتجار بالبشـــر حول العالم، الذي صنف 
البحريـــن وللســـنة الرابعة علـــى التوالي 

.)A( بدرجة عالية

نهج الديمقراطية 

إلـــى ذلك، أكـــد النائب أحمد الســـلوم أن 
البحريـــن تســـير بخطـــوات ثابتـــة نحـــو 
تعزيـــز جهودهـــا فـــي مكافحـــة اإلتجار 
باألشـــخاص من خالل تطبيقها المعايير 
الدولية باالضافة إلى إصدار العديد من 
القوانيـــن والتشـــريعات المنظمة والتي 
مـــن بينهـــا القانون رقم )1( لســـنة 2008 

باألشـــخاص  اإلتجـــار  مكافحـــة  بشـــأن 
والصادر بمرسوم بقانون.

البحريـــن  أن  الســـلوم  النائـــب  وذكـــر 
اســـتطاعت بفضل الـــرؤى والتوجيهات 
الســـديدة لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
مـــن تحقيـــق إنجـــاز دولـــي للعـــام الرابع 
على التوالي بحصولها على الفئة األولى 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الســـنوي  بالتقريـــر 
الـــدول  بتصنيـــف  المعنـــي  األمريكيـــة 
بمجـــال مكافحـــة اإلتجار باألشـــخاص، 
األمـــر الذي يعكس مـــا تتمتع به المملكة 
وتكريـــس  ومؤهـــالت  مقومـــات  مـــن 
لنهـــج الديمقراطية والتعايش الســـلمي 
مـــع مختلـــف األديـــان واحتـــرام حقوق 
اإلنسان كدولة رائدة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وقال إن البحريـــن تبذل جهوًدا مضنية 
المعاييـــر  فـــي ســـبيل تطبيـــق  وكبيـــرة 
المتعلقـــة بمكافحة اإلتجار باألشـــخاص 
وتراعـــي المقترحـــات المقدمـــة لهـــا في 
هذا الشـــأن من مبدأ التعاون والشفافية 
والحرص المطلق على تحقيق األهداف 
المنشـــودة في إطـــار القانون وبما يكفل 
الحريـــة والعدالـــة والتـــي تتحقـــق على 
أرض الواقـــع مـــن خالل القضـــاء النزيه 
الـــذي نشـــيد بـــدور الســـلطة القضائيـــة 
يجعـــل  بمـــا  الجهـــود  لهـــذه  المســـاندة 
المملكـــة قـــادرة على المضـــي قدًما نحو 
تطبيـــق السياســـات المتعلقـــة بمكافحة 

اإلتجار باألشخاص.

حماية ورعاية

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس نيابـــة االتجار 
باألشـــخاص علي الشـــويخ ان البحرين 
خطـــت على مدار ســـنوات طوال خطًى 
ثابتة في حماية ورعاية حقوق اإلنسان 
إليمانهـــا  وذلـــك  ومؤسســـيًا،  تشـــريعيًا 
التـــام بحق الفرد فـــي أن يحظى بحياة 
بســـائر  حقوقـــه  فيهـــا  ُتحفـــظ  كريمـــة 
أنواعهـــا، فكان مـــن أبـــرز مبادراتها  في 
هـــذا الشـــأن تأكيـــد حماية اإلنســـان من 
االســـتغالل والمســـاس بكرامتـــه، وعلى 
الرغـــم مـــن اشـــتمال تشـــريعها العقابـــي 
على تجريـــم لصور اإلعتـــداء المختلفة 
علـــى هـــذه الحقـــوق إال أنهـــا ولضمـــان 
اإلحاطـــة التامـــة فـــي ضـــوء ما كشـــف 
عنـــه الواقع عالميـــًا؛  وبناء على انضمام 
مملكة البحرين التفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول 
باألشـــخاص  االتجـــار  ومعاقبـــة  منـــع 
عـــام  فـــي  أصـــدرت  النســـاء؛  وخاصـــة 
2008 قانـــون خـــاص بمكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص تضمن تصورًا أكثر شـــموالً 
ألشكال تلك الجرائم ، وأنشئت بموجبه 
كيانات تخصصية فـــي مقدمتها اللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشـــخاص؛ 
ُتعنـــى بوضـــع اســـتراتيجية المكافحـــة 
وتوفير شـــتى أنـــواع  الحماية والرعاية 
لضحايـــا الجريمـــة. كما بـــادرت الجهات 
المعنية بإصـــدار مجموعة من القرارات 
التنفيذيـــة لتفعيل أحـــكام ذلك القانون. 
فيما ُأنشـــئت بموجب قرار النائب العام 
نيابـــة متخصصـــة للتحقيـــق فـــي تلـــك 

الجرائم.
وأضاف: نســـتذكر بـــكل التقدير الجهود 
الوطنية لمكافحة هـــذه الجريمة والتي 
أســـهمت بـــكل فاعليـــة فـــي تقويضهـــا، 
المجنـــي  وفـــي ضمـــان رعايـــة حقـــوق 
عليـــه وحمايتـــه. الســـيما الجهـــود التي 
بذلهـــا أســـامة العبســـي الرئيس الســـابق 
لهيئة تنظيم ســـوق العمل رئيس اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحة االتجار باألشـــخاص 

في هذا الملف.
جهـــود  شـــأن  مـــن  كان  لقـــد  وتابـــع: 
سلطات ومؤسســـات المملكة التنفيذية 
والقضائيـــة نتائـــج مؤثرة فـــي التصدي 
فـــي  الفصـــل  ســـرعة  وفـــي  للجريمـــة 
القضايـــا وضمـــان حقـــوق الضحايـــا في 
الجنائيـــة،  الدعـــوى  مراحـــل  مختلـــف 
وكانـــت ســـببًا فيمـــا حظـــت  بـــه مملكـــة 
البحرين من مكانـــة  دولية متقدمة في 
مجـــال المكافحـــة. وكان لذلـــك التعاون 
أثره وذلـــك بنيل مملكـــة البحرين للمرة 
الرابعـــة علـــى التوالـــي تصنيـــف الفئـــة 

األولى في تقرير الخارجية االمريكية.
العـــام  النائـــب  قـــرار  جـــاء  وواصـــل:  
علـــي البوعينيـــن بإنشـــاء نيابـــة االتجار 
الوطنيـــة  للجهـــود  داعمـــًا  باالشـــخاص 
خـــالل  مـــن  الجريمـــة  هـــذه  لمكافحـــة 
ومتدربـــة  متخصصـــة  بيئـــة  توفيـــر 
للتحقيق والتصـــرف في قضايا االتجار 
باالشـــخاص قادرة عن توفير الضمانات 
القانونيـــة لضحايا االتجار باالشـــخاص 
فضـــال عـــن إنشـــاء مكتـــب متخصـــص 
لحماية الشهود والمجني عليهم وتقديم 
الدعم النفســـي والقانوني لهـــم كما كان 
للتعـــاون القضائي الدولي دور اساســـي 
لضبط الجناة والمســـاعدة القضائية في 
قضايـــا االتجـــار باألشـــخاص، وذلك من 
خـــالل االنابـــات القضائيـــة مـــع عدد من 

الدول.

البحرين “A” عالمًيا في مكافحة االتجار بالبشر للسنة الرابعة على التوالي
ــان ــسـ ــوق اإلنـ ــقـ ــرت الـــجـــهـــود لــتــكــون واحـــــة حـ ــخـ ــة الــمــلــك سـ ــالـ رؤيـــــة جـ

 حميدان:
مكافحة اإلتجار 

باألشخاص أولوية 
قصوى

الدوسري: 
حقوق اإلنسان 
بصلب العقيدة 

السياسية

رئيس نيابة “االتجار”: 
سرعة الفصل 

بالقضايا وضمان 
حقوق الضحايا

العلوي: جهود 
مستمرة لتعزيز 

ثقافة حقوق 
اإلنسان

السلوم: تكريس 
نهج الديمقراطية 

والتعايش 
السلمي

علوي الموسوي

حـــددت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 30 يوليـــو من كل عـــام يومـــا عالميا لمكافحـــة اإلتجار 
باألشخاص، وظهر اإلعالن األممي في العام 2013، للتوعية بمعاناة ضحايا اإلتجار، ويرمز القلب 

األزرق إلى حزن من ُأتِجر بهم، ولتذكيرنا بوحشية من يتجرون بالبشر بيعا وشراء.

local@albiladpress.com
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تدشين أول مركز شامل 
لحماية ودعم العمالة 
الوافدة يتضمن مركًزا 

لإليواء

تدشين نظام اإلحالة 
الوطني لضحايا اإلتجار 

بالبشر

البحرين تحقق الفئة 
األولى في مجال 

مكافحة اإلتجار بالبشر

بدء تطبيق العقد 
الثالثي للعمالة المنزلية

افتتاح مكتب للمنظمة 
الدولية للهجرة في 

البحرين

إطالق تصريح العمل 
المرن

إطالق النسخة األولى 
من المنتدى الحكومي 

لمكافحة اإلتجار بالبشر

تدشين مكاتب 
الدعاوى العمالية 

البحرين تحقق الفئة 
األولى في مجال 

مكافحة اإلتجار بالبشر 
للعام الرابع على التوالي

إيقاف رسوم العمل

البحرين تحقق الفئة 
األولى في مجال 

مكافحة اإلتجار بالبشر 
للعام الثالث على 

التوالي

إطالق فترة سماح 
لتصحيح أوضاع العمالة 

المخالفة

الخارجية األميركية 
تكرم هيئة تنظيم 
سوق العمل على 

مكافحة اإلتجار بالبشر

فوز الهيئة بجائزة 
أفضل الممارسات 

الحكومية عن التصريح 
المرن ومركز حماية 

ودعم العمالة الوافدة

تدشين النظام الجديد 
للعمالة المنزلية

البحرين تحقق الفئة 
األولى في مجال 

مكافحة اإلتجار بالبشر

إنشاء مركز خبرة 
وتدريب إقليمي 

لمكافحة اإلتجار بالبشر

تدشين النسخة الرقمية 
لنظام اإلحالة الوطنية



؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

�������� ��������������

إلدارة الممتــــــــلكات
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Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

١٣د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )100317( لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة هاك تراك لالستشارات الحاسوبية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد / طــارق فضــل اميــن وفــا باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة هــاك تــراك 
لالستشــارات الحاســوبية ذ.م.م ،المسجلةكشــركة شــركة ذات مســٔيولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 129684، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )105462( لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة مونديو للدعاية واالعالن - شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقــدم ٕاليها 
للدعايــة  لشــركة مونديــو  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره  غــزالن حســان   / الســيدة 
واالعــالن - شــركة تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجب 
القيد رقم 129756-1 طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001.

القيد : 139576 التاريخ : 2021/7/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة خطاب لالستشارات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة خطــاب لالستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 

1395763، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
KHITTAB CONSULTANCY W.L.L    من: خطاب لالستشارات ذ.م.م
CH9 CONSULTANCY W.L.L    إلى: سي ٕاج ناين لالستشارات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم111 لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة أوما البحرين ذ.م.م   

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد / حســين فــؤاد عبــدهللا أحمــد ســلمان الكعبــي  باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة أومــا البحريــن ذ.م.م  ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب 
القيــد رقــم 89140 طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 125396    -   التاريخ: 2021-7-27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســيد محمــود مصطفــى محمــود جنــون المالــك لـ ميمــوز يوكي كويزين )مٔوسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 125396 طالبــا تحويــل الفــرع الثانــي مــن 
المٔوسســة الفردية المســمى غرانادا لتصميم المجوهرات ٕالى شركة ذات مسئولية 
محدودة قائمة تحت قيد 128719-1 برٔاسمال وقدره 20000 عشرون الف لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. -محمود مصطفى محمود جنون

2. -ريتا جان زخيا باسيل

القيد: 139167
التاريخ: 2021/7/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
السيدة/ مريم ابراهيم عبدالرحمن الفاضل المالك لمٔوسسة تاف للتجارة مٔوسسة 
فرديــة والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 139167 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة 
ٕالى شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 1,000 دينار بحريني، لتصبح 

الشركة مملوكة للسيدة / مريم ابراهيم عبدالرحمن الفاضل.

القيد: 143384
 التاريخ : 2021/07/28

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 إعالن رقم 143384 لسنة 2021
 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الشركاء في  شركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية ، المسجلة بموجب القيد 
رقــم 143384، طالبيــن تحويــل الشــركة إلــى مؤسســة فرديــة لتصبــح مملوكــة من 
الســيد خدمــات هــادي محمــد علــي ميــرزا تحت ســجل رقــم 34580 وتعيين حســن 

غالم جاسم علي للقيام بإجراءات التحويل.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR 2021 -112013 إعالن رقم  
 تسجيل اسم تجاري

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اســـــــم التاجـــــــــــر:   هند أحمد عبدالكريم محمد سعيد     
االسم التجاري الحالي:  بيلو لتأجير وتشغيل معدات النقل المائي       

االســـــم التجـــاري الجديد :  ويك بوت لتأجير وتشغيل معدات النقل المائي           
   قيد رقم: 1-145318

ٕاعالن بحل وتصفية
نومورا انترناشونال بي ال سي )مكتب تمثيلي(

سجل تجاري رقم 116189

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة نومــورا انترناشــونال بــي ال ســي )مكتب 
تمثيلــي( المســجلة علــى قيــد رقــم 116189 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن 

السادة / عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية كمصفي للشركة.
لذا يعلن المصــــــــــــفي ٔان ســــــــــلطـــة المديرين قد انتهـــت وفقـا لنص المادة 325 من 
قانــون الشــــــــــــركات التجـــارية البحريني الصـــــــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشـــــــركات يدعو المصــــفي جميع دأيني 
الشــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســــتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة     تضامن بحرينية
jassim.abdulaal@bh.gt.com       -         +973 17500188

القيد : 146290   التاريخ : 2021-7-28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة سبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحاب شــركة ســبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 146290-، طالبين تغيير االسم التجاري من سبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م 

الى بيتو لمستحضرات التجميل ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

Declaration Escapea إعالن هروب
DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB 
CONTRACTING EST. CR No. 39278-3 
announcement the escape
Worker: MOHAMMAD NAZIR
Born: 05 JAN 1986
Holds passport number: BN0564697
Nationality: Bangladeshi
Please do not deal with it and contact 
the competent authorities or contact:
39802060 – 34407341  

Declaration Escapea إعالن هروب
Happy palace construction CR No. 
50404-4 announcement the escape
Worker: MALEK SUJAN
Born: 01 JAN 1981
Holds passport number: BY0061622
Nationality: Bangladeshi
Please do not deal with it and contact 
the competent authorities or contact: 
39802060 – 34407341 

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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إلدارة الممتــــــــلكات
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Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

١٣د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )100317( لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة هاك تراك لالستشارات الحاسوبية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد / طــارق فضــل اميــن وفــا باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة هــاك تــراك 
لالستشــارات الحاســوبية ذ.م.م ،المسجلةكشــركة شــركة ذات مســٔيولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 129684، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )105462( لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة مونديو للدعاية واالعالن - شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقــدم ٕاليها 
للدعايــة  لشــركة مونديــو  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره  غــزالن حســان   / الســيدة 
واالعــالن - شــركة تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجب 
القيد رقم 129756-1 طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001.

القيد : 139576 التاريخ : 2021/7/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة خطاب لالستشارات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة خطــاب لالستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 

1395763، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
KHITTAB CONSULTANCY W.L.L    من: خطاب لالستشارات ذ.م.م
CH9 CONSULTANCY W.L.L    إلى: سي ٕاج ناين لالستشارات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم111 لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة أوما البحرين ذ.م.م   

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد / حســين فــؤاد عبــدهللا أحمــد ســلمان الكعبــي  باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة أومــا البحريــن ذ.م.م  ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب 
القيــد رقــم 89140 طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 125396    -   التاريخ: 2021-7-27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســيد محمــود مصطفــى محمــود جنــون المالــك لـ ميمــوز يوكي كويزين )مٔوسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 125396 طالبــا تحويــل الفــرع الثانــي مــن 
المٔوسســة الفردية المســمى غرانادا لتصميم المجوهرات ٕالى شركة ذات مسئولية 
محدودة قائمة تحت قيد 128719-1 برٔاسمال وقدره 20000 عشرون الف لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. -محمود مصطفى محمود جنون

2. -ريتا جان زخيا باسيل

القيد: 139167
التاريخ: 2021/7/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
السيدة/ مريم ابراهيم عبدالرحمن الفاضل المالك لمٔوسسة تاف للتجارة مٔوسسة 
فرديــة والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 139167 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة 
ٕالى شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 1,000 دينار بحريني، لتصبح 

الشركة مملوكة للسيدة / مريم ابراهيم عبدالرحمن الفاضل.

القيد: 143384
 التاريخ : 2021/07/28

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 إعالن رقم 143384 لسنة 2021
 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الشركاء في  شركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية ، المسجلة بموجب القيد 
رقــم 143384، طالبيــن تحويــل الشــركة إلــى مؤسســة فرديــة لتصبــح مملوكــة من 
الســيد خدمــات هــادي محمــد علــي ميــرزا تحت ســجل رقــم 34580 وتعيين حســن 

غالم جاسم علي للقيام بإجراءات التحويل.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR 2021 -112013 إعالن رقم  
 تسجيل اسم تجاري

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اســـــــم التاجـــــــــــر:   هند أحمد عبدالكريم محمد سعيد     
االسم التجاري الحالي:  بيلو لتأجير وتشغيل معدات النقل المائي       

االســـــم التجـــاري الجديد :  ويك بوت لتأجير وتشغيل معدات النقل المائي           
   قيد رقم: 1-145318

ٕاعالن بحل وتصفية
نومورا انترناشونال بي ال سي )مكتب تمثيلي(

سجل تجاري رقم 116189

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة نومــورا انترناشــونال بــي ال ســي )مكتب 
تمثيلــي( المســجلة علــى قيــد رقــم 116189 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن 

السادة / عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية كمصفي للشركة.
لذا يعلن المصــــــــــــفي ٔان ســــــــــلطـــة المديرين قد انتهـــت وفقـا لنص المادة 325 من 
قانــون الشــــــــــــركات التجـــارية البحريني الصـــــــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشـــــــركات يدعو المصــــفي جميع دأيني 
الشــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســــتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة     تضامن بحرينية
jassim.abdulaal@bh.gt.com       -         +973 17500188

القيد : 146290   التاريخ : 2021-7-28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة سبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحاب شــركة ســبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 146290-، طالبين تغيير االسم التجاري من سبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م 

الى بيتو لمستحضرات التجميل ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

Declaration Escapea إعالن هروب
DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB 
CONTRACTING EST. CR No. 39278-3 
announcement the escape
Worker: MOHAMMAD NAZIR
Born: 05 JAN 1986
Holds passport number: BN0564697
Nationality: Bangladeshi
Please do not deal with it and contact 
the competent authorities or contact:
39802060 – 34407341  

Declaration Escapea إعالن هروب
Happy palace construction CR No. 
50404-4 announcement the escape
Worker: MALEK SUJAN
Born: 01 JAN 1981
Holds passport number: BY0061622
Nationality: Bangladeshi
Please do not deal with it and contact 
the competent authorities or contact: 
39802060 – 34407341 

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

مستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات

١٣د.ب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )100317( لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة هاك تراك لالستشارات الحاسوبية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد / طــارق فضــل اميــن وفــا باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة هــاك تــراك 
لالستشــارات الحاســوبية ذ.م.م ،المسجلةكشــركة شــركة ذات مســٔيولية محدودة 
بموجــب القيــد رقــم 129684، طالبــا ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )105462( لسنة 2021 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة مونديو للدعاية واالعالن - شركة تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقــدم ٕاليها 
للدعايــة  لشــركة مونديــو  القانونــي  المصفــي  باعتبــاره  غــزالن حســان   / الســيدة 
واالعــالن - شــركة تضامــن بحرينيــة ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجب 
القيد رقم 129756-1 طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001.

القيد : 139576 التاريخ : 2021/7/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة خطاب لالستشارات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحــاب شــركة خطــاب لالستشــارات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 

1395763، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1
KHITTAB CONSULTANCY W.L.L    من: خطاب لالستشارات ذ.م.م
CH9 CONSULTANCY W.L.L    إلى: سي ٕاج ناين لالستشارات ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم111 لسنة 2021 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة أوما البحرين ذ.م.م   

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد / حســين فــؤاد عبــدهللا أحمــد ســلمان الكعبــي  باعتبــاره المصفــي القانوني 
لشــركة أومــا البحريــن ذ.م.م  ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب 
القيــد رقــم 89140 طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 125396    -   التاريخ: 2021-7-27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســيد محمــود مصطفــى محمــود جنــون المالــك لـ ميمــوز يوكي كويزين )مٔوسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 125396 طالبــا تحويــل الفــرع الثانــي مــن 
المٔوسســة الفردية المســمى غرانادا لتصميم المجوهرات ٕالى شركة ذات مسئولية 
محدودة قائمة تحت قيد 128719-1 برٔاسمال وقدره 20000 عشرون الف لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. -محمود مصطفى محمود جنون

2. -ريتا جان زخيا باسيل

القيد: 139167
التاريخ: 2021/7/28

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
السيدة/ مريم ابراهيم عبدالرحمن الفاضل المالك لمٔوسسة تاف للتجارة مٔوسسة 
فرديــة والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 139167 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة 
ٕالى شــركة ذات مســئولية محدودة برٔاســمال وقدره 1,000 دينار بحريني، لتصبح 

الشركة مملوكة للسيدة / مريم ابراهيم عبدالرحمن الفاضل.

القيد: 143384
 التاريخ : 2021/07/28

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

 إعالن رقم 143384 لسنة 2021
 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الشركاء في  شركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية ، المسجلة بموجب القيد 
رقــم 143384، طالبيــن تحويــل الشــركة إلــى مؤسســة فرديــة لتصبــح مملوكــة من 
الســيد خدمــات هــادي محمــد علــي ميــرزا تحت ســجل رقــم 34580 وتعيين حســن 

غالم جاسم علي للقيام بإجراءات التحويل.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة التسجيل

CR 2021 -112013 إعالن رقم  
 تسجيل اسم تجاري

 تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

  اســـــــم التاجـــــــــــر:   هند أحمد عبدالكريم محمد سعيد     
االسم التجاري الحالي:  بيلو لتأجير وتشغيل معدات النقل المائي       

االســـــم التجـــاري الجديد :  ويك بوت لتأجير وتشغيل معدات النقل المائي           
   قيد رقم: 1-145318

ٕاعالن بحل وتصفية
نومورا انترناشونال بي ال سي )مكتب تمثيلي(

سجل تجاري رقم 116189

بنــاء علــى قــرار المســاهمين فــي شــركة نومــورا انترناشــونال بــي ال ســي )مكتب 
تمثيلــي( المســجلة علــى قيــد رقــم 116189 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن 

السادة / عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية كمصفي للشركة.
لذا يعلن المصــــــــــــفي ٔان ســــــــــلطـــة المديرين قد انتهـــت وفقـا لنص المادة 325 من 
قانــون الشــــــــــــركات التجـــارية البحريني الصـــــــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشـــــــركات يدعو المصــــفي جميع دأيني 
الشــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســــتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة     تضامن بحرينية
jassim.abdulaal@bh.gt.com       -         +973 17500188

القيد : 146290   التاريخ : 2021-7-28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة سبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليهــا 
الســادة اصحاب شــركة ســبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 146290-، طالبين تغيير االسم التجاري من سبوتلس لمنتجات التجميل ذ.م.م 

الى بيتو لمستحضرات التجميل ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه ٕالــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

Declaration Escapea إعالن هروب
DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB 
CONTRACTING EST. CR No. 39278-3 
announcement the escape
Worker: MOHAMMAD NAZIR
Born: 05 JAN 1986
Holds passport number: BN0564697
Nationality: Bangladeshi
Please do not deal with it and contact 
the competent authorities or contact:
39802060 – 34407341  

Declaration Escapea إعالن هروب
Happy palace construction CR No. 
50404-4 announcement the escape
Worker: MALEK SUJAN
Born: 01 JAN 1981
Holds passport number: BY0061622
Nationality: Bangladeshi
Please do not deal with it and contact 
the competent authorities or contact: 
39802060 – 34407341 

  For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحاً حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحاً حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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Vacancies Available
ASAACO PROMOTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  KHANPTPM1@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

TILT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17786818  or  sk@highwavesmarine.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

SELENA FOR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 37502333  or  EIDM8688@HOTMAIL.COM 

SAED ALTAMIMI CONTRACTING AND GENERAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 66972997  or  SAED_TAMIMI@HOTMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

AL BARAKA ISLAMIC BANK B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17535300  or  abdulla.suwaileh@albaraka.bh 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  info.pan01@dar-albinaa.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

MODI DECOR CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(OCCUPATIONAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39669704  or  finance@alhekma.com 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

GULF UNIVERSITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LECTURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620820  or  ahims@batelco.com.bh 

Zaidan Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36790090  or  SHAKBUTT@HOTMAIL.COM 

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

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

Ala’ali Engineering Consultants 
has a vacancy for the occupation of

  ARCHITECT 
 suitably qualified applicants can contact

 17704616  or  ALAALI.ENGINEERING@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

BUSAITEEN FESTIVAL FOR ORGANIZING PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33436066  or  NATIONALELEVATORS.BH@GMAIL.COM 

EZ SHINE Car Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36640600  or  EZSHINEBH@GMAIL.COM 

CAPITAL  school wll 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

Dar alamani cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

Latif shoe (corporate sales) 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17223527  or  zahra.h@alaujan.com.bh 

QUINQUE PLUS TWO CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39662683  or  DR.SHAHDA@GMAIL.COM  
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العفو الدولية تطالب طهران بإتاحة الحق في االحتجاج السلمي

إيران.. تواصل االحتجاجات ووفاة متظاهر أهوازي متأثًرا بجراحه

اســـتمرت االحتجاجـــات المتفرقة في 
إيـــران أمـــس الخميس، بشـــعارات ضد 
مرشـــد النظام اإليراني ومتضامنة مع 
انتفاضـــة عـــرب األهـــواز، حيث تشـــير 
األنبـــاء هناك إلى وفـــاة متظاهر جديد 

متأثرا بجراحه.
وشـــهدت بلـــدة ربـــاط كريـــم، جنـــوب 
طهران، مظاهرة في الشوارع، تضامنًا 
مع االحتجاجات الشعبية في األهواز.

وتظهـــر مقاطـــع فيديـــو، المتظاهريـــن 
شـــوارع  بعـــض  فـــي  يســـيرون  وهـــم 
تنـــدد  بشـــعارات  ويهتفـــون  المدينـــة 
بقمـــع النظـــام، وأفادت مصـــادر محلية 

باعتقال بعض المحتجين.
فـــي مدينـــة  أضـــرم متظاهـــرون  كمـــا 
“ســـرابلة” بمحافظـــة عيـــام، النـــار في 
صـــورة كبيرة للمرشـــد األعلى اإليراني 
علي خامنئـــي، وهتفوا بشـــعارات ضد 
النظـــام الحاكم وأعلنوا عـــن تضامنهم 

مع احتجاجات األهواز.
هـــذا وأفاد ناشـــطون حقوقيون بوفاة 
علي عباس الساري، البالغ من العمر 18 
عامـــا، وهو من أهالي مدينة الخفاجية 
لكنـــه أصيـــب برصـــاص قـــوات األمـــن 
خـــال احتجاجـــات فـــي حـــي برديس 

بمدينـــة األهواز يوم 17 يوليو، وتوفي 
أمس األربعاء.

وبلـــغ بهـــذا عـــدد القتلـــى 9 متظاهرين 
مباشـــرة  بنيـــران  األقـــل  علـــى  عـــرب 
خـــال  اإليرانيـــة  األمـــن  قـــوات  مـــن 
االحتجاجات التي بدأت في 15 يوليو 
احتجاجـــا على شـــح الميـــاه وتجفيف 
األنهار واألهوار )المســـتنقعات المائية( 
ضمن ما يقول األهوازيون إنه مخطط 

حكومي إيراني يستهدف تهجيرهم.
من جهة أخرى، ترتفع أعداد المعتقلين 
في األهواز إلى أكثر من ألف شـــخص، 
بحســـب منظمات حقوقيـــة، وذلك في 

الثـــوري  ظـــل إشـــراف قائـــد الحـــرس 
اإليراني حســـين ســـامي بنفســـه على 

عمليات القمع في اإلقليم.
وفي هذا الســـياق، أكد كريم حســـيني، 
النائب عن األهواز في مجلس الشورى 
اإليراني، احتجـــاز “أطفال ومراهقين” 
خـــال االحتجاجـــات األخيـــرة، قائـــاً: 
عـــن  دقيقـــة  إحصائيـــات  توجـــد  “ال 
المعتقليـــن، لكـــن مـــن خـــال المتابعـــة 
وجدنـــا أنه تم القبض علـــى الناس من 

جميع األعمار”.
أهالـــي  أن  محليـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
المعتقليـــن كانوا يتجمعون يوميًا أمام 

مبنـــى المحكمـــة الثوريـــة فـــي منطقة 
“كيانبارس” باألهواز للمطالبة باإلفراج 
عـــن أبنائهم، لكـــن الســـلطات القضائية 
إما لم تستجب لهم أو طالبت بكفاالت 
مالية باهظة بالمليارات من التومانات 

من أجل “اإلفراج المؤقت”.
كمـــا أن العديـــد من العائـــات ال تعرف 
مـــكان احتجـــاز أبنائهـــا والســـلطات ال 

تقدم أي معلومات ألقارب المعتقلين.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية، 
أمس الخميس، إن السلطات في إيران 
عملـــت علـــى تعطيـــل اإلنترنـــت عندما 
اندلعـــت احتجاجات نقـــص المياه في 
خوزســـتان بجنـــوب غرب إيـــران فيما 
يمثـــل انتهاكا خطيرا للحـــق في حرية 

التعبير.
وأضافـــت أن الســـلطات في إيـــران لها 
ســـجل “مـــروع” فـــي اســـتخدام قطـــع 
اإلنترنـــت للتعتيـــم علـــى اســـتخدامها 

“للقوة المميتة وغير المشروعة”.
وقالت إنه يجب على الســـلطات إنهاء 
المتعمـــدة  اإلنترنـــت  قطـــع  عمليـــات 
وتعطيلها في جميع أنحاء خوزســـتان 
وإتاحـــة حـــق النـــاس فـــي االحتجـــاج 

السلمي.

دبي - العربية.نت

من تظاهرات إيران

القدس المحتلة ـ وكاالت

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن 
وزارة الزراعـــة اإلســـرائيلية منحـــت 
المســـتوطنين تراخيـــص بالســـيطرة 
الزراعيـــة  الدونمـــات  آالف  علـــى 
بـــؤر  بــــ6  المحيطـــة  الفلســـطينية 

استيطانية في الضفة الغربية.
منظمـــة  أن  الصحيفـــة  وكشـــفت 
“الســـام اآلن” اإلســـرائيلية حصلـــت 
علـــى رد مـــن الحكومـــة اإلســـرائيلية 
مـــن  دونـــم   8500 خصصـــت  بأنهـــا 
األراضـــي الفلســـطينية لصالـــح تلـــك 
واألعمـــال  الرعـــي  لغايـــات  البـــؤر 
الزراعية. وقالت إن الوزارة دعمت 3 
منظمات إسرائيلية ترسل متطوعين 
للعمـــل فـــي تلـــك البـــؤر بمبالـــغ تصل 

لنحـــو 4 ماييـــن شـــيكل ســـنويا. من 
جانـــب آخر، قـــال إســـماعيل النخالة 
رئيـــس جمعية مســـتوردي المركبات 
فـــي غزة إن “الســـلطات اإلســـرائيلية 
المركبـــات  إدخـــال  منـــع  تواصـــل 
الحديثة وقطع الغيار إلى قطاع غزة 

منذ توقف العدوان األخير”.
 800 مـــن  يقـــارب  “مـــا  أن  وأوضـــح 
فـــي  موجـــودة  مركبـــة   1000 إلـــى 
بينهـــم  مـــن  اإلســـرائيلية،  الموانـــئ 
600 مركبـــة تـــم دفـــع الجمـــارك لدى 
هللا  رام  فـــي  الفلســـطينية  الســـلطة 
وأيضا مدفوع ثمنها في بلد المنشأ”، 
مشـــيرا إلى أن هـــذه أموال محتجزة 

للمستوردين.

إسرائيل تمنح المستوطنين آالف الدونمات بالضفة

تونس ـ رويترز

التونســـي  العـــام  االتحـــاد  أعلـــن 
إعـــداد  علـــى  يعكـــف  أنـــه  للشـــغل 
خريطـــة طريـــق ســـيقدمها لرئيس 
الجمهوريـــة قيـــس ســـعيد إلخراج 
السياســـية  األزمـــة  مـــن  البـــاد 

الراهنة.
وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد 
الشغل استعان بخبراء في القانون 
االقتصادي والسياسي والدستوري 
إليجاد ســـبيل للخروج مـــن األزمة 

يمكن طرحه على الرئيس.
مـــع  محادثـــات  ســـعيد  وأجـــرى 
أحـــد  فـــي  الثاثـــاء  االتحـــاد 

اجتماعاتـــه الرئيســـية األولـــى 
منذ األزمة.

ســـعيد  يعلـــن  ولـــم 
عـــن  اآلن  حتـــى 
رئيـــس  تعييـــن 
أو  للـــوزراء  جديد 

الكيفيـــة التي ينوي بها التعامل مع 
فتـــرة الطـــوارئ التـــي أعلنها األحد 
الطـــوارئ  ســـلطات  فّعـــل  عندمـــا 
إلقالـــة رئيس الوزراء وتعليق عمل 

البرلمان.
وبعد قرارات الرئيس، وصلت تجربة 
تونـــس الديمقراطية التي بدأت قبل 
عشـــر ســـنوات تقريبـــا إلـــى مفتـــرق 
طرق، ولم تظهر أي دالئل تذكر بشأن 
خطط سعيد على األمد الطويل أو ما 
إذا كان قـــد صاغ أيا منها حتى اآلن. 
لكن شـــوارع المـــدن التونســـية بدت 
هادئـــة أمس بعـــد أن قررت األحزاب 
األســـبوع تجنـــب  هـــذا  الرئيســـة 
أي احتجاجـــات أو مواجهـــات 
كبيـــرة فـــي الوقـــت الراهـــن 
ســـعيد  فـــرض  أن  وبعـــد 
صارمـــة  إجـــراءات 
لمكافحة كوفيد19-.

التونسي للشغل يعّد خارطة طريق إلنهاء األزمة السياسية

الكويت ـ وكاالت

قال وزيـــر الخارجيـــة األميركي أنتوني 
بلينكن أن بـــاده تركز على جهود إنهاء 
الحـــرب فـــي اليمـــن، معربـــا عـــن تقديـــر 
باده لجهود المملكة العربية الســـعودية 

والتزامها بالدفاع عنها.
علـــى  الخميـــس،  أمـــس  بلينكـــن،  قـــال 
الحوثييـــن وقف اســـتهداف الســـعودية 
إلـــى  مشـــيرا  اليمـــن،  فـــي  والتصعيـــد 
لـــم يظهـــروا رغبـــة فـــي  أن الحوثييـــن 
االنخـــراط بالحـــل السياســـي، كمـــا أدان 
تســـتهدف  التـــي  الحوثيـــة  الهجمـــات 

السعودية.
وشـــدد بلينكـــن خـــال مؤتمـــر صحافي 
مع نظيـــره الكويتي أحمد ناصر المحمد 
الصبـــاح، أن علـــى الحوثييـــن االنخراط 
بـــاده  وأن  الدبلوماســـي،  المســـار  فـــي 
تركز علـــى الجهود الدبلوماســـية إلنهاء 
الصـــراع في اليمن، مشـــيدا فـــي الوقت 

ذاته بقرار الســـعودية فيما يتعلق بالحل 
السياسي في اليمن.

بلينكـــن،  قـــال  اإليرانـــي،  الشـــأن  وفـــي 
إن الواليـــات المتحـــدة أظهـــرت حســـن 
النيـــة والرغبة في العـــودة إلى االمتثال 
باالتفـــاق النـــووي الموقـــع العـــام 2015، 

معتبرا أن الكرة ال تزال بملعب إيران.
وشـــدد بلينكن على أن عملية التفاوض 
مـــع إيـــران ال يمكن أن تســـتمر إلى أجل 

أن  يمكـــن  “ال  وأضـــاف:  مســـمى.  غيـــر 
تستمر إيران بأنشطتها الخارقة للقواعد 

والقيود الخاصة باالتفاق النووي”.
وكان مســـؤولون أميركيون قالوا بوقت 
ســـابق إن إيران لن تحصـــل على المزيد 
من التنازالت بمحاولـــة إعادة التفاوض 
علـــى التفاهمات التي تـــم التوصل إليها 
فـــي فيينـــا، وذلـــك مـــع اقتـــراب تولـــي 

الحكومة اإليرانية الجديدة السلطة.

أكد أن التفاوض مع إيران ال يمكن أن يستمر إلى ما ال نهاية
بلينكن: على الحوثيين وقف استهداف السعودية والتصعيد في اليمن

بغداد ـ وكاالت

نقلـــت وكالـــة “ســـبوتنيك” الروســـية عن 
“مصـــدر سياســـي عراقـــي مطلـــع” قولـــه 
أمـــس الخميـــس، إن قائـــد فيلـــق القدس 
فـــي الحـــرس الثوري اإليراني إســـماعيل 
الثاثـــاء،  بغـــداد  “ســـرًا”  زار  قاآنـــي، 
والتقى قادة عدد مـــن الفصائل العراقية 

المسلحة.
وقـــال المصـــدر: “نعـــم كانت هنـــاك زيارة 
ســـرية لقاآني وهي ضمن سلسلة زيارات 
جرى بعضها بشـــكل معلن وبعضها اآلخر 
كان غيـــر معلـــن”. ولفت المصـــدر إلى أن 
“قاآني التقى في هذه الزيارة قادة بعض 
األحزاب، وتحديـــدًا قادة بعض الفصائل 
العراقيـــة المســـلحة، وكذلـــك التقى قادة 
عدد من القوى السنية في الباد”، حسب 

ما نقلته “سبوتنيك” عنه.
وأضـــاف: “الزيارة، وبحســـب المعلومات 
جاءت للتنســـيق العملياتي بين الفصائل 

المسلحة وبين الحرس الثوري اإليراني، 
للفصائـــل  اتهامـــات  وجـــود  مـــع  خاصـــة 
باســـتهداف البعثـــات الدبلوماســـية، على 
الرغـــم من أن هـــذه الفصائـــل تعمل على 
إنـــكار صلتهـــا بهـــذه االســـتهدافات ضـــد 
البعثـــات، ومن ضمنهـــا األميركيـــة، لكنها 
اســـتهداف  مـــع  بأنهـــا  ضمنـــًا  اعترفـــت 

القوافل العسكرية.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن جهـــاز مكافحـــة 

اإلرهاب العراقي، عن اعتقال 20 إرهابيا 
داعشـــيا خال 48 ساعة الماضية، بينهم 
فـــي  التنظيـــم،  فـــي  بـــارزون  قياديـــون 
حمـــات ومداهمـــات أمنيـــة، امتدت من 
بغداد إلى األنبـــار وديالى وصاح الدين، 
وصـــوال إلى الســـليمانية، وذلك في إطار 
التنســـيق والتعـــاون بين جهـــاز مكافحة 
اإلرهاب العراقي، وجهاز أســـايش بإقليم 

كردستان العراق محافظة السليمانية.

بينهم قياديون.. العراق يستهدف خاليا “داعش” النائمة
قاآني زار بغداد سرًّا للتنسيق بين الفصائل و“الحرس”

بيروت ـ رويترز

قال رئيس مجلـــس النواب اللبناني 
إن  الخميـــس،  أمـــس  بـــري  نبيـــه 
الحصانـــة  لرفـــع  المجلـــس مســـتعد 
بإجـــراء  للســـماح  أعضائـــه  عـــن 
االســـتجوابات ذات الصلة باالنفجار 
العـــام  بيـــروت  بمرفـــأ  وقـــع  الـــذي 

الماضي.
وقـــال بـــري فـــي بيـــان بعـــد اجتماع 
مع وفـــد من تيار المســـتقبل، الكتلة 
الســـنية الرئيســـية في المجلس، إن 
كانـــت  النيابـــي  المجلـــس  “أولويـــة 
وستبقى التعاون التام مع القضاء”.

رئيـــس  الحريـــري،  ســـعد  ودعـــا 
الحكومـــة الســـابق وزعيـــم تيار 

المســـتقبل، هذا األســـبوع 
الحصانـــة  رفـــع  إلـــى 

عبـــر  النـــواب  عـــن 
جميـــع  تعليـــق 
المواد الدســـتورية 

التـــي تســـمح بمنحهـــم  والقانونيـــة 
الحصانـــة. ولـــم يحـــدد بـــري موعدا 

لرفع الحصانة وال كيفية رفعها.
وأودى االنفجـــار الهائـــل الـــذي وقع 
فـــي 4 أغســـطس 2020 بحياة أكثر 
مـــن 200 شـــخص وأصـــاب اآلالف 

ودمر قطاعات كبيرة من المدينة.
لكن رغم مرور عام، لم يستجوب أي 
مســـؤول كبير فيما يتعلـــق بالكارثة 

ما أثار غضب كثير من اللبنانيين.
وتعثـــر تحقيـــق فـــي انفجـــار المرفأ 
يرأســـه القاضي طـــارق بيطار خال 
الشـــهر الماضـــي بســـبب الرفـــض أو 
طلبـــات  إجابـــة  فـــي  المماطلـــة 
البرلمـــان  إلـــى  ُأرســـلت 
والحكومة لرفـــع الحصانة 
باســـتجواب  والســـماح 
كبـــار  مـــن  عـــدد 

المسؤولين.

بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه
مدريد ـ وكاالت

أغلقت دعوى “إبادة جماعية” بحق 
زعيم جبهـــة البوليســـاريو المطالبة 
الغربيـــة  الصحـــراء  باســـتقال 
اســـتدعاه  الـــذي  غالـــي،  إبراهيـــم 
قـــاض فـــي بدايـــة يونيو فيمـــا كان 
في المستشفى بإســـبانيا، كما أعلن 

القضاء اإلسباني أمس الخميس.
النظـــر  المكلـــف  القاضـــي  وقـــّرر 
التـــي  الشـــكوى  “إغـــاق  بالقضيـــة 
الصحراويـــة  الجمعيـــة  قّدمتهـــا 
للدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان ضـــد 
زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو إبراهيم 
غالي الرتكاب جرائم إبادة جماعية 

علـــى ارتبـــاط بوقائـــع مزعومـــة 
مواطنيـــن  ضـــد  ارتكبـــت 

 1975 بيـــن  مغاربـــة 
كمـــا  و1990”، 
المحكمـــة  أعلنـــت 
الوطنية العليا في 

بيان.
ورأى القاضـــي أن “الوقائع ســـقطت 
بالتقـــادم، ولـــم يتـــم إثبـــات ارتكاب 
جريمة اإلبادة الجماعية، وشهادات 
التأكيـــدات  مـــع  تتعـــارض  الشـــهود 
تـــم  التـــي  الشـــكوى”  فـــي  الـــواردة 

إيداعها في العام 2008.
وُقدمت شـــكويان في إسبانيا بحق 
إبراهيـــم غالـــي، الـــذي أثـــار إدخاله 
المستشـــفى فـــي هـــذا البلد بســـبب 
مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا 
قدمتهـــا  األولـــى  المغـــرب.  غضـــب 
“الجمعيـــة الصحراويـــة للدفـــاع عن 
حقوق اإلنسان” ومقرها إسبانيا، 
جاريـــة  زالـــت  مـــا  والثانيـــة 
بريكـــة  فاضـــل  وقدمهـــا 
وهـــو منشـــق عـــن جبهة 
ويحمـــل  بوليســـاريو 
الجنسية اإلسبانية.

إسبانيا.. إسقاط دعوى اإلبادة الجماعية عن زعيم البوليساريو

مصر.. الحكم بإعدام عدد كبير 
من أعضاء جماعة اإلخوان

قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة 
في مصر، بإعدام 24 من عناصر جماعة 
أمنية  حــافــلــة  تفجير  بتهمة  ــوان،  ــ اإلخـ

واغتيال أمين شرطة في البحيرة. 
وقضت المحكمة بإعدام 16 متهما بينهم 
أتوبيس  10 حضوريا في قضية تفجير 
الشرطة بمركز رشيد، كما قضت بإعدام 
وانقضاء  حضوريا   6 بينهم  متهمين   8
الـــدعـــوى بــحــق 3 آخــريــن لــوفــاتــهــم في 
ربيع محمد  أمين شرطة  اغتيال  حادث 
على عصفور من قوة مباحث الدلنجات.

القاهرة ـ وكاالت

دبي – العربية.نت

نقلـــت صحيفـــة “وول ســـتريت جورنـــال” األميركية 
أمـــس الخميـــس عـــن مســـؤولين أميركييـــن قولهـــم 
إن الواليـــات المتحـــدة تعتـــزم فـــرض عقوبـــات ضـــد 
قـــدرات إيـــران المتطورة في توجيـــه ضربات دقيقة 

باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة.
وقـــال مســـؤول أميركـــي رفيع للصحيفـــة: “هذا جزء 
من نهج شـــامل، لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب 
التهديـــد  مـــن  مخـــاوف  وســـط  اإليرانـــي”،  التهديـــد 
الـــذي تمثله هذه األســـلحة على المصالـــح األميركية 
والحلفـــاء. وذكـــرت الصحيفة أن الجهـــود األميركية 
أمنيـــون  مســـؤولون  فيـــه  يقـــول  وقـــت  فـــي  تأتـــي 

غربيـــون إنهم يرون أن القدرات اإليرانية في مجالي 
الصواريخ الدقيقة والطائرات المســـيرة تمثل “خطرا 
مباشرا على استقرار الشرق األوسط أكثر من برامج 

التخصيب النووي والصواريخ البالستية اإليرانية”.

وأشـــارت الصحيفة إلى أن واشنطن فرضت عقوبات 
علـــى بعض برامج الصواريخ اإليرانية في الســـنوات 
“اســـتهداف  إن  قالـــوا  المســـؤولين  لكـــن  الماضيـــة، 
شـــبكات المشـــتريات اإليرانية، مثل مزودي األجزاء 
المســـتخدمة في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ 
الموجهة بدقة، يمكن أن يعطل هذه األنشـــطة بشكل 

أكثر فعالية”.
العســـكريين  المســـؤولين  كبـــار  يقـــول  كمـــا 
والدبلوماســـيين األميركييـــن إنهـــم الحظـــوا “زيـــادة 
كبيرة في اســـتخدام الصواريخ الموجهة والطائرات 
بدون طيار ضد القوات األميركية وحلفائها” من قبل 

إيران وميليشياتها بالمنطقة.

واشنطن تخطط لعقوبات تستهدف مسيرات إيران وصواريخها الموجهة

طائرة بدون طيار إيرانية الصنع

وزيرا خارجية الكويت وأميركا في المؤتمر الصحافيعملية أمنية ناجحة ضد عناصر من “داعش” 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

صوت الحروف مع جبران
يـــا لروعة جبران خليـــل جبران وعالمه الذي يمنـــح الغنى الفكري 
والثقافي، وكذلك إعادة ترتيب واقعنا الجتياز العقبات والعثرات، 
بـــل والقفـــز نحو أجنحة الشـــمس والتربع على قبة الســـماء. قرأنا 
“المواكب” و”النبي” و”المجنون” و”األجنحة المتكســـرة” و”مناجاة 
الـــروح” وغيرهـــا مـــن األعمال ذات الهندســـة الخاصـــة حينما تقع 
فـــي يـــد القـــارئ، وتســـاوي كل كنـــوز األرض، أولم يقـــل “جابريل 
مارسل” “الشمس تحرق اإلنسان ولكنها ال تحرق الكتب واألوراق 

الجميلة”.
جبـــران خليـــل جبـــران وكمـــا وصفـــه نقـــوال عريضـــة بأنـــه “فخـــر 
الناطقين بالضاد، هو معشـــوق الحقيقـــة ومحبوبته الحكمة التي 
جـــادت عليه بأحد أكاليلهـــا العجيبة، هو همزة الوصل بين القديم 
والجديد والصلة الكبرى لتعريف وتشريف اللغة العربية والتعامل 
األكبر الزدهارها، وأول كاتب شرقي أعلن ثورته الفكرية واألدبية 
فقبلتهـــا قلوب الناشـــئة الحرة بســـهولة وكلهم من عاشـــقي النور، 
وكانـــت من نتيجـــة تأثيرات كتاباته الســـاحرة انقالبـــات خطيرة 

وتطـــورات عظيمـــة في عالـــم األدب العربي خضعـــت لها النفوس 
خاشعة”.

عندمـــا ال نعود إلـــى كتابات جبران خليل جبـــران بين حين وآخر 
نعيـــش فـــي حالـــة مـــن االغتـــراب، وتصبـــح كفوفنا بـــال خطوط، 

خصوصا لمن اعتاد على رفقة الكتاب وصوت الحروف.
يقـــول جبـــران “يقولـــون لـــي.. لو عرف المرء نفســـه لعـــرف جميع 
النـــاس، وأنا أقول، لو أحب المرء الناس لعرف شـــيئا عن نفســـه”، 
ويقارن بين المتفائل والمتشائم بجملة رائعة “المتفائل ينظر إلى 
الـــوردة وال يـــرى أشـــواكها، والمتشـــائم يحدق باألشـــواك وال يرى 
الـــوردة”، وإليكم الحكمة “يكاد المؤمن يشـــك بعدل الحياة عندما 

يرى حيلة الثعلب متغلبة على عدل األسد”.
ويصف األمة المســـتعبدة “إن األمة المســـتعبدة بروحها وعقليتها 
ال تســـتطيع أن تكون حرة بمالبسها وعاداتها”، ويقول عن الحياة 
“إن الحيـــاة، كل الحيـــاة، هي مـــا نختبره بأرواحنـــا، والوجود، كل 

الوجود، هو في ما نعرفه ونحققه فنبتهج به أو نتوجع ألجله”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االنتفاضـــة التـــي بدأت مـــن قلب خوزســـتان، والمواطنـــون المنهوبون 
الذين نشـــروها من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى أخرى، ويبدو 
األمـــر كما لـــو أن “كرخة” و”كارون” قد أراقا موجات العصيان في مدن 
ومحافظـــات إيـــران، وامتـــدت دمـــاء انتفاضة خوزســـتان تجـــري عبر 

إيران.
وقد أدت سرعة تصاعد وتيرة االنتفاضة إلى وضع خامنئي في حالة 
هلـــع وارتبـــاك، وبات هو وقواتـــه القمعية مذعورين وفـــي حالة تأهب 
قصـــوى، وذلـــك ما يزيـــد الثوار عزمـــا وإرادة ويلهب نيـــران االنتفاضة 

ويزيدها انتشارا وتوسعا.
بعـــد انطالق شـــعار “المـــوت للديكتاتـــور” المدوي في تبريـــز حان اآلن 
دور العاصمة لزلزلة شارع “جمهوري” تحت أقدام خامنئي وأذنابه في 

وضح النهار وخالل أكثر ساعاته ازدحاما.

عندمـــا تنهض العاصمة طهران فهـــذا يعني أن إيران كلها نهضت، ألنها 
النقطـــة المحوريـــة للتطورات واألحداث المهمـــة التي تحدث في هذه 
النقطـــة المحوريـــة، فلقد تحول وجود خمســـة مالييـــن وثالثمئة ألف 
إنسان مهمش بالعاصمة اإليرانية إلى مركز أزمات وقلق دائمين لحكم 
الماللي، وقد أعلن المســـاعد السياســـي واالجتماعي بمحافظة طهران 

في سنة 2020 عن وجود 127 نقطة أزمة بمحيط طهران.
وقال “لقد تم التعرف على هذه النقاط بمساعدة مقر تابع لقوات حرس 
خامنئي، وقد ازداد عدد نقاط هذه األزمات اآلن وتوســـع، ويوجد في 
ضواحي طهران مناطق هامشـــية منتفضة مثل أحمد آباد وحسن آباد 
وخليـــج وبادامك ورامينك وباكداشـــت وقيامدشـــت، وعنـــد انتفاض 
ضواحـــي طهران تكون كالصدوع الزلزالية ولن يمكن الســـيطرة عليها 

عند تحركها. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

أهمية االنتفاضة في طهران )1(

ال تكـــف المنابر اإلعالمية التحريضية والمنصـــات الدعائية التابعة للتنظيمات 
اإلرهابيـــة، والممولـــة مـــن جهـــات خارجيـــة وتعمـــل بتوجيهاتهـــا، ال تكـــف عن 
محاوالت اإلساءة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة والتشكيك في نواياها 
وأدوارهـــا القوميـــة التـــي تتحمـــل في ســـبيلها الكثيـــر وعلى كل المســـتويات 
السياســـية واإلنســـانية والمادية، ســـواء من خالل تضحيات شهداء اإلمارات 
دفاعـــًا عن ســـيادة أمن اليمـــن، أو التزامها بحـــل النزاعات بين الـــدول بالحوار 
والطرق الســـلمية واإلسهام في دعم االستقرار والسلم الدوليين، أو من خالل 
توجيه الموارد المالية الضخمة لمســـاعدة الشعوب العربية في تجاوز محنتها 
التي تعمقت واتسعت رقعتها منذ اندالع موجات الفوضى واالضطرابات التي 
لعبت فيها تنظيمات اإلرهاب ودول إقليمية عدة، أدورًا مشبوهة في محاولة 

تمكين هذه التنظيمات من إعادة هندسة الواقع الجيواستراتيجي العربي.
ويشـــير الواقـــع اإلقليمي إلى أن دولـــة اإلمارات تتحمل، منذ عـــام 2011 على 
وجه التحديد، أعباء ومسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع عن مرتكزات األمن 
القومـــي العربـــي وصون مصالح الشـــعوب العربية في مواجهـــة أطماع القوى 
اإلقليميـــة التوســـعية التـــي ترى فـــي اللحظة العربيـــة الراهنة فرصة ســـانحة 
للتمدد اســـتراتيجيًا على حســـاب وحدة وســـيادة وأمن بعض الـــدول العربية. 
والمؤكـــد أن مواقـــف دولـــة اإلمـــارات وسياســـاتها الراهنـــة ال تنفك عـــن القيم 

والمبادئ التي تؤمن بها القيادة الرشيدة منذ التأسيس.

التنظيمـــات والجماعات اإلرهابيـــة ومن يمولها من قوى ودول خارجية، وعند 
كل هزيمة لهم ولمشـــروعاتهم اإلرهابيـــة يلقون باللوم والالئمة على اإلمارات، 
والســـبب في ذلـــك إنجازات دولة اإلمـــارات وتطورها ومصداقيتهـــا ومكانتها 
اإلقليميـــة والعالميـــة، فبعـــد أن رفـــع الرئيـــس التونســـي، قيس ســـعيد، شـــعار 
“تونـــس أوالً” مـــن خـــالل إصداره مســـاء األحد الماضـــي، قـــرارا بإعفاء رئيس 
الـــوزراء مـــن منصبه وتجميد عمـــل البرلمان ورفع الحصانة عـــن النواب، خرج 
علينا زعيم حزب النهضة اإلسالمي ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي 
فـــي تصريحـــات إلحدى القنوات اإلعالميـــة التركية قائـــالً “إن من الواضح أن 
وســـائل إعالم إماراتية تقف وراء الدفع نحو االنقالب واستهداف مقار حركة 
النهضـــة”، ومن قبله يتهم النصـــف المرزوقي اإلمارات بأنها وراء ما حصل في 
تونس بقوله “إن ما حدث في تونس هو الحلقة األخيرة من مخطط إســـقاط 

ثورات الربيع العربي واإلمارات تقف خلفها”.
إن حقد الحاقدين ومن يمولهم ممن يعيشـــون عقدة النقص اإلخوانية يجعلنا 
في اإلمارات نفتخر ونفاخر بقيادتنا الرشيدة ونصطف خلفها على قلب رجل 
واحـــد، فنحن واثقون في حكمة قادتنـــا، ولن تؤثر علينا وال على الماليين من 
الشـــعوب العربية واإلســـالمية الحمـــالت الدعائية الخبيثة وأبـــواق التحريض 
التـــي تقف وراءها تنظيمات اإلرهاب واألنظمة والـــدول الممولة والداعمة لها 

ماليًا وإعالميًا في المنطقة.

Yas.adc 
@gmail.com

يوسف الحداد

تونس أواًل

الدين وكورونا!
قد يكون العنوان غريًبا وغير مفهوم، لكن دعوني أوضح أمرا في غاية 
الغرابـــة، فقد تلقيت موضوًعا من خالل وســـائل التواصل االجتماعي ال 
أعرف مصدره، يقول كاتب الموضوع إن كورونا عبارة عن سلســـلة من 
الصراعات، وكأنه جزء من مخطط عالمي لضرب اإلســـالم والمســـلمين 
وتفكيكهم، وضرب مثاالً بعيًدا كل البعد عن لب الموضوع، عن المثليين 
وتحديد النســـب واستنساخ جماعات إســـالمية وتغييرات في المناهج 
التعليمية الدينية وضبط المســـاهمات والتبرعـــات الخيرية وغيرها من 
النقاط والمبررات التي ال أعرف ما الذي يريد أن يصل إليه من خاللها!

مشـــكلتنا األزلية أننا نربط الدين بأي موضوع يطرح في حياتنا، ســـواء 
كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو حتى رياضيا، فعندما تم وضع 
ضوابـــط إلقامـــة الصـــالة فـــي الجوامع كإجـــراء احترازي ضـــد فيروس 
كورونـــا، تكلـــم البعض عـــن هذا اإلجراء مـــن واعز ديني بحـــت وكأنه ال 
يعيـــش على هذا الكوكـــب! أنا ال أعلم كيف يفكر هـــؤالء الناس، فجميع 
شـــعوب العالم عانوا من هذا الوباء ونحن نطلع على التقارير الرســـمية 
التـــي تصدرهـــا الدول ومنظمة الصحة العالميـــة، ويأتي هذا الذي يقول 
إن الصفوف في الجوامع ليست متراصة والمصاحف ليست في متناول 
اليـــد، ولمـــاذا ال يتصافح المصلـــون! أنا على يقين بأن هـــذه األصوات ال 

تلقى صدا في مجتمعنا البحريني الواعي.
نحـــن قوم نحب أن نعالج الخطأ بالخطأ كما يقولون، فال نعالج قضايانا 
بالموضوعيـــة والطرق العلمية، والعاطفة تغلب على جميع قراراتنا. في 
هـــذه الفتـــرة نحتـــاج إلى خطابات ورســـائل إيجابية ال غيـــر، وال نحتاج 
إلى “خزعبالت” وتفسيرات ال تخدم، الجميع يجب أن يعمل يًدا بيد مع 
الحكومـــة ممثلة بالفريق الطبي الذي يبـــذل الغالي والنفيس، وهم ولله 
الحمد نجحوا في تحقيق األهداف وبشـــهادة مدير عام منظمة الصحة 

العالمية أثناء زيارته المملكة.
نحـــن بأمـــس الحاجـــة إلـــى توجيه خطـــب ومواعـــظ توعويـــة في هذه 
المرحلـــة لتحفيـــز النـــاس وتشـــجيعهم علـــى العمـــل الجـــاد والمخلـــص، 
فالبحريني وبفضل دعم ومساندة القيادة الرشيدة أثبت جدارته للعالم 
في جميع الميادين ويحتاج إلى جرعات منشطة من التشجيع والثناء.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

زيارة مدير منظمة الصحة العالمية للمملكة
قـــام الدكتور تيـــدروس أدهانوم غيبريســـوس المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة، بزيارة مركز البحريـــن الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومستشـــفى 
الملك حمد الجامعي، ومستشفى قوة دفاع البحرين “المستشفى العسكري”، 
ومركز الشـــامل الميداني، ومركز التطعيم في مجمع ســـترة التجاري، ومركز 
الفحـــص من المركبات فـــي محافظة المحرق، وذلك ضمن الزيارة الرســـمية 
التي يقوم بها بمناسبة االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة البحرين.
هـــذه الزيارة التـــي توجت بفتح مكتب إقليمي للمنظمة في مملكتنا الحبيبة 
كان بهـــا ثنـــاء جميل للمملكة مـــن خالل كلماته التي قالهـــا - هو وكل من زار 
البحريـــن - أال وهي “إن ما شـــاهدته من اســـتجابة أبهرني وســـأنقل التجربة 

للعالم”.
فعالً، بفضل هللا ثم جهود فريق البحرين اســـتطعنا تحقيق تميز أبهر العالم، 
فقد اســـتطاعت مملكتنا الغالية أن تتميز من خالل اإلجراءات النوعية التي 
اتخذتها في مختلف الجوانب الصحية، وأظهرت االســـتعداد التام والمنظم 
من خالل استحداث مراكز مخصصة للفحص والحجر والعزل والعالج تحت 
إشـــراف طاقـــم طبي متخصص حســـب البروتوكـــوالت العالجيـــة المعتمدة 
والتعليمـــات الصادرة مـــن منظمة الصحة العالمية، إلى جانـــب زيادة الطاقة 
االســـتيعابية لمراكز التطعيم، وتوفير االســـتجابة السريعة لكل المستجدات 
عبر تسخير مختلف اإلمكانيات للتصدي للفيروس على مدار الساعة لتقديم 

أفضل الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية.
ما قامت به مملكة البحرين أسهم في دعم كل الجهود نحو تحقيق أهدافها، 
وذلك بفضل االهتمام والدعم المتواصل الذي توليه المملكة للقطاع الصحي 
وحرصهـــا على تقديـــم كل الخدمات الصحية للمواطنيـــن والمقيمين بجودة 
عاليـــة في مختلف الظروف، ومواكبة أحـــدث التطورات الطبية وفق أفضل 

الممارسات في ظل الظروف الصحية الراهنة.
شـــكرًا لفريـــق البحريـــن، شـــكرًا لجميع الكـــوادر الطبية، ولكل من ســـاهم في 
إبهار العالم بهذه النتائج المشـــرفة، شـــكرًا لكل مواطـــن تكاتف معهم ملتزما 
باإلجراءات االحترازية التي ســـاهمت بتراجع األعداد بشـــكل ملحوظ، بإذن 
هللا البحرين ســـتبقى دائمًا ســـباقة بإنجازاتها وعطائها وتكاتف أبنائها حتى 

في األزمات والظروف الصعبة التي نمر بها ويمر بها العالم.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة
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هيفــاء فــي “الزقــوم” ضمــن درامـا رمضـان 2022
مسلســـل  عـــرض  المؤكـــد  مـــن  أصبـــح 
“الزقـــوم” في رمضـــان 2022، إذ كان من 
المفتـــرض عرضـــه في رمضـــان الماضي، 

لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.
والمسلسل بطولة هيفاء حسين وزوجها 
حبيـــب غلـــوم، ومـــن المتوقـــع مشـــاركة 

الفنان عبدالمحسن النمر.
والعمـــل مـــن تأليـــف إســـماعيل عبـــدهللا 
وإخـــراج أحمـــد المقلـــة وإنتـــاج أبوظبي 

لإلعالم.
وقصـــة المسلســـل مأخـــوذة فكرتهـــا من 
شـــجرة الزقـــوم، وهـــي شـــجرة تنمو في 
عقـــاب  وهـــي  النـــار،  تأكلهـــا  وال  جهنـــم، 
للكافريـــن والعصاة، ألن مذاق ثمارها ُمر، 
وفي الحبكة الدرامية للمسلســـل تعكس 
وصف “الزقوم” علـــى الواقع المرير الذي 
يعيشـــه الناس في المجتمع، والمشكالت 
الماديـــة واالجتماعيـــة التـــي تحدث بين 

الناس.
وأشـــارت حســـين إلى أن “الزقوم” ُيغاير 
الســـائد الدرامـــي، بدًءا مـــن عنوانه الذي 
ســـوف يثيـــر الجدل كونـــه ليـــس مألوًفا 

ُيعّبـــر  ولكنـــه  المشـــاهد،  إلـــى  بالنســـبة 
“وفًقـــا  العمـــل،  عـــن مجريـــات  بوضـــوح 
لكالمهـــا”. وتابعـــت “تـــدور األحـــداث في 
حقـــب زمنيـــة مختلفـــة، بـــدًءا مـــن الربع 
ووصـــواًل  الماضـــي  القـــرن  مـــن  األخيـــر 
إلـــى يومنـــا هـــذا، إذ يســـتعرض الكثيـــر 
مـــن الموضوعـــات االجتماعيـــة الشـــائكة 

خـــالل  مـــن  والحاضـــر،  الماضـــي  بيـــن 
الشـــخصيات الفنية التـــي تمت صياغتها 

بعناية بالغة”. 
وعـــن األســـماء المختـــارة مـــن الفنانيـــن 
لبطولة المسلســـل، رّدت للـــراي الكويتية 
“ما زلنا في مرحلة االختيار، ولم نســـتقر 
إلى اآلن على )كاست( بعينه، إال أن األمور 

ســـوف تتضح قريًبا، وسيتم اإلعالن عن 
النجوم المشـــاركين كافة، خصوًصا أنني 
وزوجـــي الفنان حبيب غلـــوم قد أعددنا 
العـــدة - كجهـــة منتجـــة - للشـــروع بـــه، 
فقررنا أن يكون موعد التصوير في شهر 
أكتوبـــر المقبـــل، بقيـــادة المخـــرج أحمـــد 
المقلة، بعد أن تعّثر تصويره في الموسم 
الماضـــي بســـبب وفـــاة والـــدة زوجـــي”. 
وفـــي مـــا يتعّلـــق بمضمـــون الشـــخصية 
التـــي تجســـدها، فّضلـــت حســـين التكتم 
علـــى مالمحها حالًيـــا، كي ال تحرق متعة 
التشـــويق علـــى المشـــاهدين، مؤكدة أن 
تتعـــّود  ولـــم  كلًيـــا،  الشـــخصية جديـــدة 

تقديمها في مشوارها على اإلطالق.
وأعربت الفنانة البحرينية عن اشـــتياقها 
لـــم  أنهـــا  موضحـــة  لوالدتهـــا،  الشـــديد 
ترهـــا منـــذ 4 أشـــهر تقريبـــا، وهـــي اآلن 
فـــي أشـــد االحتيـــاج لحضنهـــا. ووَجهت 
رســـالة مؤثرة لوالدتها، عبر حســـابها في 
“انســـتغرام “، قائلة “محتاجة ومشـــتاقة 
لحضنك يا أمي.. مرت 4 أشـــهر من دون 

ما أكحل عيوني بشوفتك”.

»  ،”The Mothership“ تقدم النجمة هالي بيري دورها في الفيلم الجديد
بدور امرأة تبحث عن زوجها بعد أن يختفي في ظروف غامضة من 
مزرعتهما الريفية، وتكتشف ”سارة“، التي تجسد شخصيتها بيري، 

شيًئا من خارج كوكب األرض أسفل منزلهما، وتبدأ في رحلة بحث عن 
زوجها وعن الحقيقة.
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يشــاهد عشــاق “باور” في المملكة فصًل جديًدا من أحداث الملحمة الدرامية 
اإلجراميــة وذلــك مــع المسلســل الكبيــر “بــاور بــوك III: رايزينــج كينــان” علــى 
STARZPLAY، ونظــًرا للنجــاح منقطــع النظيــر الــذي حققــه مسلســل “باور”، 
الذي اختتم موســمه الســادس واألخير في شهر فبراير من العام الماضي. تم 
التخطيط إلنتاج 4 أعمال مستوحاة من أحداث المسلسل الرئيسي، إذ جرى 
في البداية عرض مسلسل “باور بوك II: جوست”. نجم المسلسل الكبير مغني 
الهيــب هــوب الفنــان “50 ســنت“ يتحــدث في هــذا اللقاء عــن أحداثه وقصته 

المثيرة في الدراما:

حدثنا عن الموضوع العام ونمط  «
 :III الموسم األول من “باور بوك

رايزينج كينان”؟

يشـــكل اإلطار الزمني ألحداث الموســـم 
األول مـــن المسلســـل مصـــدر االختالف 
األبـــرز عن باقـــي فصول ملحمـــة “باور” 
المميـــزة. وألن المسلســـل يحمـــل اســـم 
“رايزينـــج كينـــان” كمـــا هو معلـــوم، فإن 
أحداثـــه تعود بالمشـــاهدين إلـــى أواخر 
القـــرن  تســـعينات  وأوائـــل  ثمانينـــات 
الماضي. وتحمل هذه الفترة في طياتها 
تشـــويًقا وإثـــارة اســـتثنائية. ويمكننـــي 
فـــي النهاية أن أصنـــف “رايزينج كينان” 

كمسلسل دراما عائلية.
ويســـّلط المسلســـل الضوء على العالقة 
المعقـــدة مـــا بين كينان وراك واألشـــقاء 
اآلخريـــن فـــي العائلـــة. إضافـــة إلـــى أن 
مالمـــح تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة تخللتهـــا 
تغييـــرات كبيـــرة على الشـــخصيات في 
تلـــك المراحل المبكرة مـــن حياتهم، في 
تلـــك الفتـــرة إذا رأينـــا شـــخًصا يتمتـــع 
بصفـــات لطيفة وجيدة، فمـــن المحتمل 
والـــوارد جًدا قيامه بأفعـــال لها عواقب 
وخيمـــة. فقـــد انخـــرط الكثيـــرون فـــي 
أســـلوب حياة يتيح لهـــم طرًقا مختلفة 
للخـــروج من البيئـــة المحيطة واألحياء 

التي عاشوا فيها.
لـــذا، كان الكفـــاح والمعاناة جـــزًءا كبيًرا 
مـــن أحداث تلـــك الفترة. وبالنســـبة إلى 
ذلك الطفل، فكل ما هو جميل من حوله 
كان بفضـــل أمـــه التـــي قـــررت أن تشـــق 
طريقها في الحياة بصعوبة ألنها قررت 
االعتنـــاء بصغيرهـــا بطريقـــة مختلفـــة. 

توفيـــر  أن  النـــاس  بعـــض  يـــرى  أعنـــي، 
الوســـيلة  يعتبـــر  االجتماعيـــة  الرعايـــة 

األمثل لرعاية الصغار.
ومـــن وجهـــة نظرها، لـــم يكـــن لديها أي 
خيار آخر ســـوى مواصلة الكفاح. إال أن 
االتجـــاه التصاعدي لألحداث يحمل في 
طياته الكثير من السخرية. السيما عند 
المضـــي قدًما في نمط الحياة ذاك. ومع 
ذلك، مّثل األشـــخاص الذين كانوا جزًءا 
مـــن حياتهـــا لكينـــان مفهوم االســـتقالل 
المالي. األمر الذي قاده بســـهولة للمضي 

قدًما في هذا االتجاه.
صف لنا شعورك وأنت تشاهد هذه  «

القصة والمواقف التي تتسم 
باألصالة والشجاعة في تلك الفترة 

الزمنية؟

لقد كان األمر حافاًل بالتشـــويق واإلثارة. 
فهنا نشهد اتجاًها مختلًفا من اإلثارة عن 
تلك التي تميز بها مسلسل “باور” صاحب 
النجاح منقطع النظير. وبالنسبة لي، فقد 

توجـــب علـــي المضـــي قدًمـــا بالعمل على 
إتمام هذا المشـــروع على الرغم من عدم 
امتالكنا أي أساسات ملموسة تدعم هذه 
الفكرة. فقد استطعنا تحقيق نجاح الفت 
فـــي مسلســـل “جوســـت” علـــى الرغم من 
تســـليطه الضـــوء على تركيبات ســـكانية 
وموضوعات مختلفة تماًما عن تلك التي 

رّكز عليها مسلسل “باور”.
وســـاهم وجـــود شـــخصية مايـــكل رينـــي 
بالتركيـــز  الجامعيـــة،  بالمرحلـــة  )طـــارق( 
علـــى تحديات جيـــل األلفيـــة، إذ موجود 
فـــي متناول أيديهـــم الكثير من الهواتف، 
ويواصل الشـــبان مشـــاهدة المسلســـالت 
عـــن  عوًضـــا  هواتفهـــم  عبـــر  واألفـــالم 
الجلـــوس في المنزل فضـــاًل عن تحديات 
أخـــرى من هـــذا القبيـــل. فكما هـــو معلم، 
درامـــا  “بـــاور”  مسلســـالت  كافـــة  تعتبـــر 
عائليـــة تركـــز علـــى شـــخصيات جوســـت 

وتاشا وطارق.
وترتبـــط هـــذه الديناميكية في مسلســـل 

فيمـــا  القصـــة.  بســـرد  كينـــان”  “رايزينـــج 
يدور “فورس” حول هذه األشياء. القطع 
الناقصـــة من حياة تومي، الذي اســـتطاع 
العثور على بعض التفاصيل التي ستتيح 
لـــه مواصلـــة الســـعي للبحث عـــن إخوته 
الســـيما وأنه في مرحلة مـــا لم يكن يعلم 
شيًئا عن والده. إن المسلسل في جوهره 
يرتكز علـــى الدراما العائليـــة. وبعيًدا عن 
عالـــم “بـــاور”، فإنني أتطلـــع لنجاح عظيم 

ضمن العديد من المشاريع األخرى.
بالحديث عن كينان، ما األحداث التي  «

يمكن أن تشهدها مسيرته؟ هل هي 
حكاية بلوغ سن الرشد، إذا جاز التعبير. 

لنتحدث قليًل عن ذلك وما الذي 
يمكننا توقع مشاهدته هذا الموسم؟

في واقع األمر، يركز المسلســـل على 

رحلة بلوغ ســـن الرشـــد، وسنرى في 
الخـــوف  مشـــاعر  األولـــى  الحلقـــات 
القويـــة التي تتملـــك والدته أكثر من 
لذلـــك، ســـيتوجب  آخـــر.  أي شـــيء 
علـــى كينـــان العمل في إطـــار القيود 
التي فرضتها والدته ليواصل التعلم 
واالنخـــراط فـــي نمـــط الحيـــاة هـــذا 

بصورة تتجاوز ما يتطلع إليه. 
كما سنشـــاهد حضوًرا الفًتا ألعمامه 
توجيًهـــا  لـــه  ســـيقدمون  والذيـــن 
مختلًفا وفريـــًدا من نوعه، ويعد عم 
كينـــان مارفيـــن، العـــم المفضل لدي. 
فهـــو يشـــبه إلى حـــد كبيـــر عمي في 
الحياة الواقعية )روب(. إنه باألحرى 
عمـــي روب. وقـــد اســـتطاع ساشـــا، 
أحـــد كتاب المسلســـل، القيـــام بعمل 

رائع هنا. فكما هو الحال عند الُكّتاب 
االســـتماع  ساشـــا  واصـــل  العظـــام، 
بأكملهـــا وعكـــس أدق  إلـــى قصتـــي 
التفاصيل وأغناها في القصة بشكل 

رائع.
من المعلوم أن شخصية كينان  «

تعتبر إحدى الشخصيات البارزة 
في عالم “باور”، فما األداء الذي 

يمكننا توقعه من ميكاي كورتيس 
والذي لعب دور كينان اليافع؟ 

لـــن يكـــون األمـــر صعًبـــا عليـــه. ألن 
تشـــبه  بطريقـــة  يتحـــدث  ميـــكاي 
الكلمـــات  حيـــث  حديثـــي،  طريقـــة 
المبهمـــة وأشـــياء مـــن هـــذا القبيـــل. 
وقـــد تمكن مـــن التقاط ذلـــك. أعني 

أنه يهتم حًقا بأدق التفاصيل.
كنت أفكر أنه يريد أن يسألني أسئلة 
مثـــل “كيـــف كنتـــم تتصرفـــون فـــي 
تلـــك الفترة الزمنيـــة” أو “بماذا كنتم 
تفكـــرون؟” وقلـــت، “لـــم نكـــن نفكر”. 
فنحـــن كنـــا نتصـــرف بتلقائيـــة وفًقا 
لمـــا تقتضيـــه األحـــداث خـــالل تلـــك 
المرحلـــة وفي تلك البيئـــة. ثم أدرك 
بـــدوره أننـــا لم نكـــن واعيـــن ألفعالنا 

في تلك المرحلة.
في حال أمكنك وصف مسلسل  «

“باور بوك III: رايزينج كينان” في 3 
كلمات، فماذا ستكون؟

أصالة وتشويق ودراما.

النجم “50 سنت“ عن “باور بوك III: رايزينج كينان“: مليء بالتشويق والدراما
يــروي مرحلــة المراهقــة فــي حيــاة كينــان ســتارك الشــهير باســم كيرتيس جاكســون
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“إيرباص” تتحدى “بوينج” 
بطائرة شحن جديدة

استهدفت شركة إيرباص األوروبية أحد 
لمنافستها بوينج  المعاقل األكثر ربحية 
شحن  نسخة  لطرح  بخطط  أمــس  يــوم 
“إيه 350”، مراهنة على أن  من طائرتها 
الطفرة التي سببتها جائحة كورونا في 
التسوق عبر اإلنترنت ستدوم أطول من 

األزمة الصحية العالمية نفسها.
إدارتــهــا  “إيـــربـــاص”: إن مجلس  وقــالــت 
“إيــه  وافــق على دخــول طــائــرة الشحن 
تعلن  لم  لكنها   ،2025 في  الخدمة   ”350

عن تعاقدات مع العمالء لبيع الطائرة.

أعلنــت شــركة بتلكــو أمس عــن نتائجها المالية للربــع الثاني مــن العام 2021، 
الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وكذلك لفترة الستة أشهر األولى 

)النصف األول( من هذا العام، الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وســـجلت بتلكـــو زيادة بنســـبة 3 % في 
صافي األرباح لمســـاهمي الشـــركة للربع 
الثانـــي مـــن العـــام 2021، إذ بلغت 17.8 
مليـــون   47.2( بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
دوالر ( بالمقارنـــة مع 17.3 مليون دينار 
بحرينـــي )45.9 مليـــون دوالر ( للفتـــرة 
ذاتهـــا مـــن العـــام 2020. وأعلنـــت بتلكو 
عـــن تحقيـــق صافـــي أربـــاح لمســـاهمي 
الشـــركة للنصـــف األول من 2021 بقيمة 
 99.5( بحرينـــي  دينـــار  مليـــون   37.5
مليـــون دوالر (، أي بزيادة نســـبتها 5 % 
مقارنـــة مع 35.9 مليـــون دينار بحريني 
)95.2 مليـــون دوالر ( للفتـــرة ذاتهـــا من 
الزيـــادة  هـــذه  وجـــاءت   .2020 العـــام 
نتيجـــة إلـــى ارتفـــاع إيـــرادات الشـــركة 
خالل الستة أشهر األولى من هذا العام. 
وبلغـــت العائـــدات علـــى الســـهم الواحد 
للربع الثاني من العام 2021، 10.7 فلًسا 
بالمقارنـــة مـــع 10.4 فلًســـا للربـــع الثاني 
من العام 2020، ما ســـاهم في الحصول 
الســـهم  22.7 فلًســـا عائـــًدا علـــى  علـــى 
الواحـــد لفترة النصـــف األول من 2021 
مقارنـــة مع 21.7 فلًســـا للفترة ذاتها في 

.2020
وبلغ إجمالي الدخل الشـــامل لمســـاهمي 
الشـــركة خـــالل الربـــع الثانـــي مـــن هـــذا 
العـــام 17.3 مليون دينار بحريني )45.9 
مليـــون دوالر (، أي بزيادة قدرها 30 % 
مقابل 13.3 مليون دينار بحريني )35.3 
مليـــون دوالر ( للربـــع الثانـــي من 2020. 
بنســـبة  زيـــادة  أيًضـــا  بتلكـــو  وســـجلت 
الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  فـــي   %  87
لمســـاهمي الشـــركة خالل النصف األول 
من العـــام 2021، إذ بلغـــت 47.2 مليون 

دينـــار بحرينـــي )125.2 مليـــون دوالر ( 
بالمقارنة مع 25.2 مليون دينار بحريني 
النصـــف  لفتـــرة   ) دوالر  مليـــون   66.8(

األول من 2020.
مـــن  الثانـــي  الربـــع  إيـــرادات  وشـــهدت 
العـــام 2021 نمـــًوا بنســـبة 7 %، وبلغت 
 261.0( بحرينـــي  دينـــار  مليـــون   98.4
مليـــون   92.2 مقابـــل   ) دوالر  مليـــون 
دوالر  مليـــون   244.6( بحرينـــي  دينـــار 
الماضـــي.  العـــام  مـــن  ذاتهـــا  للفتـــرة   )
وحققت الشـــركة كذلك إيـــرادات بقيمة 
198.2 مليـــون دينـــار بحرينـــي )525.7 
مليـــون دوالر ( لفتـــرة النصف األول من 
 %  4 بنســـبة  بزيـــادة  أي   ،2021 العـــام 
عـــن إيـــرادات الفتـــرة نفســـها مـــن العام 
2020، والتي بلغت 189.8 مليون دينار 
بحرينـــي )503.4 مليون دوالر (. وترجع 
هذه الزيادة بشـــكل أســـاس إلى ارتفاع 
الثابـــت  البرودبانـــد  خدمـــات  إيـــرادات 
البيـــع  وخدمـــات  الرديفـــة  والخدمـــات 
بالجملة على أســـاس ســـنوي بنســـبة 18 

% و16 % و5 % على حدة.
 4 بنســـبة  التشـــغيلية  األربـــاح  ونمـــت 
% فـــي الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2021، 
إذ بلغـــت 23.8 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
)63.1 مليـــون دوالر ( بالمقارنة مع 22.9 
مليـــون   60.7( بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
دوالر ( للفتـــرة ذاتهـــا فـــي العـــام 2020، 
بينما شـــهدت األرباح التشـــغيلية لبتلكو 
للنصـــف األول مـــن العـــام 2021 زيـــادة 
بنســـبة 4 %، مـــع تحقيـــق 49.3 مليـــون 
دوالر  مليـــون   130.8( بحرينـــي  دينـــار 
( مقابـــل 47.4 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
)125.7 مليون دوالر ( للفترة نفسها في 

.2020
وبلغـــت األربـــاح قبـــل تكاليـــف التمويل 
والضرائب واالســـتهالك واالستقطاعات 
)EBITDA( 41.7 مليـــون دينـــار بحريني 
)110.6 مليـــون دوالر ( فـــي الربع الثاني 
مـــن العـــام 2021، بزيـــادة قدرهـــا 3 % 
عـــن 40.3 مليون دينار بحريني )106.9 
مليـــون دوالر ( بالفترة ذاتها في 2020. 
وخـــالل النصف األول مـــن العام 2021، 
حققـــت األربـــاح قبـــل تكاليـــف التمويل 
والضرائب واالســـتهالك واالستقطاعات 
)EBITDA( ارتفاًعـــا بنســـبة 4 % مقابـــل 
الفترة نفســـها من العـــام 2020، إذ بلغت 
 217.0( بحرينـــي  دينـــار  مليـــون   81.8
مليون دوالر ( فـــي 2020، ووصلت إلى 
 226.5( بحرينـــي  دينـــار  مليـــون   85.4
مليـــون دوالر ( فـــي 2021. بينمـــا بلغت 
تكاليـــف  قبـــل  األربـــاح  هامـــش  نســـبة 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويـــل 

واالستقطاعات 43 %.
مـــا زالـــت الميزانيـــة العمومية للشـــركة 
الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي  مـــع  قويـــة 
العائـــدة إلـــى مســـاهمي الشـــركة بقيمـــة 
487.9 مليون دينـــار بحريني )1,294.2 
 ،2021 30 يونيـــو  فـــي   ) مليـــون دوالر 
أي بزيـــادة تبلـــغ 3 % عن 473.2 مليون 

دينـــار بحرينـــي )1,255.2 مليـــون دوالر 
( فـــي 31 ديســـمبر 2020. وبلـــغ إجمالي 
األصول 1,007.4 مليون دينار بحريني 
)2,672.1 مليـــون دوالر ( فـــي 30 يونيو 
2021، محقًقا زيادة بنســـبة 2 % مقابل 
992.2 مليون دينـــار بحريني )2,631.8 
مليـــون دوالر ( فـــي 31 ديســـمبر 2020. 
وارتفع صافي أصول بتلكو بنسبة 3 %، 
ليصـــل إلى 526.5 مليون دينار بحريني 
)1,396.6 مليـــون دوالر ( فـــي 30 يونيو 
مليـــون   512.1 مـــع  بالمقارنـــة   2021
دينـــار بحرينـــي )1,358.4 مليـــون دوالر 
( فـــي 31 ديســـمبر 2020. وبلغـــت قيمة 
النقد واألرصدة البنكية للشـــركة 196.4 
مليـــون دينـــار بحرينـــي )521.0 مليـــون 
دوالر (، مـــا يعكس األرباح النهائية للعام 
2020 البالغـــة 16.5 فلـــس لـــكل ســـهم، 

والمدفوعة في شهر أبريل 2021.
وقـــد أقـــر مجلـــس اإلدارة توزيـــع أرباح 
مرحليـــة على مســـاهمي الشـــركة بقيمة 
13.5 فلســـا للســـهم الواحد أو بما يعادل 
المدفـــوع  المـــال  رأس  مـــن   %  13.5
العـــام  مـــن  األول  النصـــف  عـــن  وذلـــك 
2021. وجـــاء القرار تماشـــًيا مع األرباح 
المرحلية الموزعة في النصف األول من 
العام 2020 وانطالًقا من حرص مجلس 

مجزيـــة  عوائـــد  تحقيـــق  علـــى  اإلدارة 
للمساهمين.

وعلق رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ 
عبـــدهللا بن خليفـــة آل خليفة على أداء 
شركة بتلكو في النصف األول من العام 
2021 قائـــاًل “إن أعضاء مجلس اإلدارة 
ســـعداء بأداء الشركة في النصف األول 
مـــن 2021. لقـــد شـــهدنا بدايـــة إيجابية 
لهـــذا العـــام ونحـــن مســـرورين بالتـــزام 
الوتيـــرة،  نفـــس  علـــى  بالعمـــل  الفريـــق 
مـــا انعكس علـــى النتائـــج الماليـــة للربع 
الثاني. فقد قامت بتلكو بتحقيق زيادة 
بنســـبة 4 % في اإليـــرادات، ما أدى إلى 
زيـــادة األربـــاح قبـــل تكاليـــف التمويـــل 
والضرائب واالســـتهالك واالستقطاعات 
فـــي  4 % وارتفـــاع  )EBITDA( بنســـبة 
صافي األرباح بنســـبة 5 % في األشـــهر 
الستة المنتهية في يونيو 2021. وبهذه 
المناســـبة، نود أن ُنشـــيد بجهود أعضاء 
الفريـــق التنفيـــذي فـــي إدارتهـــم الفعالة 
عـــالوة علـــى التزامهـــم بتنفيـــذ أهـــداف 

الشركة االستراتيجية”.
وأضـــاف الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل 
خليفـــة حديثـــه “يولـــي مجلـــس اإلدارة 

اهتماًمـــا كبيـــًرا بتحقيق عوائـــد مجزية 
للمســـاهمين، ويســـعدنا أن نشهد ارتفاع 
العائـــدات علـــى الســـهم الواحـــد لفتـــرة 
النصـــف األول من العـــام الجاري، لتصل 
إلى 22.7 فلًسا مقابل 21.7 فلًسا للفترة 

نفسها من العام 2020”.
شـــركة  أول  بكوننـــا  فخوريـــن  “نحـــن 
اتصـــاالت علـــى مســـتوى دول الخليـــج 
مجـــال  فـــي  ترخيـــص  علـــى  تحصـــل 
مـــع  المفتوحـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
تأسيس شـــركة بتلكو للخدمات المالية. 
تعكـــس هـــذه الخطوة تطلعـــات مجلس 
اإلدارة في التوجه نحو التحول الرقمي 
مـــع تعزيـــز وتنميـــة أعمـــال االتصـــاالت 

األساسية لشركة بتلكو”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
بتلكـــو ميكيـــل فينتـــر “نحـــن فخوريـــن 
بتحقيـــق نتائـــج ماليـــة قويـــة لألشـــهر 
الســـتة األولـــى مـــن العـــام 2021، حيث 
يدعمها نمو إيرادات خدمات البرودباند 
الثابـــت والخدمـــات الرديفـــة وخدمات 

البيع بالجملة”.

)التفاصيل في الموقع اإللكتروني(

المنامة - بتلكو

صــافــي أربــاح “بتلكــو” للنصــف األول
بــزيـــــادة نسـبـتـهـــــا 5 % عـلـــــى أســـــاس سنـــــوي

مليون دينار إلنشاء مبنى بمدرسة “أسماء ذات النطاقين”
ديــنــــــــار آالف   910 ـــ  بـ  14 دوار  ــي  فـ مــحــطـــــــــــــــــة  ــشــئ  ــن ت ــد”  ـــ ـــ ـــ ــزوي ــت ــل ل ــو  ـــ ـــ ــكـــ ــاب “ب

تنافســت 11 شــركة في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على مناقصة لشــؤون األشــغال بوزارة األشغال 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني إلنشــاء مبنى أكاديمي بمدرســة أســماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات في 
الحد، على أن يتم تنفيذ المشــروع في 18 شــهًرا، تم تعليق عطاء أحد الشــركات وكان أقل عطاء بنحو 1.025 مليون 

دينار لمجموعة بوخوة للمقاوالت والتجارة.

وفتـــح المجلس 4 مناقصات لشـــؤون 
ألعمـــال  أولهـــا  بالـــوزارة،  األشـــغال 
الســـهلة  لمدرســـة  الشـــاملة  الصيانـــة 
ســـار  ولمدرســـة  للبنـــات  االبتدائيـــة 
االبتدائيـــة للبنـــات تنافســـت عليهـــا 7 
شركات وكان أقل عطاء بقيمة 267.3 
ألـــف دينـــار، والثانية ألعمـــال الصيانة 
اإلعداديـــة  عالـــي  لمدرســـة  الشـــاملة 
االبتدائيـــة  عالـــي  ومدرســـة  للبنـــات 
للبنين تنافست عليها 6 شركات وكان 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 306.3 ألـــف دينار، 
فيمـــا تعلقت المناقصة الثالثة بتقديم 
الخدمـــات االستشـــارية االحتياطيـــة 
ومشـــاريع  تخطيـــط  إدارة  لمشـــاريع 
الصـــرف الصحي في مرحلتـــه الثالثة 
وكان  شـــركات   7 عليهـــا  تنافســـت 
أقـــل عطـــاء بنحـــو 183.3 ألـــف دينار، 
واألخيـــرة لتقديـــم خدمـــات تنظيـــف 

بالـــوزارة  األشـــغال  شـــؤون  مواقـــع 
تنافســـت عليها 13 شـــركة تـــم تعليق 

عطاء أحدها.
وفتح المجلس مناقصة لشركة بابكو 
للتزويد للتعاقد إلنشاء محطة خدمة 
للشـــركة فـــي دوار 14 بمدينـــة حمـــد 
وذلك في مدة 7 أشهر، تنافست عليها 
8 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء بقيمـــة 
R P CON�( 910 آالف دينـــار لشـــركة

STRUCTION( وأكبرهـــا بقرابـــة 1.2 
مليون دينار.

وكذلك فتح المجلس مناقصة لوزارة 
الصنـــدوق  مـــن  بتمويـــل  اإلســـكان 
الكويتي للتنميـــة االقتصادية العربية 
لتقديـــم الخدمـــات االستشـــارية فـــي 
مجـــال الخدمـــات القانونيـــة للـــوزارة 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان أقـــل 

عطاء بنحو 33.2 ألف دينار.

لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  وفتـــح 
الصحـــة للمرحلـــة الثانيـــة مـــن أعمال 
بمجمـــع  الطـــوارئ  قســـم  توســـعة 
السلمانية الطبي والتي تشمل األعمال 
الكهربائية، تنافســـت عليها 7 شركات، 
تـــم تعليق عطاء أحد الشـــركات وكان 

أقل عطاء بنحو 128.1 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتح 16 مناقصة تابعة لـ 
7 جهات حكومية بإجمالي 74 عطاء، 
في حين تـــم تعليق 7 عطاءات تابعة 
لــــ 6 مناقصـــات. وبلـــغ مجمـــوع أقـــل 
العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 4.2 مليون 

دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
نفـــط البحرين )بابكـــو(، أولهما لتوقيع 
اتفاقية لمدة 5 سنوات لتوفير الكرات 
لألعـــوام )2021 إلـــى 2026( الخاملـــة 
وفق المواصفات التقنية الصادرة من 

“بابكـــو” تنافســـت عليهـــا شـــركتان تم 
تعليق عطاء أحدها وأقل عطاء بنحو 
149.4 ألـــف دينار، والثانيـــة التفاقية 
زمنية مدتها 4 ســـنوات لتوريد أجهزة 
طبخ كهربائية وثالجات لبيوت مدينة 
العوالي تنافست عليها شركتان وكان 

أقل عطاء بنحو 195.2 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لـــوزارة 
أولهمـــا  واالتصـــاالت،  المواصـــالت 

االستشـــارية  الخدمـــات  لتقديـــم 
للحصول على رخصة تشغيل من قبل 
للواليـــات  الفيدرالـــي  الطيـــران  إدارة 
المتحـــدة األمريكيـــة تنافســـت عليها 
بعطـــاءات فنيـــة، والثانيـــة  شـــركتان 
لتوريـــد تجهيـــزات وتركيبـــات مبنـــى 
الجديـــد  الجويـــة  المراقبـــة  مركـــز 
بالوزارة تنافســـت عليها 3 شركات تم 
تعليق عطاء أحد الشركات وكان أقل 

عطاء بنحو 88.3 ألف دينار.
وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لشـــركة 
طيران الخليج، أولهما لشـــراء وتنفيذ 
وتخطيـــط  اإليـــرادات  تحليـــل  أداة 
ســـنوات   5 لمـــدة  وذلـــك  المبيعـــات 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة بنحـــو 
162.4 ألـــف دينـــار، والثانيـــة لتعييـــن 
مـــزود خدمـــة الصيانـــة لصالـــة الصقر 
الذهبـــي بطيـــران الخليج فـــي المبنى 
4 فـــي لنـــدن وذلـــك لمـــدة 5 ســـنوات 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان تـــم تعليـــق 
بنحـــو  عطـــاء  أقـــل  وكان  العطاءيـــن 

502.9 ألف دينار.
لهيئـــة  مناقصتيـــن  المجلـــس  وفتـــح 
لتزويـــد  أولهمـــا  والمـــاء،  الكهربـــاء 
البيانـــات  تحصيـــل  نظـــام  وتركيـــب 
GRID� الذكيـــة  العـــدادات  )وإدارة 
STREAM AIM( تقدمت إليها شـــركة 
 172.2 بنحـــو   )PH TRADING(
ألـــف دينـــار، والثانيـــة إلدارة المخازن 
قواطـــع  لشـــراء  بالهيئـــة  المركزيـــة 
كهربائيـــة تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات 
ألـــف   39.5 بنحـــو  أقـــل عطـــاء  وكان 

دينار.

ميكيل فينترالشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة

37.5
مليــون دينــار

باريس - رويترز

جارتنر: نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 4.6 %

بلــغ إجمالــي شــحنات أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية في جميــع أنحاء العالــم 71.6 مليون وحــدة في الربع 
الثانــي مــن عــام 2021، بزيــادة قدرهــا %4.6 عن الربــع الثاني من عــام 2020، وذلك وفًقــا للنتائج األولية 
الصــادرة عــن شــركة الدراســات واألبحاث العالمية جارتنــر. وعلى الرغم من اســتمرار الطلب على أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية بمستويات أعلى من تلك التي ُسجلت قبل انتشار الجائحة، إال أن مستويات الطلب 
سجلت تباطؤًا ملحوظًا في النمو مقارنة بنسبة النمو االستثنائية التي بلغت %35.7 في الربع األول من 
عام  2021 مقارنة بالعام السابق. ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأثير النقص المستمر في توريد المكونات.

ــذا الــســيــاق نــقــل بيان  وفـــي هـ
األبحاث  مدير   ، عــن  صحافي 
كيتاجاوا  لدى جارتنر: ميكاكو 
فــي  الـــعـــالـــمـــي  الـــنـــقـــص  “أدى 
أشـــبـــاه الــمــوصــالت وتــأثــيــرهــا 
ــى  ــد الــمــكــونــات إل ــوريـ عــلــى تـ

تأخير وصــول طــرازات أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية المحمولة 
ــســوق إلــى  لــلــمــؤســســات إلـــى ال
إلــى  ــك  ــ ذل وأدى  يـــومـــًا.   120
ــار فـــي فــواتــيــر  ــعــ زيــــــادة األســ
الــــمــــواد، والــــــذي بــــــدوره رفــع 

للمستخدمين  بالنسبة  األسعار 
الــنــهــائــيــيــن. ومـــن الــمــتــوقــع أن 
ــى  ــار إل ــعــ ــاع األســ ــفــ ــ يـــــؤدي ارت
ــى أجــهــزة  ــطــلــب عــل ــع ال ــراجـ تـ
الــكــمــبــيــوتــر الــشــخــصــيــة خــالل 
االثني عشر  إلى  الستة  األشهر 

القادمة”.
الثالث  وقد حافظت الشركات 
ــزة  ــهـ ــوق أجـ ــ ــــرى فــــي ســ ــب ــكــ ــ ال
العالمية  الشخصية  الكمبيوتر 
السنوي  نموها  مستويات  على 
حافظت  حــيــث  تــغــيــيــر،  دون 
شركة لينوفو على المركز األول 

من حيث حجم الشحنات
من  متتالية  أربـــاع  ثــالثــة  بعد 
الــنــمــو الـــمـــكـــون مـــن رقــمــيــن، 
ــزة  ــ ــهـ ــ تـــــراجـــــعـــــت ســـــــــوق أجـ
ــشــخــصــيــة فــي  ــر ال ــيــوت ــكــمــب ال
الواليات المتحدة بنسبة 3.7% 
في الربع الثاني من عام 2021. 

المحرر االقتصادي

أمل الحامد



اليوم انطالق ألعاب القوى.. عروس األلعاب األولمبية

سمو الشيخ خالد بن حمد يؤكد على أهمية االستمرار في األداء البطولي

تنطلـــق اليوم منافســـات ألعاب القـــوى “أم األلعاب” 
ضمـــن  وذلـــك  األولمبيـــة  األلعـــاب  دورة  عـــروس 
منافسات “أولمبياد طوكيو 2020” التي تستضيفها 

اليابان حتى 8 أغسطس المقبل.
ملعـــب طوكيـــو األولمبـــي الـــذي احتضـــن افتتـــاح 
الـــدورة ســـيكون مســـرحا لمنافســـات ألعـــاب القوى 
فيمـــا سيســـتهل منتخبنـــا الوطني مشـــاركته اليوم 
الســـاعة 9:30 صباحا بتوقيت اليابان )3:30 صباحا 
بتوقيـــت مملكة البحرين( عبـــر العداء جون كيبيت 
فـــي التصفيـــة األولـــى لســـباق 3 آالف متـــر موانـــع 

للرجال؛ بهدف التأهل لألدوار القادمة.
العـــداء جون كيبيت البالغ مـــن العمر 26 عاما تأهل 
لألولمبيـــاد بعدمـــا حقـــق الرقم التأهيلـــي )8.20.78 
دقيقـــة( بينمـــا أفضـــل رقـــم شـــخصي ســـجله كان 

8.09.62 دقيقة.
ويشـــارك اتحـــاد ألعـــاب القـــوى فـــي دورة األلعـــاب 
األولمبية بـ 13 عداء وعداءة بينهم 8 عدائين وهم 
الصديق ميخو في )ســـباق 1500 متر(، عبدالرحمن 
محمود )دفع الجلة(، بيرهانو بيالو ودوايت فيكادو 
وشـــومي  بيكيلـــي  أليمـــو  للرجـــال(،  متـــر  آالف   5(
ديجاسا، الحسن العباسي )ماراثون الرجال(، وأخير 
جون كيبيـــت )3 آالف متر موانع(، فيما تضم قائمة 
العداءات خمس العبات وهن: وينفرد يافي )سباق 
3 آالف متـــر موانـــع(، كالكيدان بفيكادو )ســـباق 10 
آالف (، أمينـــات جمـــال )400 متـــر(، ايونيس جومبا 

وتاج دابا )ماراثون السيدات(.
وتعتبـــر ألعاب القـــوى صاحبة اإلنجـــازات الوحيدة 
لمملكـــة البحريـــن بـــدورة األلعـــاب األولمبيـــة بعدما 
حققـــت العداءة مريم جمـــال الميدالية الذهبية في 

ســـباق 1500 متـــر بأولمبيـــاد لنـــدن 2012، وفـــازت 
العـــداءة روث جيبيـــت بالمركـــز األول والميداليـــة 
الذهبيـــة فـــي ســـباق 3 آالف متـــر موانـــع، وفـــازت 
ايونيـــس كيـــروا بالمركز الثانـــي والميدالية الفضية 

بسباق الماراثون في أولمبياد ريو 2016.
وقد وصـــل معظم العدائين والعداءات إلى طوكيو 
وبـــدأوا التحضيـــر واإلعـــداد للمشـــاركة األولمبيـــة 
وسط متابعة من قبل الوفد اإلداري لمنتخب ألعاب 

القوى والبعثة اإلدارية لمملكة البحرين.

سفير اليابان السابق بالبحرين .. متطوع 
بالبعثة البحرينية

يعشـــق الشـــعب الياباني العمل والمثابرة حتى سن 
متقـــدم من العمر مهما كانـــت مناصبهم ومؤهالتهم 
العلميـــة ومكانتهم في المجتمـــع ألن العمل وتقديم 
يـــد المســـاعدة للجميـــع هـــو هدفهـــم وهـــو مـــا يميز 
المتطوعيـــن فـــي دورة األلعاب األولمبيـــة “أولمبياد 
طوكيـــو 2020” والذيـــن يعملـــون بـــال كلـــل أو ملـــل 

لخدمة الوفود المشاركة.
شـــاءت الصـــدف أن يكون من بيـــن المتطوعين مع 
الوفـــد البحريني ســـفير اليابان الســـابق لدى مملكة 
البحريـــن Kiyoshi Asako وهو دبلوماســـي ياباني 
كان يعمـــل نائبـــا لســـفير البحرين مـــن 2003 وحتى 
2005 قبل أن يعين كسفير لدى البحرين في 2014 

كما أنه عمل في العديد من الدول العربية.
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة رئيس 
وفـــد مملكة البحرين بأولمبياد طوكيو 2020 التقى 
بالجهـــود  مشـــيدا  طوكيـــو،  فـــي   Kiyoshi Asako
التـــي بذلهـــا خالل فتـــرة عمله بالبحريـــن من خالل 

تعزيز العالقات القويـــة بين البحرين ودولة اليابان 
الصديقة، كما أشـــاد بدوره في تسهيل مهمة البعثة 

البحرينية في طوكيو حاليا.
اعتـــزازه  عـــن   Kiyoshi Asako عبـــر  وبـــدوره 
بالفتـــرة التـــي قضاها ســـفيرا فـــي مملكـــة البحرين 
لـــدى اليابـــان ومـــا لقيه من كـــرم الضيافـــة وحفاوة 
االســـتقبال مســـتذكرا العديد من المسؤولين الذين 
التقاهـــم وعمل معهم عندما كان علـــى رأس البعثة 
الدبلوماســـية لبـــالده، متمنيـــا للبحريـــن المزيـــد من 

التوفيق والنجاح.

منتخب اليد يواجه اليابان بشعار الفوز

يدخـــل منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة اليـــد بشـــعار 
الفـــوز وال بديـــل ســـواه عندمـــا يواجـــه المنتخـــب 
الياباني المســـتضيف اليوم الســـاعة 11:00 صباحا 
بتوقيـــت اليابـــان )الســـاعة 5:00 صباحـــا بتوقيـــت 
مملكة البحرين( ضمن الجولة الرابعة من منافسات 
دورة األلعـــاب األولمبيـــة “أولمبيـــاد طوكيـــو 2020” 
والذي تستضيفها اليابان حتى 8 أغسطس الجاري.
وكان منتخبنـــا قـــد خســـر فـــي مواجهاتـــه الثـــالث 
أمـــام كل مـــن الســـويد والبرتغـــال والدنمـــارك وهـــو 
يحتـــل المركـــز الخامـــس ضمـــن المجموعـــة الثانية 
بفـــارق األهداف عن اليابـــان صاحب المركز األخير، 

والفريقان لم يحققا أي انتصار.
ويتصـــدر المجموعـــة المنتخـــب الدنماركـــي بطـــل 
العالـــم وحامل ذهبيـــة أولمبياد ريو 2016 بـ 6 نقاط 
يليـــه الســـويد بــــ 6 نقـــاط ثم مصر بــــ 4 نقـــاط بينما 

يحتل البرتغال المركز الرابع بنقطتين.
الفـــوز على اليابان ســـيجعل حظوظنـــا قائمة لغاية 
الجولة الخامســـة واألخيرة في بلـــوغ دور الثمانية 

وتحقيـــق إنجـــاز تاريخـــي بالوصـــول ألول مرة إلى 
هـــذه المرحلـــة من األولمبيـــاد بعدما نجـــح منتخب 
المحاربين في التأهل ألولمبياد طوكيو 2020 ألول 
مـــرة في تاريخه. ويتعين علـــى منتخبنا الفوز على 
اليابان اليوم والتغلب على مصر في الجولة القادمة 
مع فـــوز أو تعادل اليابان مـــع البرتغال؛ لكي يضمن 
بلـــوغ دور الثمانية وأما في حال فوز البرتغال على 
اليابـــان وتعادلـــه مـــع منتخبنا في النقـــاط )4 نقاط( 

سيتم اللجوء إلى فارق األهداف.
وتمثـــل المواجهـــة أهميـــة كبيـــرة لمنتخبنـــا بقيادة 
المـــدرب اآليســـلندي آرون كريستيانســـون والـــذي 
يســـعى لتحقيق أول انتصار فـــي األولمبياد وتعزيز 
علـــى  باالعتمـــاد  الثمانيـــة  دور  بلـــوغ  فـــي  آمالـــه 
التشـــكيلة المكونة من الالعب محمد عبدالحســـين 
فـــي حراســـة المرمـــى وحســـين الصيـــاد فـــي مركز 
صانع اللعب، ومهدي ســـعد أو حســـن الســـماهيجي 
فـــي مركز الجناح األيســـر، وأحمد جـــالل في مركز 
الجنـــاح األيمن، بينما ســـيلعب علي ميرزا في مركز 
البـــاك اليســـار ومحمـــد حبيـــب بمركز البـــاك اليمين، 
فيمـــا ســـيكون محمـــد ميـــرزا أو علـــي عيـــد بمركـــز 
الدائـــرة مـــع احتمـــال إجراء بعـــض التغييـــرات في 

التشكيلة بحسب رؤية المدرب.

 التمزق يبعد كميل محفوظ 

تعـــرض العـــب منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة اليد 
كميـــل محفـــوظ إلـــى إصابـــة فـــي إحـــدى الحصص 
مـــع  مشـــواره  اســـتكمال  مـــن  لتحرمـــه  التدريبيـــة 
منتخب المحاربين. ووفقا للتشـــخيص الطبي، فإن 
إصابـــة محفـــوظ عبـــارة عن تمزق في اليـــد وهو ما 
حـــال دون قدرتـــه علـــى مواصلة اللعب مـــع الفريق 

في آخر مواجهتين. وبناء على ذلك، فإنه لن يتمكن 
من اإللتحـــاق بالفريق خـــالل المباريات والحصص 
مـــع  بطاقتـــه وســـيبقى  اســـتبدال  بعـــد  التدريبيـــة 
الالعبيـــن في القرية الرياضية، حيث تم اســـتبداله 
بالالعب بالل بشام الذي انضم إلى الفريق مؤخرا.

البعثـــة البحرينيـــة تتمنـــى لالعـــب كميـــل محفوظ 
الشـــفاء العاجل والعـــودة إلى المالعـــب، وما عليك 

شر يا كميل.

خطأ فني يلغي نتيجة السباح عبداهلل عيسى

لـــم يحالـــف الحـــظ الســـباح عبـــدهللا عيســـى فـــي 
تحطيم رقمه الشخصي في التصفية األولى لسباق 
100 متـــر فراشـــة الذي أقيم أمس ضمن منافســـات 
دورة األلعـــاب األولمبيـــة “أولمبيـــاد طوكيـــو 2020” 
عندما ارتكب خطأ فنيا باالنطالقة لتلغى نتيجته.

وكان عبـــدهللا عيســـى وفقـــا للنتائـــج األولية حقق 
المركـــز الثالـــث بعدمـــا قطـــع مســـافة الســـباق بزمن 
يوســـف  الســـعودي  الســـباح  جـــاء  ثانيـــة،   58:83
بوعريـــش فـــي المركـــز الثانـــي بزمـــن 56:29 ثانيـــة 
“كـــوردو  األنغولـــي  الســـباح  األول  المركـــز  وحقـــق 

سلفادور” بزمن 55:96 ثانية.
وقد شـــهد الســـباق سمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة رئيـــس وفد مملكـــة البحريـــن بأولمبياد 
طوكيو 2020 ومحمد حســـن النصـــف األمين العام 
للجنة األولمبية نائب رئيس الوفد والبعثة اإلدارية.
وعقـــب نهايـــة الســـباق قال عبـــدهللا عيســـى إنه لم 
يوفـــق فـــي الســـباق ولكـــن النتيجـــة ليســـت نهايـــة 
المطـــاف؛ ألنـــه مازال فـــي مقتبـــل العمر والمشـــوار 
أمامـــه طويل، مضيفـــا “عمري 18 عامـــا ولم أتدرب 
بالصـــورة الكافية بســـبب جائحة كورونـــا )كوفيد – 
19(.. وأتمنـــى تشـــريف الوطـــن في االســـتحقاقات 

القادمة”.
وأكـــد عيســـى بأنـــه قـــدم كل مـــا لديـــه في الســـباق 
وأنـــه يعتز بهذه المشـــاركة األولمبيـــة وهو في هذه 
الســـن بعدما تم ترشـــيحه من قبل االتحـــاد الدولي 
فـــي  يوفـــق  بـــأن  متمنيـــا  للســـباحة،  والبحرينـــي 

السباقات القادمة.
وتخوض الالعبة نور يوســـف طه منافســـات سباق 
50 متر ســـباحة حرة الســـاعة 7:23 مساء بتوقيت 

اليابان )1:23 ظهرا بتوقيت مملكة البحرين(.

سمو الشيخ عيسى بن علي مع سفير اليابان السابق لدى البحرين

التأهل لدور الثمانية هدف منتخب المحاربينجانب من سباق السباحةجون كيبيتكميل محفوظنور يوسف طه

البعثة البحرينية تتابع السباق

طوكيو  حسن علي:

أكــد النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيــس الهيئة العامة 
للرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
علــى أهميــة االســتمرار فــي األداء البطولــي والتمثيــل المشــرف فــي دورة األلعــاب 
األولمبية الثانية والثالثون في العاصمة اليابانية طوكيو “أولمبياد طوكيو 2020”، 
مطالبا أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد لمواصلة الجهود المشرفة إلحراز النتائج 
التــي تليــق بالمكانــة المتميــزة التــي تحظى بها كــرة اليــد البحرينية إقليميــا وقاريا 

وعالميا.

وجـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء ســـموه بأعضاء 
المنتخـــب الوطنـــي لكرة اليد عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، بحضور ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
نائـــب رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
رئيس وفد مملكة البحرين المشـــارك في 
أولمبيـــاد طوكيـــو ٢٠٢٠، واألميـــن العـــام 
للجنـــة األولمبية البحرينيـــة نائب رئيس 

الوفد محمد حسن النصف.
وفي بداية اللقاء، نقل سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ألبطـــال المنتخـــب 
الوطنـــي لكرة اليـــد تحيات عاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفـــة، وتمنيـــات جاللته لهـــم بالتوفيق 
فيمـــا تبقى مـــن منافســـات دورة األلعاب 
األولمبيـــة، وحرص واهتمـــام  ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، لتهيئة 
المنتخـــب  ألعضـــاء  المناســـبة  األجـــواء 
الوطني للتركيز فيما تبقى من منافسات.

كما نقـــل لهم تحيات ممثـــل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
ومتابعة ســـموه المســـتمرة لهم وتمنياته 
لهـــم بتحقيق أفضل النتائج واالســـتمرار 

في األداء المشـــرف والحـــرص على رفع 
علم مملكة البحرين.

وحـــث ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أبطـــال اليـــد، لالســـتمرار بـــاألداء 
المشـــرف والبطولـــي الـــذي يعكـــس روح 
العزيمـــة واإلصـــرار لديهـــم فـــي رفع علم 

مملكة البحرين عاليا.
االســـتمتاع  “عليكـــم  ســـموه:  وأضـــاف 

والمثابـــرة  الرياضيـــة  بالمنافســـات 
واالنضباط واالستمرار بالروح التنافسية 
العالية والســـعي للتأهل للمرحلة القادمة 
والتركيـــز فيما تبقى من منافســـات دورة 

األلعاب األولمبية”.
وأعرب ســـموه عن ثقته في قدرة أبطال 
اليـــد على االســـتمرار في تمثيـــل المملكة 
بأفضـــل صـــورة، حاثـــا ســـموه الجميع أن 

يقدمـــوا أفضل ما لديهـــم لتحقيق أفضل 
النتائـــج والمســـتويات والســـعي للتأهـــل 
يعتبـــر  والـــذي  الثمانيـــة،  دور  وبلـــوغ 
إنجـــاًزا تاريخًيا لكـــرة اليد البحرينية في 
دورة األلعـــاب األولمبيـــة. متمنيـــا ســـموه 
للمنتخـــب التوفيـــق والنجـــاح فيما تبقى 

من منافسات دورة األلعاب األولمبية.
المنتخـــب  أعضـــاء  أعـــرب  وبدورهـــم، 

الوطنـــي لكـــرة اليـــد عـــن بالـــغ شـــكرهم 
وتقديـــره لدعـــم ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة وتحفيزه لهـــم، متمنين 
تقديم االداء البطولـــي والمميز وتحقيق 
نتائج ايجابية فـــي المباراة القادمة أمام 
المنتخـــب الياباني، والتي ســـتجرى يوم 
غـــد الجمعة في تمام الســـاعة الخامســـة 

صباحا بتوقيت مملكة البحرين.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:
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جـــون كيبيــــــت يفتتـــح المشاركــــــة البحرينيــــــة بتصفيـــــات 3 آالف متـــر موانـــع

ــال الــمــرئــي ــ ــصـ ــ ــر االتـ ــبـ ــب الـــيـــد عـ ــخ ــت ــن ــاء م ــضـ ــأعـ لـــــدى لـــقـــاء ســـمـــوه بـ

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة



سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل منتخب ألعاب القوى

أشــاد نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة رئيس وفــد مملكــة البحرين 
بأولمبيــاد طوكيــو 2020 ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفة 
باإلنجــازات الكبيــرة التي حققتها رياضة ألعاب القوى البحرينية على امتداد 
مســيرتها الســابقة، معربــا عــن أملــه فــي أن تواصــل أم األلعــاب تألقهــا فــي 

أولمبياد طوكيو 2020.

جاء ذلك لدى اســـتقبال ســـموه عضو 
القـــوى  ألعـــاب  اتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
ومديـــر المنتخبات محمـــد عبدالعزيز 
والعبـــي  واإلداري  الفنـــي  والطاقـــم 
والعبـــات منتخب ألعاب القـــوى بمقر 
البعثة البحرينية في القرية الرياضية 
بحضـــور األمين العام للجنة األولمبية 
حســـن  محمـــد  الوفـــد  رئيـــس  نائـــب 

النصف.
ورحب ســـموه بمنتخـــب ألعاب القوى 
ونقل لهم تحيات النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة، رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  الشـــيخ خالـــد 
مشـــيدا بالتحضيـــرات التـــي قـــام بها 
االتحـــاد برئاســـة محمـــد عبداللطيـــف 
بـــن جالل مـــن أجل االســـتعداد لدورة 
األلعـــاب األولمبية، مضيفا ســـموه بأن 
ما حققه أبطال وبطالت ألعاب القوى 
في مختلف االســـتحقاقات اإلقليمية 
للفخـــر  مبعـــث  واألولمبيـــة  والقاريـــة 
واالعتـــزاز وهو ما يدعو إلى مضاعفة 

الجهود لمواصلة مسيرة اإلنجازات.
وأكـــد ســـموه دعـــم ووقـــوف اللجنـــة 

ألعـــاب  منتخـــب  بجانـــب  األولمبيـــة 
العدائيـــن  ســـموه  مطالبـــا  القـــوى 
والعـــداءات بتكثيـــف جهودهـــم مـــن 
أجـــل تحقيـــق النتائج المرجـــوة منهم 
التتويـــج،  منصـــات  علـــى  والصعـــود 
متمنيا ســـموه بأن تتكلل هذه الجهود 
للعـــودة بحصـــاد جيد مـــن الميداليات 
الملونة في حال سارت الظروف وفق 

الخطة المرسومة للمشاركة.
وبـــدوره أعرب محمـــد عبدالعزيز عن 
خالص شـــكره وتقديره لســـمو الشيخ 
عيســـى بن علي بن خليفـــة آل خليفة 
على دعم واهتمام ســـموه، مؤكدا بأن 
حرص سموه على لقاء منتخب ألعاب 
القوى هو مبعث للفخر واالعتزاز وهو 
دافع لتقديم أفضل مســـتوى، مشـــيدا 

بوقفة ودعم سموه.
كمـــا أثنـــى عبدالعزيـــز علـــى مســـاندة 
األميـــن العـــام محمـــد حســـن النصـــف 
احتياجـــات  كافـــة  لتلبيـــة  وســـعيه 
وتقديـــم  القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب 
كذلـــك  مثمنـــا  الالزمـــة،  التســـهيالت 
جهـــود البعثـــة اإلداريـــة برئاســـة حمد 

بوحجي وباقي األعضاء.
عامـــة  لمحـــة  عبدالعزيـــز  وقـــدم 

وأبـــرز  القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب  عـــن 
فيهـــا  سيشـــارك  التـــي  المســـابقات 
بـــأن  مؤكـــدا  والعـــداءات،  العـــداؤون 
المنتخـــب يحظـــى بمتابعـــة واهتمـــام 
رئيس االتحـــاد محمد عبداللطيف بن 
جـــالل الذي يعتبر الغائب الحاضر في 
طوكيو 2002 بســـبب اهتمامه الكبير 
تلـــك  بـــأن تثمـــر  بالمشـــاركة، متمنيـــا 
الجهـــود عـــن تحقيـــق نتائـــج ايجابية 
القـــوى  ألعـــاب  ســـمعة  مـــع  تتناســـب 

البحرينية.
سمو الشيخ عيسى بن علي يتوسط منتخب ألعاب القوى

سموه متحدثا لمنتخب ألعاب القوى

أشـــار مصـــدر “البـــالد ســـبورت” إلـــى أن العـــب كـــرة اليـــد 
الشاب أحمد رجب محاط بعدة عروض للموسم الرياضي 

الجديد.
وبيـــن المصـــدر أن رجـــب الـــذي يمتلـــك حريـــة االنتقـــال، 
تلقـــى عرًضـــا للتجديـــد مـــن نـــادي البحريـــن الـــذي مثلـــه 
بالموســـم الماضي، وعرضين آخرين يريدان التوقيع معه 

واالستفادة من خدماته في صفوفهما. 
وأوضـــح المصدر أن رجب الذي لعب مع فريق أم الحصم 
ســـابًقا، متريث بقرار حســـم وجهته القادمة؛ كونه يدرس 
العـــروض المقدمـــة لـــه بهـــدوء مـــن أجـــل انتقـــاء العرض 

األنسب له.
وأكد المصدر أن وجود عرضين آخرين لرجب قد يصعب 
األمـــور أمـــام نـــادي البحرين الســـاعي إلبقـــاء الالعب في 
صفوفـــه، خصوًصـــا أن الجهـــاز اإلداري والفنـــي للفريـــق 
علـــى دراية تامـــة بإمكانات الالعـــب ومكانته في صفوف 
“الغزال”، وهذا ما يعني أن المفاوضات قد تتكثف بصورة 
أكبـــر في األيام المقبلـــة من أجل الوصول لصيغة توافقية 

ترضي األطراف المعنية.
ويعتبـــر رجب مـــن العناصر المميزة في الســـاحة المحلية، 
وبـــرز في صفـــوف أم الحصـــم والبحرين أخيـــًرا، بقدراته 
الفنيـــة عبـــر إجادتـــه لصناعـــة اللعـــب وتســـجيل األهداف 

باالختراقات إضافة لقوته بالجوانب الدفاعية.

أحمد رجب

البحريــن يســعى إلبقــاء الالعــب أمــام عرضيــن آخرين
أحمد رجب.. بين التجديد والرحيل

اللجنة اإلعالمية

عبــر نائــب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ دعيج بن 
ســلمان آل خليفــة عــن خالــص تعازيــه وعميق حزنــه لألســرة الرياضية 
علــى رحيــل الشــيخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة الرئيــس الســابق 
لالتحاد البحريني لكرة الســلة والرئيس الســابق لجهاز كرة السلة بنادي 

المحرق.

وأكـــد الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة أن الفقيـــد تـــرك بصمته 
الواضحـــة فـــي تاريـــخ كرة الســـلة 
عطائـــه  خـــالل  مـــن  البحرينيـــة، 
الكبير للعبة خالل ســـنوات رئاسته 
الســـلة،  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
مشـــيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه 
الفقيد في صنع أمجاد فريق السلة 
ليكـــون  وقيادتـــه  المحـــرق  بنـــادي 
أحـــد أقطـــاب اللعبـــة فـــي المملكـــة 
لمنصـــات  بوصولـــه  والمســـاهمة 
التتويج في العديد من المناسبات.

وأعـــرب الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
أســـفه  عظيـــم  عـــن  خليفـــة  آل 
للخسارة التي تعرضت لها الرياضة 
الســـلة  وكـــرة  عمومـــا،  البحرينيـــة 
ونـــادي المحـــرق خصوصـــا، مؤكدا 
مـــن  يعـــد  كان  الفقيـــد  أن  علـــى 
القيادات الرياضية التي يشـــهد لها 
بحســـن القيادة والعطاء الكبير في 

خدمة الوطن.
فـــي حيـــن جـــدد الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفـــة تعازيـــه وحزنه 
عـــن  معبـــرا  الفقيـــد،  رحيـــل  علـــى 

مواســـاته ألســـرته وذويـــه، داعيـــا 
هللا العلـــي القديـــر أن يتغمد الفقيد 
بواســـع رحمته ورضوانه ويســـكنه 
فســـيح جناتـــه، وأن يلهمهم الصبر 
والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

البحرينيــة للرياضــة  خســارة  يعــد  رحيلــه  أن  أكــد 
دعيج بن سلمان ينعى محمد بن عبدالرحمن
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دون شك، سيكون الموسم الرياضي البحريني لكرة القدم 
2021 / 2022 بطابعة أردنية كبيرة، بعدما صوبت األندية 

المحلية بوصلتها لالعب والمدرب األردني.
األهلي يعتبر صاحب النصيب األكبر في هذا األمر، حيث 
جـــدد ثقتـــه بالالعـــب زيـــد جابـــر لموســـم ثـــاٍن وتعاقد مع 
الالعب يزن ثلجي، كما هناك أخبار إعالمية بقوة، ترشـــح 
وجـــود العب ثالث فـــي صفوفه وهو عبدهللا العطار، فيما 
نـــادي الخالديـــة “الوافـــد الجديد” لـــدوري ناصـــر بن حمد، 
أعلن قبل أيام قليلة عن تعاقده مع الالعب صالح راتب.

نـــادي الشـــباب الـــذي ســـيلعب فـــي دوري الدرجـــة الثانية 
تعاقـــد مع المـــدرب األردنـــي إبراهيم حلمي ليقـــود فريقه 
األول والـــذي جلـــب معـــه مواطنه فـــراس الخوالدة ضمن 

الجهاز الفني. 
المحرق هو اآلخر له نصيب من المحصلة األردنية، حيث 
وبحســـب األخبـــار المتاحـــة، بصـــدد اســـتقبال العبـــه نور 
الروابـــدة كمـــا هناك أخبـــار عـــن احتمالية وجـــود إبراهيم 

سعادة في صفوفه أيًضا.

األيـــام المقبلة قد تشـــهد زيادة أســـهم األردنييـــن بمالعبنا 
وخصوًصا أن الالعب األردني يتميز باإلمكانات والقدرات 
الفنيـــة المميـــزة التـــي تصنـــع الفـــارق وتعطيـــه األفضليـــة 
للتواجـــد فـــي دورينا من جهة، وفي ظـــل إمكانات أنديتنا 

من إحداث التوافق في الجانب المادي من جهة أخرى.

العب الخالدية صالح راتب

األهلــي بالعبين وقــد ينضــم الثالث والشــباب بمدربين
ارتفاع أسهم األردنيين في مالعب دورينا

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

يبـــدأ المنتخـــب الوطنـــي للشـــباب لفنون 
القتال المختلطة اليوم “الجمعة” مشواره 
في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة 
تحـــت 18 عامـــا، والتـــي ينظمهـــا االتحاد 
IM� “الدولـــي لفنـــون القتـــال المختلطـــة 

MAF” في العاصمة البلغارية صوفيا.
وكان المنتخـــب قد وصل إلى بلغاريا في 
وفـــد يترأســـه رئيـــس االتحـــاد البحريني 
لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، 
ويتكون من عضـــو مجلس إدارة االتحاد 
المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي 
حمـــد األحمد والمـــدرب الوطني يوســـف 
الكوهجـــي، والمقاتليـــن، هـــم: محمـــد بن 
زيمـــان، حمـــزه الحـــاي، محمـــد الســـميع، 
حمد مرهون، علي مرهون، سعود سلمان 

وعبدهللا قحطان.
االتحـــاد  رئيـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
البحرينـــي لفنون القتال المختلطة محمد 

علـــي قمبـــر، أن مشـــاركة المنتخـــب تأتي 
للنائـــب  المســـتمرة  للتوجيهـــات  ترجمـــة 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومتابعة 
نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 

سمو الشـــيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
وذلك تعزيزا للحضـــور المتواصل لمملكة 
البحرين بكافـــة المنافســـات الدولية، من 
خالل مشاركة أبطال المملكة في مختلف 
الفئـــات، متمنيـــا قمبر التوفيـــق للمنتخب 
الوطنـــي فـــي مشـــاركته الدوليـــة، ورفـــع 
اسم المملكة والحفاظ على صدارتها في 

منصات التتويج العالمية.

وفد منتخب الشباب لفنون القتال المختلطة

تعزيًزا للحضور المتواصل لمملكة البحرين بكافة المنافسات الدولية
”IMMAF“ الشباب لفنون القتال المختلطة” يشارك بعالمية“

دعيج بن سلمان

ــور المشـــرف ــم علـــى الظهـ ــد وحفزهـ ــد بـــن حمـ ــيخ خالـ ــمو الشـ ــات سـ ــم تحيـ نقـــل لهـ
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تمكــن علمــاء فلــك مؤخــرا مــن رصــد 
ضــوء خلــف ثقــب أســود عمــاق في 
الفضاء، وذلك ألول مرة في التاريخ.
ورصــدت توهجــات براقــة من أشــعة 
أســود  ثقــب  مــن  انفجــرت  ســينية، 
هائــل، بمركز مجرة تبعــد 800 مليون 

سنة ضوئية عن مركز المجرة.
والتقطــت التلســكوبات أضــواء غيــر 
متوقعــة، كانــت علــى شــكل ومضــات 
أصغــر ومتأخــرة وذات ألوان مختلفة 

عن التوهجات الساطعة المرصودة.
وحســبما ذكــرت صحيفــة “غارديــان” 
البريطانية، فإن هذا االكتشــاف يؤكد 
نظريــة ألبرت أينشــتاين في النســبية 
العامــة، حيث يؤدي ســحب الجاذبية 
انحنــاء  إلــى  الســوداء  الثقــوب  مــن 
أشــعة الضوء حول نفســها، ما يعطي 
العلماء أول لمحة عما يكمن وراءها.

وبداخــل  إســرائيل  فــي  طفلــة  ولــدت 
بطنهــا جنيــن، فــي حالــة طبيــة نــادرة 
ذكــرت  مــا  بحســب  األطبــاء،  أذهلــت 

صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
مــن  ســابق  وقــت  فــي  الطفلــة  ولــدت 
هذا الشــهر في مستشــفى “أســوتا” في 

أسدود، حسبما أعلن المستشفى.
وكانــت الفحوصــات والموجــات فــوق 
الصوتيــة فــي المراحــل المتأخــرة مــن 
معــدة  أن  بالفعــل  حــددت  قــد  الحمــل 
والدتهــا  وبعــد  متضخمــة،  الجنيــن 
بفحصهــا  األطبــاء  قــام  الطبيعيــة 
جســم  وجــود  مــن  وتأكــدوا  بعنايــة 
داخــل المولودة الجديــدة. وقال عومر 
غلوبــوس، مديــر قســم حديثــي الــوالة 
فوجئنــا  “لقــد  أســوتا:  مستشــفى  فــي 
باكتشــاف أنــه جنيــن”. وأجــرى فريــق 
مــن كبار الخبراء بالمستشــفى العملية، 
وفــي النهاية أزالوا كيســين متشــابهين 

)جنين( من معدة المولودة.

علماء يرصدون 
“مفاجأة” خلف 

ثقب أسود عمالق

إسرائيل.. والدة طفلة 
وبداخل بطنها جنين

شــارك المئــات مــن الهنــدوس فــي مهرجــان األفاعــي، الــذي يتضمــن الرقص مــع األفاعي 
ووضعها حول رقابهم أثناء مسيرات استعراضية في األماكن العامة.

ويحتفــل الهنــدوس فــي الهند وبلدان آســيوية أخرى بيــوم األفاعي المقــدس، ويقومون 
بأداء بعض الطقوس الدينية المعتادة لهذه المناسبة وهم يحملون األفاعي. ويطلق على 
مهرجــان األفاعــي اســم “ناغا نانشــامي”، الــذي يمثل عيدا خاصــا لتكريم األفاعــي، اعتاد 
عليه الهندوس منذ مئات الســنين، يتم االحتفال به في يوليو، أو أغســطس من كل عام. 
ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لمئات 

األشخاص يشاركون في المهرجان في الهند.
وأثنــاء االحتفــال يقــوم المشــاركون بأداء طقــوس خاصة تتضمن الرقــص ودق الطبول، 

بينما يعتقد بعض األهالي أن األفاعي السامة ال تلدغ إال الشيطان الحقيقي.

الرقص مع األفاعي... مسيرات استعراضية في الهند

عرض أزياء لمجموعة من مصممي األزياء في يوم الموضة المحتشمة 
في إطار القمة االقتصادية الدولية الـ12 “روسيا - العالم اإلسامي: قمة 

قازان”، بدعم من الغرفة الوطنية لألزياء في مركز المعارض الدولي 
“قازان إكسبو”. ولفتت الصحيفة إلى أن المشاركين في االحتفال يحرصون على أن يكون مع كل منهم أفعى 

خاصة يحتفل معها ثم يقومون جميعا بإطالق األفاعي في الغابات مرة أخرى بعد االحتفال.

الــوزراء  رئيــس  وجــد 
البريطاني بوريس جونســون 
محــرج  موقــف  فــي  نفســه 
عدســات  التقطــت  أن  بعــد 
وهــو  لــه  لقطــات  الكاميــرات 
“يتصــارع” مــع مظلتــه “التــي 

رفضت أن تفتح”.
والمقطع المصور الذي انتشر بشكل كبير عبر “تويتر” يظهر جونسون جالسا 
خلــف األميــر تشــارلز، أمير ويلز، وهو يكافح للســيطرة علــى مظلته التي لم 

يتمكن في بادئ األمر من فتحها، ولكنها عندما فتحت انقلبت.
وشوهد جونسون واألمير شارلز يضحكان في خضم “المعركة” مع المظلة.
يذكــر أن جونســون كان يشــارك بحفــل تكريــس للنصــب التــذكاري الجديــد 
فــي  الوطنــي  التــذكاري  النصــب  مشــتل  فــي  المتحــدة  المملكــة  لشــرطة 

ستافوردشاير.

بوريس جونسون “يتصارع” مع مظلته الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:34

 11:44 

03:13 

06:26

07:56 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
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أصيبت المنظمات المهتمة بالبيئة بصدمة بعد نشر مقطع 
مصــور ألســماك مــن نــوع “الســلمون”، فــي ميــاه المحيط 

الهادئ، ويظهر على جسدها طفح جلدي وحروق.
ونشــر المقطع منظمة “ريفير كيبر” البيئية، غير الربحية، 
الميــاه،  تحــت  الســلمون وهــي تحتــرق  أســماك  وتظهــر 
ميــاه  حــرارة  درجــات  ارتفــاع  الســبب  أن  إلــى  وتشــير 
المحيــط، حيــث بلغت 70 درجــة فهرنهايات أي ما يعادل 

21 درجة مئوية.
وقالــت المنظمــة إنــه تــم التقــاط الفيديــو، فــي 16 يوليو 
الجاري، على نهر “ليتل وايت”، وهو جزء بطول 19 ميًا 
من نهر كولومبيا في والية واشــنطن األميركية، بحســب 

صحيفة “الغادريان” البريطانية.
حمــراء  آفــات  وعليهــا  األســماك  تظهــر  المقطــع  وفــي 
وفطريات بيضاء انتشرت في جميع أنحاء جسدها، وبدأ 
جلد بعض األســماك في الذوبان والتســلخ بســبب موجة 
الحر الشــديدة التي ضربت شــمال غرب المحيط الهادئ 
في الشــهر الماضي، مما تســبب في ارتفاع درجة حرارة 
النهــر وذوبــان جــزء منــه. وقال بريــت فانديــن هيوفيل، 
المدير التنفيذي لمنظمة “ريفير كيبر”، إن األســماك كانت 
تســبح في أعلى النهر من المحيط عندما غيرت مســارها 
فجــأة، وشــبهها بالهــروب مــن “مبنــى محترق”، إذ تســبح 
في مياه ســاخنة قاتلة بلغت درجة حرارتها أكثر من 70 
درجــة فهرنهايــت، وهــي أعلى من درجات الحــرارة التي 
حددهــا قانون المياه النظيفــة، الذي يحظر ارتفاع درجة 
حرارة نهر كولومبيا بما يزيد عن 68 درجة فهرنهايت أي 

20 درجة مئوية.
وتابــع: “مــن المحتمــل أن الســلمون كانــت فــي طريقهــا 
إلــى التبويــض، ولكنهــا لن تكــون قادرة على ذلك بســبب 

اإلجهاد الحراري الذي يؤدي إلى نفوقها”.
وأكــد فانديــن أن “الحــادث تجــاوز موجــة الحــر، وتفاقم 
بســبب العديــد من الســدود التــي أعاقت تدفقــات المياه 
عبــر واليــة واشــنطن وما وراءهــا لعقــود، وبالتالي زادت 

درجة حرارة المياه”.

كارثة بيئية... أسماك تحترق 
في مياه المحيط الهادئ

نشـــر ممثل جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، صورة 
مع عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وذلك على حســـاب ســـموه الشـــخصي في 

تطبيق “االنستغرام”.

وكتـــب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة على 
الصـــورة “من الـــدروس التي علمني إياهـــا أبي: )يجب 
أن تقترن العدالة بالقوة بحيث يصبح كل شيء عادل 

قوي، وكل قوي عادل(”.
وتـــداول رواد وســـائل التواصـــل االجتماعـــي الصورة 

مع تعليق ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
نطاق واســـع، إضافة إلى إعجـــاب  المتابعين بالصورة، 
حيث تمنى الجميع دوام الصحة وموفور العافية على 
صاحب الجالة الملك وســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.

ناصر بن حمد: 
جاللة الملك علمني اقتران العدالة بالقوة

كشــفت دراســة طبيــة حديثــة عــن تأثير مركــب موجود 
فــي األعشــاب والفاكهــة، يســاعد فــي الوقايــة من مرض 
باركنســون. ووفــق الدراســة التــي نشــرت نتائجهــا فــي 
مجلة “Science Translational Medicine”، فإن مرّكب 
الـــ “فارنيســول”، قــد أوقف تلف خايا الدمــاغ التي تنتج 
“الدوبامين” لدى فئران خضعت للتجربة. و “الفارنيسول” 
مركب يلعب دورا مهما في تشكيل ستيرويدات منشطة، 

مهمة للبناء العضوي الطبيعي.
ويعّطــل “الفارنيســول” عمل البروتين الرئيس المســؤول 
عن تطور مرض باركنسون، وهو “PARIS”، حسبما نقلت 

وكالة “يو بي آي” لألنباء.
وبحســب المؤلــف المشــارك فــي الدراســة، ومديــر معهــد 
جونــز هوبكنــز لهندســة الخايــا، تيد داوســون، فــإن هذا 
االكتشاف سيساهم في تطوير عاجات جديدة مصممة 

الستهداف البروتين المسؤول عن مرض باركنسون.

مرّكب موجود في الفاكهة 
يحمي الدماغ


