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الفئة العمرية 40 عاما فما فوق
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

جاللة الملك مستقبال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  

المنامة - بنا

 استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس في قصر 
األمير سلمان  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  رئيس مجلس  العهد  ولي  الصافرية 
بن حمد آل خليفة. وجرى استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة 
للمزيد من التنمية والتطور في مملكة البحرين. وأعرب جاللة الملك عن اعتزازه 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  يبذلها صاحب  التي  والمقدرة  المخلصة  بالجهود 
مجلس الوزراء خدمًة لوطنه في كافة المجاالت، مشيًدا جاللته بالعمل المخلص 
لفريق البحرين بقيادة سموه في التصدي لجائحة كورونا التي يتعرض لها العالم 
أجمع.  كما أشاد صاحب الجاللة الملك بعمق العالقات التاريخية الوطيدة القائمة 
المجاالت،  كافة  في  ومواطنيها  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  بين 
مشيرًا جاللته إلى ما تضمنه “بيان العال” من تأكيد على األهداف السامية للنظام 
األساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول 
المجلس، مؤكدًا جاللته أهمية العمل بين دول المجلس وصوالً ألهداف “بيان العال” 

للحفاظ على األمن واالستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة.
فيه  بما  الوسائل  مختلف  عبر  اإلعالمي  الخطاب  يتسم  أن  أهمية  جاللته  وأكــد   
منصات التواصل االجتماعي بما يمثل القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة 
الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك ألبناء دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية كافة وترسيخ الثقة واالحترام بين المواطنين في مجتمعنا 

الواحد، واالبتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف.

جاللة الملـك: الوصـول إلـى أهـداف “بيان العـال” حفاظـا علـى األمـن واالستـقرار

يجب أن يتسم الخطاب اإلعالمي بتقاليد أبناء دول “التعاون”
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المنامة - بنا

أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، برئاسة نائب 
إحالة  آل خليفة، عن  بن عبدهللا  الشيخ خالد  الــوزراء  رئيس مجلس 
التطوير  تسوية مشاريع  لجنة  إلى  متعثرين  عقاري  تطوير  مشروعي 

العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية.
ــوزراء  ال من مجلس  المحددة  الجهة  وهــي  الــوزاريــة،  اللجنة  وقــررت 
عبر  منه  إليها  المحالة  المتعثرة  العقاري  التطوير  مشاريع  بــدراســة 
حصر الديون وااللتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، إحالة 
مشاريع  تسوية  لجنة  إلى  سنترال”  و”وان  األنيقة  المدينة  مشروعي 

التطوير العقارية المتعثرة.

إحالة “المدينة األنيقة” 
و“وان سنترال” إلى “المتعثرة”
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المنامة - بنا

أكد الفريق الوطني 
ــتــصــدي  ــل ــي ل ــبـ ــطـ الـ
لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
 )19  - )كـــــوفـــــيـــــد 
ــزام  ــ ــتـ ــ ضـــــــــــرورة الـ
الــجــمــيــع بــمــعــايــيــر 
االجتماعي  التباعد 
ــبــس الــكــمــامــات،  ول
وااللـــــتـــــزام بــكــافــة 
اإلجـــــــــراءات الــتــي 
تـــــــــنـــــــــدرج تـــحـــت 
الــمــســتــوى األصــفــر 
ــارة  وفـــق آلــيــة اإلشـ
لمستوى  الــضــوئــيــة 

أمس،  من  بــدًءا  إليه  االنتقال  تم  والــذي  كورونا،  فيروس  انتشار 
من أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.

“الفريق الوطني”: التزموا 
بالتباعد ولبس الكمامات
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منتخب الناشئين للسلة يواصل تحضيراته الفنيةمجموعة “الوطني” تفوز بـ “التعاون والمرونة”روحاني يعتذر من الشعب“المركزي” يشدد على الرقمنة بـ “التأمين”أسعار الروبيان... نار
قال الجزاف جاسم محمد علي  «

الذي يمارس مهنته في بيع 
السمك منذ أكثر من 18 عاما 

لـ “البالد” أثناء جولة لها بسوق 
جدحفص بمناسبة عودة صيد 
الروبيان، نحن مصدومون من 

أسعار الروبيان.

طلب مصرف البحرين المركزي من  «
شركات التأمين العاملة في السوق 

المحلية تقديم تقارير فيما يتعلق 
بااللتزام بالمرحلة األولى من التحول 

الرقمي في تقديم خدمات تأمين 
السيارات، والتي انتهت المهلة 

االنتقالية لها أمس األول.

أقر الرئيس اإليراني المنتهية واليته  «
حسن روحاني بارتكاب حكومته 

“أخطاء”. وفي آخر اجتماع لحكومته 
أمس، قال الرئيس المنتهية واليته: 

“أداؤنا لم يكن خاليا من األخطاء 
ونعتذر من المواطنين ونطلب 

منهم العفو”.

حازت مجموعة بنك البحرين  «
الوطني، المكّونة من بنك البحرين 

الوطني )NBB( وبنك البحرين 
اإلسالمي )BisB(، على جائزة “التعاون 

والمرونة المؤسسية” في حفل 
 )BCI( جوائز معهد استمرارية األعمال

لمنطقة الشرق األوسط.

يواصل منتخبنا الوطني  «
لكرة السلة للناشئين 

تحضيراته الفنية، 
استعدادا للمشاركة 

في البطولة الخليجية 
السادسة عشرة للمنتخبات المؤهلة لبطولة آسيا، التي ستحتضنها 

مملكة البحرين في الفترة 7 لغاية 13 أغسطس الجاري.
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16 صفحة - 210 فلوس

عسكر - شركة ألبا

البحرين  ألمنيوم  شــركــة  أعلنت 
مليون   92.6 بلغ  ربــح  عــن  ــبــا(  )أل
ــعــام  ــربــع الــثــانــي مـــن ال ــل ــار ل ــنـ ديـ
بلغت  سنوية  بــزيــادة  أي   ،2021
بقيمة  خـــســـارة  مــقــابــل   %  665
الفترة  لنفس  دينار  مليون   16.4
عائد  عن  الشركة  وأبلغت   .2020
الواحد  للسهم  ومخفض  أساسي 
بقيمة 65 فلًسا للربع الثاني 2021 
مقابل خسارة أساسية ومخفضة 
فلسًا   12 بقيمة  ــواحــد  ال للسهم 

لنفس الفترة 2020.

92.6 مليون دينار 
أرباح “ألبا” للربع 

الثاني 2021
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طوكيو - حسن علي
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العــداءة وينفــرد يافــي تتأهل إلى نهائي ســباق 3 آالف متر موانع

تأهل تاريخي... منتخب اليد إلى ربع نهائي األولمبياد

لــكــرة  األول  ــوطــنــي  ال مــنــتــخــبــنــا  واصــــل 
التاريخ  كتابة  المحاربين”  “منتخب  اليد 
وتشريف الرياضة البحرينية بوصوله إلى 
الدور ربع النهائي )دور الثمانية( بمسابقة 
كرة اليد بدورة األلعاب األولمبية “ أولمبياد 
العاصمة  تستضيفها  التي   ”2020 طوكيو 
اليابانية طوكيو حتى 8 أغسطس الجاري 
عالمية  فرق  ثمانية  أفضل  ضمن  ليصبح 
تاريخي جديد  إنجاز  باألولمبياد ويحقق 
بعدما نصب نفسه أول منتخب في لعبة 
جــمــاعــيــة يــتــأهــل لــألــعــاب األولــمــبــيــة ثم 
في  انــتــصــار  يحقق  منتخب  أول  اصــبــح 
اليابان حتى حقق  األولمبياد بتغلبه على 
ليبرهن  النهائي  ربع  للدور  بالتأهل  الحلم 

للجميع إمكانياته العالية.
ــقــاط بين  ــن ــم الـــتـــعـــادل فـــي ال وعــلــى رغــ
منتخبنا واليابان والبرتغال بواقع نقطتين 

فوز  مــن  األحــمــر  اســتــفــاد   منتخب،  لكل 
اليابان على البرتغال في الجولة األخيرة 
31 – 30 بفارق هدف واحد والتي أقيمت 
قبل مواجهة منتخبنا ومصر ليتأهل كرابع 
والسويد  الدنمارك  برفقة  )ب(  المجموعة 
ومــصــر، فيما ودعـــت الــبــرتــغــال والــيــابــان 

ــك، تــأهــلــت الـــعـــداءة  ــ الــمــنــافــســة. إلـــى ذل
3 آالف  ــى نهائي ســبــاق  إل يــافــي  ويــنــفــرد 
متر موانع للسيدات بعدما حققت المركز 
األولــى  التصفية  فــي  جـــدارة  بكل  األول 
ــاح أمـــس عــلــى مضمار  ــتــي جـــرت صــب ال

ملعب طوكيو األولمبي.

أحمد المقابي يواجه المرمى المصري       )تصوير: علي الحلواجي(
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 اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس في 
قصر الصافرية ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
 وجـــرى خـــالل اللقاء اســـتعراض عدد من 
القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة للمزيد 

من التنمية والتطور في مملكة البحرين.
 وأعرب جاللة الملك عن اعتزازه بالجهود 
المخلصـــة والمقـــدرة التـــي يبذلها صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء خدمًة لوطنه في كافة المجاالت، 
مشـــيًدا جاللتـــه بالعمـــل المخلـــص لفريق 
التصـــدي  فـــي  ســـموه  بقيـــادة  البحريـــن 

لجائحـــة كورونا التـــي يتعرض لهـــا العالم 
أجمع.

 وأعـــرب جاللة العاهل عن تقديره للعطاء 
المتواصـــل الـــذي تبذلـــه جميـــع الكفاءات 
البحرينيـــة في مختلف مجاالت المســـيرة 
إنجـــازات  مـــن  تحققـــه  وبمـــا  الوطنيـــة، 
رائـــدة تهـــدف إلعـــالء رايـــة الوطـــن فـــي 
كافـــة المحافـــل علـــى المســـتوى اإلقليمي 

والعالمي.
 كمـــا أشـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك خالل 
اللقاء بعمق العالقات التاريخية الوطيدة 
القائمـــة بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة ومواطنيهـــا فـــي كافـــة 
المجـــاالت، مشـــيرًا جاللته إلـــى ما تضمنه 

“بيـــان العـــال” مـــن تأكيـــد علـــى األهـــداف 
السامية للنظام األساسي لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة بتعزيـــز الترابـــط 
والتنســـيق بيـــن دول المجلـــس، وإشـــارة 
البيـــان لمـــا يعقـــده مواطنـــو دول المنطقة 
مـــن أمـــل باســـتعادة العمـــل المشـــترك إلى 

مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق  الطبيعـــي  مســـاره 
التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف 
والتماســـك بيـــن دول المجلـــس واألواصر 
التاريخيـــة للـــود والتآخي بيـــن مواطنيه، 
مؤكـــدًا جاللتـــه علـــى أهميـــة العمـــل بيـــن 
دول المجلس وصوالً ألهداف “بيان العال” 

للحفـــاظ على األمن واالســـتقرار وتحقيق 
كل ما يعود بالخير على دول المنطقة.

 وأكـــد جاللتـــه أهميـــة أن يتســـم الخطاب 
اإلعالمـــي عبر مختلـــف الوســـائل بما فيه 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي بمـــا يمثل 
والتقاليـــد  والعـــادات  المجتمعيـــة  القيـــم 

النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف 
والمصيـــر المشـــترك ألبنـــاء دول مجلـــس 
كافـــة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
وترســـيخ الثقة واالحترام بين المواطنين 
فـــي مجتمعنا الواحد، واالبتعاد عن كل ما 

يخل بوحدة الهدف.
 وأشـــار جاللتـــه إلـــى الثوابـــت الجامعـــة 
للعمـــل المشـــترك بيـــن دول المجلـــس في 
تعزيـــز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط 
التـــي تحافـــظ علـــى  الوثيقـــة  والصـــالت 
المباركـــة  التنمويـــة  المســـيرة  مكتســـبات 
لـــدول المجلـــس وتجمـــع وتعـــزز التعـــاون 
ووحـــدة الـــدول فـــي البناء نحو مســـتقبل 

واعد لجميع مواطني دول المجلس.

جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  

المنامة - بنا

لنبتعد في وسائل التواصل االجتماعي عن اإلخالل بالوحدة الخليجية
ــاء دول المجلـــس ــد أبنـ ــي بتقاليـ ــاب اإلعالمـ ــام الخطـ ــة اتسـ ــد أهميـ ــك يؤكـ ــة الملـ جاللـ
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جهود سمو ولي 
العهد رئيس 

الوزراء مقدرة 
وعلى رأسها 

التصدي للجائحة

إنجازات الكفاءات 
البحرينية رائدة 

إلعالء راية 
الوطن في كافة 
المحافل العالمية

تعزيز وحدة   
الصف بين دول 

المجلس واألواصر 
التاريخية للود بين 

مواطنيه

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلـــى رئيس 
بمناســـبة  برمـــالن،  غـــاي  السويســـري،  االتحـــاد 
أعـــرب جاللتـــه  لبـــالده،  الوطنـــي  اليـــوم  ذكـــرى 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا  وســـموه فـــي 
وتمنياتهما له بموفور الصحة والســـعادة ولشعب 
االتحاد السويســـري الصديـــق بالمزيد من التقدم 

واالزدهار.

البحرين تهنئ سويسرا 
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة بذكرى اليوم الوطني

إلى رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده.
أعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه له بموفـــور الصحة 

والسعادة ولشعب جمهورية بنين بالمزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يهنئ رئيس بنين

تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة برقية 
شـــكر جوابية من رئيس جمهورية بيالروسيا إليكسانــــــدر لوكاشينكــــــو، وذلك 
ردًا علـــى برقيـــة التهنئـــة التي بعـــث بها جاللته إليه بمناســـبة ذكرى اســـتقالل 

جمهورية بيالروسيا.

جاللة الملك يتلقى شكر رئيس بيالروسيا
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، برقيتي شـــكر 
جوابيتيـــن مـــن أخيهـــم رئيـــس الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة، 
عبدالمجيـــد تبـــون، وذلك ردا علـــى برقيتي 
التهنئـــة التـــي بعـــث بهمـــا جاللتـــه وســـموه 
إليه؛ بمناســـبة ذكـــرى اســـتقالل الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقيان شكر الجزائر

ناصر بن حمد: توثيق أواصر التعاون المشترك مع الشيشان
تســلم هديــة جاللــة الملــك مــن رمضــان أحمــد قاديــروف

نقل ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب تحيـــات وتقديـــر عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، إلى رئيـــس جمهورية 
أحمـــد  رمضـــان  الصديقـــة  الشيشـــان 

قاديروف.
جاء ذلك خالل استقبال سموه، لمستشار 

رئيس الشيشـــان ومبعوث خاص للرئيس 
في الدول العربيـــة توركو داودوف وذلك 

بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
وخـــالل اللقاء تســـلم ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة هديـــة مهـــداة إلـــى 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مـــن قبـــل رئيـــس 

جمهورية الشيشان الصديقة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

حرص مملكة البحرين على توثيق أواصر 
التعاون المشـــترك مع جمهورية الشيشان، 
وبمـــا يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير 
والنفع على شعبيهما الصديقين، معربا عن 
تطلعـــه إلى أن تســـهم الزيـــارات المتبادلة 
بيـــن البلديـــن فـــي بنـــاء جســـور التواصل 
وفتـــح آفاق جديدة للتعـــاون في مختلف 

المجاالت بين البلدين الصديقين.
مـــن جانبه أكد داودوف حرص بالده على 

تعزيـــز أواصـــر التعـــاون مـــع المملكـــة في 
شـــتى الميادين، وبما ينعكس إيجابا على 
باإلنجـــازات  مشـــيدا  الشـــعبين،  مصلحـــة 
التـــي حققتها مملكة البحرين في مختلف 
المجاالت. وجرى خالل اللقاء اســـتعراض 
عالقـــات التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن 
الصديقين وآليات تعزيزها وتطويرها في 
المجـــاالت المختلفة وبحـــث القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا
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الصخير - الحرس الوطني

بتوجيهات مـــن رئيس الحرس الوطني 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفة، رعى قائد وحدة 
العمليـــات الخاصـــة المقدم الركن ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيسى آل 
خليفـــة المحاضـــرة الطبيـــة التوعويـــة، 
التـــي نظمتهـــا رئاســـة الحـــرس الوطني 
وبالتعاون مع مركز ولي العهد للدراسات 
والبحوث الطبيـــة في الخدمات الطبية 
الملكية، حول فيـــروس كورونا )كوفيد 
- 19( بهدف نشـــر التوعية حول أسباب 
الفيروس وســـبل الوقايـــة منه، بحضور 
وضبـــاط  والوحـــدات  الكتائـــب  قـــادة 

االختصاص في الحرس الوطني.
وقدم المحاضرة، النقيب مريم يعقوب 
غريـــب والمـــازم أول محمـــد ابراهيـــم 
أبل، والتي اشتملت على شرٍح تفصيلٍي 
عـــن فيـــروس كورونـــا وطـــرق الوقايـــة 
منه، إلى جانب اإلشـــارة للبروتوكوالت 

الصّحيـــة المتبعـــة في مملكـــة البحرين 
للحد من انتشارها.

العمليـــات  وحـــدة  قائـــد  ســـمو  وأشـــاد 
الوطنـــي  الحـــرس  أن  إلـــى  الخاصـــة 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  بتوجيهـــات 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
فـــي اتبـــاع أقصـــى درجـــات الجاهزيـــة 
للخدمـــات الطبيـــة بالحـــرس الوطنـــي، 

بمـــا يحقـــق الرعايـــة الصحيـــة الوقائية 
والعاجيـــة، وذلك بما يمنع من انتشـــار 
ورفـــع  )كوفيـــد19(،  كورونـــا  فيـــروس 
منتســـبي  لـــدى  التوعيـــة  مســـتويات 
الحرس الوطني من خال المحاضرات 
الطّبيـــة والتوعويـــة. وعّبـــر ســـموه عن 
شـــكره للمحاضرين من مركز ولي العهد 
للدراســـات والبحـــوث، وعلـــى الجهـــود 
علـــى صحـــة  للحفـــاظ  يبذلونهـــا  التـــي 
وسامة الجميع، من خال المحاضرات 

واألنشطة والورش التدريبية.

الحرس الوطني يعزز التوعية حول مخاطر “كورونا”
المنامة - بنا

اجتمع رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
مـــع  أمـــس،  النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن 
رئيس هيئـــة األركان العامـــة للقوات 
أول  الفريـــق  الســـعودية  المســـلحة 
الرويلـــي  بـــن حامـــد  الركـــن فيـــاض 
فـــي قاعـــدة الملـــك ســـلمان الجويـــة 
بالقطـــاع األوســـط بالمملكـــة العربية 
الســـعودية، وذلك خال زيارة رئيس 
هيئـــة األركان إلـــى المملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة.
وجـــرى أثنـــاء االجتمـــاع اســـتعراض 
عاقـــات التعاون العســـكري األخوي 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بيـــن  القائـــم 
والقـــوات المســـلحة بالمملكة العربية 
السعودية وسبل تعزيزها وما تشهده 
هـــذه العاقة التاريخية الوطيدة من 
تطـــور وتقـــدم على مختلـــف أصعدة 
العمـــل العســـكري المشـــترك وشـــتى 
مجاالت التعاون الدفاعي، بما يحقق 

القـــوات  بيـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
المسلحة في البلدين الشقيقين.

وقام رئيس هيئة األركان بزيارة إلى 
قيادة القـــوات المشـــتركة، وكان في 
اســـتقباله نائب رئيـــس هيئة األركان 
المشـــتركة  القـــوات  قائـــد  العامـــة 
المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم 
األزيمع، إذ أطلع رئيس هيئة األركان 
خـــال الزيـــارة علـــى ســـير العمليات 
الجاريـــة التي تقودهـــا قوات تحالف 

دعم الشـــرعية باليمن وســـبل دعمها 
واســـتقرار  أمـــن  لضمـــان  وتعزيزهـــا 

المنطقة.
بعـــد ذلـــك، زار رئيـــس هيئـــة األركان 
الملكيـــة  الجويـــة  القـــوات  قيـــادة 
الســـعودية وكان في اســـتقباله سمو 
قائـــد القـــوات الجوية الفريـــق الركن 
العزيـــز،  عبـــد  بـــن  بنـــدر  بـــن  تركـــي 
وتـــم أثنـــاء الزيـــارة تبـــادل عـــدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون العسكري بين البحرين والسعودية

سمو الشيخ علي بن خليفة 
يودع السفير الفلبيني

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلس 
علـــي  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، صبـــاح 
أمس، ســـفير جمهورية الفلبين 

فيـــر،  أي  فيرنايـــد  ألفونســـو 
بمناســـبة انتهاء فترة عمله في 

مملكة البحرين.
 وأشـــاد ســـموه بجهود الســـفير 

في تعزيز العاقات الثنائية بين 
الصديقيـــن وتطويرها  البلدين 
في مختلف المجـــاالت، متمنيًا 

له التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، صبـــاح أمس، 
اليابـــان  إمبراطوريـــة  ســـفير 

بمناســـبة  ماســـايوكي،  مياموتـــو 
تعيينه ســـفيرًا جديـــدًا لباده في 

مملكة البحرين.
وتم خال اللقـــاء بحث العاقات 

الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين 
مختلـــف  فـــي  تطويرهـــا  وســـبل 
بحـــث  إلـــى  إضافـــة  المجـــاالت، 

المسائل ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

سمو نائب رئيس 
الوزراء يبحث العالقات 

مع ماسايوكي

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أعلنــت اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع التنموية والبنيــة التحتية، برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة، عن إحالة مشروعي تطوير عقاري متعثرين إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير 

العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية.

وقـــررت اللجنـــة الوزاريـــة، وهـــي 
مجلـــس  مـــن  المحـــددة  الجهـــة 
الوزراء بدراسة مشـــاريع التطوير 
العقـــاري المتعثـــرة المحالـــة إليهـــا 
منه عبر حصر الديون وااللتزامات 
والحقـــوق فـــي كل مشـــروع علـــى 
حـــدة، إحالـــة مشـــروعي المدينـــة 
األنيقة و”وان ســـنترال” إلى لجنة 
تسوية مشـــاريع التطوير العقارية 

المتعثرة.
عـــن  عبـــارة  األنيقـــة”  و”المدينـــة 
مشـــروع كائن في منطقة العرين، 
وهـــو مكـــون مـــن 60 فيـــا بيعـــت 
أغلبهـــا علـــى الخريطـــة مـــن قبـــل 
وكان   ،2011 العـــام  فـــي  المطـــور 
مقررا االنتهاء من المشروع خال 
عـــام واحـــد مـــن بـــدء التنفيـــذ، إال 
أن عْجـــز المطـــور عـــن اســـتكمال 
إخالـــه  عليـــه  ترتـــب  المشـــروع 
بالتزاماته تجاه المشترين والماك 

الذين لم يتســـلموا وحداتهم حتى 
اآلن.

أما مشروع “وان ســـنترال” الكائن 
بمنطقة الحد، فهو عبارة عن مبنى 
مكـــون مـــن 40 شـــقة، إلـــى جانب 
شقق أخرى خاصة بنظام التمليك 
الحـــر، وقام مطور المشـــروع ببيع 
وحداته على الخريطة قبل إنشاء 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري، على 
الرغـــم مـــن قيـــام المؤسســـة بعـــد 
تلقيها شكاوى من المشترين بحثِّ 
المطـــور على توفيـــق أوضاعه، إال 
أن المطور لم يســـتجب لذلك، ولم 
يلتـــزم بتنفيذ المشـــروع وتســـليم 
وحداته إلى المشترين في الوقت 
المتفـــق عليه بموجـــب عقود البيع 
برهـــن  كذلـــك  وقـــام  االبتدائيـــة، 
العقـــار الُمقام عليه المشـــروع لدى 
المحليـــة مقابـــل  المصـــارف  أحـــد 

الحصول على تمويل.

الشـــيخ  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
حـــرص اللجنة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، فـــي 
إطـــار التكليـــف المســـند إليهـــا من 
قبل مجلس الـــوزراء، على متابعة 
مشاريع التطوير العقاري المتعثرة؛ 
لحفـــظ حقـــوق ومصالـــح األفـــراد 
وإرجاعها إلى أصحابها، وحمايتها 
من االســـتغال والتاعب، وإلنهاء 
حالة التعثر عن المشـــاريع المباعة 
علـــى الخريطة دون أيـــة ضمانات 
قانونيـــة أو تنظيميـــة فـــي الفتـــرة 
التـــي ســـبقت صدور القانـــون رقم 
)27( لســـنة 2017 بإصـــدار قانـــون 
تنظيـــم القطـــاع العقاري، وإنشـــاء 
مؤسســـة التنظيم العقاري، وصوال 
إلـــى طـــي هـــذه الصفحـــة تمامـــا، 
والتأكد من أن تكون أوضاع كافة 
مشاريع التطوير العقاري متوافقة 

تماما مع أحكام القانون، وذلك بما 
يحفـــظ لمملكـــة البحرين ســـمعتها 
ومكانتهـــا التي طالمـــا ُعرفت عنها 
لاســـتثمار  آمنـــا  مـــاذا  بوصفهـــا 
العقـــاري فـــي المنطقـــة منـــذ عقود 
التـــي  الســـمعة  تلـــك  طويلـــة، 
تعـــززت اليـــوم بفضـــل الخطـــوات 
الجـــادة المتخـــذة لتنظيـــم القطاع 
وحوكمته وفق أفضل الممارسات 

العالمية المتبعة في هذا المجال.
د معاليه دعوته إلى الماك  كما جدَّ
والمشـــترين في مشـــاريع التطوير 
العقـــاري المباعـــة وحداتهـــا علـــى 

الخريطـــة قبل صدور القانون رقم 
وجـــدت  إن   -  2017 لســـنة   )27(
- ولـــم يلتـــزم مطوروهـــا ببرنامـــج 
بموجـــب  عليـــه  المتفـــق  التنفيـــذ 
عقـــود البيـــع، ســـرعة التواصل مع 
المختصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
للبـــت  الحـــاالت  بتلـــك  وإباغهـــا 
فيهـــا، واتخـــاذ ما يلـــزم حيالها من 
إجـــراءات قانونية لحفظ وحماية 

حقوق ومصالح المتعاملين.
وبإحالـــة هذيـــن المشـــروعين مـــن 
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 
اللجنـــة  إلـــى  التحتيـــة  والبنيـــة 
القضائيـــة، تكون اللجنـــة الوزارية 
المشـــاريع  كافـــة  فـــي  بتـــت  قـــد 
المحالـــة إليها مـــن مجلس الوزراء 
اعتبارا من العام 2014 الذي شـــهد 
صدور المرســـوم بقانون رقم )66( 
لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع 
المتعثـــرة،  العقاريـــة  التطويـــر 
وعددهـــا 14 مشـــروعا، إذ تمكنـــت 
اللجنـــة الوزاريـــة مـــن إنهـــاء حالة 
التعثـــر عـــن ثاثة مشـــاريع، وهي: 
الرفـــاع فيـــوز، والند مارك ســـيتي 

فيـــو، وفيامار، بطـــرق ودية دون 
إحالـــة تلك المشـــاريع إلـــى اللجنة 
القضائية، وذلك من خال المتابعة 
المباشـــرة من قبل اللجنة الوزارية 
الذيـــن  المشـــاريع  تلـــك  لمطـــوري 
التزموا بتنفيذ برنامج االستكمال.

وعلـــى صعيد متصـــل، فقد أحالت 
اللجنـــة  إلـــى  الوزاريـــة  اللجنـــة 
تطويـــر  مشـــروع   11 القضائيـــة 
عقاري متعثرًا، ومن بينها مشروعا 
أمـــواج،  وبوابـــة  فيـــوز،  الجفيـــر 
اللـــذان تمكنـــت اللجنـــة القضائيـــة 
من إنهاء حالـــة التعثر عنهما وفق 
والصاحيـــات  المحـــددة  اآلليـــات 
الممنوحة للجنة بموجب المرسوم 
 .2014 لســـنة   )66( رقـــم  بقانـــون 
وهـــي:  األخـــرى،  المشـــاريع  أمـــا 
الغـــروب،  وتـــال  ماريناويســـت، 
وبريز الســـيف، وبريز مارينا، ودار 
العز، ومارينا ريف، والعرين هومز، 
فهي ال تزال قيد المتابعة من قبل 
إليهـــا  يضـــاف  القضائيـــة،  اللجنـــة 
وهمـــا  المســـتجدان  المشـــروعان 

المدينة األنيقة، ووان سنترال.

خالــد بــن عبــداهلل يدعــو لســرعة اإلبــاغ عــن مشــاريع بيعــت وحداتهــا قبــل 2017

إحالة “المدينة األنيقة” و“وان سنترال” إلى “المشاريع المتعثرة”

الشيخ خالد بن عبدالله



أسـعــار الروبـيــان فــي اليــوم األول مــن رفــع الحـظــر... نـــار
ــم “صـــغـــيـــر” ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــي الـــــمـــــعـــــروض والـ ــ ــ ــة ف ــ ــل ــ ــون: ق ــ ــ ــدوم ــ ــ ــص ــ ــ ــون م ــ ــ ــزافـ ــ ــ جـ

قــال الجــزاف جاســم محمد علــي الذي يمارس مهنته في بيع الســمك منذ 
أكثــر مــن 18 عامــا لـــ “ البــاد “، أثنــاء جولة قامت بها في ســوق “الســمك” 
في جدحفص بمناسبة عودة صيد الروبيان، نحن مصدومون بعد طرحه 
في األسواق، إذ إن سعره أصبح أغلى ومتوفر بحجم صغير، بل وتجاوز 
ســعر ثاجــة الروبيــان أكثر من 100 دينار، حيث كانت بـــ 60 دينارا فقط، 
مضيفا أن الصدمة التي تلقاها الجزافون بعد رفع الحظر تمثلت بارتفاع 
سعر الروبيان بنسبة 30 إلى 40 % من المصدر، مع قلة المعروض مقارنة 
بالموســم الماضي، علما، بأن ســعر الكيلو في الموســم الســابق كان دينارا 
ونصف الدينار ودينارين، بينما اآلن سعره يبلغ 3.500 للكيلو وقد يصل لـ 

5 دنانير “حجم الجامبو”.

وعلى صلة، كشـــف ســـيد فيصل سيد 
كاظم عن أنـــه ال توجد كميات وفيرة 
مـــن الروبيـــان فـــي اليـــوم األول مـــن 
رفـــع الحظـــر وحجمهـــا صغيـــر، ورغم 
ذلـــك فقـــد أنعشـــت العمـــل في ســـوق 
جدحفص، وشـــهدنا أقباال من العوائل 
على الشـــراء، مشـــيرا إلـــى أن الحجم 
الصغير المتوفر ســـببه صيده في أيام 
الحظـــر، مردفـــا لقد كان يباع بأســـعار 
رخيصة، واآلن اشـــتريت الثالجة من 

الحجم الصغير بسعر 150 ديناًرا.
بدوره، تحـــدث جواد صالـــح العرادي 
لــــ “البـــالد” قائال إن االســـر هرعت إلى 
شـــراء الروبيـــان بعـــد انتهـــاء موســـم 
الحظـــر، وبالنســـبة لـــي تبدو أســـعاره 
معقولـــة، مردفا نتوقع كالعادة أن يقل 
الروبيـــان في الســـوق بعد أســـبوعين 
على بـــدء عرضه وذلـــك لوجود تجار 

يعملون على تخزينه.
وتابع، اليوم اشـــترينا ما يكفي للعائلة 
واألهل، فكل البحرينيين ال يستغنون 
عـــن وجبة “ الروبيـــان “ تحت العيش، 
داعيـــا، المســـؤولين ووزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة إلى توفير أماكـــن “مبردة “ 

وفيها مكيفات لبائعي األسماك.
رملـــة الجمـــري “مدّرســـة “ قالـــت مـــن 
جهتها، إنها جاءت لتشـــتري الروبيان 

ألســـرتها وأطفالهـــا، الذيـــن يفضلـــون 
طبـــق “ســـيزلنغ “ الروبيـــان، علـــى أي 
طبـــق آخر، مضيفة أنها ستشـــتري 10 
وأنهـــم  “فـــرش”،  ألنـــه  كيلوغرامـــات؛ 
حضـــروا من ســـاعات الصبـــاح األولى 
الســـيدات  موصيـــة  الشـــراء،  بقصـــد 
باســـتغالل توفـــره وشـــرائه مـــن اآلن 

وتخزينه قبل نفاد كمياته.
الجـــزاف  قـــال  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
محمد علي، والذي يســـتعد الستكمال 
دراســـته الثانوية، أعمـــل مع عمي في 
بيع الروبيان من 4 سنوات، الذي يبيع 
في الســـوق منذ 22 سنة. وأضاف، أن 
أول يوم من عودة الروبيان فستكون 
 ،“ بالروبيـــان  العيـــش   “ هـــي  وجبتنـــا 
ونطبـــق تعليمـــات الجـــدة فـــي هـــذه 
الفرحـــة لتكـــون طبقـــا يجتمـــع عليـــه 
األجـــداد واألبناء فـــي “احتفال خاص 

بعودة الروبيان” العائلي للجزافين.
وختامـــا قـــال ســـيد جـــالل 20 ســـنة 
فـــي بيع الســـمك، لقـــد تهافتت األســـر 
البحرينيـــة إلـــى ســـوق الســـمك منـــذ 
ســـاعات الصباح األولى، ولكن الشراء 
كان ضعيفـــا الرتفـــاع أســـعاره، فهناك 
من حضر باكرا منذ الســـاعة السادسة 
صباحـــا؛ ألن الروبيـــان يمثـــل أطيـــب 

األطباق للعائلة البحرينية.
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إعادة هيكلة المنظومة األمنية والدفاعية للدول العربية الخليجية
Û  الصــراع المحمــوم، والحرب الطاحنــة التي تدور

بيــن  والنفــوذ  والمصالــح  المواقــع  علــى  رحاهــا 
الواليــات المتحدة والصين كانت قد وصلت إلى 
منطقتنــا منــذ فتــرة طويلة، وبدون أدنــى مبالغة 
فــإن ميــدان المواجهــة بيــن هاتيــن القوتيــن قــد 
ينتقــل مــن بحــر الصيــن الجنوبــي إلــى الخليــج 
العربــي، والمواجهــة بينهمــا فــي هــذه الحــرب لن 
تكون بالضرورة عســكرية تقليدية، وسيستخدم 
الطرفــان فيهــا وســائل وأســلحة جديــدة. وفــي 
إطار هذه الحرب ُبدئ بالفعل في تشــكيل شــبكة 
من المحاور والتفاهمات والتحالفات بين أطراف 
أخــرى لهــا أيًضــا فــي منطقتنــا مصالــح وأطمــاع 

وأهداف متقاطعة؛ منها روسيا وإيران وتركيا.
Û  المشــهد هــذا  تجليــات  وأخطــر  أبــرز  مــن  إن 

المريــب كان توقيــع صفقــة أو “معاهــدة التعــاون 
االقتصادي واالســتراتيجي” بيــن إيران والصين؛ 
بنــود   9 تتضمــن  االتفاقيــة  أو  المعاهــدة  هــذه 
خمــس  إليهــا  التوصــل  واســتغرق  مالحــق،  و3 
ســنوات مــن المباحثــات، وتــم توقيعهــا فــي 25 
اقتصاديــة  لشــراكة  وتؤســس  الماضــي.  فبرايــر 
وأمنية واســعة، وتشــمل برنامج تعــاون متكامال 
مجــاالت  يغطــي  عامــا   25 مدتــه  البلديــن  بيــن 
حيويــة مثــل النفــط والتعديــن والنقــل وتعزيــز 
النشــاطات االقتصاديــة والصناعيــة فــي إيــران، 
وتطويــر الموانــئ اإليرانيــة وإنشــاء خــط ســكة 
وإنتــاج  وســوريا  والعــراق  إيــران  بيــن  حديــد 
الســيارات، وســتضخ الصيــن في إيــران بموجب 
مليــار دوالر   400 بقيمــة  اســتثمارات  االتفاقيــة 
فــي هــذه المجــاالت، كمــا تنــص االتفاقيــة علــى 
تعميــق التعاون العســكري بيــن الجانبين، بما في 
ذلــك التدريبــات والبحــوث المشــتركة، وتطويــر 
والســبراني،  التقليــدي  الدفــاع  ونظــم  األســلحة 
وتبــادل المعلومــات االســتخباراتية تحت عنوان 

مكافحة اإلرهاب والمخدرات واالتجار بالبشر.
Û  واألخطــر مــن ذلــك، فــإن هــذا التعاون قــد يؤدي

إلــى تفوق إيــران في مجال الحــرب أو الهجمات 
االلكترونيــة والذكاء االصطناعــي، فهو يتيح لها 

الوصول إلى شبكة األقمار االصطناعية الصينية، 
ويمكنهــا مــن التحكــم فــي الفضــاء اإللكترونــي 
علــى  الهيمنــة  بســط  طريــق  عــن  المنطقــة  فــي 
محــركات البحث ووســائل التواصــل االجتماعي 
والبريــد االلكترونــي وكســر الشــفرات، باالضافــة 
إلــى إنتــاج األجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الكمبيوتر 
المحمولــة والهواتف الجوالة، وســتحصل الصين 
فــي المقابــل على ما تحتاج من إمــدادات نفطية 
إيرانية، بأســعار تفضيلية، وبشــكل منتظم طيلة 

مدة االتفاقية.
Û  إيــران تجــري مباحثــات فــإن  ذلــك  إلــى جانــب 

مماثلــة مــع روســيا ودول مجــاورة أخــرى لعقــد 
اتفاقيــات مشــابهة، وكانــت إيران قــد وقعت في 
العــام 2001، اتفاقيــة تعاون فــي المجال النووي 
مــع روســيا مدتهــا 10 ســنوات، تــم تمديدهــا بعد 

انقضاء مدتها األولى إلى 20 سنة أخرى. 
Û  حيــال هــذه التطــورات لــم يعــد بامــكان الــدول

مدرجــات  علــى  البقــاء  الخليجيــة  العربيــة 
المتفرجين، فاالتفاقية الصينية اإليرانية شكلت 
نقطــة تحــول هــزت وأخلــت  بقواعــد وتوازنــات 
تعقيداتــه،  مــن  وزادت  الخليــج،  فــي  األمــن 
واخترقــت منظومة التحالفات األمنية التقليدية 
في المنطقة التي كانت الواليات المتحدة تهيمن 
عليها، كما إنها أجهضت الخيارات االستراتيجية 
بالنســبة للــدول العربيــة الخليجيــة، بمعنــى أنهــا 
أدت إلى قطع الطريق على هذه الدول إذا رغبت 
أو اضطرت لالتجاه شرًقا، ألن إيران قد سبقتهم 
بالفعل إلى تلك الوجهة وأصبحت حليف الصين 

في الخليج العربي.
Û  الــدول العربية الخليجية لم تفاجأ بالتوقيع على

هــذه االتفاقية في شــهر فبرايــر الماضي، فقد تم 
تســريب معلومــات عنهــا مــن الجانبيــن منــذ بدء 
المباحثات حولها قبل خمس ســنوات، ولعل أحد 
أغراض التســريب كان جس نبض ومعرفة ردود 
فعــل هــذه الــدول، وال يوجــد حتــى اآلن مــا يدل 
علــى أن هــذه الدول أبدت أي اعتراض أو تحفظ 
أو حاولــت عرقلــة إبرام االتفاق بتوفير اغراءات 

وخيــارات أفضــل للصيــن لثنيها عــن الدخول مع 
إيــران إلــى هــذا المســتوى المتطور مــن التحالف 

والتعاون االستراتيجي العميق.
Û  وحســنا فعلــت الــدول العربيــة الخليجيــة، فهــي

تــدرك أنهــا لن تســتطيع إقناع أو منــع الصين من 
إبــرام االتفاقيــة علــى الرغــم مــن قــوة الموقــف 
التفاوضي لهذه الدول معها، فالصين أكبر شريك 
تجاري لها، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما 
يقــارب مــن 190 مليــار دوالر أميركــي فــي العــام 
2019. علــى الرغــم مــن ذلك فإن إليران بالنســبة 
للصيــن أهميــة كبــرى؛ فإلــى جانــب توفيــر النفط 
يعتبــر شــديد  الجغرافــي  فــإن موقعهــا  للصيــن؛ 
الحساسية وبالغ األهمية لتنفيذ مشروع “الحزام 
والطريق” الصيني؛ الذي يشــمل بناء طرق تربط 
الصين ببقية أنحاء العالم مما يمكنها من توسيع 
نفوذهــا كقــوة عالمية، إيــران هي حلقة أساســية 
ومن أهم مفاصل ونقاط االرتكاز لهذا المشروع.

Û  وليس ســرا أن الدول العربية الخليجية، أو على
األقــل غالبيتهــا، ال تتمنــى وال ترغــب فــي توصل 
إيــران والواليــات المتحــدة فــي مباحثــات فيينــا 
إلى اتفاق حول رفع العقوبات عن إيران وإحياء 
الرئيــس  منــه  انســحب  الــذي  النــووي”  “االتفــاق 
بايــدن  الرئيــس  والــذي يســعى  ترامــب،  دونالــد 
إلــى إعــادة تفعيلــه بصيغة جديــدة. إن االتفاقية 
الصينيــة اإليرانيــة ســتجعل تحقيــق اتفــاق بيــن 
الواليــات المتحــدة وإيــران حــول رفــع العقوبات 
وإحيــاء “االتفاق النووي” أكثــر صعوبة وتعقيدا، 

إن لم يكن مستحيال.
Û  ولــرب ضارة نافعة؛ فاالتفاقية الصينية اإليرانية

قلبــت حســابات واشــنطن فــي المنطقــة، إذ ليس 
ســرا أيًضــا أن الــدول العربيــة الخليجيــة كانــت 
قلقــة ومتوجســة مــن خطــط الواليــات المتحــدة 
وقرارها االنســحاب من منطقة الشــرق األوســط 
أو تقليــص تواجدهــا فيهــا إلــى أقــل قــدر ممكن؛ 
تتحــدى  اإليرانيــة  الصينيــة  االتفاقيــة  وألن 
ســافر  بشــكل  المنطقــة  فــي  األميركــي  النفــوذ 
فإنهــا ســتفرض على الواليــات المتحــدة التراجع 

والتخلــي عــن هــذه الخطــط والقــرارات، واعــادة 
ترتيــب أولوياتهــا االســتراتيجية؛ بحيــث تعــود 
منطقة الشــرق األوســط علــى رأس وفي صدارة 
البقــاء  إلــى  واهتماماتهــا، ويضطرهــا  أولوياتهــا 
وتعزيــز وجودهــا فيهــا. وفي الســياق ذاته، وكما 
هــو معــروف فــإن الواليــات المتحدة لــم تعد في 
حاجــة إلــى النفــط الخليجــي كما كانــت من قبل، 
إال أنها، دون أدنى شك، ليست على استعداد ألن 
تســمح لقوة أخــرى، وبالــذات الصين، بالســيطرة 
علــى منطقــة تحتــوي علــى %60 مــن احتيــاط 
النفــط العالمــي، وهــذا أيًضــا مــا ســيفرض عليهــا 
استمرار البقاء وااللتزام بأمن وسالمة المنطقة.

Û  وبصلــة مباشــرة بقضيــة األمــن بالمنطقــة، فــإن
شــروع إيــران والصيــن بالتفــاوض ثــم التوقيــع 
على هذه االتفاقية بجوانبها األمنية والعســكرية 
إلقــدام  والمبــرر  الدافــع  كان  واالســتخباراتية 
الــدول الخليجيــة العربيــة علــى تطبيــع عالقاتها 
بإســرائيل، ســرا أو عالنيــة، والدخــول معهــا فــي 
ترتيبــات أمنية، ســرا أو عالنية أيًضــا، بعد إدراك 
هــذه الــدول لما تمثله هــذه االتفاقية مــن أخطار 
وتحديــات وتهديــدات أمنية واضحــة على أمنها 

وسالمة مقدراتها ومستقبل شعوبها.
Û  المســاحة المتاحــة علــى هــذه الصفحة ال تســمح

بالتطــرق إلــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا 
الموضــوع الخطيــر المهــم، فنكتفــي فــي الختــام 
األمنيــة  التحالفــات  أن  إلــى  الســريعة  باإلشــارة 
والعســكرية التــي تحــاك حــول الــدول  العربيــة 
الخليجيــة ومــا تحملــه مــن أخطــار وتهديــدات 
تفــرض عليها ضرورة اإلســراع في إعادة  هيكلة 
تعميــق  لتشــمل  والدفاعيــة  األمنيــة  منظومتهــا 
وتعزيــز التحالف مع الواليــات المتحدة، وتوثيق 
إســرائيل،  مــع  األمنيــة  وترتيباتهــا  عالقاتهــا 
ودعــوة الهنــد إلــى االنضمام إلى هــذه المنظومة؛ 
بقلــق  التطــورات  هــذه  تراقــب  بدورهــا  فالهنــد 
شــديد؛ خصوًصــا التقــارب المتزايــد بيــن الصين 
والباكســتان في إطار مشروع  “الممر االقتصادي 

.)CPEC( بين الصين والباكستان
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أخبـــار  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  تناقلـــت 
تتداول ارتفاع أســـعار األسماك اليوم االحد، منها 
ســـعر ثالجة “الصافي” الى 200 دينار و”الشعري” 
الـــى 100 دينـــار. وأوضـــح البحار حســـن عيســـى 
لــــ “البـــالد” أن الســـوق الســـمك هـــي مـــن تحكـــم 
األســـعار، وانخفاض عدد األسماك في الفترة من 
الســـنة شـــيء طبيعي يرجع لتأثر البحر بالطقس 

والحـــرارة المرتفعـــة، وهـــي بالتالـــي ســـبب وراء 
ارتفـــاع أســـعار األســـماك. وبيـــن أن ســـعر كيلـــو 
بعـــض أنواع ســـمك الصافي” درجـــة أولى” يصل 
إلـــى 5 دنانير، وهناك أنواع مـــن الصافي تتراوح 
أســـعارها بين 3 و4 دنانير ، فيما يصل ســـعر كيلو 
ســـمك الشـــعري إلى 3 دنانير. ويذكر انه انقطعت 
أغلب أنواع األسماك عن األسواق الشعبية خالل 
هـــذه الفترة عـــدا أنـــواع قليلة جدا من األســـماك 
المطلوبة في السوق. وأفاد أن فتح المجال لصيد 

الروبيـــان في هـــذه الفترة لن يؤثـــر في انخفاض 
أسعار األسماك وذلك لقلة الكميات المتوافرة في 
الســـوق وضعـــف البحر في هذه الفتـــرة من العام 
،مشـــيرا إلى عودة أسعار الســـمك إلى االنخفاض 

مع تراجع درجات الحرارة واعتدال الطقس .
وأشـــار إلـــى أن التهويـــل فـــي وســـائل التواصـــل 
االجتماعـــي يقـــف خلفه مـــن ال يفقه فـــي أصول 
البحـــر والبيع والشـــراء، داعيا الى عـــدم االنجرار 

وتداول هذه األخبار .

موجة الحرارة ترفع أسعار األسماك.. وثالجة الصافي بـ 200 دينار
ليلى مال اهلل
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لقد مت اعتماد إصدار هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة وفقاً لقرار 
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفةمجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2021 ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:
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لل�ضتة اأ�ضهر املنتهيةللثالثة اأ�ضهر املنتهية

 3٠ يونيو ٢٠٢١
 بآالف الدنانير 

البحرينية

 30 يونيو 2020
  بآالف الدنانير

البحرينية

 3٠ يونيو ٢٠٢١
 بآالف الدنانير 

البحرينية

 30 يونيو 2020
  بآالف الدنانير

البحرينية

369.972244.043672.679519.974اإيرادات 

)464.773()468.526()222.394()246.302(تكلفة املبيعات

123.67021.649204.15355.201إجمالي الربح

923569)313(234اإيرادات/)م�ضروفات( اأخرى - �ضايف

)652(3.109)5.780()323()خ�ضارة(/ربح حتويل عمالت اأجنبية

)25.544( )23.255()14.571( )10.452(م�ضروفات عمومية واإدارية

)14.243( )19.025()6.795( )10.696(م�ضروفات البيع والتوزيع 

خ�ضارة انخفا�س القيمة لذمم

    جتارية وذمم مدينة اأخرى

)395()2.143()2.846()2.331(

)21.023()17.465()8.778()8.618(تكاليف التمويل

 تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات 

املالية امل�ضتقة

)15(60125)2.893(

)10.916(145.719)16.671(93.405الربح/)اخلسارة( للفترة قبل الضريبة

279)954(282)823(ال�ضريبة

)10.637(144.765)16.389(92.582الربح/)اخلسارة( للفترة

العائد/)اخل�ضارة( الأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم 

)8(102)12(65يف الأرباح )بالفل�س(

بيان املركز املالي املرحلي املوحد املختصر  كما يف 30 يونيو ٢٠٢١ )مراجعة(
30 يونيو  2021

مراجعة
 باآالف الدنانري 

البحرينية

  31 دي�ضمرب 2020

مدققة 

 باآلف الدنانري 

البحرينية

املوجودات
موجودات غير متداولة

1.928.5471.950.584عقارات واآلت ومعدات

6464موجودات �ضريبية موؤجلة

1.928.6111.950.648

موجودات متداولة
271.894239.505املخزون

233.090119.105ذمم جتارية مدينة واأخرى

-130اأدوات مالية م�ضتقة

62.40444.438اأر�ضدة لدى البنوك ونقد

567.518403.048

2.496.1292.353.696مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية 

142.000142.000راأ�س املال

)2.589()2.921(اأ�ضهم خزينة

71.00071.000احتياطي قانوين

249249احتياطي راأ�س املال

)8.300()2.678(احتياطي حتوط التدفقات النقدية

1.022.406877.193اأرباح م�ضتبقاة

1.230.0561.079.553مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
754.064800.745قرو�س و�ضلفيات

5.1015.561مطلوبات اإيجار

1.7631.619مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

1.3775.680اأدوات مالية م�ضتقة 

762.305813.605

مطلوبات متداولة
296.268223.389قرو�س و�ضلفيات

927993مطلوبات اإيجار

205.272233.541ذمم جتارية دائنة واأخرى

1.3012.615اأدوات مالية م�ضتقة

503.768460.538

1.266.0731.274.143مجموع املطلوبات

2.496.1292.353.696مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املرحلي املوحد املختصر لل�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2021 )مراجعة( 

راأ�س املال

باآلف الدنانري البحرينية 

اأ�ضهم خزينة

باآلف الدنانري البحرينية 

احتياطي قانوين

باآلف الدنانري البحرينية 

احتياطي راأ�س املال

باآلف الدنانري البحرينية 

  احتياطي حتوط

التدفقات النقدية

باآلف الدنانري البحرينية 

 اأرباح م�ضتبقاة

باآلف الدنانري البحرينية 

 املجموع

باآلف الدنانري البحرينية 

877.1931.079.553)8.300(71.000249)2.589(142.000الر�ضيد يف 1 يناير 2021

144.765144.765-----ربح الفرتة

الدخل ال�ضامل الآخر:

 اجلزء الفعال من تغريات القيمة العادلة

4.327-4.327----   يف حتوط التدفقات النقدية

4.327144.765149.092----مجموع الربح الشامل للفترة
 ت�ضوية اإعادة ت�ضنيف اخل�ضارة املحققة من �ضداد

1.295-1.295----   حتوط التدفقات النقدية اإىل الربح اأو اخل�ضارة

448116---)332(-�ضايف التغري يف اأ�ضهم خزينة

1.022.4061.230.056)2.678(71.000249)2.921(142.000الرصيد يف 30 يونيو 2021

869.3161.078.571-71.000249)3.994(142.000الر�ضيد يف 1 يناير 2020

)10.637()10.637(-----اخل�ضارة للفرتة

الدخل ال�ضامل الآخر:

 اجلزء الفعال من تغريات القيمة العادلة

)9.178(-)9.178(----   يف حتوط التدفقات النقدية

)19.815()10.637()9.178(----مجموع الربح الشامل للفترة
)316()296(---)20(-�ضايف التغري يف اأ�ضهم اخلزينة

)1.316()1.316(-----اأرباح اأ�ضهم نهائية مدفوعة ل�ضنة 2019 

857.0671.057.124)9.178(71.000249)4.014(142.000الرصيد يف 30 يونيو 2020

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوحد املختصر لل�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2021 )مراجعة( 
30 يونيو 2021
  باآالف الدنانري

البحرينية

30 يونيو 2020

 باآلف الدنانري 

البحرينية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)10.916(145.719ربح/)خ�ضارة( الفرتة قبل ال�ضريبة

تعديالت للبنود التالية:

59.12359.474ا�ضتهالك واإطفاء

873766خم�ض�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

237)22()عك�س( / خم�ض�س خمزون بطيء احلركة 

2.8462.331خم�ض�س انخفا�س قيمة الذمم التجارية املدينة 

48186خ�ضارة من اإ�ضتبعاد عقارات واآلت ومعدات 

2.893)125(تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�ضتقة

)432()132(اإيرادات الفوائد

)اأرباح(/خ�ضائر حتويل عمالت اأجنبية من اإعادة تقييم القرو�س

    وال�ضلفيات واأر�ضدة البنوك
)1.973(835

-1.295خ�ضارة حمققة من ت�ضوية حتوط التدفقات النقدية

16.17021.023تكاليف التمويل

223.82276.397الربح التشغيلي قبل التغير يف رأس املال العامل

تغريات يف راأ�س املال العامل:

)8.450()32.367(املخزون

26.780)116.831(ذمم جتارية وذمم مدينة اأخرى

)55.364()25.695(ذمم جتارية وذمم دائنة اأخرى

48.92939.363النقد الناجت من العمليات

)958()729(مكافاآت نهاية خدمة املوظفني املدفوعة 

279)954(منافع �ضرائب )مدفوعة( / دخل 

47.24638.684صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)55.777()39.156(�ضراء عقارات واآلت ومعدات 

5428مقبو�ضات من اإ�ضتبعاد عقارات واآلت ومعدات 

132432اإيرادات فوائد م�ضتلمة 

 صايف التدفقات النقدية املستخدمة
)55.317()38.970(   يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
351.653392.337قرو�س و�ضلفيات م�ضتلمة 

)363.026()360.373(قرو�س و�ضلفيات م�ضددة

)19.892()14.178(فوائد مدفوعة على القرو�س وال�ضلفيات

)495()631(مطلوبات اإيجار مدفوعة

-)1.295(ت�ضوية حتوط تدفقات نقدية

)7.003( -ت�ضوية اأدوات م�ضتقة اأخرى

)1.316( -اأرباح اأ�ضهم مدفوعة 

)2.116()2.852(�ضراء اأ�ضهم اخلزينة

2.9681.800مقبو�ضات من اإعادة بيع اأ�ضهم اخلزينة

 صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف(
289)24.708(   /الناجتة من األنشطة التمويلية

)16.344()16.432(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

44.43881.329النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

244172اأثر التغريات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية على اأر�ضدة البنوك والنقد

28.25065.157أرصدة البنوك والنقد يف 30 يونيو

تتكون من:
28.14543.545اأر�ضدة البنوك

34.15421.497ودائع ق�ضرية الأجل ذات فرتات اأ�ضتحقاق 3 اأ�ضهر اأو اأقل

105115نقد يف ال�ضندوق

62.40465.157أرصدة البنوك والنقد كما يف بيان املركز املالي املرحلي املوحد املختصر

-)34.154(ودائع ق�ضرية الأجل مرهونة مقابل قرو�س ق�ضرية الأجل

28.25065.157النقد وما يف حكمه

بيان الدخل الشامل املرحلي املوحد املختصر للت�ضة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو  2021 )مراجعة(
لل�ضتة اأ�ضهر املنتهيةللثالثة اأ�ضهر املنتهية

 3٠ يونيو ٢٠٢١
 بآالف الدنانير 

البحرينية

 30 يونيو 2020
  بآالف الدنانير

البحرينية

 3٠ يونيو ٢٠٢١
 بآالف الدنانير 

البحرينية

 30 يونيو 2020
  بآالف الدنانير

البحرينية

)10.637(144.765)16.389(92.582الربح / )اخلسارة( للفترة

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي مت أو قد يتم إعادة 
تصنيفها للربح أو اخلسارة:

اجلزء الفعال من تغريات القيمة العادلة

يف  حتوط التدفقات النقدية
)1.932()1.820(4.327)9.178(

 مجموع الربح الشامل
)19.815(149.092)18.209(90.650اآلخر للفترة
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أشـــاد عدد مـــن فعاليات مملكـــة البحرين 
الدينيـــة والسياســـية بالتوجيـــه الملكـــي 
الســـامي مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بإصـــدار التقويم البحرينـــي لعام 1443هـ 
وفق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية 
امتـــدادًا للمنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 
البحريـــن الفلكييـــن األوائـــل فـــي تحديد 
األوقات الشـــرعية للصلوات والمناسبات 

الدينية وغيرها.

عناّية خاّصة

ـــن عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــؤون  وثمَّ
اإلســـامية عضـــو اللجنـــة الُعليـــا للتقويم 
البحريني، الشـــيخ فريد المفتاح التوجيه 
الملكـــي الســـامي من لـــدن جالـــة الملك، 
بإصـــدار التقويم البحرينـــي لعام 1443هـ 
ِوْفق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية، 
وامتـــدادًا للمنهجيـــة التـــي وضعها علماء 
البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد األوقـــات 
الشـــرعية للصلوات والمناســـبات الدينية 

وغيرها.
ـــد أنه باعتماد هذا الّتقويم الّذي يأتي  وأكَّ
علـــى ضـــوء منهجيـــة “روزنامـــة الزبـــارة 
الحســـابية  أصولهـــا  ووضـــع  والبحريـــن” 
والفلكيـــة العاَّمة عبد الرحمـــن الزواوي، 
ـــن التقاويـــم في  فإّنـــه ســـيتم تفـــادي تبايُّ
تحديد مواقيت الصلوات، حيث أصبحت 
ُموّحدة لوجود تقويم واحد وهو التقويم 
البحريني الُمعتمد ِوْفق قرار اللجنة الُعليا 
للتقويـــم البحريني، والتـــي حرّصت على 
تحديـــد أوقـــات الصلوات بدقـــة أكبر في 

هذا التقويم.
وأضاف أنَّ التوجيهات الملكية الســـامية 
تؤّكـــد حرص مملكـــة البحرين على ضبط 
المواقيت واألشـــهر الهجرية والعناية بها 
عنايـــة خاّصة، وزيادة الدقـــة في تحديد 
دخـــول  وبدايـــات  الصلـــوات  مواقيـــت 
األشـــهر القمرية وخروجهـــا، حيث أثبتت 
المنهجيـــة التـــي وضعها علمـــاء البحرين 
ما  األوائـــل دّقتهـــا العاليـــة في ذلك، الســـيَّ
تلك التي اعتمدت عليها “روزنامة الزبارة 

والبحرين”.
د على ضرورة االستفادة من الخدمة  وشدَّ
الُمتاحة عبر تطبيق “إساميات” لألجهزة 
الذكيـــة، لتنزيل النُّســـخة اإللكترونية من 
ف على األوقات  التقويم البحريني والتعرُّ

الدقيقة للصلوات في مملكة البحرين.

اعتماد األصول

وأشاد نائب رئيس مجلس األمناء المدير 
التنفيـــذي لمركز عيســـى الثقافي الشـــيخ 
خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة بالتوجيـــه 
الملكي الســـامي من جالة الملك، بإصدار 
التقويـــم البحرينـــي لعـــام 1443هــــ ِوْفـــق 
المنهجيـــة الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة 
المعتمدة في “روزنامة الزبارة والبحرين”.
 وقـــال إن التوجيـــه الســـامي يدلـــل على 
للزبـــارة  التاريخـــي والطبيعـــي  االمتـــداد 
كعاصمـــة أولى للدولـــة الخليفية العريقة، 
ويرســـخ االزدهار المعرفي الـــذي تميزت 
بها الزبارة أبان تأسيسها في العام 1762، 
وصـــوال الى العهد الزاهر لصاحب الجالة 

الملك.
الحســـابية  األصـــول  اعتمـــاد  أن  وأكـــد 
عبـــد  العاَّمـــة  وضعهـــا  التـــي  والفلكيـــة 
الزبـــارة  “روزنامـــة  بــــ  الـــزواوي  الرحمـــن 
والبحرين”، يضمن دقة أكبر في احتساب 
مواقيـــت الصـــاة حســـب المعاييـــر التي 
وضعها علماء البحرين األوائل، باعتبارها 
األكثـــر مناســـبة الختـــاف أطـــوال الليـــل 
والنهار حسب موقع البحرين الجغرافي.

وأوضـــح أنَّ رعايـــة البحرين ألهـــل العلم 
والعلمـــاء واحتضان الدولة لهم يعد نهجا 
متعارف عليه منذ قرون، وأنَّ االســـتمرار 
فـــي حفـــظ اإلرث العلمـــي والشـــرعي هو 

واجب على المجتمع.
وأشـــار إلـــى أنَّ إعداد التقويـــم البحريني 
باعتمـــاد المنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 
يؤكـــد  الزبـــارة،  فـــي  األوائـــل  البحريـــن 
أهميـــة المرجعيـــة التاريخيـــة فـــي رســـم 
أصالـــة  ويعكـــس  والمســـتقبل،  الحاضـــر 
مملكـــة البحريـــن التـــي كانـــت ومـــا زلـــت 
مقصـــدًا للعلمـــاء من جميـــع التخصصات 

والمذاهب.

تميز المنهجية

وثمـــن عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـامية نائـــب رئيـــس اللجنـــة العليـــا 
للتقويـــم البحريني الشـــيخ عبـــد اللطيف 
الملكـــي  التوجيـــه  محمـــود  آل  محمـــود 
الســـامي مـــن لـــدن جالـــة الملـــك بإصدار 
التقويـــم البحرينـــي لعـــام 1443هــــ وفـــق 
والفلكيـــة  والعلميـــة  الشـــرعية  المعاييـــر 
امتـــدادًا للمنهجيـــة التـــي وضعهـــا علماء 

البحريـــن الفلكييـــن األوائـــل فـــي تحديد 
األوقات الشـــرعية للصلوات والمناسبات 

الدينية وغيرها
التقويـــم  أن  محمـــود  آل  الشـــيخ  وأكـــد 
البحرينـــي لعـــام 1443 هـ الـــذي اعتمدته 
اللجنـــة العليا للتقويـــم البحريني قد جمع 
بيـــن المنهجيـــة التـــي بنى عليهـــا العامة 
عبـــد الرحمـــن الـــزواوي “روزنامـــة الزبارة 
والبحريـــن” وبيـــن مـــا توصـــل إليـــه علـــم 
الفلك الحديـــث لتحديد أوقات الصلوات 

الخمس بصورة أكثر دقة.
وأشـــار إلى تميـــز المنهجيـــة التي وضعها 
األوائـــل  الفلكيـــون  البحريـــن  علمـــاء 
والتـــي اعتمدت عليهـــا “روزنامـــة الزبارة 
والبحريـــن” بالتزام بيان الوقت الشـــرعي 
لدخول وقت صاة العشـــاء، كما ضبطت 
اللجنة معايير شـــروق الشـــمس وغروبها 
ووقـــت الـــزوال بما يتماشـــى مـــع التطور 
العمرانـــي الـــذي شـــهدته مملكـــة البحرين 
فحـــددت بنـــاء علـــى الحســـابات الفلكية 
الدقيقة مواعيد صاتي الظهر والعشـــاء، 
الشـــرعي  الوقـــت  اللجنـــة  حـــددت  كمـــا 
لبداية الليل بتمام غروب قرص الشـــمس 
ونهايتـــه ببـــزوغ الفجـــر الصـــادق، إضافة 
إلـــى اعتماد التقويـــم بداية وقت صاتي 
عيـــدي الفطـــر واألضحـــى وفـــق المعايير 

الشرعية والعلمية والفلكية.

خطوة إيجابية

وأشـــاد رئيـــس مجلـــس األوقاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجري بالتوجيه الملكي 
الســـامي مـــن لدن جالـــة الملـــك، بإصدار 
التقويـــم البحرينـــي لعـــام 1443هــــ ِوْفـــق 
المعاييـــر الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة، 
وامتـــدادًا للمنهجيـــة التـــي وضعها علماء 
البحريـــن األوائـــل فـــي تحديـــد األوقـــات 
الشـــرعية للصلوات والمناســـبات الدينية 

وغيرها
وقال إنًّ إصـــدار مملكة البحرين التقويم 
البحرينـــي، ِوْفق معايير شـــرعية وعلمية 
وفلكيـــة دقيقة بإشـــراف لجنـــة مختصة 
تضـــم عـــدًدا من كبـــار المشـــايخ والعلماء 
المملكـــة،  مـــن  والمختصيـــن  والفلكييـــن 
والمتواصـــل  الكبيـــر  االهتمـــام  ُيترجـــم 
فيما يتعلق بنشـــر وترســـيخ مبادئ الدين 

اإلسامي وأركانه.
ـــه ُيوجـــد أكثـــر مـــن معيار  وأشـــار إلـــى أنَّ
العتمـــاد دخول صاة العشـــاء، وقد جاء 
التقويـــم البحريني معتمدًا دخول الوقت 
الحقيقـــي لصـــاة العشـــاء عندمـــا تكـــون 
الشـــمس أســـفل اأُلفـــق بمقـــدار 18 درجة 
وذلـــك ِوْفـــق منهجيـــة “روزنامـــة الزبـــارة 
والبحريـــن” التي تحســـب الموعـــد فلكيًا، 
والتـــي وضع أصولها الحســـابية والفلكية 
العاَّمـــة عبـــد الرحمـــن الـــزواوي، مؤكـــًدا 
أن هـــذا الوقـــت هـــو األكثـــر دقـــة لصـــاة 
العشـــاء ويأتـــي نتيجـــة مـــا خلـــص إليـــه 
البحث الشـــرعي والعلمي الذي اضطلعت 
بـــه اللجنة الُعليـــا للتقويـــم البحريني وما 
اعتمدتـــه من منهجيـــة “روزنامـــة الزبارة 

والبحرين”.

مسيرة مضيئة

 وأكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفاع واألمن الوطني محمد السيســـي 
البوعينيـــن “إن التوجيه الملكي الســـامي 
من لـــدن جالـــة الملـــك بإصـــدار التقويم 
البحرينـــي لعـــام 1443هـ باتّبـــاع منهجية 
ُيرّســـخ  والبحريـــن”،  الزبـــارة  “روزنامـــة 
المسيرة المضيئة المتميزة للرواد األوائل 
فـــي شـــتى العلـــوم وأبرزهـــا علـــوم الفلك 
والحســـاب الفلكـــي، ويؤكـــد علـــى حجـــم 
االزدهـــار العلمي والتعايش الســـلمي بين 
هـــو  والـــذي  واألديـــان  القبائـــل  مختلـــف 
امتداد للنهج الراســـخ في الحكم الرشيد 
والديموقراطيـــة  واالنفتـــاح  والتســـامح 
بالدولـــة الخليفيـــة فـــي البحريـــن الكبرى 
كامـــل شـــبه جزيـــرة قطـــر وجـــزر  علـــى 

البحرين”
 ولفت السيســـي إلى “أن التوجيه السامي 
بإصـــدار روزنامة الزبـــارة والبحرين جاء 
ليحافـــظ علـــى هويـــة الزبـــارة والتي يتم 
محاولـــة طمســـها وفق آليـــة ممنهجة من 
خـــال اســـتهداف المعالـــم الســـيادية في 
ومنـــازل  وحصـــون  قـــاع  مـــن  الزبـــارة، 

ومحات مواطني الزبارة”.
 وأضـــاف أن “روزنامة الزبـــارة والبحرين” 

االزدهـــار  نمـــاذج  احـــد  ســـوى  هـــي  مـــا 
المعرفي في البحريـــن الكبرى على كامل 

شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.

 مكانة رفيعة

وأشادت النائب فاطمة القطري بالتوجيه 
الســـامي مـــن لـــدن جالـــة الملـــك بإصدار 
التقويـــم البحرينـــي لعـــام 1443هــــ وفـــق 
المنهجيـــة الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة 
المعتمدة في “روزنامة الزبارة والبحرين”.

وأشارت إلى أن اعتماد التقويم البحريني 
على األصـــول الحســـابية والفلكيـــة التي 
وضعها العامـــة عبدالرحمن الزواوي في 
“روزنامة الزبارة والبحرين” يعكس حجم 
المكانـــة الرفيعـــة التي يتمتع بهـــا العلماء 
فـــي البحرين، واالســـتفادة ممـــا يقدمونه 

من إرث علمي وحضاري كبيرين.
وقالت القطـــري إن اعتمـــاد التقويم على 
األصـــول التـــي وضعهـــا العامـــة الزواوي 
يهدف إلـــى إبراز جهـــود علمـــاء البحرين 
والزبارة، حيـــث تتميز األصول والمعايير 
التـــي اعتمدهـــا العامـــة بأنهـــا أكثـــر دقة 
في تحديـــد مواقيت الصلـــوات وبدايات 
دخـــول األشـــهر القمريـــة وخروجهـــا، إلى 
امتـــداد  مـــن  الزبـــارة  تمثلـــه  مـــا  جانـــب 
الخليفيـــة  للدولـــة  وطبيعـــي  تاريخـــي 
العريقـــة، ومـــا شـــهدته من ازدهـــار علمي 
ومعرفـــي منذ تأسيســـها فـــي العام 1762 

وصوال إلى العهد الزاهر لجالة الملك.

أصالة المملكة

نائـــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون  أكـــد  كمـــا 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النائـــب عيســـى الدوســـري “أن التوجيـــه 
الملكـــي الســـامي لجالـــة الملـــك بإصـــدار 
التقويـــم البحرينـــي لعـــام 1443هــــ وفـــق 
المنهجيـــة الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة 
المعتمدة فـــي روزنامة الزبارة والبحرين، 
التـــي  البحريـــن  مملكـــة  أصالـــة  يعكـــس 
كانـــت وال زالت مقصدًا للعلماء من جميع 

التخصصات والمذاهب”.
وأضاف “أن اعتماد التقويم على األصول 
الحســـابية والفلكية التي وضعها العامة 
الروزنامـــة  فـــي  الـــزواوي  عبدالرحمـــن 
يضمـــن دقـــة أكبـــر فـــي مواقيـــت الصاة 
علمـــاء  وضعهـــا  التـــي  المعاييـــر  حســـب 
البحريـــن األوائـــل وهـــي األكثـــر مناســـبة 
الختـــاف أطـــوال الليـــل والنهـــار حســـب 
“أن  الجغرافـــي”، مبينـــًا  البحريـــن  موقـــع 
التقويـــم يهـــدف إلـــى زيـــادة الدقـــة فـــي 
وبدايـــات  الصلـــوات،  مواقيـــت  تحديـــد 

دخول األشهر القمرية وخروجها”.
وأشار الدوسري إلى “أن التوجيه السامي 
بإصدار الروزنامة يأتي استكماال للرسالة 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن باعتبارهـــا 
موطنـــًا يحـــرص علـــى رعايـــة المنظومـــة 
اإلســـامية، ومـــن بينها التقويـــم الهجري 
الذي ُيمّثل أحد العامات البارزة في هذه 

المنظومة”.
والبحريـــن  الزبـــارة  روزنامـــة  “إن  وقـــال 
تعتبـــر أنموذجا لحجـــم االزدهار المعرفي 
إبـــان حكـــم آل خليفـــة الكـــرام للزبـــارة”، 
مشـــيرا إلى “أن التوجيه السامي بإصدار 
للرســـالة  اســـتكماال  جـــاء  الروزنامـــة 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن باعتبارهـــا 
موطنـــًا يحـــرص علـــى رعايـــة المنظومـــة 
اإلســـامية، ومـــن بينها التقويـــم الهجري 
الـــذي ُيمّثـــل أحـــد العامـــات البـــارزة في 
التطبيـــق  عبـــر  وتوفيـــره  المنظومـــة، 
اإللكترونـــي )إســـاميات( يعكـــس النهـــج 

الحكومي الواضح للتوجه الرقمي“.

رؤية عميقة

وأكـــد النائـــب حمـــد الكوهجـــي أن إعداد 
باتبـــاع  الجديـــد  البحرينـــي  التقويـــم 
والبحريـــن”  الزبـــارة  “روزنامـــة  منهجيـــة 
يعبـــر عن رؤيـــة ملكية عميقـــة في حفظ 

جهود علماء البحرين األوائل في تحديد 
أوقات دخول الصاة وتحديد المناسبات 

الدينية وغيرها.
التقويـــم  أعـــداد  إن  الكوهجـــي  وقـــال 
البحريني راعى اعتماد األصول الحسابية 
العامـــة  وضعـــه  مـــا  وفـــق  والفلكيـــة 
عبدالرحمـــن الـــزواوي بـ”روزنامـــة الزبارة 
والبحريـــن” حيـــث يعبر هـــذا التقويم عن 
االرتبـــاط الوثيق بين البحريـــن والزبارة، 
مؤكـــدًا أن التقويـــم يعبر عـــن خصوصية 

مملكة البحرين.
وشدد الكوهجي على أن اعتماد البحرين 
لتقويمهـــا الخـــاص سيســـاهم فـــي زيـــادة 
الدقة في تحديد أوقات الصاة وتحديد 
والتـــي  القمريـــة  األشـــهر  دخـــول  موعـــد 
ترتبـــط بالمناســـبات اإلســـامية، مؤكـــدًا 
علـــى أهميـــة اعتمـــاد هـــذا التقويـــم فـــي 

البحرين من الجميع.

حضارة وازدهار

وأشـــاد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
لحقـــوق اإلنســـان عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
البنـــاي  عمـــار  النائـــب  النـــواب،  بمجلـــس 
بالتوجيه الملكي الســـامي، مثمنا الرعاية 
الملكية السامية للمشـــروعات اإلسامية 
الُمختلفـــة، ومـــن بينهـــا إصـــدار التقويـــم 
البحرينـــي لعـــام 1443هـ باتّبـــاع منهجية 
مشـــيًرا  والبحريـــن”،  الزبـــارة  “روزنامـــة 
للجهـــود الجبارة والملموســـة للجنة الُعليا 
للتقويـــم البحرينـــي والتـــي عملـــت علـــى 
إعـــداد التقويـــم ِوْفـــق المعايير الشـــرعية 
والعلمية والفلكيـــة ووفق المنهجية التي 
بنـــى عليهـــا العاّمـــة الســـيد عبدالرحمـــن 

الزواوي “روزنامة الزبارة والبحرين”.
ـــد أن أســـرة آل خليفـــة الكـــرام وعلى  وأكَّ
مـــر العصور أولت علماء الدين والفلكيين 
فبعـــد  واهتمامـــا،  رعايـــة  والُمختّصيـــن 
األمـــان  الخليفيـــة  الدولـــة  حققـــت  أن 
االجتماعـــي في شـــبه جزيـــرة قطر وجرز 
البحريـــن وتوابعهـــا، وفـــر الشـــيخ محمد 
بـــن خليفـــة الكبيـــر كل عوامـــل اســـتقرار 
المجتمـــع وأخـــذت الدولـــة الخليفيـــة في 
بناء النهضة العلمية واســـتقطاب العلماء 
وطـــاب العلم، وهو ما صنع تاريخًا علميًا 
لمنطقـــة الزبـــارة وتجلـــت ثمـــرة اهتمـــام 
والعلـــوم  بالمعرفـــة  الخليفيـــة  الدولـــة 
الشـــرعية واإلنســـانية في توافـــد العلماء 
وطـــاب العلم علـــى الزبارة مـــن مختلف 
األمصـــار، حيث تواتر وعرف عن الشـــيخ 
محمد بـــن خليفة الكبير اهتمامه الخاص 
بالعلـــم والثقافة والشـــعر و كانت رعايته 
واضحـــة للعلم والمعرفـــة وهو ما انعكس 
علـــى المخرجـــات العلميـــة التي شـــهدتها 

الزبارة في ظل رعاية الدولة الخليفية.

خطوة حميدة

وأشـــاد عضـــو المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـامية عضـــو اللجنـــة العليـــا للتقويم 
بالتوجيـــه  القصـــاب  جميـــل  البحرينـــي، 
الملكي الســـامي من لدن صاحب الجالة 
البحرينـــي  التقويـــم  بإصـــدار  الملـــك 
لعـــام 1443هــــ وفـــق المعاييـــر الشـــرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا للمنهجية 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائـــل 
في تحديـــد األوقات الشـــرعية للصلوات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
وأكـــد أن التقويم البحريني للعام الهجري 
الجديـــد 1443 هــــ حـــرص علـــى الوصول 
إلـــى أقصـــى درجـــات الدقـــة فـــي تحديد 
مواقيت الصاة وفـــق منهجية “روزنامة 
عليهـــا  بنـــى  التـــي  والبحريـــن”  الزبـــارة 
العامة عبد الرحمن الزواوي، مشيرًا إلى 
أن مملكـــة البحرين حرصـــت على إصدار 
تقويمهـــا الخـــاص، وذلك نظـــرًا الختاف 
مواقيت الصاة بين الدول بســـبب فارق 
التوقيـــت واختـــاف األوقـــات الشـــرعية 

ألوقات الصلوات.
وقال إن التقويم البحريني يختصر عناء 
مراعـــاة فرق التوقيت مـــع تقاويم أخرى، 
حيث جاء مراعيًا للتوقيت الوطني بينما 
التقاويـــم األخـــرى تختلف فيهـــا األوقات 
عـــن البحريـــن بســـبب تباين طـــول الليل 

والنهار وقصرهما كما هو معروف.
وأشـــار إلى أن اعتمـــاد التقويم البحريني 
يقضي على التشتت في اعتماد التقاويم 
األخـــرى التي تتضمـــن مواقيت الصلوات 
التي تختلف عن الوقت الشـــرعي حسب 
توقيت مملكة البحرين، وقد جاء التقويم 
البحرينـــي شـــاماً في تقديـــم المعلومات 
ودخـــول  الصـــاة  لمواقيـــت  المطلوبـــة 
األشـــهر القمريـــة وخروجهـــا وغيرهـــا من 
المعلومـــات المفيـــدة. وأضـــاف أن إصدار 
خطـــوة  الوطنـــي  لتقويمهـــا  البحريـــن 
حميدة ومشـــكورة ألكثر من جانب، ومن 
أبرزهـــا مراعاة الدقة فـــي تحديد أوقات 

الصلوات التي تهم كل مسلم.

أكثر دقة

ـــن عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــؤون  وثمَّ
اإلســـامية عضـــو اللجنـــة الُعليـــا للتقويم 
التوبانـــي  محمـــد  الشـــيخ  البحرينـــي، 
التوجيه الملكي الســـامي مـــن لدن جالة 
البحرينـــي  التقويـــم  بإصـــدار  الملـــك، 
لعـــام 1443هــــ ِوْفـــق المعاييـــر الشـــرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا للمنهجية 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائـــل 
في تحديـــد األوقات الشـــرعية للصلوات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
قويـــم البحريني على  ـــد أنَّ حرص التَّ وأكَّ
الصـــاة  ـــة ألوقـــات  دقَّ األكثـــر  التحديـــد 
ومواســـم  المناخيـــة  بالفصـــول  وربطهـــا 
األمطـــار وهبـــوب الريـــاح وحالـــة البحـــر 
والجـــو وغيـــر ذلك مـــن الظواهـــر الفلكية 
يؤدي إلى بناء علمي وموضوعي واضح 

لهذه الظواهر الفلكية.
التقويـــم علـــى ضـــوء  أنَّ إصـــدار  ـــن  وبيَّ
والبحريـــن”  الزبـــارة  “روزنامـــة  منهجيـــة 
والتـــي وضع أصولها الحســـابية والفلكية 
العامـــة الســـيد عبـــد الرحمـــن الـــزواوي، 
واد األوائل  ز به الـــرُّ يأتـــي توثيقـــًا لمـــا تميَّ
الفلـــك  علـــوم  فـــي  البحريـــن  أبنـــاء  مـــن 
والحســـاب الفلكـــي، وامتـــدادًا للمنهجيـــة 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائـــل 
فـــي تحديـــد األوقـــات الشـــرعية كما في 

“روزنامة الزبارة والبحرين”.

رعاية العلم

ن عضو المجلس األعلى للشـــؤون  كمـــا ثمَّ
اإلســـامية عضـــو اللجنـــة العليـــا للتقويم 
الجفيـــري  محمـــد  الشـــيخ  البحرينـــي، 
التوجيه الملكي الســـامي مـــن لدن جالة 
البحرينـــي  التقويـــم  بإصـــدار  الملـــك، 
لعـــام 1443هــــ ِوْفـــق المعاييـــر الشـــرعية 
والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا للمنهجية 
التـــي وضعهـــا علمـــاء البحريـــن األوائـــل 
في تحديـــد األوقات الشـــرعية للصلوات 

والمناسبات الدينية وغيرها.
ولفـــت إلـــى أنَّ علمـــاء البحريـــن األوائـــل 
ســـاهموا بشـــكٍل كبيـــر في إثراء الســـاحة 
العلمية والشرعية بإصداراتهم وبحوثهم 
في مختلـــف المجاالت التـــي تفيد األمة، 
وقـــد جاءت “روزنامة الزبـــارة والبحرين” 

ضمن هذا السياق.
ت برعاية  وأكَّد بـــأنَّ مملكة البحرين اهتمَّ
أ  العلم والعلمـــاء منذ عقود طويلة مما هيَّ
لهم الظروف المناســـبة لتقديم اإلنتاجات 
بالعلـــم  اإلســـامية  ـــة  األمَّ ُتثـــري  التـــي 
النافـــع، ومـــن بين ذلـــك “روزنامـــة الزبارة 

والبحرين”.
وتابـــع أن علماء البحريـــن األوائل تميزوا 
فـــي مجـــاالٍت علمية عديدة ومـــن أبرزها 
وقـــد  الفلكـــي،  والحســـاب  الفلـــك  علـــوم 
والبحريـــن”  الزبـــارة  “روزنامـــة  جـــاءت 

مـــن ضمن الكنـــوز العلمية الشـــاهدة على 
أصالة البحوث العلمية والشـــرعية لعلماء 
البحرين، والتي وضع العاَّمة السيد عبد 

الرحمن الزواوي.

صرامة علمية

ن عضو المجلس األعلى للشـــؤون  كمـــا ثمَّ
اإلســـامية خطيب جامع الفاتح، الشـــيخ 
عدنـــان القطان التوجيه الملكي الســـامي 
مـــن لـــدن جالة الملـــك، بإصـــدار التقويم 
البحرينـــي لعـــام 1443هــــ ِوْفـــق المعاييـــر 
الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــدادًا 
للمنهجيـــة التـــي وضعها علمـــاء البحرين 
األوائـــل فـــي تحديـــد األوقات الشـــرعية 

للصلوات والمناسبات الدينية وغيرها.
وقـــال إنَّ الصـــاة مـــن أركان الدين، ومن 
الضـــروري الحـــرص علـــى ضبـــط الموعد 
الدقيـــق لدخـــول وقـــت الصـــاة، وهو ما 
للتقويـــم  الُعليـــا  اللجنـــة  عليـــه  حرصـــت 
الـــدؤوب  مـــن خـــال عملهـــا  البحرينـــي، 
ـــة لمواقيـــت  لتحديـــد الموعـــد األكثـــر دقَّ
الصـــاة وتحديد بدايات األشـــهر القمرية 

وخروجها.
الزبـــارة  “روزنامـــة  اعتمـــاد  بـــأن  وذكـــر 
والبحريـــن” يأتـــي تأكيـــدًا علـــى صرامتها 
العلميـــة فـــي تحديـــد مواقيـــت الصـــاة 
اعتبرتهـــا  وفلكيـــة  ة  شـــرعيَّ بمنهجيـــٍة 
اللجنـــة الُعليـــا للتقويـــم البحرينـــي األكثر 
حيـــث  المواقيـــت،  هـــذه  لتحديـــد  دقـــة 
الزبـــارة والبحريـــن”  بـــأنَّ “روزنامـــة  رأت 
والعلميـــة  الشـــرعية  المعاييـــر  اســـتوفت 
والفلكيـــة التـــي وضعهـــا علمـــاء البحرين 
األوائـــل فـــي تحديد المواقيت الشـــرعية 
لدخـــول الصاة ودخول األشـــهر القمرية 
وخروجهـــا وهـــو ما قاد العتمـــاد منهجية 
هذه الروزنامة التـــي وضعها العاَّمة عبد 

الرحمن الزواوي.
ـــد أن الواجب الوطنـــي والديني دفعا  وأكَّ
اللجنـــة الُعليـــا للتقويـــم البحرينـــي للعمل 
علـــى أن تكـــون مواقيـــت الصـــاة أكثـــر 
دقة باالســـتفادة من الحســـابات الشرعية 
والفلكيـــة والعلميـــة المعاصـــرة، خصوصا 
أن هـــذا الموضـــوع هـــو األهـــم بالنســـبة 
ن من خـــال الُمراجعات  لكل مســـلم، وتبيَّ
أنَّ “روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن” كانـــت 
وضعتهـــا  التـــي  المعاييـــر  مـــع  متوافقـــة 
اللجنـــة العليـــا فـــي عملهـــا، مشـــيدًا بدور 
أعضـــاء اللجنـــة وجهودهـــم المبذولة في 

إصدار هذا التقويم.

نتاج أصيل

وأشـــاد رئيس مجلس األوقاف الجعفرية 
يوسف الصالح بالتوجيه الملكي السامي 
مـــن لـــدن جالة الملـــك، بإصـــدار التقويم 
البحرينـــي لعـــام 1443هــــ ِوْفـــق المعاييـــر 
الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة، وامتـــداًدا 
للمنهجيـــة التـــي وضعها علمـــاء البحرين 
األوائـــل فـــي تحديـــد األوقات الشـــرعية 

للصلوات والمناسبات الدينية وغيرها.
وثمـــن رئيس مجلس األوقـــاف الجعفرية 
المجلـــس  بذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الجهـــود 
األعلى للشـــئون اإلسامية واللجنة العليا 
للتقويـــم البحرينـــي إلنجاز هـــذا التقويم 
الـــذي يتميـــز بالضبـــط والدقـــة ومراعـــاة 
المعاييـــر والضوابـــط الشـــرعية والعلمية 
والفلكيـــة، والذي يتصـــل بالنتاج األصيل 
لعلماء البحرين على امتداد عقود طويلة 
مـــن الزمـــن أثـــرى فيهـــا الـــرواد األوائـــل 
ومـــن تبعهم من علماء البحرين المســـيرة 
العلميـــة والحضاريـــة علـــى هـــذه األرض 

الطيبة.
وأشـــار إلـــى أنَّ إدراج التقويـــم البحريني 
لعـــام 1443هــــ فـــي تطبيـــق “إســـاميات” 
سيســـّهل حصـــول أفـــراد المجتمـــع علـــى 
كمـــا  ويســـر،  ســـهولة  بـــكل  منـــه  نســـخة 
ل  ه الحكومة نحو التحوَّ يتماشى مع توجُّ

الرقمي.

فريد المفتاح

إشادات بالتوجيه الملكي إلعادة إحياء “روزنامة الزبارة”
فعاليـــات دينيـــة وسياســـية: رؤيـــة ملكيـــة عميقـــة فـــي حفـــظ جهـــود علمـــاء البحريـــن األوائـــل
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المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت شـــرطة مكافحة اإلتجار بالبشر 
وحمايـــة اآلداب العامة بـــاإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية مـــن القبض 
3 عامـــات منـــازل مـــن جنســـية  علـــى 
 23( مـــن  أعمارهـــن  تتـــراوح  آســـيوية 
إلـــى 39 عامـــا(، إثـــر هروبهن مـــن منازل 

كفائهن والعمل لحسابهن الخاص.

ورود  فـــور  بأنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
باغـــات فـــي هـــذا الشـــأن تـــم مباشـــرة 
أعمال البحث والتحري والتي أســـفرت 
عـــن القبـــض عليهـــن، مشـــيرًة إلـــى أنـــه 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  جـــاري 
المقـــررة تمهيـــدا إلحالة القضيـــة للنيابة 

العامة.

القبض على 3 عامالت منازل هاربات

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعام علي الرميحي في 
مكتبـــه أمـــس، رئيس جمعيـــة العاقات 
العامة البحرينية فهد الشـــهابي ورئيس 
جمعية الحقوقييـــن عبدالجبار الطيب، 
بمناســـبة مصادقة المجلس االقتصادي 
واالجتماعـــي لألمـــم المتحدة على منح 
البحرينيـــة  العامـــة  العاقـــات  جمعيـــة 
وجمعية الحقوقييـــن البحرينية الصفة 
االستشـــارية الخاصـــة بالمجلـــس. وهنأ 
وزيـــر اإلعام رئيســـي جمعية العاقات 

العامـــة البحرينيـــة وجمعية الحقوقيين 
البحرينيـــة، على نيل هذه الثقة األممية 
التـــي  للجهـــود  تتويجـــًا  تأتـــي  والتـــي 
تبذلهـــا الجمعيتان في خدمـــة المجتمع 

البحريني.
وعبدالجبـــار  الشـــهابي  فهـــد  وأشـــاد 
الطيـــب، بحـــرص وزارة اإلعـــام علـــى 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  ومســـاندة  دعـــم 
فـــي  الوطنيـــة  بمســـؤولياتها  للنهـــوض 

الداخل والخارج.

إبراز اإلنجازات البحرينية الحقوقية في األمم المتحدة

البحرين تعود لـ “األصفر” و”الفريق الوطني”: التزموا بالتباعد ولبس الكمامات
المنـــازل فــي  الخــاصـــة  للمنــاسبـــات  أقصـــى  حـــدًّا  شخًصـــا   30

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
بمعاييـــر  الجميـــع  التـــزام  ضـــرورة 
التباعد االجتماعي ولبس الكمامات، 
وااللتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات التـــي 
تندرج تحت المستوى األصفر وفق 
لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة  آليـــة 
انتشـــار فيروس كورونـــا، والذي تم 
االنتقـــال إليه بـــدًءا من أمس األحد 
الموافـــق 1 أغســـطس 2021، وذلك 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق 
مـــن تقدم ومكتســـبات في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
األصفـــر  المســـتوى  ويحـــدد   

اإلجراءات كما يلي:
فتـــح القطاعات التاليـــة للمتطعمين 
الذيـــن أتمـــوا 14 يومًا بعـــد الجرعة 
الثانية والمتعافيـــن من خال إبراز 
الشـــعار باللون األخضـــر في تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي”، ولمن هـــم دون الـ 
12 عامًا بصحبة شـــخص متطعم أو 

متعاف، وذلك كالتالي:
 - المجمعات والمحات التجارية.

- المناطق الداخلية والخارجية في 
المطاعم والمقاهي

- المناطق الداخلية والخارجية في 
المراكـــز الرياضية وصـــاالت التربية 

البدنية
- برك السباحة

- األلعاب الترفيهية
والمؤتمـــرات  المناســـبات  إقامـــة   -

بطاقة استيعابية 50 % فقط.
للفعاليـــات  الجماهيـــر  حضـــور   -
الرياضية بطاقة اســـتيعابية 50 % 

فقط.
والصالونـــات  الحاقـــة  محـــات   -

ومحات السبا
- دور الســـينما بطاقة استيعابية 50 

% فقط
عـــددًا  األصفـــر  المســـتوى  ويحـــدد 
مـــن اإلجـــراءات للمتطعميـــن وغير 

المتطعميـــن وهـــي دخـــول المراكـــز 
التجاريـــة  والمحـــال  الحكوميـــة، 
والمناطـــق  المجمعـــات  خـــارج 
الخارجيـــة في المطاعـــم والمقاهي، 
والمناطـــق الخارجيـــة فـــي المراكـــز 

الرياضية وصاالت التربية البدنية.
ويتضمـــن المســـتوى األصفـــر أيضـــًا 
إجراءات السماح بإقامة المناسبات 
الخاصـــة فـــي المنازل بمـــا ال يتعدى 
30 شـــخًصا، وإتاحـــة خيار الحضور 
والتدريـــب،  التعليـــم  بمؤسســـات 
مـــع اإلبقـــاء علـــى معاييـــر التباعـــد 
الكمامـــات،  ولبـــس  االجتماعـــي 

اإلجـــراءات  اتبـــاع  ومواصلـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  االحترازيـــة 

الفيروس.
األساســـية  القطاعـــات  تبقـــى  كمـــا 
وهـــي  الجميـــع،  أمـــام  مفتوحـــة 

كالتالي:
 -الهايبـــر ماركت، والســـوبر ماركت، 
والبـــرادات والبقـــاالت، ومحـــال بيع 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.
-المخابز اليدوية واآللية.

-محطـــات تعبئـــة الوقـــود ومحـــال 
تعبئة الغاز الطبيعي.

-المؤسسات الصحية الخاصة، فيما 
عـــدا بعض الخدمـــات الصحية التي 
يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ومحـــال  والمصـــارف  -البنـــوك 

الصرافة.
للمؤسســـات  اإلداريـــة  -المكاتـــب 
والشركات، والتي ال يتصل نشاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
اســـتيراد  فـــي  العاملـــة  -المحـــال 

وتصدير البضائع وتوزيعها.
-ورش وكراجـــات تصليـــح وصيانة 

المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
الجديـــر بالذكر أنه من أجل الحفاظ 
على ما تحقق من تقدم ومكتسبات 
فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
انتشـــار  لزيـــادة  ونظـــًرا  كورونـــا، 
الفيروس المتحور “دلتا” في العديد 
مـــن دول العالـــم إلـــى جانـــب ثبـــات 
والجرعـــات  التطعيمـــات  فاعليـــة 
المنشـــطة منـــه فـــي تعزيـــز المناعة 
وحماية أفراد المجتمع من تداعيات 
ســـيكون  بالفيـــروس،  اإلصابـــة 
المستوى األصفر الحد األدنى آللية 
اإلشـــارة الضوئية حتى االنتهاء من 
تطعيـــم ما نســـبته 80 % مـــن الفئة 
العمريـــة البالغـــة 40 عاًمـــا فما فوق 
التطعيـــم  مـــن  المنشـــطة  بالجرعـــة 
تنطبـــق  الذيـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
عليهـــم شـــروط الجرعة المنشـــطة. 
وحتى تحقيق ذلك فســـيتم حسب 
القائمـــة  الحـــاالت  متوســـط  نســـبة 
الجديـــدة مـــن إجمالـــي الفحوصات 
االنتقال بين المستويات األصفر، أو 
البرتقالي، أو األحمر فقط، وفق آلية 
اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار 

فيروس كورونا.

المنامة - بنا
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Vacancies Available
CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM

 Qahwa sada cafe 
has a vacancy for the occupation of

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact

36786660  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

13101351  or  hr@alsalam.care 

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
17369079  or  RUNMENON@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL  school wll 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

CAPITAL  school wll 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

Rana for Clearance & Printing Services 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

35027260  or  ALHIBIR.BELAL@GMAIL.COM 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Hungerstation Limited Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33266333  or  MAHMOOD.JAHROOMI@HUNGERSTATION.COM 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

Teekay LNG Bahrain Operations L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34392814  or  JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM 

MERO BEAUTY & NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36321113  or  MARWA_KAZROONI@HOTMAIL.COM.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

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 

Dar alamani cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

AL SAADA WORKSHOP FOR BLACKSMITHING AND WELDING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
36818154  or  ALI930212@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

BNP PARIBAS 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

17866188  or  MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

Sameeh Pastries 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Noor alkeram curtain tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38873842  or  Salimrealestatebh99@gmail.com 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

33773374  or  Mohameda@themeatco.com  

وزير الخارجية يشيد بمضامين التوجيهات الملكية لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي
ـــوزراء ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــادة س ـــن بقي ـــق البحري ـــص لفري ـــل مخل عم

أشــاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمضامين التوجيهات الســامية 
من لدن ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي 
جــاءت لــدى اســتقبال جاللتــه، أمــس، ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

فـــي  عبـــر  الملـــك  جالـــة  إن  وقـــال 
اعتـــزاز  عـــن  الســـامية  توجيهاتـــه 
التـــي  المخلصـــة  بالجهـــود  جالتـــه 
يبذلهـــا صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء، خدمًة 
لوطنـــه في كافـــة المجاالت، مشـــيًدا 
لفريـــق  المخلـــص  بالعمـــل  جالتـــه 
البحريـــن بقيادة ســـموه في التصدي 
لجائحـــة كورونا، تقديـــًرا من جالته 
للنجاحـــات الملموســـة التـــي حققهـــا 
فريـــق البحرين، والجهـــود المخلصة 
التي بذلـــت لمكافحة جائحة كورونا 
حفاًظـــا علـــى صحـــة وســـامة كافة 
أرض  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

مملكة البحرين.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة إن جالة 
الملك، عبر عن إيمانه العميق بأهمية 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  منظومـــة 
الخليـــج العربية، وضـــرورة الحرص 
التعـــاون  مجلـــس  تماســـك  علـــى 
مســـيرة  لتعزيـــز  قدًمـــا  والمضـــي 
أهدافهـــا  نحـــو  الخليجـــي  التعـــاون 
الســـامية النبيلـــة، تأكيـــًدا للعاقـــات 

بيـــن  القائمـــة  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية ومواطنيها، وما يجمع بينهم 
من وشائج وروابط القربى والتاريخ 

المشترك والمصير الواحد.
وأشـــاد وزير الخارجية بما أشار إليه 
جالـــة الملـــك، مـــن أهميـــة مضامين 
“بيان العا” التي تؤكد على األهداف 
الســـامية للنظـــام األساســـي لمجلس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
بتعزيـــز الترابط والتنســـيق بين دول 
المجلـــس، وهـــو مـــا يعبـــر عـــن إدراك 
جالتـــه وإيمانـــه الثابـــت بـــأن تلـــك 
بمثابـــة  كانـــت  الســـامية  األهـــداف 
مبـــادئ راســـخة حافظت علـــى كيان 
مجلـــس التعـــاون، وتحقيـــق العديـــد 

مـــن اإلنجـــازات المهمـــة في مســـيرة 
رعاهـــا  التـــي  المباركـــة  المجلـــس 
أصحـــاب الجالة والســـمو قادة دول 
المجلـــس، بحكمتهم المعهـــودة، منذ 
انطـــاق مســـيرة التعـــاون الخليجي 

قبل أربعين عاًما.
وأعـــرب عـــن تقديـــره لمـــا لفـــت إليه 
جالـــة الملـــك، من أن بيـــان العا أكد 
علـــى أمـــل مواطنـــي دول المنطقـــة 

باستعادة العمل المشترك إلى مساره 
الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون 
والتكامـــل، تأكيـــًدا مـــن جالته على 
أهميـــة مـــا تضمنـــه بيـــان العـــا مـــن 
أهـــداف مـــن شـــأنها تعزيـــز مســـيرة 
التعاون الخليجي المشترك، وتوحيد 
لتحقيـــق  األعضـــاء  الـــدول  جهـــود 
تطلعـــات مواطنيهـــا نحـــو مزيـــد من 
الترابط والتعاون، بما يحفظ تماسك 
اللحمـــة  وتعزيـــز  التعـــاون  مجلـــس 
الخليجيـــة. وثمـــن وزيـــر الخارجيـــة 
عالًيـــا الدعـــوة الســـامية مـــن جالـــة 
الملـــك، بضـــرورة أن يعكس الخطاب 
اإلعامـــي عبر مختلف الوســـائل بما 
فيـــه منصـــات التواصـــل االجتماعي 
القيم المجتمعية والعادات والتقاليد 
النبيلـــة الجامعة التي ترســـخ وحدة 
ألبنـــاء  المشـــترك  والمصيـــر  الهـــدف 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
إيمـــان  عـــن  تعبيـــًرا  كافـــة،  العربيـــة 
جالتـــه بأهميـــة الخطـــاب اإلعامي 
فـــي ترســـيخ القيم الســـامية وتعزيز 
البنـــاء  ودوره  الخليجيـــة،  الوحـــدة 
فـــي إبراز ما يربط بين شـــعوب دول 
المجلس وتأكيد وحدتها وتماســـكها، 
وما حققته مســـيرة التعاون المباركة 
مـــن إنجـــازات متميـــزة فـــي مختلف 

المجاالت لصالح شعوبها.

عبداللطيف الزياني

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت مملكـــة البحرين إطـــاق ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية طائرة مســـيرة 
مفخخة تجاه مدينة خميس مشـــيط بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
في محاوالت يائسة تعكس إصرار جماعة الحوثي اإلرهابية على استهداف 
المدنييـــن واألعيـــان المدنيـــة بطريقـــة متعمـــدة وممنهجـــة. وأكـــدت وزارة 
الخارجيـــة موقف مملكة البحرين الداعم لكافة الجهود التي تبذلها المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة للتصدي لاعتداءات الحوثية التي تهدد أمنها 
واستقرارها وسامة أراضيها، مشيدة بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية 
فـــي اليمن التـــي تمكنت من اعتـــراض الطائـــرة وتدميرها، داعيـــة المجتمع 
الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك االعتداءات اإلرهابية المتكررة التي 

تقوض كافة الجهود الرامية إلى تعزيز األمن واالستقرار اإلقليميين.

إدانة إطالق الحوثي مسيرة تجاه خميس مشيط

المنامة - بنا

أكــد وزيــر اإلعــالم علــي الرميحــي أن توجيهــات عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأهمية العمل بين دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وصوالً ألهــداف “بيان العــال”؛ للحفاظ 
على األمن واالستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة، 
تعكــس حــرص جاللــة الملــك علــى اســتمرار منظومــة مجلــس التعاون 
وتعزيــز قوتهــا اإلســتراتيجية ودورهــا اإلقليمــي والدولــي الفاعــل في 

مختلف قضايا المنطقة.
وأشـــار وزيـــر اإلعـــام باالعتـــزاز 
إلـــى مـــا تضمنتـــه كلمـــات جالـــة 
جالتـــه  اســـتقبال  لـــدى  الملـــك 
أمس ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة من 
تأكيـــد علـــى األهـــداف الســـامية 
للنظام األساسي لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية بمـــا يعزز 
دول  بيـــن  والتنســـيق  الترابـــط 
المجلس، وأشار البيان لما يعقده 
مواطنـــو دول المنطقـــة مـــن أمل 
باســـتعادة العمـــل المشـــترك إلـــى 
مســـاره الطبيعـــي وتحقيق مزيد 
مـــن التعاون والتكامل، بعيًدا عما 
يعكـــر صفـــو المنظومـــة الجامعة 

التي نحرص عليها جميًعا.
وشدد وزير اإلعام على أن “بيان 
العـــا” بما تضمنه مـــن تأكيد على 
تعزيـــز وحـــدة الصف والتماســـك 
وعـــدم  المجلـــس  دول  بيـــن 

التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 
لـــدول المجلـــس والحفـــاظ علـــى 
األمـــن واالســـتقرار لجميـــع دول 
لتجـــاوز  ســـبيلنا  يعـــد  المنطقـــة، 
التحديات التـــي تحدق بالمنطقة 
تحقيًقـــا لألهـــداف الســـامية بمـــا 
يعـــود بالخيـــر والنمـــاء على دول 

المجلس وشعوبها الشقيقة.
وثمـــن وزيـــر اإلعـــام توجيهـــات 
جالـــة الملـــك بضرورة أن يتســـم 
يمثـــل  بمـــا  اإلعامـــي  الخطـــاب 
والعـــادات  المجتمعيـــة  القيـــم 
والتقاليـــد النبيلـــة الجامعـــة التي 
ترســـخ وحـــدة الهـــدف والمصير 
مجلـــس  دول  ألبنـــاء  المشـــترك 
مـــا  كل  عـــن  واالبتعـــاد  التعـــاون 
يخل بوحدة الهدف من إســـاءات 
وسياســـات إعامية تسعى لزرع 
بذور الشـــقاق بيـــن دول المجلس 
علـــى  دخيلـــة  ألهـــداف  تحقيًقـــا 

مجتمعاتنا العربية األصيلة.

الرميحي: توجيهات جاللة الملك تؤكد حرص جاللته على منظومة “التعاون”

جاللة العاهل 
مؤمن بأهمية 

الخطاب اإلعالمي 

تأكيد العالقات 
التاريخية بين دول 

المجلس



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

17564404
Redha Majeed

Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Cremio Kazembe
MRICS & RICS Registered Valuer

17564404
Cremio.k@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

38344464

إعالن هام
اريبين كرون للتجارية

سجل تجاري رقم    01 - 102477

تعلن شــركة اريبين كرون للتجارية المســجلة تحت القيد رقم  01-102477 والتي 
تقع في مدينة حمد بأنها تدير أنشطتها التجارية فقط إما من قبل المالك مباشرة 
أو مــن قبــل الموظفيــن تحــت رعايتهــا المباشــرة، وأنــه إذا اتصــل أي شــخص بــأي 
مــن مســتنداته بخــالف موظفيها المباشــرين أو مــن قبل مالكها فلن تكون الشــركة 
مســؤولة عنها، وأي مخاطر قد تنشــأ في المعاملة يجب أن يتحملها المعنيون، وال 

تتحمل اريبين كرون للتجارية مسؤوليتها.

 Announcement
Arabian Crown Trading 

CR No. 102477 - 01

A rabian Crown Trading Registered under CR No 
102477- 01 located in Hamad Town announces that it is 
operating its Commercial activities only through either 
b y the owner directly or by the staff under its direct 
s ponsorship. If any person approaches anyone with 
a ny of its documents other than its direct employees 
o r by its owner, the company will not be responsible, 
and any risk arising in transaction must be borne by the 
concerned, Arabian Crown Trading Est. will not hold its 
responsibility.

إعالن هام 
 شركة الشرقي العالمي للمقاوالت
سجل تجاري رقم  02 - 102477

يعلن المالك لشــركة الشــرقي العالمي للمقاوالت ش. ش. و. والمســجلة تحت القيد 
رقــم 02- 102477  بأنــه تــم إغالقها منذ عــام 2018 ، وعليه توقفت جميع العمليات 
التجاريــة والقانونيــة، وأن الشــركة غيــر مســؤولة  عــن أي شــخص يســتخدم أو 
يتعامــل مــع المســتندات والوثائق الخاصة بها ولن يتم قبــول أي مطالبات تجارية 

أو غير تجارية ضد هذه المستندات.

 Announcement
Eastern International Contracting

CR No. 102477- 02

T he Owner of Eastern International Contracting 
SPC  which is registered under CR no. (CR 102477- 
02)   announces that the company has been closed 
since 2018. Therefor, all the legal and commercial 
operations of the Company were stopped ,and If 
anyone used or deal with the company documents, 
C omp a ny would not be responsible, No liability 
w ill  be accepted for any commercial or non-
commercial claims against the documentations.

القيد   78915    -   التاريخ   2021/7/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة السهم األخضر للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إلينا 
الســيد/ محمــود ســامي احمــد ابراهيم شوشــه باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
ـهم األخضــر للتجــارة والمقــاوالت ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية  السـ
محــدودة تحــت رقــم 78915 ، طالبــا إشــهار إنتهاء أعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

  2021 / 7 / 27
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2021- 99421 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

به ما يعزز اعتراضه
 اسم التاجر: سعد احمد محمد الجفال

االسم التجاري الحالي : خدمات كمس للتخليص والداللة
االسم التجاري الجديد : خدمات كمس للتخليص

رقم القيد : 8-22412

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة جي ال تي للتجاره ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســيدة /  حوريــه السيدحســين عبدلله جواد الكــرم -باعتبارهــا المصفي القانوني 
لشــركة جــي ال تــي للتجــاره ذ.م.م ،المســجلة كشــركة -ذات مســؤولية محــدودة 
بموجــب القيــد رقــم 138675 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية 
اختيــار يــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   28 /يوليو / 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

 CR2021- 112040   طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة محمــد علــي محمــد حســن زاده الرقــم الشــخصي 850913810 
طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى الســادة / عايشــه علي 
محمد زاده الرقم الشخصي 890814317 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يــوم ا من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 139143 – 2

االسم التجاري : خباز صبر ايوب الين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  96051  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فاراواي للتجارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســيدة /   ســرفا لكشــمي راو فيالمــوري    باعتبارهــا المصفــي القانونــي شــركة 
فاراواي للتجارة ذ.م.م  ،المســجلة كشــركة -ذات مسؤولية محدودة بموجب القيد 
رقــم 118123 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيــار يــة و 
شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم (116041) لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة شركة أريام للتسويق والترويج ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيدة/  بدريــة ســالم باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة شــركة أريام للتســويق 
والترويــج ذ.م.م ، المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
116041، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ:2021/7/16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 108158 إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدناه:  منيره حمد محمد عيســى شــويطر بطلــب تحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى / خولــه محمــد صالــح محمد الجناحــي فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 5-95541

االسم التجاري: حلويات حسين حمد شويطر

التاريخ  27 /يوليو/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021- 110110   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل : 45434 – 1

اسم التاجر :  صالح حبيب محمد علي غيث
االسم التجاري الحالي : مؤسسة صالح حبيب محمد غيث
االسم التجاري المطلوب : مؤسسة صالح حبيب التجارية

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن حل شركة ذات مسئولية محدودة وتحويلها

كفرع في مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم اليها 
الشــركاء فــي شــركة الرافــد ميديــا ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 51041 ، 
طالبين حل وتحويل الشــركة الى فرع في المؤسســة الفردية المســماة مجوهرات 
الشهاب 1 والمسجلة تحت القيد رقم 120225 لتصبح مملوكة من السيد طه احمد 
عبدالكريم شــهاب . ليصبح الفرع في المؤسســة الفردية تحت اســم تجاري الرافد 
ميديــا فعلــى كل مــن لديه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر االعالن 

القيد  52938 - 2
التاريخ  7 - 7 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   99467   لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيدة فاطمــة حاجيــه علــي حاجيــه المالك ل ســتوديو أالين للتصميم (مؤسســة 
فردية) والمســجلة بموجب القيد رقم 52938 - 2 طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 50 ، دينار لتصبح مملوكة من 

السيدة انيسه محمد احمد الشيخ ال محمود

القيد  93308     -   08/01/    2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   108536   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد بطــي بــن ســعيد بــن جابــر الهاجــري المالــك ل مؤسســة حســون الخليــج 
لاللكترونيــات مؤسســة فردية والمســجلة بموجب القيد رقــم 93308 طالبا تحويل 
المؤسســة الفردية بجميع فروعها إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأس المال 
العينــي بقيمــة 100,000.000 د.ب ، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة التاليــة 

اسمائهم:
1. بطي بن سعيد بن جابر الهاجري

2. مصطفى بوفادي شاليل

القيد   125595    -   التاريخ   2021/7/31
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

نقطة الضريبة لإلستشارات شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إلينا 
السيد/ ABDUL BASHEER KOVVALPALLI باعتباره المصفي القانوني لشركة 
نقطــة الضريبــة لإلستشــارات شــركة تضامــن بحرينية ، المســجلة كشــركة تضامن 
بحرينيــة تحــت رقــم 125595 ، طالبــا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021- 110921   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا ورثة محمــد رفيق جاويد محمد عبدهللا بطلــب تحويل المحل التجاري 
التالــي : إلــى محمــد رضــوان محمد رفيق جاويــد محمد عبدهللا فعلــى كل من لديه 
أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 1 – 65139   

االسم التجاري : محطة الرفيق للسيارات
رقم القيد : 65139 – 22

االسم التجاري : رايد اند شاين غسيل وتلميع السيارات

إعالن بحل وتصفية
شركة  بن خلف للتجارة ذ.م.م
   سجل تجاري رقم    95560

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة  بــن خلف للتجــارة ذ.م.م  المســجلة بموجب القيــد رقم 95560   
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / مجدي محمد جعفر عبد الحسين خلف  مصفيا  للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( 21 ) لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مجدي محمد جعفر عبد الحسين خلف

66999777
Majdi.khalaf@gmail.com

إعالن بحل وتصفية
شركة  نقصة الجود فوود ذ.م.م

   سجل تجاري رقم    118944 - 1

بناء على قرار الشركاء في شركة  نقصة الجود فوود ذ.م.م   المسجلة بموجب القيد رقم 118944 
– 1    بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة / مجدي محمد جعفر عبد الحســين خلف ، مصفيا 

للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( 21 ) لعــام 2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: مجدي محمد جعفر عبد الحسين خلف

Majdi.khalaf@gmail.com    -      66999777

االثنين 2 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 - العدد 084675
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ظاهرة التسول الغريبة.. لم يعد السكوت ممكنا
متى يتصف نشـــاط التسول بالتماسك واالتســـاق حتى يتحول إلى موطن قائم 
بذاتـــه وآلـــة تعليـــم ومنتـــج وتاجـــر بالجملـــة.. يتحول إلـــى ذلك إذا لـــم تكن في 
المجتمـــع قوانيـــن رادعـــة تمنع التســـول في األماكـــن العامة والقضـــاء على هذه 
الظاهرة الســـلبية التي انتشرت بشـــكل ملفت للنظر في مجتمعنا البحريني، ولم 

يعد السكوت ممكنا.
مســـاء الخميس الماضي اتصل بي الزميل راشـــد الغائب وقال لي حرفيا... بينما 
كنت مع األهل في جدعلي لفت انتباهي مشهد كتبت عنه في عمودك منذ فترة 
وتصـــورت أن الظاهـــرة قـــد انتهـــت، وهو تســـول نســـاء منقبات، حيـــث جاءتني 
منقبتان تطرقان زجاج السيارة للتسول.. وتساءل الزميل عما إذا تواصلت معي 
الجهات المعنية بعد نشـــر العمود، وهل ظاهرة تســـول المنقبات توقفت لفترة ثم 

عادت وإلى آخره من  التساؤالت المشروعة ألي مواطن.
نعم.. لقد كتبت في 2019 و2020 عن ظاهرة تسول نساء من جنسيات محددة 
في أســـواق مدينة عيسى وأمام المجمعات التجارية وعند اإلشارات والمساجد، 
وفـــي بعض األوقـــات يصطحبن أطفالهن في أســـوأ اســـتغالل للطفولة، ومؤخرا 
دخلـــت علـــى الخـــط أو الهيـــكل التنظيمي نســـاء بحرينيات أخذن يـــرددن نفس 

اســـطوانة الجوع والمرض والعوز والحاجة وتكبيل المارة بسلســـلة من القصص 
والمظاهر الكاذبة، والجميع يســـتخدم أي وســـيلة متاحة للنصب واالحتيال على 
النـــاس فـــي األســـواق، فالعمليـــة تدار بوســـائل تكتيكيـــة وهناك مهمـــات موزعة، 
ويخطـــئ مـــن يعتقـــد غير ذلـــك، فالنصـــب واالســـتغالل واضح أقصى مـــا يكون 

الوضوح.
قبـــل فتـــرة اتصلـــت بـــي جمعيـــة ذات الشـــأن “ال أذكـــر اســـمهما” ومقرهـــا توبلي 
واســـتمعت إلـــى تحليـــل طويل عن نشـــاط التســـول ومـــا تفعله الجمعيـــة ورؤية 
حقيقيـــة يعتريهـــا بعـــض الضبـــاب، ويـــكاد ال يتـــم انقشـــاعه إال بجهـــد، فالظاهرة 
مازالـــت موجـــودة وهناك شـــعور بوجـــود تقصيـــر ال نعرف مصـــدره وال يمكن أن 
تخرج علينا أية جهة وتقول إنها أعطت أقصى ما يمكن أن تعطيه وتنشر أغلفة 

األحالم المرضية.
نحن اليوم نتحدث عن سمعة وطن وهو الثقل الحقيقي ومحط األنظار  «

بالنسبة للعالم، وظاهرة التسول الغريبة تسيء للبحرين بشكل كبير، 
فالمجتمع البحريني معروف عنه “األلفة والمحبة والتواد”، وهناك الكثير 

من الجمعيات الخيرية التي تقوم بواجبها وكذلك الحكومة تساعد من 
خالل العالوات التي تمنحها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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هـــذا هـــو ديـــدن مملكـــة البحرين بقيـــادة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه، فـــي عالقاتها ونهجهـــا الثابت تجاه 
الدول الشـــقيقة والصديقة، وســـعيها الدائم لتعزيز المصالح المشتركة، والذي تشهد 
لـــه القيـــادات العالميـــة، وأنها دائمـــًا تعمل على تطوير مســـيرة العالقـــات بينها وبين 

الدول األخرى.
وال شك بأن ما حققته المملكة من نجاحات في تطوير عالقاتها مع المجتمع الدولي 
رسم خطوطًا عريضة وحدد اتجاهاتها الرئيسية التي جسدتها حكمة ورؤية جاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وجعلت من تلك العالقات مســـلمات ثابتة للمملكة، 
لها في كل جانب من جوانب التعاون دالالت واضحة في تعزيز مســـيرة مد جســـور 

التواصل مع الدول األخرى.
ولعـــل ما يؤكد حديثنا عـــن المكانة الدولية التي حققتها مملكة البحرين فيما يتعلق 
بمســـيرة عالقاتهـــا األخوية مع الدول األخرى، التهنئـــة الكريمة من لدن جاللة الملك 
وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، للعاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، والتي عكســـت عمق 
وترابـــط البلديـــن الشـــقيقين بعالقـــات متميزة ومتينة أســـهمت في تعزيز اســـتمرار 
حجم التعاون بينهما، واتخذت منهجًا مشـــتركًا بما يخدم المصالح الثنائية وكشفت 

عن مدى المحبة التي تجمع البلدين.
ويمكننا أن نســـتذكر كلمات العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، حين قال “نعرب 
عن تقديرنا لمواقف مملكة البحرين المشـــرفة والداعمة للمغرب وشعبه، والمجسدة 
لعمق روابط األخوة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين”، هذه الكلمات 
جـــاءت لتؤكد عمـــق العالقة التاريخية الوطيدة بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
والتطـــور واالنســـجام فـــي مختلف المجاالت المشـــتركة بيـــن البلديـــن والتي تتطلع 
للمزيـــد مـــن التعاون في المجـــاالت االقتصادية والسياســـية والثقافية واالجتماعية 
وغيرهـــا. وتميـــزت العالقة األخويـــة بين مملكـــة البحرين والمملكـــة المغربية بطابع 
مميـــز ومختلـــف يعكس عمـــق الترابط القـــوي والمشـــترك للدفع بها إلى آفاق أوســـع 
ومراحل متقدمة لما فيه خير وصالح البلدين، ولتؤكد أن العالقة التي أنشأها القادة 
الحكمـــاء فـــي البلدين الشـــقيقين منذ زمن طويل ستســـتمر ثابتة وراســـخة بجذور 

قوية وروابط ال تنقطع.
إن عمق المشاعر والمحبة والود لمملكة البحرين التي عبر عنها أبناء الجالية المغربية 
فـــي تصريحاتهم في وســـائل اإلعالم البحرينية تغني عـــن الكثير من التفاصيل عن 
العالقة بين البلدين، والتي جاءت لتؤكد عمق العالقة والروابط القوية بين البلدين 

والشعبين الشقيقين وتثبت أن أفراحنا واحدة ويجمعنا مصير واحد ومشترك.

د. خالد زايد

تهنئة حكومتنا الرشيدة... وعالقة محبة بين الشعبين البحريني والمغربي

الجميع يتأمل بإلحاٍح انتهاء حقبة “كورونا” األليمة ســـريعًا واعتبارها ُحقبة ماضية 
بعدما ُأشـــبعت مخيلته بتلك المشـــاهد التي “انغمر” بها وجدانه عن مناظر تســـاقط 
المرضـــى المرعبـــة على أســـّرة الُمعالجة وأجهزة التنفس االصطناعـــي بمراكز الحجر 
الصحـــي والمستشـــفيات الميدانيـــة، أو بمظاهـــر التشـــييع والدفن ومحـــارق الجثث 
المؤثـــرة التـــي ســـّجلتها ذاكرته، أو بلقطـــات الطواقـــم الطبية والخدمات المســـاندة 
والمتطوعيـــن التـــي “ُتصـــارع” أعداد اإلصابـــات للمرضى مـــن المواطنيـــن والعالقين 
والمقيميـــن والمهاجريـــن والمغتربين والالجئين وســـواهم على مســـتوى العالم دون 

استثناء.
فـــي هذه األثنـــاء، ينصح المتخصصون في علم النفـــس والتنمية الذاتية، ومن أجل 
تخفيـــف حّدة هذه المشـــاعر الالهبة عن هـــذا الضيف الثقيل - بمـــا يتضمّنه من آالم 
موجعـــة ومتاعب جّمة غزت األبدان وأقّضت المضاجع وصّيرت التعقيم والكمامات 
والقفازات والبخاخات الُمطهرة ُمالزمة لحياة األفراد والجماعات - بكتابة المذكرات 
الشـــخصية لمـــا تتركه مـــن تأثيٍر يزيد مـــن الثقة المتينـــة بالنفس وتفريغ الشـــحنات 
الســـلبية وإعمـــال العقـــل وصـــون الذاكـــرة من تســـّلالت النســـيان الُمضّيـــع للمهّم من 

األحداث، وفي ذات الوقت استلهام العبر والعظات التي يتعّلم منها اآلخرون.
أحـــداث القصة التي برز فيهـــا المواطن البحريني “علي الصافي” من منطقة ســـترة، 
تعّد واحدة من تلك المذكرات التي لن ينساها، بعد أْن أخذت منه مأخذها في رحلة 
عذاٍب اســـُتهّلت بّتعٍب شـــديٍد وحرارٍة مرتفعٍة وكّحٍة متواصلٍة وآالٍم شديدٍة وّضيِق 

تنفٍس حتى بلوغ حبكتها بتأكيد إصابته بفيروس “كورونا” اللعين! يستطرد الصافي 
ـــِريَعة التـــي ظهـــرت نتيجتها ســـلبية إال أّنه شـــعر ِبأََلم  القـــول إنـــه َأَخـــذ اْلَمْســـَحة السَّ
وإْســـهال بعدهـــا، ما اضطره الذهـــاب لمركز الفحص بمنطقة المعـــارض التي أظهرت 
نتيجتـــه إيجابيـــة! وهنا الكارثة على حّد قوله بعد أْن تســـّبب في عدوى جميع أفراد 
اِمل بمنطقة َعالِي، حتى يبدأ  عائلته التي اصطحبها ظهر اليوم التالي إَلى الَمْرَكز الشَّ
فصـــل جديد من اْلَمأَســـاة بعدما افترق عـــن عائلته التي ًأبقيت بعيـــدة عنه )ُمجبرًة( 
فـــي مبنـــى )7(، بينما هو في مبنى )5( بعد تفاقم حالته وشـــعوره بارتفاع شـــديد في 
ـــْدِر واختناق ِفي اْلحْنجرِة؛ ما  حرارتـــه وتصّبـــب متواصل للعرق وآالم حاّدة في الصَّ
اســـتوجب نقله إلى غرفة خاصة بعدما ُأغمي عليه لفترة من الزمن لم يســـتطع فيها 
أْن ينُبس ِبَكِلَمٍة أو َتْحِريك َســـاِكن أو حتى االلتفات يمنًة َويَســـرًة؛ لُيسّلم األمر بعدما 
تيّقـــن بمحينـــه مع تكرار مشـــهد نقـــل جثامين المرضـــى واحدًا تلو اآلخـــر يوميًا من 

حوله لوال لطف الخالق الرحيم.

نافلة: 

بـــال ريـــب، تجربة اإلصابـــة بكورونا تجعلك شـــاهًدا حّيًا على تجديـــد اليقين بعظمة 
الكبيـــر المتعـــال فـــي أول المقام وآخـــره، ومن ّثّم يـــرد دور الطواقم الطبيـــة العاملة 
والكوادر التطوعية المســـاندة التي ضّحت من أجل راحة ســـواها حتى فقد البعض 

منهم حياته في هذا السبيل، فلهم مّنا عظيم االمتنان وكبير الوقار.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“علي الصافي”... هذا ما صنعته بي كورونا!

قوات حرس النظام تستولي على ماء وكهرباء الشعب
يتضـــح من خالل اســـتيالء حرس النظـــام المعادي للشـــعب على موارد 
البـــالد، وحتى مرافق البنيـــة التحتية بما في ذلك الميـــاه والكهرباء، أن 
انقطاع المياه والكهرباء الذي أصبح مشـــكلة يومية للشـــعب يرجع إلى 
هيمنة هذه المؤسسة القمعية وتحكمها في المياه والكهرباء في إيران.
وقال شهباز حسن  بور في جلسة علنية لمجلس الرجعية يوم األحد 18 
يوليـــو “يجب أن نســـمح للقطاع الخاص بتصديـــر الكهرباء حتى نتمكن 
مـــن حـــل بعض هـــذه القضايـــا والمشـــاكل”، وأوضح أن القطـــاع الخاص 
مديـــن بــــ 51 ألـــف مليار تومان بســـبب االســـتثمار في صناعـــة الكهرباء 
“وكالة أنباء المجلس 18 يوليو 2021”. وبينما يعيش الناس في العديد 
من المدن في ظروف قاســـية بســـبب كورونا والجفـــاف وانقطاع التيار 
الكهربائـــي، يذهـــب جـــزء مـــن إنتـــاج الكهربـــاء للتصدير إلـــى دول مثل 
العراق وأفغانستان وذلك الحتياج النظام إلى المال لدفع تكاليف القمع 
والتدخـــالت فـــي المنطقة، الســـيما إنفـــاق النظام على تصديـــر الكهرباء 
إلـــى العـــراق لدرجة أن رئيـــس الوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي قال 
“إيران لم تفشـــل في تصدير الكهرباء إلى العراق رغم العقوبات وبعض 

المشاكل األخرى”. “وكالة أنباء إيرنا 20 يوليو 2021”.
وبحســـب صحيفـــة همدلـــي، تشـــير التقديرات إلـــى أن نحـــو 40 % من 
كهربـــاء العراق تزودها إيران، والجدير بالذكر أنه وبحســـب تصريحات 
وزير الطاقة الصيف الماضي ستزداد صادرات الكهرباء إلى أفغانستان. 
“همدلـــي 5 يوليـــو 2021”، أيضـــا فـــإن معظـــم توليـــد الكهربـــاء مـــن قبل 
الشـــركات المملوكة للدولة، وما تبقى من إنتاج الطاقة تنتجه ما تسمى 
بالشـــركات الخاصة مثل مجموعة مبنا التابعة لمقر خاتم األنبياء التابع 

لحرس النظام.
كتبت وكالة أنباء إيلنا في األول من أغسطس 2019 أن 60 % من الكهرباء  «

في البالد يتم توليدها في محطات الطاقة الخاصة، وأكدت الوكالة نفسها 
أن أكثر من 50 % من طاقة محطات الكهرباء في البالد يتم توفيرها من 

قبل مختصين محليين وخصوصا شركة مبنا التي تدير مشاريع توليد 
الكهرباء في إيران. “مجاهدين”.

عباس صنوبري

المرأة في الصفوف األمامية
لبـــت المـــرأة البحرينيـــة نداء الواجب الوطنـــي لمكافحة وبـــاء كورونا، لبت 
النـــداء بقـــدرة تجلـــت فيهـــا الشـــجاعة، وبصـــدق ملـــيء بالتفانـــي وعزيمة 
صامـــدة، وأدت دورهـــا بإخالص منقطـــع النظير، إنها المـــرأة البحرينية ابنة 
المنامـــة والمحرق والرفاع وكل مدن وقرى البحرين، وقفت شـــامخة تذود 

عن بني وطنها، وقفة عٍز وإباء.
غـــادرت المـــرأة بيتها ال لترفه عن نفســـها أو تتســـوق، بل لتكون ســـًدا منيًعا 
يصـــد الوباء عن مجتمعها، تعمل بأوقات غير محددة تزهو على 12 ســـاعة 
في اليوم لياًل أو نهاًرا، وقد يتصالن بحسب الحاجة إليها، وقد تعود لفترة 
بســـيطة إلـــى بيتها لترعـــى بما لديهـــا من الوقـــت زوجها وأوالدهـــا، يقودها 
بذلـــك حرصها علـــى أداء واجبها الوطني دون أي تقصير بواجبها األســـري، 
ويســـندها الرجل البحريني المتميز بالوعي واإليمـــان بدور المرأة وضرورة 
أن يكون الجميع في مواجهة الوباء ســـواء كان ذكًرا أو أنثى وفي مختلف 

المواقع.
لقد أثبتت المرأة بحزمها وعزمها القدرة على مواجهة التحديات، وأن تكون 
ســـنًدا لبالدها وعوًنا لشـــعبها، بإرادة ال تكل وال تمل، وهذا زادها ثباًتا ورفع 
من ســـمو عطائها وعلـــو تضحياتها، وأثبتت من خالل هـــذا العطاء والثبات 
جدارتهـــا في جميع المواقع واألمكنة وفي جميع القطاعات، ما جســـد مبدأ 
تكافؤ الفرص وتعزيز المســـاواة بين الجنسين، وفي الصفوف األمامية كان 
لها دورها الحاسم في تلبية نداء العمل في أي مكان وأي وقت، تتنقل يوًما 
هنـــا وآخر هناك بحســـب الحاجة والضـــرورة، إنها رحلة شـــاقة بين مختلف 
األماكن ولكنها ذات هدف وطني وإنساني، فبجانب دعم القيادة السياسية 
دورها الجســـور فـــإن جميع األســـر البحرينية تفخر بعطاء نســـائها )زوجات 

وبنات وأخوات(، وتفخر بتضحياتهن، وأدوارهن األسرية.
لقد أعطت هذه الجائحة للمرأة البحرينية فرصة كبيرة لتؤكد حجمها  «

الطبيعي كامرأة ومواطنة قادرة على العمل في جبهتين، الجبهة الوطنية 
والجبهة األسرية، كما صقلت هذه الجائحة نموذجا للرجل البحريني الداعم 

للمرأة والُمساند لها والمتحمل لدوره األسري في حالة غياب زوجته 
لتأدية واجبها الوطني. وتبلغ مشاركة المرأة أكثر من )80 %( من الطواقم 

الطبية بالصفوف األمامية ومعظمهن زوجات وأمهات، كما كانت للمرأة 
سابقة التطوع ألخذ التطعيم في مرحلة التجارب السريرية على اللقاحات. 

إن عطاء المرأة خالل هذه الفترة عظيم ويؤكد أن المرأة كاألكسجين في 
حياتنا.

عبدعلي الغسرة
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الجيش المصري يعلن مقتل إرهابيين “شديدي الخطورة” بشمال سيناء

السيسي يصادق على قانون “فصل اإلخوان”

أصــــــدر الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــد 
الخاص  القانون  السيسي،  الفتاح 
ــر  ــاصـ ــنـ ــل الـــمـــوظـــفـــيـــن وعـ ــصـ ــفـ بـ
اإلخوان واإلرهابيين من الوظائف 

الحكومية بغير الطرق التأديبية.
وصادق السيسي على القانون رقم 
بعض  بتعديل   2021 لسنة   135
أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 
ــأن الــفــصــل بــغــيــر الــطــريــق  فـــي شــ
المدنية،  الخدمة  التأديبي وقانون 
ــك بــعــد إقـــــراره فــي الــبــرلــمــان  ــ وذل

يوليو الماضي.
ــون عــلــى  ــ ــان ــ ــق ــ إلـــــى هـــــــذا، نــــص ال
ســـريـــان أحــكــامــه عــلــى الــعــامــلــيــن 
بالدولة  اإلداري  الجهاز  بــوحــدات 
وأجــهــزة  ومــصــالــح،  وزارات،  مــن 
اإلدارة  ووحــــــــــدات  ــة،  ــيـ ــومـ ــكـ حـ
المحلية، والهيئات العامة، وغيرها 
ــتــي لــهــا مـــوازنـــات  مـــن األجـــهـــزة ال
ــذيــن تنظم  خــاصــة، والــعــامــلــيــن ال
شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح 
خاصة، والعاملين بشركات القطاع 
الـــعـــام، وشـــركـــات قــطــاع األعــمــال 
يــكــون فصل  أن  ــام، وتــضــمــن  ــعـ الـ
يــصــدر من  ــقــرار مسبب  ب الــعــامــل 
يفوضه  من  أو  الجمهورية  رئيس 
المختص  الوزير  عــرض  على  بناًء 
ويخطر  العامل،  أقــوال  سماع  بعد 

العامل بقرار الفصل.
كما نص القانون على أنه ال يترتب 
ألحكام  طبًقا  الــعــامــل  فصل  على 
المعاش  من  حرمانه  القانون  هــذا 
أو المكافأة، كما تضمن أنه مع عدم 
اإلخــــال بــأحــكــام الــقــانــون رقـــم 8 
لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم 
واإلرهابيين،  اإلرهــابــيــة  الكيانات 
من  أكثر  أو  توافر سبب  حــال  في 
العامل بقوة  أسباب الفصل يوقف 
تزيد  ال  لــمــدة  العمل  عــن  الــقــانــون 
6 أشهر أو لحين صدور قرار  على 
الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف 

نصف أجره طوال فترة الوقف عن 
العمل، وُيبلغ العامل بقرار الوقف.

فصل  يجوز  أنــه  القانون  وتضمن 
في  الحكومية  بالجهات  العاملين 
ــي إذا أخــل  األحـــــوال اآلتـــيـــة، وهـ
شأنه  من  بما  الوظيفية  بواجباته 
اإلضـــــــرار الــجــســيــم بــمــرفــق عــام 
االقتصادية،  بمصالحها  أو  بالدولة 
جدية  قــرائــن  بشأنه  قامت  إذا  أو 
على ارتكابه ما يمس األمن القومي 
إدراج  وُيـــعـــد  ــلــبــاد وســامــتــهــا،  ل
ــعــامــل عــلــى قــائــمــة اإلرهــابــيــيــن  ال
لسنة   8 رقم  القانون  وفًقا ألحكام 
2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات 
ــيـــن قــريــنــة  ــيـ ــابـ ــة واإلرهـ ــيـ ــابـ اإلرهـ

جدية.
الفتاح  النائب عبد  من جانبه، قال 
الفتاح، أمين سر لجنة  محمد عبد 
ــنــواب  الـــقـــوى الــعــامــلــة بــمــجــلــس ال
ــد مــقــدمــي مـــشـــروع تــعــديــل  ــ وأحـ
“سيقضي  الــمــشــروع  إن  الــقــانــون، 
على الظواهر التي ترتكبها العناصر 
ــة فـــي بــعــض الــــــوزارات  ــيـ ــابـ اإلرهـ

والهيئات تنفيًذا ألجندتهم الخاصة 
ــهــا الـــدولـــة  ــي يــســتــهــدفــون ب ــتـ والـ
وكان  المصري،  والشعب  المصرية 
في  المتكررة  الحوادث  أبرزها  من 

السكك الحديدية.

مقتل 89 إرهابًيا في سيناء

المصرية،  المسلحة  القوات  أعلنت 
ــد، مــقــتــل 89 إرهــابــيــا  ــ أمـــس األحـ
ــورة”، بــمــنــاطــق  ــطــ ــخــ ــ ــدي ال ــ ــدي “شــ

العمليات في شمال سيناء.
وأوضــــــح بـــيـــان لــلــقــيــادة الــعــامــة 
تم  أنه  المصرية،  المسلحة  للقوات 
ضبط 73 بندقية آلية، و140 خزنة، 
األعــيــرة،  مــتــعــددة  طلقة  و5606 
دون  وطائرة  السلكيا،  جهازا  و34 
للتصوير،  بــكــامــيــرا  مــجــهــزة  طــيــار 
وجــهــاز رؤيـــة لــيــلــيــة، إضــافــة إلــى 
من  وعــدد  محمول  كمبيوتر  جهاز 
من  ومجموعة  المحمولة  الهواتف 

المبالغ المالية.
المسلحة  الـــقـــوات  نــجــحــت  كــمــا   
عــبــوات   404 بــاكــتــشــاف وتــدمــيــر 

ــى الـــمـــحـــاور والـــطـــرق  ــاســفــة عــل ن
فضا  ناسفة،  أحزمة  و4  الرئيسة، 
عــن اكــتــشــاف وتــدمــيــر 59 دراجــة 
تستخدمها  ــة  عــرب و52  بــخــاريــة 

العناصر اإلرهابية.
وأشار البيان أيضا إلى قيام قوات 
ــدود، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ ــحـ ــ ــرس الـ ــ حـ
العسكريين،  المهندسين  عناصر 
13 فتحة  اكــتــشــاف وتــدمــيــر  فــي 
العناصر اإلرهابية  نفق تستخدمها 

في التسلل إلى شمال سيناء.
وتابع “في إطار تشديد اإلجراءات 
األمنية على االتجاه االستراتيجي 
الجوية  ــقــوات  ال نجحت  الــغــربــي، 
بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، 
ــات اســتــبــاقــيــة  ــربـ فـــي تــوجــيــه ضـ
ــك من  ــ لــلــعــنــاصــر اإلرهـــابـــيـــة، وذلـ
خـــال رصـــد واســتــهــداف وتدمير 
بعضها  ــاعـــي،  ربـ دفـــع  ــة  عــرب  200
أثناء  والذخائر،  باألسلحة  محمل 
ــمــنــاطــق  ــا اخــــتــــراق ال ــهـ ــاوالتـ مـــحـ
الغربية  الــحــدود  عــلــى  الــمــمــنــوعــة 

والجنوبية للباد.

القاهرة ـ وكاالت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بيروت ـ وكاالت

أمس  لبنانية،  أمنية  مصادر  أفــادت 
األحد، بمقتل 5 أشخاص على األقل 
بين  اشتباكات  في  آخرين،  وإصابة 
مسلحين تابعين لحزب هللا وعشائر 

منطقة خلدة، جنوبي بيروت.
وأكــــد بــيــان لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي أن 
ــار عــلــى  ــ ــنـ ــ ــلـــق الـ وحـــــداتـــــه “ســـتـــطـ
منطقة  فـــي  يـــتـــواجـــد  مــســلــح  أي 
األحمر  الصليب  داعيا  االشتباكات”، 

إلجاء الجرحى.
على  كبيرا  تــوتــرا  المنطقة  وتشهد 
شبلي،  عــلــي  الــشــاب  مقتل  خلفية 
الــمــتــورط فــي جــريــمــة ثـــأر حصلت 

قبل عام وأودت بحياة الطفل حسن 
ــذي يــنــتــمــي إلـــى عــائــات  ــ غــصــن، ال

ُيطلق عيلها اسم “عشائر العرب”.
الحكومة  رئــيــس  ــا  دعـ جــانــبــه،  مــن 
ميقاتي،  نجيب  المكلف  اللبنانية 
ــوعــي  ــدة إلـــى “ال أبـــنـــاء مــنــطــقــة خــل
وعدم  للدماء،  حقنا  النفس  وضبط 
الذي  الفتنة واالقتتال  إلى  االنجرار 

ال طائل منه”.
اللبناني  الجيش  قائد  أكد  وبــدوره، 
الجيش  أن  ميقاتي،  مع  اتصال  في 
المنطقة  فــي  مــن وجــــوده  ســيــعــزز 

لضبط الوضع.

لبنان.. قتلى في اشتباكات “خلدة” وتعزيزات للجيش

العربية.نت

اليمني معمر  حــذر وزيــر اإلعــام 
ــس األحــــــــد، مــن  ــ اإلريــــــانــــــي، أمــ
ــمــرار  ــمــة الســت ــوخــي ــعـــواقـــب ال الـ
عسكرة  فـــي  الــحــوثــي  ميليشيا 
التي  الباهظة  واألثمان  األطفال، 
لخطورة  منبًها  العالم،  سيدفعها 
ميليشيا  بيد  بأكمله  جيل  رهــن 

إرهابية تدار من إيران.
تغريدات على صفحته  وأكد في 
بموقع تويتر، أن ميليشيا الحوثي 
اإلرهــابــيــة تــواصــل حــرمــان مئات 
فــي مناطق  مــن األطــفــال  اآلالف 
التعليم  في  حقهم  من  سيطرتها 
طبيعي،  بشكل  والحياة  واللعب 
لمعاركها،  ــودا  وقــ وتستخدمهم 

في  أسيادها  أطماع  لخدمة 
ــران ومــشــروعــهــم  ــهــ طــ

الـــــتـــــوســـــعـــــي فـــي 
المنطقة.

اليمني،  ــام  نــشــر وزيـــر اإلعــ كــمــا 
ــال فــي  ــ ــفـ ــ ــئـــات األطـ ــمـ ــهـــدا لـ مـــشـ
ميليشيا  اقــتــادتــهــم  الــزهــور  عمر 
الــحــوثــي مـــن مــنــازلــهــم ومــقــاعــد 
بهم في  لتزج  الــدراســة  وفــصــول 
تحت  التدريبية  معسكراتها  أحد 
مشيرا  الصيفية”،  “المراكز  غطاء 
إلـــى أنـــه “يــجــري تــزيــيــف وعيهم 
ومسخ هويتهم وتفخيخ عقولهم 
بـــاألفـــكـــار الــطــائــفــيــة الــمــتــطــرفــة 
إيــران، وحشدهم  من  المستوردة 

للتوجه إلى جبهات القتال”.
لحماية  ســيــاج  مــنــظــمــة  وكـــانـــت 
ــن، اتــهــمــت  ــمـ ــيـ ــي الـ الـــطـــفـــولـــة فــ
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي االنــقــابــيــة، 
طفل  مــلــيــون  نــصــف  بتجنيد 
ــي الـــعـــام  ــى األقـــــــل- فــ ــلـ -عـ
 6 ــر  عــب  ،2021 ــاري  ــجــ ــ ال

آالف مخيم صيفي.

اإلرياني: ميليشيا الحوثي تواصل عسكرة األطفال

تونس ـ وكاالت

الــرئــيــس  زار  مـــفـــاجـــئـــة،  جـــولـــة  ــي  فــ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، أمـــس األحـــد، 
شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، 
الذين  المواطنين  إلى شكاوى  واستمع 
ــلــوه بـــالـــشـــعـــارات والــهــتــافــات  اســتــقــب

المؤيدة. 
الرئيس  أن  التونسية  الرئاسة  وأعلنت 
دعـــا لــمــعــالــجــة شــامــلــة لــمــلــف الــهــجــرة 
“مــحــاوالت  مــن  مــحــذرا  الشرعية،  غير 
للملف فــي هــذا  الــســيــاســي  الــتــوظــيــف 

الظرف الدقيق التي تمر به الباد”.
وكانت 30 شخصية تونسية وطنية قد 
قدمت أمس، رسالة مفتوحة إلى الرأي 
العام الوطني والدولي مؤكدين دعمهم 
لمطالب  التونسي  الرئيس  الستجابة 
األخيرة  قراراته  اعتبار  وعدم  الشعب، 
انقابًا على الدستور وال على الشرعية، 
عن  الــخــارجــيــن  محاسبة  إلـــى  داعــيــن 

القانون محاسبة قانونية دون أي تشفٍّ 
وال انتقام

ــمــوقــعــون أيــضــا رفضهم  ال أبــــدى  كــمــا 
في  المتسببين  مــع  تسوية  ألي  الــتــام 
الفساد، أو عودتهم إلى صدارة المشهد 

السياسي، بحسب تعبيرهم.
ــدول الــصــديــقــة بــمــســانــدة  ــ ــوا الـ ــب وطــال
اختيارات الشعب التونسي التي تضمن 
له الكرامة والحرية، أما الدول األجنبية 

فطلبوا منها عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية التونسية.

جاء ذلك بعدما أكد سعّيد على ضرورة 
مواصلة العمل لحفظ الحقوق واحترام 

القانون وعدم مصادرة األموال.
واعتبر أن تونس تمر بمرحلة استثنائية، 
العمل  سيواصل  بأنه  الجميع  مطمئنًا 
دون “هــوانــة” حتى ال يظلم أحــد، وأن 

تحفظ الحقوق في إطار القانون.

 ال تسوية مع الفاسدين.. تأييد شعبي واسع لقرارات سعّيد 

سعيد من شارع بورقيبة: سنواصل العمل دون هوانة حتى ال يظلم أحد
هتافات مؤيدة للرئيس التونسي وسط شارع بورقيبة

تل أبيب ـ وكاالت

على الرغم من نفي وزارة الخارجية 
اإليــرانــيــة تــورطــهــا بــالــهــجــوم، إال أن 
إســـرائـــيـــل أعــلــنــت أنــهــا تــمــلــك أدلـــة 
طهران  ضــلــوع  تــؤكــد  استخباراتية 

باستهداف السفينة في بحر العرب.
إسرائيل  وزراء  رئــيــس  كشف  فقد 
نفتالي بينيت، أمس األحد، أن إيران 
تــحــاول بــشــكــل جــبــان الــتــمــلــص من 
وفق  السفينة،  استهداف  مسؤولية 

تعبيره.
السفينة  إيــران هاجمت  أن  وأوضــح 
هدفا  تصيب  أن  وأرادت  بمسّيرات، 
لقتل  أدت  الحادثة  أن  إال  إسرائيليا، 
روماني،  ومواطن  بريطاني  مواطن 
تذكيرا  يمثل  الهجوم  أن  إلى  مشيرا 
وذلك  اإليرانية”،  “العدوانية  بـ  للعالم 

وفًقا لما نقله موقع أميركي.
وشدد على أن مثل تلك العمليات ال 

تشكل تهديدا على إسرائيل فحسب، 
ــيــة  ــدول ــح ال ــمــصــال ــي تــمــس ال ــل هـ بـ

وحرية الماحة البحرية.
الــدولــي  المجتمع  طــالــب  ــك،  ذلـ إلـــى 
ارتكبت خطأ  أنها  أن يوضح إليــران 
جسيما، ثم أشار إلى أن باده تملك 
رسائلها،  إيصال  في  الخاصة  طرقها 

بحسب قوله.
جاء ذلك بعدما نفت وزارة الخارجية 

في  طهران  تــورط  األحــد،  اإليرانية، 
باسمها  المتحدث  ــدد  ن إذ  الــهــجــوم، 
أن  إياها  معتبًرا  إسرائيل،  باتهامات 

“ال أساس لها”.
ــال الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة  وقــ
في  زاده  خطيب  سعيد  ــيــة  اإليــران
إن على  ــد،  ــ األحـ مــؤتــمــر صــحــافــي، 
االتهامات  هــذه  مثل  وقــف  إسرائيل 

التي ال أساس لها.

 الصورة نقاًل عن تايمز أوف إسرائيل.. استهداف الناقلة في بحر العرب 

طهران تنفي مسؤوليتها وتندد باتهامات “ال أساس لها”
إسرائيل: نملك أدلة تؤكد تورط إيران بهجوم الناقلة

طهران ـ وكاالت

المنتهية  ــــي  ــران ــ اإلي ــيــس  ــرئ ال ــر  أقــ
ــانـــي بــارتــكــاب  واليـــتـــه حــســن روحـ
حكومته “أخطاء” وفشلها في إنهاء 
العقوبات، ، مؤكدًا إخفاء الحكومة 

جزءا من الحقيقة عن الشعب.
أمس  لحكومته  اجتماع  آخــر  وفــي 
ــد، قـــال روحــانــي إن “الــحــرب  األحــ
االقتصادية فرضت علينا ولوال هذه 
الباد  اقتصاد  ازدهـــار  كــان  الحرب 

يستمر بنفس الوتيرة”.
وأضاف: “كان بودي أن أطور قدرات 
الــقــوات المسلحة مــن خــال شــراء 
أحدث االسلحة وهذا ما عملنا عليه 
وإدراج  العقوبات  إنهاء  خــال  من 
لكن  النووي،  االتفاق  األمر في  هذا 

المطاف  نــهــايــة  فــي  ننجح  ــم  ل
ــات الــتــي  ــعــقــوب بــســبــب ال

فــــرضــــت عــلــيــنــا مــن 
جديد”.

نستطيع  “كنا  أنــه  روحــانــي  واعتبر 
الشروط  مراعاة  مع  العقوبات  رفع 
لكن  األعــلــى  المرشد  وضعها  الــتــي 
أخـــرى منعتنا من  أمـــورا و ظــروفــا 

تحقيق ذلك”.
وحسب روحاني، فإن الحكومة “لم 
في  الحقيقة..  إال  للمواطنين  تقل 
بعض  على  تحفظنا  الفترات  بعض 
اللحمة  تأثر  مــن  خوفا  التفاصيل، 

الوطنية”.
واليــتــه:  المنتهية  الــرئــيــس  ــال  وقــ
األخطاء  من  خاليا  يكن  لم  “أداؤنــا 
الــمــواطــنــيــن ونطلب  مـــن  ونــعــتــذر 

منهم العفو”.
ــــي إلــــى أنــــه “كــنــت  ــان وأشــــــار روحــ
بــأنــنــا لــن نخسر في  عــلــى ثــقــة 
واآلن  النووية  المفاوضات 
لن نكون  أننا  أيضا  اعتقد 

الجهة الخاسرة فيها”.

روحاني: أداؤنا لم يخُل من األخطاء ونعتذر من الشعب
بيونغ يانغ ـ رويترز

الشمالية،  حذرت شقيقة زعيم كوريا 
ــد، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة من  ــ أمـــس األحـ
الواليات  تنفيذ مناورات مشتركة مع 

المتحدة.
يــو جــونــغ، شقيقة كيم  كــيــم  وقــالــت 
جونغ أون، إن كوريا الجنوبية ستلحق 
تحسين  ــكــوريــتــيــن  ال بـــعـــزم  ــرر  ــضـ الـ
مناورات  نفذت  إذا  بينهما  العاقات 
عسكرية مشتركة مزمعة مع الواليات 
المتحدة، وفق ما نقلت وكالة األنباء 

المركزية الكورية الرسمية.
القرار  إن  أيضا  يو جونغ  كيم  وقالت 
ــادة تــشــغــيــل الــخــطــوط  ــإعــ ــ ــر ب ــيـ األخـ
الــســاخــنــة بــيــن الــكــوريــتــيــن يــجــب أال 
إعــادة عاقات  مجرد  من  أكثر  يعتبر 

االتصال “المادي” وإنه سيكون 
من الرعونة افتراض أن 

اجتماعات القمة بين 
وشيكة  الكوريتين 

الحدوث، بحسب رويترز.
وجاءت تصريحاتها في وقت يجري 
في  قمة  لعقد  محادثات  البلدان  فيه 

إطار جهود إلعادة العاقات.
ومن المقرر أن تجري واشنطن وسول 
تدريبا عسكريا مشتركا في أغسطس، 

وفقا لرويترز.
وقالت كيم يو جونغ، في بيان نشرته 
ــكــوريــة:  ــمــركــزيــة ال ــاء ال ــبـ وكـــالـــة األنـ
قرب  عن  وجيشنا  حكومتنا  “ستتابع 
الــجــنــوبــيــون  الـــكـــوريـــون  مـــا إذا كـــان 
ــي الـــتـــدريـــبـــات  ــا فــ ــدمـ ســيــمــضــون قـ
قرارا  يتخذون  أم  العدوانية  الحربية 
ــه، مــن الناحية  كــبــيــرا”. يــشــار إلـــى أنـ
حالة  في  الكوريتان  زالت  ما  الفنية، 
حرب بعد الصراع الذي دار بينهما 
من العام 1950 إلى العام 1953 
وانتهى بوقف إلطاق النار.

كيم يو جونغ تحذر سول من إجراء مناورات مع أميركا

أفغانستان.. 3 صواريخ 
تسقط على مطار قندهار

قال مسؤولون أفغان، أمس األحد، إن 3 
صواريخ سقطت على مطار قندهار في 
الليل، في وقت تدور معارك بين عناصر 
أسابيع  منذ  األفغانية  والقوات  طالبان 
في  الــواقــعــة  المدينة  محيط  فــي  عــدة 
جنوب أفغانستان. ووفقا لوكالة فرانس 
بـــرس، فــقــد قـــال رئــيــس مــطــار قندهار 
“أطــلــقــت 3 صــواريــخ  بــاشــتــون  مسعود 
 2 أصــاب  الــمــطــار،  على  الماضية  الليلة 
كل  ألغيت  لذلك  ونتيجة  الــمــدرج..  منها 

الرحالت من المطار وإليه”.
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كابول ـ وكاالت
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“The Forever Purge” جزء 
جديد من سلسلة أفالم 

“التطهير” ُيعرض حالًيا في 
صاالت السينما. وهو عن 
مجموعة من المجرمين 

الخارجين عن القانون، يقررون 
كسر قوانين “التطهير السنوي” 

بعدم إيقاف القتل نهائًيا 
واالستمرار بالتطهير طوال 

العام. 

tariq_albahhar

شاهدت لكم: فيلم الرعب واألكشن “Blood Red Sky” على “نتفلكس”

من أكثر المشاهدات في األسبوع الماضي 
 Blood“ في منصة “نتفلكس” فيلم بعنوان
مدبلـــج  توربـــي  فيلـــم  وهـــو   ،”Red Sky

باإلنجليزية يكسب الرهان اليوم.
طائـــرة  يوجهـــون  عســـكريون  مســـؤولون 
االضطـــراري،  للهبـــوط  الجـــو  مـــن  ركاب 
األســـلحة  مـــن  الكثيـــر  يحملـــون  وهـــم 
والعتـــاد التكتيكـــي، وفـــي البدايـــة يظهـــر 
وكأنـــه تدريب خـــاص للقناصـــة على قمرة 
القيـــادة حتـــى يفتح بـــاب الشـــحن وينزل 
منهـــا صبـــي صغيـــر، إليـــاس )كارل أنطـــون 
كوخ( وهو يمســـك بدميـــة، وتبدا االحداث 
فـــي التحقيـــق معـــه بطريقة الفـــالش باك، 
وتقديـــم أم الطفـــل اليـــاس، نادجـــا )بيـــري 
بوميستر(، والتي تضع شعرا مستعارا على 

رأســـها األصلع مـــع التركيز علـــى أنواع من 
االدويـــة الخاصة، وتمأل إبـــرة تحت الجلد 
بالسوائل، وتنزل ما تبقى من الزجاجة، ثم 
تحقـــن الباقي، بإشـــارة إلـــى فضاعة مرض 
الســـرطان. هـــي وإلياس ســـيأخذون رحلة 
مســـائية إلـــى نيويـــورك بالطائرة، ووســـط 
هـــذه البدايـــة نقضـــي بعـــض الوقـــت فـــي 
رأس نادية عبـــر ذكريات الماضي بالفالش 
بـــاك، هي والطفل إلياس ووالده يســـافران 
علـــى طريـــق ريفي ثلجـــي عندمـــا تتعطل 
الســـيارة، وال توجـــد خدمة خلويـــة بالطبع 
وســـط  وحيـــدا  الذهـــاب  األب  فيحـــاول   ،
الغابة الموحشـــة للحصول على المساعدة، 
وبالطبع لن يعود، ما يثير األمر عند زوجته 
التـــي تتبـــع آثر زوجهـــا إلى منـــزل مهجور، 
وهنـــاك ترى دماء متناثرة في الثلج ورجل 

غريـــب يبـــدو أنه يزمجـــر مثل نمـــر جريح 
فضولي وهمجي.

مـــرة أخرى علـــى متـــن الطائرة، مـــع حفنة 
مـــن اإلرهابييـــن الذيـــن يســـيطرون علـــى 
الطائرة بطريقة همجية، ويجعلون الجميع 
يبقـــون في مقاعدهـــم خائفين، لكن إلياس 
يهـــرب وتتبعـــه أمه خوفا عليـــه بالطبع من 
اإلرهابييـــن الذين يكتشـــفون بأنها ليســـت 

امرأة عادية أبدا.
على الرغم مـــن أن بعض النقاد يقولون إن 
الفيلـــم مخيب لآلمال إلى حـــد ما، إال أنني 
ال أوافـــق؛ نظرا لنوع النوع المحدد ورســـم 
أفضل بكثير من أي شـــيء مشابه له صدر 
في عقد من الزمان على األقل. لقد أحببت 
هذا الفيلم تماما، ويعطي الشـــعور باليأس 
الـــذي يمكـــن أن يولد بشـــأن بقـــاء األطفال 

ونجاحهم، وأنك ستفعل أي شيء لتحقيق 
ذلك.

وبحســـب مشـــاهدتي أقتـــرح القصـــة كان 
ينبغـــي القيام به من وجهة نظر الخاطفين 
بدال من األم وابنها لكنه عموما فيلم مؤثرة 
بشـــكل مدهـــش وممتعـــة؛ نظـــرا لفكـــرة أن 
“مصاصـــي الدماء على متـــن طائرة” فكرة 
متطورة ومثيرة لالهتمام حقا. ويقدم في 
مشاهد كثيرة التعاطف واإلبداع واألنانية 
و ”الشـــر الـــذي يعيش في داخل اإلنســـان”، 
الذي ســـيحكم في كثيـــر من األحيان حياة 
اآلخريـــن، ونفســـك، كما أنه يعـــرض بعض 
مهـــارات التمثيـــل الحقيقيـــة فيمـــا يتعلـــق 
بشـــخصيات إلياس واالم ندجـــا، في حين 
يجعـــل التهديد من مصاصـــي الدماء يبدو 

مخيفا حقا.

تشـــارك الممثلـــة األردنيـــة تـــارا عبود 
فـــي مهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي 
بإيطاليا في دورته الـ78 بأول بطولة 
لهـــا من خـــالل فيلـــم أميـــرة للمخرج 
محمد دياب، إذ يشـــهد الفيلم عرضه 
العالمـــي مـــن خـــالل منافســـته فـــي 
المهرجـــان  ويقـــام  آفـــاق،  مســـابقة 
 11 وحتـــى   1 مـــن  الفتـــرة  خـــالل 
ســـبتمبر. أميـــرة مراهقة فلســـطينية 
ولـــدت بعمليـــة تلقيـــح مجهـــري بعـــد 
تهريـــب منـــّي والدهـــا نوار الســـجين 
في المعتقالت اإلســـرائيلية، تجبرها 
رحلـــة  تخـــوض  أن  علـــى  الظـــروف 
لمعرفة الحقيقـــة وراء هويتها. وعن 
مشـــاركة فيلـــم أميـــرة فـــي مهرجان 
فينيســـيا السينمائي، قالت تارا عبود 
“إنـــه شـــرف كبيـــر لـــي، وحلـــم أصبح 
حقيقـــة، أشـــعر بالحمـــاس والشـــوق 
لمشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة 
وأن أرى عائلتـــي الفنيـــة مـــرة أخرى 

بعـــد فتـــرة طويلة. أتمنـــى أن تصل حكايتنا إلى القلـــوب، وأن تترك أثًرا 
كبيًرا في الُمشـــاهد، لقد انتظرنا هـــذه الللحظة بحرارة، وهذا هو حصاد 
عملنا الشاق”. يشارك تارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم 
العـــرب مـــن بينهـــم النجمة مبـــارك، علي ســـليمان وقيس ناشـــف، ووليد 
زعيتر، وهو انتاج مصري أردني فلســـطيني مشـــترك، من تأليف الثالثي 

محمد وخالد وشيرين دياب.

ترى الفنانة والروائية والشــاعرة جمانة القصاب الفائزة بالجائزة الثالثة في معرض 
البحريــن الســنوي للفنــون التشــكيلية الـــ 47، أن حصيلــة الفنان الثقافيــة هي المدخل 
األول ألســاليبه فــي التعبيــر، وكلمــا زادت ثقافتــه البصرية واطالعه صــار صعًبا عليه 
أن يلتزم باإليمانات الكالسيكية عن دور الفن المحكور في اتباع وإنتاج الجمال، كما 
أنها تؤمن بضرورة دعم كل اتجاه فنّي شــاًبا أو غير شــاب ما دام جاًدا، خصوًصا إذا 

كان يضيف إلى المجتمع الثقافي قيمة حقيقية عامة.

جمانةالقصـــاب.. الحيـــاة عندهـــا كالفن 
تماما، خلق وإبـــداع أو ال يكون، تلتفت 
يمينـــا وشـــماال وتصافـــح الفـــن وتحمل 
بطاقـــة تعريفه بيـــن يديهـــا، وقد تكون 
ظاهـــرة منفـــردة وملفتـــة للنظـــر كونهـــا 
تجمـــع بين الشـــعر والفنون التشـــكيلية 
والرواية وتحمل على كاهلها كثيرا من 

القيم الجمالية. 
مـــن غيومهـــا  كثيـــرا  اقتربـــت  “البـــالد” 
وأضوائهـــا التـــي تمـــأل األجـــواء النقيـــة 

وأجرت معها هذا الحوار:
حدثينا عن عملك الفائز بالمركز  «

الثالث في معرض البحرين للفنون 
التشكيلية؟ 

يتحـــدث العمـــل عمـــا يفقـــده المريـــض 
النفســـي أثناء التعافي. إذ يخسر أثناء 
عمليـــة التخلص من المـــرض جزًءا من 
شـــخصيته وكينونته مقابـــل أن يعيش 
حيـــاة ســـليمة ومتزنـــة، وهذا مـــا يمكن 
الجانبيـــة  “األعـــراض  عليـــه  نطلـــق  أن 
للشفاء”. العمل مكّون من األوراق التي 
ترافـــق األدوية وُتكَتـــب فيها األعراض 
الجانبية لكل دواء، محذوًفا منها برسم 
خطـــوط عرضية ســـوداء كل النصوص 
ضمـــن  مـــن  ليســـت  التـــي  المكتوبـــة 
األعراض الجانبية. وتم استثناء بعض 
األوراق المرافقـــة لألدويـــة من الحذف؛ 

لبيان نوع األمراض التي تعالجها.

هل في اعتقادك أن هناك عالقة  «
بين حصيلة الفنان الثقافية ونهج 

تعبيره الفني؟

بالتأكيـــد، إن حصيلـــة الفنـــان الثقافية 
فـــي  ألســـاليبه  األول  المدخـــل  هـــي 
التعبيـــر، وكلمـــا زادت ثقافتـــه البصرية 
واطالعـــه صـــار صعًبـــا عليـــه أن يلتـــزم 
باإليمانـــات الكالســـيكية عـــن دور الفن 

المحكور في اتباع وإنتاج الجمال.
هل تؤمنين باالتجاهات الشبابية  «

الجادة في الفن؟

أؤمن بضرورة دعم كل اتجاه فني شاًبا 
أو غير شـــاب ما دام جاًدا، خصوًصا إذا 
كان يضيف إلى المجتمع الثقافي قيمة 

حقيقية عامة.
عندما تأملت عددا من لوحاتك  «

شعرت بتميزك بالنقاء الذهني 
والقدرات السهلة على 

المكاشفة الفنية 
الصريحة ورؤية العالم 

الخارجي بأسلوب فريد.. 
ما تعليقك؟

أشكر إطراءك، ال 
الحكم  يمكنني 

أعمالي،  على 
أتمنى  لكنني 
تتســـَم  أن 
وصفته  بمـــا 

لتّوك.
الذوق أو التذوق هو دليل الطبيعة  «

اإلنسانية السوية ورائدها إلى كشف 
ما في الكون من جمال.. كيف 

تنظرين إلى تذوق المواطن البحريني 
العادي إلى الفنون التشكيلية؟

ثمة فارق بين الذوق والتذوق، الذوق 
لــلــِمــران  عـــام ومختلف وغــيــر خــاضــع 
ــيــات الــتــوعــيــة، فــيــمــا يــحــتــاج  وعــمــل
بما  إبصاٍر مستمٍر ووعي  إلى  التذوق 
يتلقاه المشاهد. من الصعب أن أحُكَم 
البحريني  الــمــواطــن  تـــذوق  على 
وردات  المستويات  لتفاوت 
من  أن  أجــد  ولكن  الفعل، 
ــعــــودة  ــ الـــــضـــــروري ال
التعليمي،  للمنهج 
المفتاح  التعليم هو 
األول  الحقيقي 
لـــرفـــع ذائـــقـــة 
ــهـــور  ــمـ الـــجـ
الـــــــــعـــــــــام 
وزيـــــــــــادة 
وعــــــــــــــــــــي 
الــــــــتــــــــذوق 

لديه.
هل أقمت معرضا شخصيا من قبل؟ «

 ال، ربما في مستقبٍل أبعد.
بصراحة.. متى تنضج تجربة الفنان  «

ومتى يطمئن عليها؟

الفـــن يبقـــى طرًيـــا دائًمـــا، وإذا اطمـــأن 
الفنان علـــى تجربته صار لزاًما عليه أن 
يتركها؛ ألن القلـــق ووجود الهاجس هو 

ما يدفع لالختالف والتميز.
ما طموحك؟ «

إكمـــال الدراســـة والعمـــل فـــي المجـــال 
الثقافي بكثافة أكبر.

يرى الناقد لونجونس أن عامل البيئة  «
مهم ومؤثر في الفنون.. هل هناك 

أحد من عائلتك فنان تشكيلي؟

شـــقيقتي الصغـــرى رّســـامة بورتريهات 
باأللـــوان المائيـــة، وأنا مـــن عائلة تحب 

الثقافة والفنون عموما.
كلمة أخيرة؟ «

كل االمتنان وجزيله لكل من كان جزًءا 
من هـــذا العمل ولـــكل مـــن كان ومازال 
استكشـــاف  فـــي  رحلتـــي  مـــن  جـــزًءا 

الثقافة والفنون.

القصاب: حصيلة الفنان الثقافية المدخل األول ألساليبه في التعبير
ـــة” ـــون التشكيليــ ـــن للفنــ ـــي “البحــريــ ـــث فــ ـــز الثالــ ـــزة بالمــركــ ـــاور الفائــ “^” تحــ

أسامة الماجد

“أعراض جانبية”.. العمل الفائز بالمركز الثالث

جمانة القصاب

كشــف الفنان وائل عبدالعزيز شــقيق الفنانة ياســمين 
عبدالعزيز عن التطورات األخيرة لحالة شــقيقته، مؤكدا 
أنها تتحسن وباتت قادرة على تناول األكل والمشروبات 
وتتعافــى من مرضها بســرعة، وخالل أيام ســتكون في 

منزلهــا. وائل وجه رســالة قصيرة ردا على استفســارات 
متتالية من متابعيه حول حالة شقيقته، وكتب عبر حسابه 

الموثــق بموقع الفيســبوك: “ياســمين كويســة وبتــاكل وبتشــرب وبتتكلم 
وبتتعافى الحمد لله كلها أيام.. اطمنوا”.

طرح الفنان عمر العبدالالت أحدث أعماله الغنائية باللهجة 
الخليجيــة بعنــوان “بنلتقي” عبر اليوتيــوب، واألغنية من 
كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان عبدالله آل سهل، 
وتوزيع موسيقى ومكس حسام كامل، وأشراف عام حسن 

طالــب. وتعاون الفنان عمر مع الشــاعر الســعودي الكبير 
ســعود الشــربتلي بـ 3 أغاٍن ســتطرح قريبا باألســواق بعنوان 

“الفنجان” لحن فلكلور ووزعها موسيقيا الموزع الكويتي ربيع الصيداوي، وأغنيتين 
بعنوان “ابن الناس” و ”آخر حكايتنا” من ألحان الفنان عمر.

كشــف الفنان اإلماراتي فايز الســعيد عن التحضير لعمل 
فنــي جديــد يجمعــه بزميلــه الفنــان اإلماراتي حســين 
الجســمي، فنشــر عبر صفحته الخاصة صــورة تجمعه 
أحــد األســتوديوهات، دون إعطــاء أي  بالجســمي مــن 

تفاصيــل إضافية عن العمل، كنوع من تشــويق الجمهور، 
وعلَّــق على الصورة “عمــل صباحي يجمعنــي بالنجم الكبير 

قريبًا جدا، ومهم جدا أنه يكســر الدنيا”. ولم تكن هذه المرة األولى التي يتعامل 
بها الثنائي مع بعضهما، فقد تعاونا سابقا بأعمال فنية.

عمل صباحيباللهجة الخليجيةياسمين كويسة

تارا عبود تشارك في “فينيسيا السينمائي”
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سبورت

القاسم عضًوا باتحاد المبارزة وإعادة تشكيل “الرماية”
ــد بــــن حــمــد ــ ــال ــ ــخ خ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ قـــــــــراران صـــــــــادران مــــن سـ

صدر عن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة قـــرار رقـــم “5” بتعييـــن عضـــو 
جديـــد بمجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 

المبارزة للدورة الحالية -2021 2024. 
وجاء في المادة “1”، أنه يعين عبدالمجيد 
عبـــدهللا حســـن القاســـم عضـــوا بمجلـــس 
فـــي  المبـــارزة  البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة 
دورته الحالية -2021 2024، وفقا ألحكام 

القوانين والنظم واللوائح المعمول بها. 
أنـــه علـــى كافـــة  وجـــاء فـــي المـــادة “2”، 
المختصيـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار، كل فيمـــا 
يخصـــه، ويعمـــل بـــه اعتبـــارا مـــن تاريـــخ 

صدوره. 
كمـــا صدر عن ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة قـــرار رقـــم “6” بإعادة تشـــكيل 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي للرماية 

للـــدورة الجديـــدة 2021 - 2024. وجـــاء 
فـــي المادة “1”من القرار، أنه يعاد تشـــكيل 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي للرماية 
الشـــيخ  برئاســـة   ،2024  -  2021 للـــدورة 

ســـلمان بن خالد آل خليفـــة، وعضوية كل 
مـــن: ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن ســـلمان بن 
محمد آل خليفة، الشيخ حمد بن راشد آل 
خليفة، داوود حســـين علـــي محمد المانع، 
إبراهيـــم عبـــدهللا محمد عبـــدهللا البنعلي، 
يوســـف عيســـى يوســـف بـــن نـــاس، خالد 
عبدالعزيز محمد صالح، علي حسين علي 
صليبيـــخ، وائـــل محمـــد خميـــس المعراج، 
حمـــد إبراهيـــم محمـــد حســـين الخزامـــي، 
ســـارة يوســـف حســـن علـــي محمـــد زمان، 
عبدهللا حامد عبدهللا أحمد حامد الحامد. 
أنـــه علـــى كافـــة  وجـــاء فـــي المـــادة “2”، 
المختصيـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار، كل فيمـــا 
يخصـــه، ويعمـــل بـــه اعتبـــارا مـــن تاريـــخ 

صدوره.

سمو الشيخ خالد بن حمد 
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أكد سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب أن رؤيـــة اســـم مملكـــة 
البحريـــن فـــي المالعـــب األوروبية مصدر 
حضـــرة  رؤيـــة  ويجســـد  واعتـــزاز  فخـــر 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه في استغالل الجانب الرياضي في 
الترويـــج لمملكتنـــا الغاليـــة ويتوافـــق مـــع 
رؤيـــة الحكومـــة الموقرة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

حفظه هللا.
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، بمناســـبة فـــوز باريـــس أف ســـي 
بشعار فيكتوريوس البحرين على دنكارك 
)2/1( في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، 
أن اسم المملكة عالمة بارزة في مدرجات 
ملعب المباراة الذي احتضن المواجهة في 

الجولة الثانية من الدوري.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
حققـــه  الـــذي  الثانـــي  باالنتصـــار  خليفـــة 
باريـــس أف ســـي، مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن 
النتائـــج اإليجابية تبعـــث بالتفاؤل وتؤكد 

الجهـــود البارزة التي يبذلهـــا الالعبون في 
تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة والـــذي يتوج 
جهـــود مجلـــس إدارة النـــادي فـــي دعمهـــا 
للفريـــق وجهود الجهازين الفني واإلداري، 
متمنيًا ســـموه للفريـــق التوفيـــق والنجاح 
فـــي مبارياته القادمـــة. وتمكن باريس أف 
ســـي بشـــعار فيكتوريـــوس البحريـــن مـــن 
تحقيق فـــوزه الثاني علـــى التوالي، حيث 
فـــاز على دنـــكارك )2/1(، وســـجل الهدفين 
مورغـــان جويلفاوجـــي )د 11(، ومارفيـــن 
غاكبـــا )د 61(، رافعـــًا رصيـــده إلـــى 6 نقاط 

سمو الشيح ناصر بن حمدفي صدارة ترتيب الدوري.

ناصر بن حمد: رؤية اسم البحرين بأوروبا مصدر فخر واعتزاز
ــوس ــوري ــت ــك ــي ف بـــشـــعـــار  ــي  ــ س أف  ــس  ــاريـ ــبـ لـ ــي  ــانـ ــثـ الـ ــار  ــصـ ــتـ ــاالنـ بـ أشــــــاد 

اسم المملكة عالمة بارزة في مدرجات ملعب بارك دي برانس

المكتب اإلعالمي:

الهيئة العامة للرياضة كرة اليد .. فخر الرياضة البحرينية
نعــم ودون أدنــى شــك، أن لعبــة كــرة اليــد تعتبــر “فخــر الرياضــة 
البحرينية” في الوقت الحالي، بفضل ســواعد أبنائها البحرينيين 
أواًل واألرقــام واإلنجــازات التــي حققهــا فــي مختلــف البطــوالت 

التي وصل إليها وتواجد فيها.
ال توجــد لعبــة جماعيــة حققــت وصنعــت مــا حققتهــا لعبــة كــرة 
اليــد علــى مــدار الســنوات األخيــرة، بتكــرار وصولهــا لنهائيــات 
كأس العالــم، مــروًرا باحتاللهــا المراكــز المتقدمــة فــي البطــوالت 
اآلســيوية، وأخيــًرا وليــس آخــًرا، تواجدها في أولمبيــاد طوكيو، 
وبلوغها المرحلة الثانية منها، بوجود أفضل وأقوى المنتخبات.

عــروض فنيــة متميــزة ونتائــج مبهــرة يدونهــا أبنــاء مــدن وقرى 
البحريــن بإمكاناتهــم المحــدودة أمــام عمالقــة كرة اليــد العالمية، 
لوطنهــم  المخلصــون  اليــد  رجــال  يســطرها  ذهبيــة  وإنجــازات 
أينمــا وطــأت أقدامهــم، وهي داللــة كافية على معدنهــم األصيل 
وتفانيهــم وإخالصهــم في تمثيل الوطن بصــورة الئقة ويكونون 

خير سفراء لمملكة البحرين.
دون شــك، لــم يكــن يتحقــق هــذا األمــر، لــوال وجــود االهتمــام 
القيــادة  تقدمــه  الــذي  والســخي  المتواصــل  والدعــم  والرعايــة 
العظيمــة  للتضحيــات  باإلضافــة  اليــد،  كــرة  لمنتخــب  الحكيمــة 
والجهود االستثنائية التي تقدمها كتيبة “األحمر” بقيادة المحنك 

والفذ “السوبر” حسين الصياد.
تكريًمــا  تســتحق  تحديــًدا؛  اليــد  لمنتخــب  الحاليــة  المجموعــة 
لمملكــة  مشــرفة  مســتويات  مــن  قدمــوه  مــا  نظيــر  اســتثنائًيا، 
وأولمبيــاد  عموًمــا  الرياضيــة  المحافــل  مختلــف  فــي  البحريــن 
طوكيــو خصوًصــا، نالت احترام وتقدير الجميع. نعم يســتحقون 

ذلك؛ ألنهم وببساطة “فخر الرياضة البحرينية”.

بالتحديد

على غرار ما حظّي به بطل خليجي 24 لكرة القدم من حملة رسمية  «
واسعة لمكافأته من مختلف الجهات الحكومية وغيرها، نأمل أن 

تكون هناك خطوة مشابهة لمنتخب رجال اليد، فهم يستحقون أكثر 
من ذلك بكثير.

مدرب منتخبنا آرون تمكن في وقت قصير للغاية أن يتغلب على  «
ظروف اإلعداد، ويضع بصمته الفنية بصورة كبيرة، واتحاد اليد ُمطالب 

بتمديد عقده لسنوات مقبلة مع وضع استراتيجية واضحة للعمل 
لتحقيق األهداف، كون عناصر “األحمر” مقبلة على تغييرات كثيرة كما 

هو معروف، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت ستكون أصعب 
بكثير بدون تخطيط.

شخصًيا وبنظرة تواضعية، أتمنى استمرار هذه األسماء حتى بطولة  «
آسيا المقبلة، كوني أرى بأنها قادرة على تحقيق السعادة التي ينتظرها 

البحرينيين كافة، وهي التتويج بلقب كأس آسيا.

ali.majeed@albiladpress.com

علي مجيد

سلمان بن خالد

منتخب الناشئين للسلة يواصل تحضيراته الفنية
ــة آلســيــا ــل ــؤه ــم ــداًدا لــلــمــشــاركــة بــالــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة ال ــعـ ــتـ اسـ

يواصـــل منتخبنا الوطني لكرة الســـلة 
للناشئين تحضيراته الفنية، استعدادا 
الخليجيـــة  البطولـــة  فـــي  للمشـــاركة 
السادســـة عشـــرة للمنتخبات المؤهلة 
ســـتحتضنها  التـــي  آســـيا،  لبطولـــة 
مملكـــة البحريـــن فـــي الفتـــرة 7 لغاية 
بمشـــاركة  الجـــاري،  أغســـطس   13
المنتخبـــات الخليجية اآلتية: المملكة 
العربيـــة الســـعودية، مملكـــة البحرين، 
دولـــة قطـــر، دولـــة الكويـــت، ويتأهـــل 

منها فريقان للبطولة اآلسيوية.
المـــدرب  منتخبنـــا  تدريـــب  ويقـــود 
ويســـاعده  ميـــالد،  عقيـــل  الوطنـــي 

المدربين أحمد سلمان وهاني علم.
وتضم قائمة المنتخب 14 العبا، وهم: 
حســـن علـــي، محمـــد جـــالل، حســـين 
عبـــدهللا  خليـــل،  محمـــد  عبدالعزيـــز، 

نادر، موسى فؤاد، علي حسين، حامد 
فيصل، حســـن فيصل، موسى محمد، 
مشـــعل محمـــد، علي يونـــس، عبدهللا 

عيسى، ومحمد هاني.
وكان أحمر الناشـــئين قـــد اختتم قبل 
فـــي  أقامـــه  خارجيـــا  معســـكًرا  أيـــام 
جمهوريـــة تركيـــا فـــي الفتـــرة من 10 

وحتى 24 يوليو الماضي.
وانتظـــم منتخبنا في معســـكر داخلي 
محلـــي اعتبـــاًرا مـــن يـــوم )الخميس(، 
بغـــرض تكثيـــف الجرعـــات التدريبية 
المجموعـــة  بيـــن  االنســـجام  وخلـــق 
المواجهـــات  مـــن  عـــدد  وخـــوض 
المشـــاركة  قبيـــل  التحضيريـــة 

الخليجيـــة، بغية التأكد مـــن الوصول 
إلى الجاهزية التامة.

تكثيـــف  علـــى  منتخبنـــا  ويعكـــف 
تحضيراتـــه، وذلـــك قبـــل بضعـــة أيام 
خـــوض  عبـــر  البطولـــة،  موعـــد  عـــن 
حصـــص تدريبية يومية في الفترتين 

الصباحية والمسائية.

اتحاد السلة

أحدث نادي الديـــر أولى صفقاته لتدعيم 
كـــرة اليـــد وذلـــك بالتعاقـــد مـــع الالعـــب 
أحمد عبـــاس ليمثل صفوف فريقه األول 

بالموسم الجديد.
وأعلـــن نـــادي الديـــر عـــن ذلـــك بحســـابه 
االجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع  الخـــاص 
“االنســـتغرام” بحضور رئيس النادي علي 
الماضـــي والالعـــب أحمـــد عبـــاس. وبكل 
تأكيـــد، أن هـــذه الصفقـــة تعتبـــر مميـــزة 
ومثاليـــة للغايـــة للفريـــق، لمـــا لالعب من 
إمكانـــات وقـــدرات فنية عالية، ســـتصب 
وتصنع الفـــارق للبرتقالي في منافســـاته 
المقبلـــة. أحمـــد عبـــاس ظهـــر مـــن خالل 
لعبهـــا ســـابًقا وآخرهـــا  التـــي  المحطـــات 
بصـــورة  الماضـــي،  بالموســـم  ســـماهيج 
قويـــة للغايـــة، وكان نجًما مبهـــًرا بأرضية 
فـــي  زمالئـــه  مـــع  بمســـتوياته  الميـــدان 

تسجيل األهداف باالختراق والتصويب 
إليـــه  فيمـــا وصـــل  ســـاهم  ممـــا  البعيـــد، 
الفريق باقتحامه المربع الذهبي لمسابقة 
الـــدوري فـــي إنجاز فريد مـــن نوعة لكرة 
اليـــد الديراويـــة. الديـــر بقيـــادة الوطنـــي 
يســـري جـــواد يأمـــل بـــأن يكون موســـمه 
الجديـــد أفضل مما خرج عليه بالموســـم 

الماضـــي فـــي مســـابقتي الـــدوري وكأس 
خالد بن حمد، وهذا سيعتمد على نوعية 
الصفقـــات التـــي ســـيحدثها وأيًضـــا لمـــا 

سيقدمه الفريق فنًيا.
وكان الديـــر قد جدد عقود كل من محمد 
البابور، الحارس حسن عيسى واألخوين 

محمد وحسين أبناء مدن.

جانب من توقيع العقد

الجديـــد بالموســـم  البرتقالـــي  ليـــد  مميـــزة  صفقـــة 
الديــــر يتعاقــد مع أحمــد عبـــاس

اتحاد الطائرة

أعـــرب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائـــرة الشـــيخ علـــي بـــن 
خالـــص  عـــن  خليفـــة  آل  محمـــد 
شـــكره وتقديره إلـــى وكيل وزارة 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الخارجيـــة 
أحمـــد آل خليفـــة وذلـــك لجهوده 
الكريمـــة فـــي تســـهيل إجـــراءات 
تصديـــر تأشـــيرات ســـفر منتخبنا 
الـــذي  ســـنة،   21 تحـــت  الوطنـــي 
سيشـــارك في بطولـــة العالم التي 
ســـتقام الشـــهر القادم فـــي بلغاريا 

وإيطاليا.
 وأضـــاف الشـــيخ علي بـــن محمد 
آل خليفـــة “ باألصالـــة عن نفســـي 
ونيابـــة عن أعضـــاء مجلس إدارة 
االتحـــاد البحريني للكـــرة الطائرة 
أتقدم بجزيل الشـــكر إلى الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 

الذي يعكس حـــرص الوزارة على 
دعـــم القطـــاع الرياضي وتســـهيل 
مشـــاركة الرياضييـــن في مختلف 

المحافل الخارجية”.
 وأضاف الشيخ علي بن محمد آل 
خليفة أن ذلك الدعم ليس بغريب 
على وزارة الخارجية والتي تقوم 

بجهـــود جبـــارة في دعـــم مختلف 
القطاعـــات ومـــن بينهـــا الرياضة، 
وذلـــك على اعتبـــار أن الرياضيين 
هم ســـفراء لوطنهم فـــي الخارج، 
مجـــددا شـــكره وتقديره للـــوزارة 
على ما قامت به من دور بارز في 

هذا الصدد.

 عبدالله بن أحمد 

تســهيل إجراءات ســفر منتخبنــا الوطني لبطولــة العالم
اتحاد “الطائرة” يشكر وكيل وزارة الخارجية

علي بن محمد
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واصل منتخبنا الوطني األول لكرة اليد “منتخب المحاربين” كتابة التاريخ وتشريف 
الرياضــة البحرينيــة بوصولــه إلى الدور ربــع النهائي )دور الثمانية( بمســابقة كرة اليد 
بدورة األلعاب األولمبية “ أولمبياد طوكيو 2020” التي تستضيفها العاصمة اليابانية 
طوكيو حتى 8 أغسطس الجاري ليصبح ضمن أفضل ثمانية فرق عالمية باألولمبياد 
ويحقق إنجاز تاريخي جديد بعدما نصب نفسه أول منتخب في لعبة جماعية يتأهل 
لأللعــاب األولمبيــة ثــم اصبــح أول منتخــب يحقــق انتصار فــي األولمبيــاد بتغلبه على 
اليابان حتى حقق الحلم بالتأهل للدور ربع النهائي ليبرهن للجميع إمكانياته العالية.

ورغم التعـــادل في النقاط بيـــن منتخبنا 
واليابـــان والبرتغـــال بواقـــع نقطتين لكل 
منتخـــب إال أن األحمـــر اســـتفاد من فوز 
اليابان على البرتغال في الجولة األخيرة 
والتـــي  واحـــد  هـــدف  بفـــارق   30  –  31
أقيمـــت قبـــل مواجهـــة منتخبنـــا ومصـــر 
برفقـــة  )ب(  المجموعـــة  كرابـــع  ليتأهـــل 
الدنمارك والســـويد ومصـــر، فيما ودعت 

البرتغال واليابان المنافسة.
ولم يأتي تأهل المنتخب من فراغ أو من 
خالل االعتماد على نتائج مباراة اليابان 
والبرتغـــال حيـــث أن عروضـــه المميـــزة 
أمـــام كال من الســـويد والبرتغال تحديدًا 
وخســـارته بفارق هدف في المواجهتين 
بل واقترابه من الفـــوز وتحقيق التعادل 
اليابـــان  علـــى  تفوقـــه  بجانـــب  معهمـــا 
صاحـــب األرض كانـــت الســـبب الرئيـــس 

وراء التأهل التاريخي.
وعاشـــت البعثة البحرينية فرحة عارمة 
منذ الصباح الباكر بعد تلقيها خبر التأهل 

لمنتخب كرة اليد.
المواجهـــة  منتخبنـــا  خـــاض  وقـــد  هـــذا 
األخيـــرة بدور المجموعات أمام منتخب 
مصر وخســـر اللقـــاء بنتيجـــة -30 20 إال 

أنها لم تؤثر على تأهله.
وانتهـــى الشـــوط األول لمصلحـــة 15 7- 
حيث فرض المنتخب المصري ســـيطرته 
علـــى مجريـــات اللقاء منـــذ البدايـــة ولم 
يظهـــر العبونـــا بالصـــورة المؤملـــة منهم 
إطالقـــا وقدمـــوا أداء متواضعـــا مقارنة 
علـــى  متأثريـــن  الماضيـــة  بالمواجهـــات 
مـــا يبـــدو بفرحـــة التأهـــل التـــي جعلتهم 

يتراخون أمام الخصم.
وبعـــد المواجهـــة بدا التأثـــر واضحا على 
الالعبين الذين لـــم يقبلوا بالنتيجة التي 
خـــرج عليها اللقاء بفارق عشـــرة أهداف 
كما أنهـــم لم يحتفلوا بالتأهـــل للدور ربع 

النهائي.
مـــن محمـــد  اللقـــاء كال  أهـــداف  ســـجل 
حبيـــب مدن )4 أهـــداف(، محمـــد حبيب 
ناصـــر )3 أهـــداف(، حســـن الســـماهيجي 
)هدفين(، حسين الصياد )هدفين(، أحمد 
جالل )هدفيـــن(، أحمد المقابي )هدفين(، 
علي عيـــد )هدفين(، علي ميـــرزا )هدف(، 
محمـــد عبدالرضـــا )هدف(، حســـن ميرزا 

)هدف(.
وســـيلتقي منتخبنـــا فـــي منافســـات دور 
الثمانية أمام فرنســـا يوم الثالثاء المقبل 

3 أغسطس الجاري.
وبعد نهاية المباراة حرص ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة 

نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
رئيـــس وفـــد مملكـــة البحريـــن بأولمبياد 
أرضيـــة  إلـــى  والنـــزول   2020 طوكيـــو 
باإلنجـــاز  الالعبيـــن  وتهنئـــة  الملعـــب 
التاريخـــي برفقـــة األميـــن العـــام للجنـــة 
األولمبيـــة ونائـــب رئيـــس الوفـــد محمـــد 

حسن النصف.

ميرزا: فارق األهداف أفقدنا التركيز

قال العب منتخبنا الوطني لكرة اليد علي 
ميـــرزا بـــأن المنتخب لـــم يقدم المســـتوى 
والتـــي  المواجهـــة  خـــالل  منـــه  المؤمـــل 

خسرها المنتخب بفارق 10 أهداف.
ولـــدى ســـؤاله عما إذا كانت نشـــوة التأهل 
للـــدور ربـــع النهائـــي قـــد أصابـــت الفريـــق 
بنـــوع مـــن تراجع األداء أجـــاب “ ربما كان 
لذلـــك تأثير نســـبي ولكنه لم يكن الســـبب 
الرئيسي فلقد افتقدنا التركيز منذ الشوط 
األول والـــذي حقق فيه المنتخب المصري 
فارقـــا منذ البدايـــة، حيث إن هـــذا الفارق 
الكبيـــر هـــو الـــذي جعـــل المبـــاراة تذهـــب 

لصالح المنافس..”.
وأضـــاف ميـــرزا “شـــخصيا لســـت راضيـــا 
عـــن أدائي ونأمـــل التعويض فـــي المباراة 
النهائـــي.. صحيـــح  ربـــع  بالـــدور  القادمـــة 
إننـــا فرحـــون بالتأهل ولكننا غيـــر راضين 
عـــن أدائنـــا في لقـــاء مصـــر، خصوصا وأن 
المواجهـــات العربيـــة دائما ما يكـــون فيها 
المنتخـــب  كان  وإن  متقاربـــا  المســـتوى 
المصـــري يضم العبين على مســـتوى عال 
مـــن األداء محترفين في عدد من األندية 

األرووبية”.
وتطلـــع علي ميـــرزا ألن يوفـــق فريقه في 
تقديـــم مســـتوى مشـــرف فـــي المواجهـــة 

القادمة بالدور ربع النهائي.

عبدالحسين: الخسارة سلبتنا فرحة التأهل

بارك الحارس محمد عبدالحسين 
إلى القيادة والشعب وكل جماهير 
كـــرة اليـــد التأهـــل لـــدور الثمانيـــة 
معربا عن فخره واعتزازه بتحقيق 

هذا اإلنجاز التاريخي.
وقـــال عبدالحســـين إن المبـــاراة كانت 
صعبـــة للغايـــة على الالعبيـــن ليس من 
الناحيـــة  مـــن  الفنيـــة وإنمـــا  الناحيـــة 
نبـــأ  تلقـــي  بعـــد  خصوصـــا  الذهنيـــة 
التأهـــل قبـــل انطـــالق المبـــاراة أمام 

مصر.
فرحـــة  ســـلبتنا  “الخســـارة  وأضـــاف 
التأهل، فنحن لســـنا راضين عن أدائنا 

إطالقا في ظل األخطاء الفنية من معظم 
الالعبين وليس العب واحد فقط...”.

التأهـــل  نبـــأ  الالعبيـــن  تلقـــي  بـــأن  وذكـــر 
أصابهـــم  أنـــه  شـــك  ال  المواجهـــة  قبـــل 

والفـــرح التـــي أثـــرت على بالنشـــوة 

فـــي  منتخـــب  “أي  مضيفـــا  مســـتوياتهم، 
العالـــم يمتلـــك الخبرة فإنه ســـيتعرض لما 
واجهنـــاه وهـــو أمـــر اعتيادي.. لقـــد فرحنا 
كثيـــرا بالتأهـــل لـــدور الثمانيـــة فـــي أول 

مشاركة أولمبية”.
وقدم عبدالحســـين اعتـــذاره لكل جماهير 
كـــرة اليـــد البحرينيـــة معربا عـــن أمله في 

التعويض امام فرنسا.
وأضـــاف “فرنســـا منتخـــب قـــوي فهو من 
العالـــم  ببطولـــة  فـــوزا  المنتخبـــات  أكثـــر 
أوروبـــا،  وبطولـــة  األولمبيـــاد  وذهبيـــة 
وسنسعى لتقديم افضل ما لدينا لتشريف 

سمعة كرة اليد البحرينية..”.

وينفرد تتأهل لنهائي 3 آالف متر موانع 

تأهلـــت العـــداءة وينفرد يافـــي إلى نهائي 
ســـباق 3 آالف متر موانع للســـيدات 
بعدمـــا حققت المركز األول بكل 
التصفيـــة األولـــى  فـــي  جـــدارة 
التـــي جـــرت صبـــاح أمـــس على 

مضمار ملعب طوكيو األولمبي.
الرابـــع  المركـــز  صاحبـــة  يافـــي  وينفـــرد 
فـــي بطولـــة العالـــم 2019 تعاملـــت مـــع 
الســـباق بذكاء منـــذ البداية وظلت ما 
بيـــن المركزين الثانـــي والثالث على 
امتداد اللفات الست حتى خطفت 

المركز األول في اللفة األخيرة بكل جدارة 
لتنهي السباق بزمن 9:10:80 دقيقة.

ولم تكتفـــي وينفرد بتحقيق المركز األول 
فـــي التصفيـــة بل إنها حققـــت أفضل زمن 
من بين جميع المتســـابقات في التصفيات 
الثـــالث لتكون أســـرع عداءة في الســـباق 
من بين 29 متســـابقة فيما تأهلت للنهائي 
15 عـــداءة لتبرهـــن وينفرد عـــن إمكاناتها 
المتميـــزة وقدراتها الفائقة وتكون واحدة 
احـــدى  لخطـــف  المرشـــحين  أبـــرز  مـــن 

الميداليات الملونة.
وســـتخوض وينفـــرد نهائي ســـباق 3 آالف 

متر موانع يوم األربعاء المقبل.

الوفد اإلداري للقوى يصل طوكيو 
ويغادر لسابورو

وصلـــت إلـــى العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو 
مســـاء الســـبت الماضي الدفعة الثانية من 
الفريـــق اإلداري لمنتخبنـــا الوطني أللعاب 
القـــوى والتـــي تتكـــون مـــن نائـــب رئيـــس 
االتحـــاد خالد الدوســـري وعضوي مجلس 
اإلدارة بـــدر ناصر ومحمد أحمدي ورئيس 
المدربيـــن خالـــد بوالمي والمدلك عيســـى 

الدوسري.
وكان مديـــر البعثة حمد بوحجي والفريق 
اإلداري في اســـتقبال إداريي ألعاب القوى 

وإنهاء كافة إجراءات إقامتهم.
وأقام الوفـــد اإلداري في القرية الرياضية 
بطوكيـــو لمـــدة ليلـــة واحدة ثم غـــادر منذ 
الصبـــاح الباكر في اليوم التالي إلى مدينة 
ســـباقات  فيهـــا  ســـتقام  والتـــي  ســـابورو 

الماراثون للرجال والسيدات.

72 إصابة بالفايروس بمعدل 0.02 %

أظهرت آخـــر اإلحصائيات الرســـمية التي 
أعلنت عنها اللجنة المنظمة لدورة األلعاب 
األولمبية الثانية والثالثين التي تحتضنها 
اليابـــان حتـــى 8 أغســـطس الماضـــي عـــن 
وجـــود 72 حالة إصابة بفايـــروس كورونا 
“كوفيـــد – 19” وذلـــك حتـــى يـــوم الســـبت 

الماضي 31 يوليو 2021.
البحريـــن  مملكـــة  بعثـــة  مديـــر  وتلقـــى 
بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020 حمـــد بوحجـــي 
خطابا رســـميا يفيد بـــأن اللجنـــة المنظمة 
أجـــرت 346.374 ألف فحـــص على جميع 
المشـــاركين في الـــدورة منذ بداية وصول 
الوفـــود إلى طوكيو وثبت إصابة 72 حالة 
إيجابيـــة مما يعني أن نســـبة اإلصابة تبلغ 
تعكـــس  ايجابيـــة  نســـبة  وهـــي   %  0.02
وجود معدل أقل مـــن الطبيعي لإلصابات 
والتهويـــل  المخـــاوف  يبـــدد  الـــذي  األمـــر 

اإلعالمي.

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنيء المدرب بالتأهل

علي ميرزامحمد عبدالحسين

وينفرد تجتاز أحد الموانع

تأهل تاريخي.. منتخب اليد إلى ربع النهائي لألولمبياد
ــع ــوان م ــر  ــت م آالف   3 ســبــاق  ــي  ــائ ــه ن ــى  ــ إل ــل  ــأه ــت ت يــافــي  ويــنــفــرد  ــداءة  ــ ــع ــ ال

طوكيو – حسن علي )تصوير – علي الحلواجي(:

رفــع رئيــس االتحــاد البحرينــي لكرة اليد علي عيســى اســحاقي أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات الى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بمناســبة التأهل 
التاريخــي لمنتخبنــا الوطنــي لكــرة اليد للــدور ربــع النهائي فــي دورة األلعاب 

األولمبية بطوكيو.

 وقـــال إســـحاقي إن هـــذا اإلنجاز يضاف 
للرياضـــة  المتواصلـــة  اإلنجـــازات  إلـــى 
البحرينيـــة بفضـــل ما يحظى بـــه القطاع 
القيـــادة  واهتمـــام  دعـــم  مـــن  الرياضـــي 
الرشـــيدة في البالد، مؤكدًا أن هذا الدعم 
كان لـــه األثر الواضح في تبـــوء الرياضة 
البحرينيـــة مكانـــة متميـــزة علـــى جميـــع 
األصعدة والمســـتويات، ما جعل الشباب 
البحرينـــي قادرًا علـــى تحقيق اإلنجازات 
المشـــرفة التـــي ترفع علم البحريـــن عاليًا 

في كافة المحافل القارية والدولية.
 وقدم رئيس اتحاد اليد تهانيه إلى سمو 

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جاللة الملـــك المفدى لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة، منوها بجهود ســـموه 
الناجحـــة  االســـتراتيجيات  وضـــع  فـــي 
بالبحريـــن،  الرياضيـــة  الحركـــة  لتطويـــر 
مؤكـــدًا أن مـــا تحقـــق اليـــوم مـــن إنجـــاز 
لمنتخـــب كرة اليد هـــو ترجمة التخطيط 
الســـليم والنظـــرة الثاقبة من قبل ســـموه 
في تحقيق التطلعات والمزيد من التقدم 

في المجال الرياضي.
ســـمو  بجهـــود  اســـحاقي  أشـــاد  كمـــا   

الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
مؤكـــدًا أن الحـــرص الـــذي يوليـــه ســـموه 
ومتابعته الدائمـــة لمنتخب كرة اليد قبل 
وأثناء المشـــاركة في األولمبياد، يعد من 
األســـباب الرئيســـية لما تحقـــق من نتائج 
مشـــرفة، وقـــال إن لقـــاء ســـموه بالعبـــي 
المنتخب كان عامالً رئيســـيًا ودافعًا قويًا 
فيمـــا حققه المنتخب فـــي األولمبياد وما 
قدمه من مســـتويات متميـــزة، مؤكدًا أن 

دعم ســـموه المتواصل إلى لعبة كرة اليد 
انعكس بشكل واضح على أداء المنتخب 
رغـــم صعوبـــة المشـــاركة بوجـــود أفضل 

منتخبات العالم في لعبة كرة اليد.
بـــن  خالـــد  الدكتـــور  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
األول  النائـــب  الحيـــدان  عبدالرحمـــن 
اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  لرئيـــس 
خالـــص التهاني والتبريـــكات إلى القيادة 

الرشيدة.
التاريخـــي  اإلنجـــاز  إن  الحيـــدان  وقـــال 
ثمـــرة  هـــو  اليـــد  منتخـــب  حققـــه  الـــذي 
الدعـــم والرعايـــة الكريمـــة التـــي يحظى 
بهـــا القطـــاع الرياضـــي مـــن لـــدن صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبفضـــل الجهـــود التـــي تبذلهـــا الحكومة 
الرشـــيدة برئاسة ســـمو ولي العهد رئيس 

الـــوزراء والذي كان له األثر الواضح فيما 
وصلت إليـــه المملكة من مكانـــة متميزة، 
ونجحـــت في تأكيد تفوقهـــا في مختلف 
المحافل الرياضيـــة وعلى كافة األصعدة 

والمستويات.
وهنأ الحيدان سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى هـــذا اإلنجاز المشـــرف، 
مشـــيرًا الى البصمات البارزة لســـموه وما 
يقدمه من دعم متواصل لتطوير القطاع 
انعكســـت  والتـــي  بالمملكـــة  الرياضـــي 
بصورة مباشـــرة على ما تحقق من نتائج 
متميزة للرياضة البحرينية بصورة عامة 

ولعبة كرة اليد على وجه الخصوص.
وأكد النائـــب األول لرئيس اتحاد اليد أن 
االهتمام الذي يوليه ســـموه الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة والمتابعـــة الحثيثة 
المباشـــر  األثـــر  لـــه  كان  اليـــد  لمنتخـــب 
فيمـــا تحقق اليـــوم من نتائـــج يفتخر بها 

الجميع،.

اتحاد اليد

إسحاقي والحيدان يهنئان باإلنجاز التاريخي لمنتخب اليد
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9.6

مليـــون دينـــار

مليــار دينــار

علي الفردان

أربــاح “ألـبــا” للــربــع الثــانــي مـن العــام 2021

“المركزي” يطلب من شركات التأمين تأكيد “الرقمنة”

ـــار 2020 بزيـــادة ســـنوية بلغـــت 665 % مقابـــل خســـارة 16.4 مليـــون دين

األول أمــــــــس  األولــــــــــــى  ــة  ــ ــل ــ ــرح ــ ــم ــ ــل ــ ل الــــنــــهــــائــــي  الـــــمـــــوعـــــد  انـــــتـــــهـــــاء  بــــعــــد 

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( عــن ربــح بلــغ 92.6 مليون دينــار بحرينــي للربع 
الثانــي مــن العــام 2021، أي بزيــادة ســنوية بلغــت 665 % مقابل خســارة بقيمة 16.4 

مليون دينار لنفس الفترة 2020. 

أساســـي  عائـــد  عـــن  الشـــركة  وأبلغـــت 
ومخفض للســـهم الواحد بقيمة 65 فلًســـا 
للربع الثاني 2021 مقابل خسارة أساسية 
ومخفضة للســـهم الواحد بقيمة 12 فلسًا 
لنفس الفتـــرة 2020. وبلغ مجموع الربح 
الشـــامل للربـــع الثانـــي 2021 مـــا قيمتـــه 
90.6 مليون دينار مقابل مجموع خسارة 
شـــاملة للربـــع الثاني مـــن 2020 بلغ 18.2 
مليـــون دينـــار، أي بزيـــادة بلغـــت 598 % 
على أســـاس ســـنوي. وبلغ إجمالي الربح 
 123.7 قيمتـــه  مـــا   2021 الثانـــي  للربـــع 
مليـــون دينـــار مقابـــل 21.6 مليـــون دينار 
للربـــع الثانـــي 2020 – أي بزيـــادة بلغـــت 
471 % على أساس سنوي. وفيما يتعلق 
باإليـــرادات خـــال الربـــع الثانـــي 2021، 
 370 بقيمـــة  إيـــرادات  الشـــركة  حققـــت 
مليـــون دينـــار بالمقارنـــة مـــع 244 مليون 
أي   -  2020 الثانـــي  الربـــع  خـــال  دينـــار 

بزيادة بلغت 52 % على أساس سنوي. 
وبالنســـبة للنصـــف األول 2021، أعلنـــت 
الشـــركة عـــن ربـــح بقيمـــة 144.8 مليون 
دينـــار، أي بارتفـــاع بلـــغ 1,461 % علـــى 
أســـاس سنوي مقابل خسارة بقيمة 10.6 

مليون دينار لنفس الفترة 2020. وأبلغت 
أساســـي ومخفـــض  عائـــد  عـــن  الشـــركة 
للســـهم الواحـــد بقيمـــة 102 فلًســـا مقابل 
خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد 
بقيمة 8 فلوس لنفس الفترة 2020. وبلغ 

مجموع الربح الشامل للنصف األول 
دينـــار  مليـــون  مـــا قيمتـــه 149.1   2021
أي بزيادة ســـنوية بلغـــت 852 %، مقابل 
مجموع خســـارة شـــاملة بلغ 19.8 مليون 
وبلـــغ   .2020 األول  النصـــف  فـــي  دينـــار 
إجمالـــي الربـــح في النصـــف األول 2021 
مـــا مقـــداره 204.2 مليـــون دينـــار مقابـــل 
55.2 مليـــون دينـــار خـــال النصف األول 
لعـــام 2020 – بزيادة بلغـــت 270 % على 
أســـاس ســـنوي. وحققـــت الشـــركة خال 
بقيمـــة  إيـــرادات   2021 األول  النصـــف 
672.7 مليـــون دينـــار بالمقارنـــة مـــع 520 
مليـــون دينار خال النصـــف األول 2020 
– أي بزيـــادة بلغـــت 29 % علـــى أســـاس 

سنوي. 
وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 
 1,230.1 قيمتـــه  مـــا   2021 يونيـــو   30
مليون دينار، مســـجاً ارتفاًعا بنســـبة 14 

%، مقابـــل 1,079.6 مليـــون دينـــار حتى 
تاريـــخ 31 ديســـمبر 2020. وبلغ مجموع 
الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو 2021 
مـــا قيمتـــه 2,496.1 مليون دينـــار مقابل 
2,353.7 مليـــون دينـــار حتـــى تاريخ 31 

ديسمبر 2020 – أي بارتفاع بلغ 6 %. 
مدفوعـــة  الشـــركة  إيـــرادات  وجـــاءت 
لنـــدن  بورصـــة  فـــي  األســـعار  بارتفـــاع 
للمعادن( بنسبة 61 % على أساس سنوي 
في الربع الثاني من 2021، وبنسبة 41 % 
على أســـاس ســـنوي خال النصف األول 
2021( وقابـــل ذلـــك انخفـــاض جزئي في 
حجم المبيعات )بنســـبة 1 % على أساس 
ســـنوي خال الربع الثاني مـــن 2021 و3 
% علـــى أســـاس ســـنوي خـــال النصـــف 
الشـــركة  ســـجلت  فيمـــا   ،)2021 األول 
ارتفاًعـــا فـــي صافـــي أربـــاح الربـــع الثاني 
مدفوعـــة   2021 األول  والنصـــف   2021
باإليـــرادات المرتفعة، فيمـــا تأثرت جزئًيا 
البيـــع  لعمليـــات  المرتفعـــة  بالتكاليـــف 

والتوزيع. 

أبرز أحداث السالمة في “ألبا”

الســـامة فـــي المصهـــر: أطلقت الشـــركة 
حملتين لتعزيز السامة: حملة “االختيار 
الصحيح” في 5 أبريل 2021 وأول حملة 
مـــن نوعهـــا مختصـــة بالجوانـــب البيئيـــة 
واالجتماعيـــة والحوكمـــة )ESG( بعنوان 

“تحقيـــق التـــوازن” فـــي منتصـــف يونيـــو 
 .2021

حققـــت ألبـــا 13 مليون ســـاعة عمل آمنة 
بـــدون أي إصابات مضيعة للوقت في 29 

يونيو 2021. 

أبرز أحداث األداء التشغيلي للربع الثاني 2021 

388,149 طـــن  المبيعـــات  تجـــاوز حجـــم 
متـــري – بانخفـــاض بلغ 1 % على أســـاس 
سنوي بينما بلغ اإلنتاج إلى 391,954 طن 
متـــري، بزيـــادة بلغت 3.5 % على أســـاس 
القيمـــة  مبيعـــات  متوســـط  بلـــغ  ســـنوي. 
المضافـــة 65 % مـــن إجمالـــي الشـــحنات 
)مقابـــل 62 % فـــي الربـــع األول مـــن العام 
2021(. حققـــت “ألبا” وفـــورات من مبادرة 
الحصالـــة بلغت 56 مليـــون دوالر )مقارنة 
بالهـــدف الموضـــوع ومقـــداره 70 مليـــون 
دوالر مستهدف بحلول نهاية عام 2021(. 
و قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ألبـــا 
الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن دعيـــج آل 
خليفـــة “واصلنا الزخم القـــوي الذي بدأناه 
فـــي الربع األول من عام 2021، األمر الذي 
دفعنـــا إلـــى تحقيـــق أرقـــام قياســـية على 

مستوى األداء العام: 
- تمكنا من إنتاج 773,887 طن متري وهو 
أعلى إنتاج لنا على اإلطاق، فيما وصلت 
مبيعـــات القيمـــة المضافة إلى مســـتويات 
جديـــدة بلغـــت 472,323 طـــن متـــري )أي 

مـــا يعـــادل 64 % مـــن مبيعاتنـــا(. ويعـــود 
اإلنجازيـــن  هذيـــن  تحقيـــق  فـــي  الفضـــل 
غير المســـبوقين إلى مشـــروع خط الصهر 
الســـادس للتوســـعة الذي انطلقت عملياته 

التشغيلية منذ العام 2019. 
- تجـــاوز هامش اإليرادات قبل احتســـاب 
الفوائد والضرائب واالســـتهاك واإلطفاء 
)EBITDA( الرقـــم القياســـي الـــذي حققناه 
فـــي الربـــع األول مـــن العام 2021 لنرســـي 
بذلـــك معياًرا جديًدا بنســـبة 33 % )مقابل 
29.8 % في الربع األول من عام 2021(. 

- بلغت أرباحنا سقًفا جديًدا لألشهر الستة 
األولـــى من عام 2021 حيث ســـجلت 385 
علـــى   %  1,461 بزيـــادة  دوالر،  مليـــون 

أساس سنوي. 
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشـــركة 
علـــي البقالي “بالرغم مـــن التحديات التي 
فرضتها جائحـــة كوفيـــد19- والصعوبات 

اللوجســـتية التـــي يواجههـــا العالـــم اليوم، 
وضعـــت ألبا معايير جديدة خال 5 عقود 
من العمليات التجارية تمثلت في تحقيق 
أعلى إنتاج وأعلى إيرادات قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالســـتهاك واإلطفاء 

وأعلى صافي ربح في فترة 6 أشهر”. 
اجتمـــاع  عقـــد  الشـــركة  إدارة  وتعتـــزم   
هاتفـــي اليـــوم اإلثنين 2 أغســـطس 2021 
فـــي تمـــام الســـاعة الثالثة ظهـــًرا بتوقيت 
البحرين لتقديم ومناقشـــة النتائج المالية 
والتشـــغيلية للشـــركة خـــال الربـــع الثاني 
والنصـــف األول 2021، إضافة إلى تحديد 
أولويات الشركة لما تبقى من العام وبحث 
آخر مســـتجدات ظـــروف الســـوق الحالية 

والتوقعات لعام 2021. 

* لقراءة المزيد من التفاصيل يرجى 
الرجوع للموقع اإللكتروني لصحيفة 

“البالد”

طلب مصرف البحرين المركزي من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تقديم تقارير فيما 
يتعلــق بااللتــزام بالمرحلــة األولــى مــن التحــول الرقمي في تقديم خدمــات تأمين الســيارات والتي 

انتهت المهلة االنتقالية لها أمس األول.
وأشـــار “المركـــزي” إلى أنه بالنظر إلـــى أن الموعد 
النهائـــي للمرحلـــة األولـــى )فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال 
التأمين الجديدة والتجديد وطريقة الدفع( ينتهي 
بحلـــول 31 يوليـــو 2021، فإنه يجـــب على جميع 
شـــركات التأميـــن تقديـــم تقرير إثبـــات االمتثال، 
بما في ذلك على ســـبيل المثال ال الحصر، النظام 
األساســـي أو الحـــل المســـتخدم لتنفيـــذ المرحلة 
األولـــى، إلى جانب السياســـات واإلجراءات التي 

وضعتها شركة التأمين لتحقيق المرحلة األولى.
وســـيتعين على شـــركات التأمين تقديـــم التقرير 
إلـــى مصرف البحرين المركـــزي في موعد أقصاه 

األحد 8 أغسطس 2021.
وحـــث المصـــرف المركـــزي جميع الشـــركات على 
االســـتعداد التام لتقديم عرض حي للحل المقدم 
في هذا الصدد، مشيرا في تعميم له إلى أن عدم 
االمتثـــال للتوجيهـــات المذكورة يـــؤدي إلى قيام 

مصرف البحريـــن المركزي باتخـــاذ تدابير اإلنفاذ 
الازمة ضد الشـــركة المرخصة على النحو المبين 
في قســـم “العقوبات المالية للمتطلبات الحساسة 
للتاريخ” في وحدة اإلنفاذ لكتيب قواعد مصرف 

البحرين المركزي من المجلد الثالث.
وكان المصـــرف المركـــزي وجـــه شـــركات التأمين 
العاملة في المملكة للبدء في عملية تحول رقمي 
شـــامل للتأمين على الســـيارات، فـــي خطوة تعزز 
مكانـــة البحريـــن في القطـــاع المالـــي والمصرفي 
وتســـهل حصول األفراد والشركات على خدمات 

التأمين عن بعد دون زيارة الفروع.
علـــى  يتعيـــن  الجـــاري،  الشـــهري  مـــن  واعتبـــارا 
الشـــركات االلتزام بعدد من الخطوات في ســـبيل 

التحـــول الرقمـــي الكامـــل فـــي تقديـــم خدماتها، 
وذلـــك عبـــر 6 خطـــوات أو مراحـــل تنتهـــي فـــي 

ديسمبر المقبل.
ويجب على جميع شركات التأمين تطبيق قنوات 
رقميـــة في خدمـــة العماء وحاملـــي الوثائق في 
بوليصـــة تأميـــن المركبـــات، دون مطالبـــة العميل 

الحضور في مقر الشركة كلما أمكن ذلك.
وتتمثـــل المرحلـــة األولـــى فـــي أعمـــال التأميـــن 
الجديدة والتجديد، أنه يجب على جميع شركات 
التأميـــن النظـــر في واحـــدة أو أكثر مـــن القنوات 
الرقمية إلصـــدار أو تجديد بوليصة التأمين على 
الســـيارات لعمائهـــا فـــي موعد أقصـــاه 31 يوليو 
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كمـــا يجـــب علـــى شـــركات التأمين اإلفصـــاح عن 
مزايا وشـــروط وأحكام وثيقة التأمين واإلقصاء 
اســـتخدام  وســـيتم  وعادلـــة.  بطريقـــة واضحـــة 
الوســـائل الرقميـــة المســـتخدمة أو المختارة لبيع 
المنتـــج، ويجـــب أن يطلـــب مـــن العمـــاء قـــراءة 
وفهـــم البنود والشـــروط الخاصة وتوفير نســـخة 
إلكترونية من سياســـة الشركة. عاوة على ذلك، 
يجب على شركات التأمين تزويد العميل بنسخة 
إلكترونيـــة من السياســـة فـــي كل تجديـــد وإبراز 
الشروط واألحكام الرئيسية للعميل، بما في ذلك 
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر، الزيـــادة المطبقة 
واالســـتهاك ومكان اإلصاح قبـــل إصدار وثيقة 

تأمين السيارة.

عسكر - شركة ألبا

البحرنـــة تحقيـــق غايـــات الخطـــة فـــي تقييـــم نســـب 
معاهد التدريب شريك بتنفيذ “الوطنية لسوق العمل”

قـــال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشـــي 
“إن معاهد التدريب البحرينية شريك أساس في تنفيذ الخّطة 
الوطنيـــة لســـوق العمـــل لألعـــوام )2021 - 2023( وتحقيـــق 
غايات هـــذه الخطة في مراجعة وتقييم نســـب البحرنة في 
جميع منشـــآت القطـــاع الخـــاص وتحديثها تبًعـــا للمتغيرات 
والمؤشـــرات الخاصة بسوق العمل بما يعّزز أفضلية توظيف 
البحرينـــي مـــن دون تضرر ســـير العمل بالمنشـــآت، والتركيز 
على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية. وأضاف 
الجشـــي “تلقينـــا خبـــر اإلعـــان عن الخطـــة الوطنية لســـوق 
العمـــل للعاميـــن القادمين بحماســـة وتفاؤل، ونحن نســـتلهم 

تفاصيلهـــا فـــي تطويـــر أهدافنا ونمـــاذج عملنـــا وجعلها أكثر 
موائمة لمفردات هذه الخطة، وســـنعمل على تطوير برامجنا 
التدريبيـــة الحالية وإضافـــة برامج جديدة بما يتماشـــى مع 
أهدافهـــا، وذلك انطاقا من الدور الوطنـــي لمعاهد التدريب 
البحرينية في دعم جهود الحكومة الموقرة من أجل تفعيل 
طاقات الكوادر الوطنية ودمجها بفاعلية في ســـوق العمل”. 
وأوضح أن جمعية البحرين للتدريب، وهي المظلة الرسمية 
الوحيـــدة لمعاهد التدريب فـــي البحرين، منفتحة على مزيد 
مـــن الحـــوار مـــع وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة بشـــأن 
تفعيـــل دور معاهد التدريب كركن أســـاس من أركان الخطة 

الوطنية لسوق العمل.

المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

دبي - العربية.نت

السعودية: اللقاح شرط 
لدخول المرافق العامة

أمس،  السعودية،  الداخلية  وزارة  أكــدت 
تجاري  أو  اقتصادي  نشاط  أي  دخــول  أن 
أي  أو  ريــاضــي،  أو  ترفيهي  أو  ثقافي  أو 
أو  اجتماعية  أو  علمية  أو  ثقافية  مناسبة 
ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، 
أي  أو  المراجعة،  أو  األعمال  ألداء  ســواء 
وعند  خاصة،  أو  حكومية  تعليمية  منشأة 
استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز 
التحصين  للتأكد من حالة  “توكلنا”  تطبيق 

للمواطنين والمقيمين.

االثنين 2 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 - العدد 4675
نواف الجشي

علي البقاليالشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

أمل الحامد

القيمـة السوقيـة لبورصـة البحـريـن
الســـوق قيمـــة  مـــن   %  31.87 علـــى  يســـتحوذ  المتحـــد”  “األهلـــي 

للشـــركات  الســـوقية  القيمـــة  تجـــاوزت 
المســـاهمة العامـــة في بورصـــة البحرين 
أمس، بنحـــو 9.591 مليار دينـــار، بزيادة 
على أســـاس ســـنوي بمقـــدار 1.58 مليار 
دينار أي ما نسبته 19.76 % قياًسا بأكثر 

من 8 مليار دينار في يوليو 2020.
فـــي حيـــن، تراجعـــت القيمـــة الســـوقية 
للبورصة أمس على أساس شهري بنسبة 
3 % قياًســـا بنحو 9.889 مليار دينار في 
يونيو الماضي، وذلك وفًقا للبيانات التي 

جمعتها “الباد”. 
وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية يوليو 
الماضي، عند مســـتوى 1,597.00 نقطة، 
مسجا ارتفاًعا 9.03 نقطة، أي ما نسبته 
 1,587.97 بتســـجيل  قياًســـا   %  0.57

نقطة في يونيو الماضي. 

كما أقفل مؤشـــر البحرين اإلسامي عند 
مســـتوى 676.57 نقطة، مسجا ارتفاًعا 
10.19 نقـــاط، أي ما نســـبته 1.5 % على 
أساس شهري. وبلغ إجمالي أيام التداول 
في البورصة 17 يوًما في يوليو الماضي.
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  وتجـــاوزت 
فـــي  بالبورصـــة  المتداولـــة  والســـندات 

يوليـــو الماضـــي 10.39 مليون دينار، كما 
تم تـــداول 42 مليون ســـهم، تم تنفيذها 

عبر ألف و292 صفقة.
وشكلت الشـــركات الخمس األكبر حجًما 
مـــن حيـــث القيمة الســـوقية نحـــو 6.87 
مـــا نســـبته 71.68 %  مليـــار دينـــار، أي 
مـــن إجمالي القيمة الســـوقية للشـــركات 

البنـــك  أوال  جـــاء  بالبورصـــة،  المدرجـــة 
األهلي المتحد إذ بلغت قيمته الســـوقية 
تمثـــل  والتـــي  دينـــار  مليـــار  نحـــو 3.06 
31.87 % مـــن إجمالي القيمة الســـوقية 
للبورصـــة، ثانًيـــا بنـــك البحريـــن الوطني 
بنحو 1.12 مليار دينار ما نســـبته 11.72 
لاتصـــاالت  البحريـــن  شـــركة  ثـــم   ،%
بقيمـــة  “بتلكـــو”  والاســـلكية  الســـلكية 
تتجـــاوز مليـــار دينـــار مـــا نســـبته 10.49 
%، رابًعا شـــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” بـ 
949.98 مليـــون دينار ما نســـبته 9.9 %، 
وأخيـــًرا بنـــك البحريـــن والكويـــت بنحو 

738.47 مليون دينار ما نسبته 7.7 %.
يشـــار إلـــى أن البورصـــة مدرجـــة بها 43 
شـــركة  مـــع  قطاعـــات   6 تحـــت  شـــركة 
غيـــر بحرينية “بنك مســـقط”، وشـــركتان 
“ســـيكو”،  همـــا  مقفلتـــان  بحرينيتـــان 

و”صناعة الورق”.

المحرق - طيران الخليج

رحاتهـــا  الخليـــج  طيـــران  زادت 
المباشـــرة إلـــى إســـطنبول لتصبـــح 
يوميـــة بـــدءًا من اليـــوم الموافق 2 
أغسطس. وتمثل إسطنبول بفضل 
شـــعبيتها وقيودها الميســـرة وجهة 
مفضلـــة للمســـافرين فـــي البحريـــن 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي؛ 
الوطنيـــة  الناقلـــة  قامـــت  حيـــث 
بزيادة عدد رحاتها إلى إسطنبول 
لتصبح يومية تلبية لرغبة عمائها 
الكرام. وقال القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي لطيـــران الخليج القبطان 
وليـــد العلـــوي “نقـــوم فـــي طيـــران 
الخليـــج بمراقبة أوضاع األســـواق 
عـــن  إليهـــا  عملياتنـــا  نشـــّغل  التـــي 
كثـــب للتعـــرف علـــى حجـــم الطلب 
على وجهات شـــبكتنا المختلفة. مع 
التغير المســـتمر للقيـــود والقوانين، 
نقـــوم بزيادة عـــدد رحاتنا بما نراه 

وبمـــا  الطلـــب،  هـــذا  مـــع  يتناســـب 
يضمن المرونة القصوى لمسافرينا. 
إن التكّيـــف مـــع األوضـــاع الراهنـــة 
فـــي الســـوق يعـــد مـــن األولويـــات 
التـــي تتطلب منا االســـتمرارية في 
المرونـــة والتغيير؛ وهـــو األمر الذي 
نفخـــر بـــه”. وكانت طيـــران الخليج 
قـــد بـــدأت موســـم الصيـــف الحالي 
باســـتعادة 80 % مـــن شـــبكتها مـــا 
قبـــل الجائحـــة، مع اســـتمرارها في 
واســـتعادة  عملياتهـــا  اســـتئناف 
خدماتهـــا لشـــبكة 2019 فـــي مدنها 

األصلية.

طيران الخليج: الرحالت إلى إسطنبول يومية

بدًءا من اليوم 
اإلثنين 2 
أغسطس



أعلنت شـــركة تقـــي محمد البحارنـــة، إحدى الشـــركات التجارية 
الرائـــدة فـــي مجال بيع األجهزة المنزليـــة بالجملة والتجزئة، عن 
إطالق عروضها الصيفية الجديدة لعام 2021، إذ ســـيحصل كل 
زبـــون عند شـــرائه مكيفـــان أو أكثر من عالمة ميتسوبيشـــي بما 
ال يقـــل عـــن 700 دينار على هدية غســـالة “جولدالين” ســـعة 13 
كغـــم أو مجمدة )فريزر( “جولدالين” ســـعة 250 لتـــر بتكنولوجيا 
أميركيـــة عاليـــة الجـــودة. وتشـــتمل العـــروض الصيفيـــة علـــى 
مكيفات ميتسوبيشـــي ضمان شامل 5 سنوات في فترة العرض 

فقط، مع تركيب المكيفات بسرعة ودقة واحترافية عالية.
إضافـــة لذلـــك، ســـيحصل الزبائن الذيـــن يشـــترون 3 مكيفات أو 
أكثر من عالمة “جولدالين” بما ال يقل عن 567 دينارا على هدية 
غســـالة “جولدالين” سعة 13 كغم أو مجمدة )فريزر( “جولدالين” 
سعة 250 لتر. كما سيحصل كل زبون عند شرائه 3 أجهزة منزلية 
 ،90x60 مـــن “جولد الين” بقيمة 350 دينار فقط )فرن جولدالين
مجمدة جولدالين ســـعة 2 لتر، وغسالة جولدالين سعة 15 كغم( 
علـــى هدية غســـالة جولداليـــن ســـعة 13 كغم ومجمـــدة )فريزر( 
جولدالين ســـعة 250 لتر بتكنولوجيا أميركية عالية الجودة، مع 

توفير ضمان سنتين )2( على جميع األجهزة المعروضة.

ويأتـــي إطالق هـــذه العروض الصيفية في إطار حرص الشـــركة 
على توفير قيمة مضافة لعمالئها على مستوى المملكة ومنحهم 
مزايـــا فريـــدة في كل عملية شـــراء لألجهزة المنزلية. وســـتكون 
العـــروض الصيفية ســـارية حتى نفـــاد الكميـــة. وباإلمكان طلب 
العـــرض عن طريـــق زيارة معرض الشـــركة في ميناء ســـلمان او 

التواصل مع الشركة هاتفيا على رقم 17814666. 

غســالة هدية عند شــراء مكيفين “ميتسوبيشــي” أو أكثر
“البحارنة” تطلق عروضها الصيفية الجديدة 2021

multaqa@albiladpress.com

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

ألعمـــال  هـــواوي  مجموعـــة  أعلنـــت 
المســـتهلكين عـــن مجموعـــة جديـــدة 
األجهـــزة  منتجـــات  مـــن  ومبتكـــرة 
HUA�  الفائقـــة، بما في ذلك ســـاعتي

والجهـــاز   ،WEI WATCH 3 | 3 Pro
 HUAWEI MatePad اللوحـــي 
بوصـــة،   12.6 مقـــاس  الجديـــد   11
 ،HUAWEI FreeBuds 4 وســـماعات
وشاشـــة HUAWEI MateView. وتم 
اإلعـــالن عن المجموعـــة الجديدة في 
فعالية خاصة أقيمت في ركن هواوي 
في متجر شرف دي جي في البحرين 

سيتي سنتر.
وأصبح المستخدمون اليوم يمتلكون 
أكبر عدد من األجهـــزة الذكية مقارنًة 
بأي وقت مضى، وغالًبا ما تكون هذه 
األجهـــزة فـــي أنظمـــة منعزلـــة تجعـــل 

االتصـــال البينـــي معقـــًدا، وينتـــج عن 
ذلك تجربة مســـتخدم مجزأة. وتوفر 
تجربـــة األجهـــزة الفائقـــة مـــن هواوي 
الحـــل األمثـــل عبـــر تمكيـــن األجهـــزة 
والتعـــاون  االتصـــال  مـــن  المختلفـــة 
بسالســـة وبطريقـــة مريحـــة وآمنـــة. 
وُتســـتخدم التقنيـــات الموزعة لتمّكن 
المختلفـــة  األجهـــزة  أنـــواع  جميـــع 

وهـــذا  واحـــد.  بنظـــام  االتصـــال  مـــن 
يعنـــي أن المنتجات المســـتقلة ســـابًقا 
“جهـــاز  مـــن  جـــزًءا  اآلن  أصبحـــت 
فائـــق” متصل وشـــامل، يدمـــج جميع 
األجهـــزة والموارد، وبالتالي يســـتفيد 
مـــن قـــدرات األجهـــزة المتضمنة فيه 
بســـهولة وبما يتماشى مع احتياجات 

المستخدم.

تتضمــن ســاعات وجهــازا لوحيا وســماعات وشاشــة
“هواوي”: مجموعة جديدة لـ “األجهزة الفائقة” بالبحرين

نظمـــت شـــركة البحريـــن للمقاصـــة، مؤخـــًرا، دورة تدريبية 
حول لغة اإلشـــارة للموظفين في مركز المســـتثمرين التابع 

لها؛ بهدف ضمان خدمة شريحة أكبر من المستثمرين.
وقـــدم الدورة التي اســـتمرت لــــ 6 أيام مـــدرب مختص من 
ق خاللها إلى أساسيات  قبل “مؤسسة إشارة للتدريب”، تطرَّ
لغة اإلشارة وتطبيقها لمساعدة أصحاب ذوي الهمم، إضافة 
إلـــى توعية المجتمع تجاه ثقافة األشـــخاص الذين يعانون 

من صعوبات في السمع. 
كمـــا قامـــت شـــركة البحريـــن للمقاصـــة، كجـــزء مـــن هـــذه 
المبادرة، بإعداد مســـار خاص لذوي الهمم لخدمتهم بشـــكل 
أفضـــل وتقديـــم المســـاعدة الفورية في مركز المســـتثمرين 

في شركة البحرين للمقاصة.
وقـــال مديـــر أول للعمليـــات في شـــركة البحريـــن للمقاصة، 
عبـــدهللا عابديـــن “تتماشـــى هـــذه المبـــادرة مع خطـــة عمل 
االستدامة الخاصة ببورصة البحرين، والتي تهدف إلى خلق 
بيئة شـــاملة وضمان خدمة شريحة أوسع من المستثمرين. 
كمـــا تدعـــم الدورة التدريبية اســـتراتيجية شـــركة البحرين 

للمقاصة لتعزيز الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، إضافة 
إلـــى تعزيـــز دور البورصـــة في مجال االســـتدامة في قطاع 

رأس المال كجزء من استدامة الشركة”.

في مركــز المســتثمرين.. لتوفيــر الدعم لــذوي الهمم
“المقاصة” ُتدِرب موظيفها على “لغة اإلشارة”

بحفل جوائز معهد اســتمرارية األعمال للشرق األوسط 2021

مجموعة “الوطني” تحصد جائزة “التعاون والمرونة المؤسسية”

حـــازت مجموعـــة بنـــك البحريـــن 
بنـــك  مـــن  المكّونـــة  الوطنـــي، 
البحريـــن الوطنـــي )NBB( وبنـــك 
 ،)BisB( اإلســـالمي  البحريـــن 
علـــى جائـــزة “التعـــاون والمرونـــة 
المؤسسية” في حفل جوائز معهد 
استمرارية األعمال )BCI( لمنطقة 
وتســـتعرض  األوســـط.  الشـــرق 
التكاتـــف  عمـــق  مـــدى  الجائـــزة 
والتآزر بين كياني المجموعة في 
أثنـــاء انتقالهمـــا إلى آخـــر مراحل 

رحلة التحول الخاصة بهما.
البحريـــن  بنـــك  مجموعـــة  وتعـــد 
الوطنـــي، األولـــى علـــى مســـتوى 
هـــذا  علـــى  بالحصـــول  المملكـــة 
التقدير المرموق ضمن هذه الفئة، 
وهـــو يعكـــس تمّيزها فـــي تقديم 
نمـــوذج مثالـــي للتعـــاون والعمـــل 
ونجحـــت  الفّعـــال.  الجماعـــي 
المجموعة من خـــالل اعتماد هذا 
النهـــج بوضـــع الخطـــط واآلليات 
الالزمة لتخطي بتخطي مختلف 
وتقليـــل  والتحديـــات،  العقبـــات 
تأثيراتهـــا، كما تمكنـــت من تعزيز 
مرونتها المؤسســـية عبـــر تطبيق 
آليـــة عمـــل متكاملـــة ومدعومـــة 
ذوي  المهنييـــن  مـــن  بفريـــق 
المهارات، الذين يرتقون بالمرونة 
وفًقـــا  للمجموعـــة  التنظيميـــة 
والمعاييـــر  الممارســـات  ألفضـــل 

الدولية.
وفي حديثه حول هذه المناسبة، 
لتقنيـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
مجموعـــة  لـــدى  المعلومـــات 
رازي  الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك 
جـــًدا  “نعتـــز  أميـــن  عبداللطيـــف 
بحصـــد هذا التقديـــر الرفيع، وهو 
للمجموعـــة.  بـــارًزا  إنجـــاًزا  يعـــد 
الجائـــزة  علـــى  حصولنـــا  ويأتـــي 
تقديـــًرا لجهود الفريـــق في تنفيذ 
األولى  االســـتراتيجية  المشـــاريع 
للمجموعة، والتي تســـاهم بتعزيز 

مرونتنـــا المؤسســـية علـــى نطاق 
أوســـع. وعبر عملنا باستراتيجية 
مخططة بعناية، اســـتطعنا إنجاز 
عدد أكبر من المشاريع والمبادرات 
المبتكرة التي ســـتدعم مســـتقبل 
مجموعـــة بنك البحريـــن الوطني 

خالل السنوات المقبلة”.
أمـــن  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
بنـــك البحريـــن  لـــدى  المعلومـــات 
الوطني، علي عبدالحسن الماجد 
“إنه لمن دواعي سرورنا أن نحصل 
المرموقـــة،  الجائـــزة  هـــذه  علـــى 
فريـــق  أداء  تمّيـــز  تعكـــس  التـــي 
عمـــل المجموعـــة وكفـــاءة عملنـــا 
الجماعـــي خـــالل العـــام الماضي. 
وتمكّنـــا عبر أنشـــطتنا المشـــتركة 
فـــي بنك البحريـــن الوطني وبنك 
البحريـــن اإلســـالمي، مـــن اعتماد 
أفضـــل ممارســـات األعمـــال لِكلتا 
المؤسســـتين، ممـــا عزز مـــن أداء 
كل منهـــا. إضافـــة لذلـــك، نجحنـــا 
ككل  المجموعـــة  مرونـــة  برفـــع 
تغييـــرات  إجـــراء  خـــالل  مـــن 
استراتيجية وتنفيذ األعمال على 
مســـتوى مركزي لتبسيط عمليات 

المجموعة”.
المعلومـــات  أمـــن  رئيـــس  وقـــال 
اإلســـالمي،  البحريـــن  بنـــك  لـــدى 
محمـــد عيســـى حمـــاد “ُتلقي هذه 
التزامنـــا  علـــى  الضـــوء  الجائـــزة 

إلنشـــاء  المتواصـــل  وســـعينا 
عمليـــات ُموّحـــدة للمجموعة، مع 
تبني أفضل الممارســـات العالمية 
في مجـــال المرونة واســـتمرارية 
األعمال. ومـــن هذا الجانب، لدينا 
ثقة تامة باستمرار أعضاء فريقنا 
المتعدد الخبرات واالختصاصات 
أكثـــر  تحســـينات  إضافـــة  مـــن 
لتسهيل تنفيذ العمليات والخطط 

االستراتيجية للمجموعة”.
وتتابـــع مجموعـــة بنـــك البحريـــن 
الجهـــود  أفضـــل  بـــذل  الوطنـــي 
لريادة القطاع المصرفي والمالي، 
بجانب تعزيز مرونتها المؤسسية 
المبـــادرات  ضمـــن  ودمجهـــا 
األساســـية  األعمـــال  وممارســـات 
للمجموعـــة. ونجـــح كل مـــن بنك 
البحرين الوطنـــي وبنك البحرين 
اإلســـالمي بتحقيـــق العديـــد مـــن 
المنجزات على مدار العام، كما بادر 
ِكال الكيانيـــن بالتعـــاون لتحديث 
وتعزيـــز بنيتهمـــا التحتية، إضافة 
إلى تطوير أطر وممارسات إدارة 
استمرارية األعمال. وقد ساهمت 
هذه الممارســـات في اســـتعراض 
التعـــاون الفّعـــال والمشـــترك بيـــن 
أعضـــاء فريـــق عمـــل المجموعة، 
تعزيـــز  فـــي  لدورهـــم  باإلضافـــة 
المحليـــة،  اللوائـــح  وتطويـــر 
المبـــادرات  فـــي  وانضمامهـــم 

اســـتمرارية  لمعهـــد  الدوليـــة 
منتســـبو  شـــارك  وقـــد  األعمـــال. 
بمجموعـــة  أيًضـــا  المجموعـــة 
مـــن المقترحـــات لتطويـــر معيـــار 
 ISO22301 اســـتمرارية األعمـــال
مـــن خـــالل اللجـــان االستشـــارية 

الدولية.
ونفـــذت المجموعـــة العديـــد مـــن 
المبتكـــرة  والمشـــاريع  الخطـــط 
الناجحة، والتي تشمل نقلها لنظام 
التحويالت الدولية “SWIFT” إلى 
ســـحابة أمازون ويب سيرفيســـز 
)AWS( فـــي البحرين، مـــا يجعلها 
أول مجموعة مصرفية تباشر هذه 
المبـــادرة علـــى مســـتوى المنطقة. 
إضافـــة لذلـــك، بـــادرت المجموعة 
بنقـــل العمليات التشـــغيلية إلدارة 
وتقنيـــة  والكـــوارث  المخاطـــر 
المعلومـــات إلـــى مركـــز البيانـــات 
التابع لشـــركة بتلكو، وتمكنت عبر 
هـــذه المبادرات من تبســـيط إطار 
عمـــل إدارة اســـتمرارية األعمـــال 
باالعتماد على الحلول الســـحابية 

المتطّورة.
معهـــد  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
هـــو   )BCI( األعمـــال  اســـتمرارية 
منظمـــة احترافيـــة دوليـــة داعمة 
الســـتمرارية األعمـــال والمرونـــة، 
 6 فـــي  جوائـــزه  حفـــل  وينظـــم 
العالـــم.  حـــول  إقليميـــة  مناطـــق 

مـــن  الفئـــة  هـــذه  خـــالل  ومـــن 
بإلقـــاء  المعهـــد  ســـاهم  الجوائـــز، 
الضـــوء على المرونة والمشـــاركة 
الواســـعة لمجموعة بنك البحرين 
الوطنـــي، والتـــي أصبحت عنصًرا 
أساســـًيا ضمن ممارساتها. وتولي 

المجموعـــة أولويـــة بالغـــة بتنفيذ 
المبـــادرات المبتكـــرة وسياســـات 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
والمؤسســـية، للمســـاهمة بفاعلية 
تجاه المجتمع المحلي واالقتصاد 

الوطني مًعا.

افتتحـــت شـــركة محمـــد حســـن المحـــروس، رســـميا بتاريخ 24 
يونيـــو 2021 مقـــر مركـــز توزيـــع دويتـــز بالمنطقـــة الحـــرة فـــي 
جبـــل علـــي بدبي، لخدمة الزبائن في الشـــرق األوســـط وإفريقيا 
وبعض البلدان اآلســـيوية. وجرى االحتفال بافتتاح مركز توزيع 
“دويتز” الشـــرق األوســـط بحضور نائب الرئيس األول للمبيعات 
والخدمات في أوروبا والشـــرق األوسط وإفريقيا لمنطقة المينا 
بشـــركة دويتـــز األلمانيـــة ماتيـــاس شـــوبوريس، ومدير الشـــرق 
األوســـط وتركيـــا للمبيعات والخدمات بشـــركة دويتـــز األلمانية 
باتريك، ومهندس دعم المبيعات بشركة دويتز األلمانية يورجن 
بيشل، إلى جانب اإلدارة ومدراء شركة محمد حسن المحروس 

في اإلمارات والسعودية والبحرين. 
وقـــال شـــوبوريس “إن افتتاح مركـــز توزيع دويتز فـــي المنطقة 
الحـــرة بجبـــل علي هو تطور نوعي واســـتثمار كبيـــر لدعم زبائن 
دويتز في الشـــرق األوســـط، إذ يمكنهم اســـتالم محركات دويتز 
وقطع غيارها في وقت قياســـي، وبأســـعار أنسب وذلك لطبيعة 
المنطقة الحرة الغير خاضعة للضرائب. ان تمتع جبل علي بدبي 
بشـــبكة مواصـــالت بريـــة وبحرية وجويـــة متطورة تســـاعد في 
وصول دويتز الى الزبائن في وقت اســـرع، ونحن نهدف لنكون 

أقـــرب لخدمـــة زبائننا”. بـــدوره، قال باتريك “إن عالقتنا بشـــركة 
محمد حســـن المحروس هي عالقة شراكة استراتيجية، لتعزيز 
دعم زبائن دويتز في الشـــرق األوسط وإفريقيا. وسنواصل معا 
فـــي تدعيم هذه الشـــراكة لما فيـــه مصلحة زبائننـــا”.  من جانبه، 
قـــال مدير فـــي اإلدارة التنفيذية في الشـــركة محمد المحروس 
“إن مركز توزيع دويتز الشرق األوسط بجبل علي هو أيًضا يقدم 
خدماته الفنية والهندسية والتدريب للزبائن. وسنعلن قريًبا عن 

خدمات جديدة تطور من خدماتنا لزبائن دويتز في المنطقة”.

ـــي ـــي بدبــ ـــل علـــ ـــي جبــ ـــرة فــ ـــة الحـــ ـــي المنطقـــ فــ
“المحروس” تفتتح مركز توزيع “ دويتز” بالشرق األوسط
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عبر “ثغرات قانونية”.. رجل بريطاني يريد امتالك المريخ
بعد محاوالت اســتمرت 12 عاما، حصل رجل بريطاني على الحق ليكون المســؤول حقوقيا، عن حماية 
ســطح المريــخ، مــن التجارب واألعمال التخريبيــة. ويعتبر الطبيب البريطاني، فيليــب دايفيز، أبرز رائد 

في مجال حماية “حقوق أرض المريخ”، كما أنه أبرز ُمطالب بتحديث معاهدة الفضاء الخارجي.

ويحظــر االتفاق الذي مضــى عليه 53 عاما وضع 
أســلحة نووية في الفضاء، ويحد من اســتخدام 
فقــط،  الســلمية  لألغــراض  الســماوية  األجــرام 
وينــص علــى أنــه ال يجــوز أليــة دولــة أن تدعــي 
جــرم  أي  أو  الخارجــي  الفضــاء  علــى  الســيادة 

سماوي.
ويســعى الطبيــب البريطاني فيليــب ديفيز، وفقا 
لموقع صحيفة “إكســبريس”، بالحصول على حق 
حيــازة ألراض علــى المريخ، عبر منظمته “مارس 
ريجســتر”، كــي يحميهــا مــن الوقــوع “فــي أيــدي 

األشخاص الخطأ”، مثل الذين يحمون البيئة.
وقــال الطبيب البالغ مــن العمر 55 عاما “ال وجود 

لطريقــة حاليا المتالك أرض في الفضاء، القانون 
ال يسمح بذلك”.

فالقانــون  مختلفــة،  الحيــازة  “لكــن  وأضــاف 
بــأن  يعتــرف  الدولــي  المســتوى  علــى  الحديــث 
الطريق الصحيح الكتساب الملكية هو من خالل 
إظهار الحيازة.. لم يحاول أحد أبدا حيازة أرض 
على المريخ. لكننا فعلنا ذلك”. ومن ناحية أخرى، 
يحاول آخرون مثل البروفيســور فون دير دونك 
هــو مديــر العالقــات العامــة فــي المعهــد الدولــي 
لقانــون الفضــاء، إيقاف ديفيز مــن تنفيذ حيازته 

للمريخ.
“غيــر  ليــس  ديفيــز  ادعــاء  دونــك:  ديــر  وقــال 

قانونــي”، ولكنه يعني أنه يمكن ألي شــخص آخر 
أن يتجاهــل ادعاءاتــه طالمــا اســتمرت معاهــدة 

الفضاء الخارجي في الحكم.

لقت ســيدة حتفها أخيرا في البرازيل، وذلك بعد تعرضها لهجوم من 6 
كالب شرسة من نوع “بيت بول”.

ووقعت الحادثة بينما كانت مارلي 
دونيغا تيزورا، البالغة من العمر 53 
عامــا، تــزور صديقهــا فــي المزرعــة 
التــي يعمــل بها، بالقرب مــن مدينة 

بيريغي في والية ساو باولو.
أكثــر  للعــض  مارلــي  وتعرضــت 
متأثــرة  حتفهــا  لتلقــى  مــرة،  مــن 
تدخــل  رغــم  وذلــك  بجروحهــا، 

اإلسعاف.

كذلــك تعرض صديــق مارلي للعض 
أثنــاء محاولته إبعاد الكالب، إال أن 
تمكنــه من االحتمــاء بإحدى الغرف 
في المزرعة، حال دون وفاته أيضا.

وتمكــن عاملــون فــي المزرعــة مــن 
ضبــط الــكالب الحقا، ونقــل الرجل 
لتلقــي  المستشــفى  إلــى  المصــاب 
صحيفــة  ذكــرت  حســبما  العــالج، 

“ديلي ستار” البريطانية.

شــهدت مدينــة المنصــورة بمحافظة الدقهلية المصريــة يوم الجمعة 
حادثــا مٔاســاويا راح ضحيتــه شــابان ال يزيــد عمرهمــا عــن 30 عامــا، 

حيث حاول ٔاحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.

وبدٔات الواقعة بسقوط  نظارة من 
يــد ٔاحد الشــابين وحاول التقاطها 
لكنــه لــم يســتطع فســقط فــي نهر 
النيل فرع دميــاط، وعندما حاول 

صديقه ٕانقاذه غرق معه.
النهــري  اإلنقــاذ  قــوات  وتمكنــت 
جثتــي  انتشــال  مــن  والصياديــن 
ٕالــى  ونقلتهمــا  الصديقيــن، 

الدولــي  المنصــورة  مستشــفى 
جثتيــن هامدتيــن تحــت تصــرف 

النيابة العامة.
المنصــورة  مستشــفى  واســتقبل 
الدولــي كال مــن ٔاحمــد حســن عبد 
المنعــم محمد عبد الغني 30 عاما، 
ومحمد طارق محمد ٔاحمد حسان 

30عاما.

عثــر علمــاء علــى بقايــا عظــم فــك كلــب ضخــم يعــود تاريخــه إلــى 1.8 
مليون عام حيث قد يكون أول كلب صيد في أوروبا.

فقــد كشــفت دراســة قادهــا خبراء 
بقايــا  أن  فلورنســا،  جامعــة  فــي 
العظــام التــي عثر عليهــا في موقع 
بقايــا  بجانــب  األثــري  دمانيســي 
بشــرية فــي جورجيــا، تنتمــي إلــى 
كلــب  وهــو   )Xenocyon( نــوع 
الــذي نشــأ فــي  الصيــد األوراســي 

شرق آسيا.
وأوضــح فريــق الخبــراء أن كلــب 
دمانيســي يمكــن أن يكــون تحــدر 
مــن كالب الصيــد األفريقيــة، ومــن 
المحتمــل أنه عاش جنبًا إلى جنب 
مع البشر األوائل في جورجيا قبل 

أن ينتشر على نطاق أوسع.

تاريــخ  أن  الدراســة  أضافــت  كمــا 
العظــام يعــود إلــى مــا بيــن 1.77 - 
1.76 مليــون ســنة مــا يجعلهــا أول 
فــي  صيــد  لكلــب  معروفــة  حالــة 
أوروبــا، وفــق مــا نشــرت صحيفــة 

“ديلي ميل” البريطانية.
واســتناًدا إلــى عــدم تــآكل أســنان 
كلــب دمانيســي، خلــص الباحثــون 
أنــه كان صغيــر الســن ويــزن  إلــى 

حوالي 30 كيلوغراما )66 رطالً(.
كذلك، أظهر تحليل مالمح أســنان 
األنــواع  مــع  تشــابه  أوجــه  الكلــب 
البريــة  بالــكالب  الشــبيهة  األخــرى 

من نفس الفترة الزمنية.

كالب شرسة تنهي حياة سيدة بالبرازيل

مصر.. غرق شابين في النيل بسبب نظارة

 عظام لفك كلب وبقايا بشرية أخرى 
في موقع أثري بجورجيا

أوقفــت الشــرطة األميركيــة خــالل تدقيــق مــروري روتيني امــرأة كانت 
تقود سيارتها وجثتا ابن وابنة شقيقتها في صندوق سيارتها.

وتواجه نيكول جونسون وهي من 
مدينة بالتيمور الساحلية في شرق 
البالد، تهما متعددة بما فيها إساءة 
وفــاة  إلــى  أدت  أطفــال  معاملــة 
الطفلة وتبلغ ســبع سنوات والصبي 

وعمره 5 سنوات.
عامــا   33 البالغــة  المــرأة  وأخفــت 
جثــة ابنــة شــقيقتها فــي حقيبة ثم 
وضعتهــا فــي صندوق الســيارة في 
مايــو من العام الماضي، واســتمرت 
بشــكل  الســيارة  اســتخدام  فــي 
طبيعــي، وفقــا لصحيفــة “بالتيمــور 

صن”.
وبعــد عام، أخفت جثــة الصبي إلى 
المتحللــة،  شــقيقته  جثــة  جانــب 

ملفوفة في كيس بالستيكي.
األربعــاء  الشــرطة  أوقفتهــا  وقــد 

لتجاوزها الســرعة القصوى وقررت 
حجــز الســيارة عندما أدركت أنها ال 
تملك األوراق الصحيحة. وبحسب 
الصحيفة، قال شــرطي لجونســون 
إن السيارة ستقطر لتجيبه “ال يهم، 
لــن أكــون هنــا فــي غضــون خمســة 
تقريــر  عــن  نقــال  وأضافــت  أيــام”، 
للشــرطة “ســترونني جميعكــم فــي 

نشرات األخبار”.
وكانــت شــقيقة نيكــول طلبت منها 
في العام 2019 أن ترعى الطفلين.

أثنــاء  جونســون  واعترفــت 
ابنــة  ضربــت  بأنهــا  اســتجوابها 
تســبب  مــا  عــدة،  مــرات  شــقيقتها 
فــي ارتطــام رأس الفتــاة الصغيــرة 
بــاألرض، ولــم تشــرح كيــف توفــي 

الصبي.

أميركية تتجول ألشهر مع جثتي طفلي شقيقتها

تنقيح إحدى الشخصيات المصنوعة من الشمع في حفل إزاحة الستار عن 
مجسمات الشمع لفرقة الغناء “ليتل ميكس” البريطانية في متحف “مدام 
توسو” في لندن )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

واقعة موت جديدة مرتبطة بهوس 
وســائل التواصــل االجتماعــي، راح 
ضحيتهــا هــذه المرة نجــم يوتيوب 
دنماركــي فــي الـــ 22 من عمــره، بعد 
أثنــاء  جبــل  أعلــى  مــن  ســقط  أن 

تصويره مقطع فيديو.
ألبيــرت  الشــاب  والــدة  وأعلنــت 
مــع  حديــث  فــي  وفاتــه،  ديرلنــد، 
وســائل إعــالم دنماركيــة، طالبة من 

الناس مراعاة خصوصية أسرتها.
وتوفــي الشــاب بعــد أن ســقط مــن 
200 متــر، بجبــل سيســيدا  ارتفــاع 
في فــال غاردينــا اإليطالية، في 28 
يوليو الماضي، وذلك أثناء تصويره 
فيديــو لقناتــه علــى يوتيــوب، التي 
شــخص،  ألــف   168 نحــو  يتابعهــا 
صحيفــة  أوضحــت  مــا  حســب 

“نيوزويك”.

عمره 22 عاًما.. مصرع نجم يوتيوب أثناء تصوير مقطع

بالون “28 متًرا”، على شكل رأس الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان 
جوخ، كجزء من الترويج لمعرض فان جوخ في تورنتو، أونتاريو، كندا 

كما يتابع ديرلند 224 ألف شخص على تطبيق إنستغرام، وشارك الراحل أيضا في فيلم “تيم )رويترز(
ألبيرت” العام 2018، الذي يحكي قصة شاب يسعى لكسب الرزق باالعتماد على يوتيوب.

الســعودية،  الســلطات  أعلنــت 
أمــس األحد، عن إحباط محاولة 
تهريــب كمية ضخمــة من حبوب 
مخبــأة  عليهــا  عثــر  الكبتاغــون، 
داخــل شــحنة “كاكاو” وردت عبر 
مينــاء جــدة بالمملكــة. وحســب 

بيــان هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي الســعودية، وردت شــحنة “كاكاو” عبــر 
مينــاء جــدة وعنــد خضوعهــا لإلجــراءات الجمركيــة والكشــف عليهــا عبــر التقنيات 
األمنيــة فــي المنفــذ ُعثــر على 8 مالييــن و735 ألف حبــة الكبتاغون مخبــأة بطريقة 
فنية داخل أكياس حبوب الكاكاو. وأضافت الهيئة، أنه بعد إحباط محاولة التهريب 
تــم التنســيق مــع أجهــزة مكافحة المخــدرات لضمان ضبــط أصحاب الشــحنة داخل 
المملكــة، حيــث تــم ضبطهــم وعددهــم 3 أشــخاص. وأكــدت الهيئــة أنهــا ماضية في 
إحــكام الرقابــة الجمركيــة على جميع الــواردات والصادرات والمســافرين ومكافحة 

التهريب بجميع أشكاله، وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن البالد.
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