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لنــــحذر تجمعات العيد
االجتماعي  بالتباعد  نلتزم  لحفظ سالمة من نحب.. 

ولبس الكمامات وكافة اإلجراءات االحترازية

المنامة - بنا

الـــوزراء صاحب  صــدر عــن رئيس 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
بشأن  تعميًما  خليفة،  آل  سلمان 
لعام  المبارك  األضحى  عيد  عطلة 

1441 هـ.
بمناسبة  أنــه  التعميم،  فــي  وجـــاء 
 1441 لعام  المبارك  األضحى  عيد 
هـ، ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها 
الوقوف  يــوم  العامة  ومؤسساتها 
ــعــيــد والــيــومــيــن  ــعــرفــة ويـــــوم ال ب

التاليين، التي تصاف أيام الخميس 
9 و10  والجمعة والسبت واألحــد، 
1441هــــــ،  الــحــجــة  ذو  و12  و11 
و2  و1  يــولــيــو  و31   30 ــمــوافــق  ال

أغسطس 2020.
وأضاف التعميم، وحيث إن يومي 
الــجــمــعــة والــســبــت يــقــعــان ضمن 
عنهما  التعويض  يتم  العطلة،  هذه 
بيومي اإلثنين والثالثاء الموافقين 

3 و4 أغسطس 2020.

عطلة العيد من الخميس إلى الثالثاء لجـنــة لمراجـعــة آليــة صــرف األدويــة
المنامة- بنا

خليفة  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  رئيس  أمر 
الــرقــابــة  بتشديد  الــصــحــة  وزارة  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
الحكومية  الصيدليات  في  األدويــة  صــرف  عمليات  على 
ــتــأكــد من  وال الــمــمــلــكــة،  مــحــافــظــات  بمختلف  والــخــاصــة 
يسهم  وبما  بها،  المعمول  القانونية  لألنظمة  اتباعها  مدى 
في الحد من صــرف األدويــة بغير وجــه حق أو من دون 
ذوي  من  لجنة  تشكيل  إلى  وصفات طبية. ووجه سموه 
تحكم  التي  واإلجـــراءات  القوانين  لمراجعة  االختصاص 
والخاصة،  الحكومية  بالصيدليات  األدويــة  صرف  آليات 

مــدى  مــن  والــتــأكــد  المخالفين  عــلــى  الــعــقــوبــات  وتغليظ 
االلــتــزام بــاالشــتــراطــات الــــواردة فــي الــقــوانــيــن المنظمة 
الصيدلية، ورفع تقريرها  الصيدلة والمراكز  لمزاولة مهنة 

)٠٣(إلى مجلس الوزراء.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  أكــد 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة تواصل العمل بعزم للتصدي لفيروس كورونا 
كافة  يبذلها  التي  الوطنية  الجهود  بأن  سموه  منوها   ،)19 )كوفيد 
أعضاء فريق البحرين من كل موقع هدفها األساسي حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
مــن عطاٍء  الــوطــن  أبــنــاء  يقدمه  مــا  عالًيا  نقدر  “إنــنــا  وقــال سموه 
عزيمتهم  يؤكد  مــا  والــتــحــديــات،  الــظــروف  مختلف  فــي  متواصل 
المتجددة دوًما للحفاظ على صحة الجميع، ومع قرب حلول عيد 
اإلجــراءات  كافة  بتطبيق  االلتزام  مواصلة  فإن  المبارك،  األضحى 
في  قوتنا  من  يعزز  وطني  واجــٌب  الوقائية  والتدابير  االحترازية 

مواجهة الفيروس”. 
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس اجتماع اللجنة التنسيقية عن ُبعد 
بحضور أعضاء اللجنة. وبناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي 
قطاعات  فتح  إعــادة  تقرر   ،)19 )كوفيد  كورونا  لفيروس  للتصدي 

عدة تدريجيا مع مراعاة عوامل محددة.

إعادة افتتاح األنشطة تدريجيا
ســمو ولي العهد: االلتــزام باإلجراءات في العيــد واجب وطني

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا

ــة  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ انــــــتــــــقــــــدت ال
ــة، أمـــــــس،  ــ ــ ــي ــ ــ ــرك ــ ــ ــي ــ ــ األم
شملت  إيرانية  تدريبات 
لحاملة  مجسم  مهاجمة 
طائرات في مياه الخليج، 
ووصــفــت واشــنــطــن هذه 
الخطوة بـ”المتهورة وغير 

المسؤولة”.

البحرية األميركية: مناورات إيران “متهورة”
عواصم ـ وكاالت

)١٢(

)٠٤(

سمو رئيس الوزراء

سمو رئيس الوزراء يأمر 
“الصحة” بتغليظ العقوبات 

على المخالفين

4.8 مليون دوالر 
أرباح “إنوفست” 

للنصف األول

553 ألف دينار أرباح 
“التكافل الدولية” 

للنصف األول

)٠٨(

)٠٨(
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تشـديـــد الـرقـابــة عـلــى صــرف األدويــة فــي الصيدلـيــات
ــفــيــن ــمــخــال ــيــظ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ال ــغــل ــت ــة” ب ــحـ ــصـ ــر “الـ ــأمـ ــس الـــــــــوزراء يـ ــيـ ســـمـــو رئـ

األمير  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  رئيس  أمر 
الــصــحــة  وزارة  خــلــيــفــة  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
األدويـــة  صـــرف  عمليات  عــلــى  الــرقــابــة  بتشديد 
بمختلف  والــخــاصــة  الحكومية  الصيدليات  فــي 
اتباعها  مــدى  مــن  والــتــأكــد  المملكة،  محافظات 
في  يسهم  وبما  بها،  المعمول  القانونية  لألنظمة 
الحد من صرف األدوية بغير وجه حق أو من دون 

وصفات طبية.
أي  التساهل في  أهمية عدم   وشــدد سموه على 
أمر يتعلق بصحة وسالمة المواطنين والمقيمين، 
والتأكد  األدويــة،  الرقابة على مخازن  مع تشديد 
األدوية  ومراقبة  والبيع  التخزين  اشتراطات  من 

المخدرة واألدوية الخاضعة للرقابة، وبما ال يترك 
مــجــاال لــضــعــاف الــنــفــوس الــتــالعــب بــهــا لتحقيق 
مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسالمة 
أفراد المجتمع. ووجه سموه إلى تشكيل لجنة من 
القوانين واإلجــراءات  لمراجعة  االختصاص  ذوي 
بالصيدليات  األدويـــة  صــرف  آلــيــات  تحكم  الــتــي 

على  الــعــقــوبــات  وتغليظ  والــخــاصــة،  الحكومية 
المخالفين والتأكد من مدى االلتزام باالشتراطات 
مهنة  لــمــزاولــة  المنظمة  الــقــوانــيــن  فــي  الـــــواردة 
إلى  تقريرها  ورفــع  الصيدلية،  والمراكز  الصيدلة 
ــوزراء. ويــأتــي هــذا األمــر فــي إطــار ما  ــ مجلس ال
يــولــيــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس الــــوزراء 

أعلى  وتحقيق  الصحية  بــالــرعــايــة  اهــتــمــام  مــن 
والمقيم،  للمواطن  المقدمة  الــجــودة  مستويات 
والبروتوكوالت  بالقوانين  االلتزام  والحرص على 
التي تنظم عمليات صرف األدوية بما ال يدع أي 
مجال لالستغالل أو التربح وهدر األموال العامة 

المخصصة لشراء األدوية.

المنامة- بنا

لجنة لمراجعة قوانين 
صرف األدوية بالصيدليات 

الحكومية والخاصة

 التأكد من االشتراطات 
الخاصة بتخزين وبيع 

ومراقبة الحبوب المخدرة

عدم السماح لضعاف 
النفوس بالتالعب لتحقيق 

مكاسب غير مشروعة

المنامة - بنا

الخيرية  األعــمــال  قــســم  نــفــذ 
بـــــــــإدارة األوقـــــــــاف الــســنــيــة 
ــي كــــســــوة الـــعـــيـــد  ــروعــ ــشــ مــ
ــي لـــعـــام 1441هــــــ،  ــاحــ واألضــ
ــع الــجــمــعــيــات  بــالــتــنــســيــق مــ
محافظات  بمختلف  الخيرية 
إدارة  مدير  وأوضح  المملكة. 
نور  يوسف  السنية  األوقـــاف 
تعظيًما  تــأتــي  الــمــشــاريــع  أن 
لشعائر الدين الحنيف وتأسيا 
بالنبي )ص( في إدخال الفرح 
والسرور على الناس، وتنفيًذا 
ــشــــروط الـــواقـــفـــيـــن الـــذيـــن  ــ ل
لألعمال  أموالهم  من  أوقفوا 

الخيرية.
اإلدارة خصصت  أن  وأضــاف 
ألف دينار   14 ميزانية قدرها 
لمشروع كسوة العيد يستفيد 
ــاًل مـــن األســـر  950 طــف مــنــهــا 
المستحقة، إضافة إلى 9350 
أضــحــيــة   170 لــعــدد  ــاًرا  ــ ــن ــ دي
 700 حـــوالـــي  مــنــهــا  تستفيد 
إجمالي  بمبلغ  ــك  وذلـ ــرة،  أســ

يصل إلى 23350 دينارا.

23 ألف دينار 
لكسوة العيد 

واألضاحي

local@albiladpress.com03

المنامة - بما

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
برقيات شكر جوابية من ملكة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية 
ردا  الثانية،  إليزابيث  الملكة  الجاللة  صاحبة  الكومنولث  ورئيسة 

على برقياتهم المهنئة بيوم ميالد جاللتها.

الملـكة إليـزابيث تشكـر البحرين

العاهل يتبادل تهاني العيد مع سلطان ُعمان
ــك الــــبــــالد صــاحــب  ــلـ تـــلـــقـــى مـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
من  هاتفيا  اتــصــاال  خليفة  آل 
الجاللة  صاحب  ُعمان  سلطان 
بــن طـــارق آل  الــســلــطــان هيثم 
سعيد. وتم في االتصال تبادل 
بحلول  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي 
سائلين  المبارك،  األضحى  عيد 
هـــذه  ــيـــد  ــعـ يـ أن  تـــعـــالـــى  هللا 
العربية  األمتين  على  المناسبة 
ــُيــمــن  واإلســـالمـــيـــة بــالــخــيــر وال

والسؤدد.

المنامة - بنا

ــالـــح عــلــى  ــت وزيـــــــرة الـــصـــحـــة فـــائـــقـــة الـــصـ ــنـ أثـ
الــوزراء صاحب  الكريمة من  رئيس  التوجيهات 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
لمراجعة  االخــتــصــاص؛  ذوي  مــن  لجنة  بتشكيل 
صرف  آليات  تحكم  التي  ــراءات  واإلجـ القوانين 
إلى  والخاصة،  الحكومية  بالصيدليات  األدويـــة 
المخالفين  على  العقوبات  بتغليظ  األمــر  جانب 

الــواردة  باالشتراطات  االلتزام  مدى  من  والتأكد 
الصيدلة  مهنة  لــمــزاولــة  المنظمة  الــقــوانــيــن  فــي 

والمراكز الصيدلية. 
باشرت  السامي  التوجيه  صدور  فور  أنه  وبينت 
السلمانية  بمجمع  داخلية  تحقيق  لجنة  بتشكيل 
الطبي للتحقيق فيما ورد، وتم اإليعاز إلى الجهات 
مع  والتنسيق  الــتــعــاون  الصحة  ــوزارة  بـ المعنية 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
الموضوع،  حــول  التحقيق  في  مهامها  وتسهيل 
على  الرقابة  بتشديد  الكريم،  سموه  توجيه  بعد 
مخازن األدوية، والتأكد من اشتراطات التخزين 
ــمــخــدرة واألدويــــة  ــة األدويـــــة ال ــبــيــع ومــراقــب وال
ــــك حــفــاظــا عــلــى صحة  الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة؛ وذل
الوزيرة  المواطنين والمقيمين. وأعربت  وسالمة 

عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي 
لمجريات  الحثيثة  ومتابعته  الـــــوزراء،  رئــيــس 
االمور، حيث إن هذ األمر ليس بغريب على سموه؛ 
لضمان لتطبيق أفضل معايير الخدمات الصحية 
بجميع القطاعات بمملكة البحرين، وتحقيق أعلى 
والمقيم،  للمواطن  المقدمة  الــجــودة  مستويات 
والحرص على االلتزام بالقوانين والبروتوكوالت 

التي تنظم عمليات صرف األدوية بما ال يدع أي 
مجال لالستغالل أو التربح وهدر األموال العامة 

المخصصة لشراء األدوية.
التعاون  يتم  ســوف  بأنه  الصحة  وزيــرة  وأكــدت 
المعنية؛  والجهات  الصحة  وزارة  بين  والتنسيق 
األمور  التحقق من جميع  بعد  فــوري  تقرير  لرفع 

لسموه الكريم بهذا الشأن.

الصالح: تشكيل لجنة تحقيق في “السلمانية”
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هيثم بن طارقجاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

اســتــقــبــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء الشيخ خالد بن عبد هللا آل 
خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية 
أمــــس، ســفــيــر الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
المعتمد لدى مملكة البحرين رودي 

دراموند.
الشيخ  أعــرب  االستقبال،  وخــالل 
خــالــد بـــن عــبــد هللا عـــن ارتــيــاحــه 
به  تتميز  الــذي  المتقدم  للمستوى 
التي  المشتركة  الثنائية  العالقات 
بالمملكة  الــبــحــريــن  مملكة  تجمع 
المتحدة الصديقة، بفضل االهتمام 
الــعــالقــات  هـــذه  بتنمية  الــمــتــبــادل 

وتطويرها في مختلف المجاالت.
كــمــا بــحــث الــجــانــبــان ســبــل تعزيز 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن الــبــلــديــن، 
ــال تــنــفــيــذ  ــجــ ــي مــ ــ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

التحتية،  للبنية  الداعمة  المشاريع 
واالستفادة من الخبرات البريطانية 
في هذا القطاع والتي تعتمد على 

تكنولوجيات حديثة ومتطورة.

تعزيــز التبادل التجاري بيــن البحريــن والمملكة المتحدة
تكنولوجيات متطورة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية



أكـــد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة أن مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة تواصـــل العمـــل بعزم 
 ،)COVID-19( للتصدي لفيـــروس كورونا
منوها ســـموه بأن الجهـــود الوطنية التي 
يبذلهـــا كافة أعضـــاء فريـــق البحرين من 
كل موقـــع هدفها األساســـي حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
وقـــال ســـموه “إننا نقـــدر عالًيا مـــا يقدمه 
أبنـــاء الوطـــن مـــن عطـــاٍء متواصـــل في 
مختلف الظـــروف والتحديـــات، ما يؤكد 
عزيمتهـــم المتجـــددة دوًمـــا للحفاظ على 
صحـــة الجميـــع، ومـــع قـــرب حلـــول عيد 
األضحـــى المبارك، فإن مواصلـــة االلتزام 
بتطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة واجـــٌب وطني يعزز 
من قوتنـــا في مواجهة الفيـــروس، داعًيا 
ســـموه المولى العلي القدير أن يرفع هذه 
الجائحـــة عن مملكة البحرين وعن العالم 

أجمع”.
وأشـــار سموه إلى أن أبناء المملكة أثبتوا 

من خالل إيمانهم بالمســـؤولية المشتركة 
باإلجـــراءات  بالتقيـــد  وعيهـــم  مـــدى 
االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة بما يرفد 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصة فـــي مجابهة 
هذا الفيروس وتجاوز تداعياته للوصول 
إلى األهداف المنشـــودة، معربا سموه عن 
شكره وتقديره ألبطال الصفوف األمامية 
المواقـــع  بـــكل  لهـــم  الداعمـــة  والكـــوادر 
والجهـــات وكافـــة المتطوعيـــن علـــى مـــا 
يبذلونه من جهد ودور كبير في التصدي 

لفيروس كورونا في كافة مراحله.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه أمس اجتماع 
بحضـــور  ُبعـــد  عـــن  التنســـيقية  اللجنـــة 
أعضـــاء اللجنة، حيث اســـتعرض الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة   )COVID-19(
األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ 

تقريـــًرا  آل خليفـــة  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
حول مســـتجدات اإلجراءات االحترازية 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
كورونـــا بمـــا يتماشـــى مـــع المســـتجدات 

العالمية للفيروس.
وبنـــاًء علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي 
CO- )الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 

VID-19(، فقـــد تقـــرر إعـــادة فتـــح عـــدة 
قطاعـــات تدريجيـــا مـــع مراعـــاة عوامـــل 
محددة تتضمن إجمالي عدد الفحوصات 
الموجبـــة مـــن إجمالـــي عـــدد الفحوصات 
اليوميـــة، وعدد الحاالت التي تســـتدعي 
العناية المركزة من إجمالي عدد الحاالت 
القائمة، ونســـبة اإلشغال في مراكز العزل 
والعالج من إجمالي الطاقة االستيعابية، 
وبنـــاًء علـــى تلـــك العوامـــل يتـــم تقييـــم 
الوضع بين الفتح أو إعادة اإلغالق، وهي 

كالتالي:
إعـــادة   ،2020 أغســـطس   6 مـــن  بـــدًءا 
افتتـــاح: الصـــاالت الرياضيـــة والمالعـــب 

الخارجية وبرك السباحة.
تقديـــم   :2020 ســـبتمبر   3 مـــن  وبـــدًءا 
الخدمـــات فـــي األماكـــن الخارجيـــة فـــي 

المطاعم والمقاهي ومعاهد التدريب.
تقديـــم   :2020 24 ســـبتمبر  مـــن  وبـــدًءا 
جميع الخدمات الداخلية والخارجية في 

المطاعم والمقاهي.
كما تقرر الســـماح باالســـتعداد التدريجي 

الســـياحية  للمطاعـــم  االفتتـــاح  إلعـــادة 
أو التـــي يكـــون موقعهـــا فـــي الفنـــادق )4 
و5 نجـــوم( أو التـــي يتـــم الترخيـــص لهـــا 
بذلـــك مـــن قبل هيئـــة البحرين للســـياحة 
طبيـــة  الشـــتراطات  وفقـــا  والمعـــارض 
ووقائيـــة بشـــكل فوري، من خـــالل إقامة 
ال  بمـــا  الخاصـــة  للمناســـبات  حجـــوزات 
للمجموعـــة  شـــخصا   20 عـــدد  يتجـــاوز 
الواحـــدة وعلـــى أال تتجـــاوز الحجـــوزات 

عن حجز واحد في كل مرة.
وأكـــدت اللجنـــة التنســـيقية بأنـــه ســـيتم 

األخـــذ في االعتبـــار مدى االلتـــزام بكافة 
والوقائيـــة؛  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
CO- )للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا 
VID-19(، وبحســـب المعطيات والنتائج، 
ســـيتم بشـــكل دوري مراجعـــة القـــرارات 
ذات الصلـــة بهـــذا الشـــأن؛ للحفـــاظ علـــى 
صحة وســـالمة الجميـــع، داعيـــن المولى 
عـــّز وجل أن يعيد عيـــد األضحى المبارك 
علـــى مملكة البحرين، وهـــي تنعم باألمن 
واألمـــان وكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 

بكامل الصحة والعافية.

المنامة - بنا

االنتهاء من إعادة افتتاح األنشطة والمنشآت 24 سبتمبر
ــال الــعــيــد واجــــٌب وطني ــراءات خـ ــ ــاإلج ــ ــزام ب ــتـ ــة االلـ ــعــهــد: مــواصــل ــي ال ســمــو ولـ

قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

مواصلة االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية واجٌب وطني يعزز من قوتنا في 

(COVID-19) مواجهة فيروس كورونا

 ،(COVID-19) بناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا
إعادة فتح المنشآت التالية بحسب التواريخ الموضحة أدناه:

تقديم  الخدمات في 
األماكن الخارجية في  

المطاعم والمقاهي

معاهد التدريب

الصاالت الرياضية

المالعب الخارجية 

برك السباحة

تقديم جميع الخدمات 
الداخلية والخارجية في 

المطاعم والمقاهي 
(بما في ذلك خدمات الشيشة)

24 سبتمبر3 سبتمبر31 يوليو 6 أغسطس

عيد األضحى 
3 أسابيع4 أسابيعالمبارك

تقييم الوضع بين الفتح أو إعادة اإلغالق بناء على عوامل محددة وهي: 
- إجمالي عدد الفحوصات الموجبة من إجمالي عدد الفحوصات اليومية 

- عدد الحاالت التي تستدعي العناية المركزة من إجمالي عدد الحاالت القائمة 
- نسبة اإلشغال في مراكز العزل والعالج من إجمالي الطاقة االستيعابية

كما تقرر السماح باالستعداد التدريجي إلعادة االفتتاح للمطاعم السياحية أو التي يكون موقعها في الفنادق (4 و5 نجوم) أو التي يتم الترخيص لها بذلك 
من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض وفقًا الشتراطات طبية ووقائية بشكل فوري، من خالل إقامة حجوزات للمناسبات الخاصة بما ال يتجاوز عدد 20 

شخص للمجموعة الواحدة وعلى أن ال تتجاوز الحجوزات عن حجز واحد في كل مرة.

طــرح 23 مشروًعــا إلعمــار الجوامــع في مناقصــات عامــة
هنــأ المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية صاحــب الجاللة الملــك، وصاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب الســمو الملكي ولــي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء وإلى العائلة المالكــة الكريمة، وإلى حكومة وشــعب مملكة البحرين، وعمــوم األمتين العربية 

واإلسالمية بمناسبة يوم عرفة وعيد األضحى المباركين. 

جاء ذلك في مســـتهل الجلسة االعتيادية 
للمجلس أمس عن ُبعد عبر تقنية االتصال 
المرئـــي برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة. وأثنى المجلس 
على ما اتخذته المملكة العربية السعودية 
بقيـــادة خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود من جهود 
وإجراءات مشكورة في موسم الحج هذا 
العام؛ إقامًة للشـــعيرة العظيمة مع مراعاة 
الظـــروف الصحيـــة التـــي تجتـــاح العالـــم 

تحقيًقا لمقاصد الشـــريعة اإلســـالمية في 
حفظ األنفس واألرواح. 

وأشـــاد بمـــا تضطلع بـــه المملكة الشـــقيقة 
منذ تأسيســـها على يد المؤســـس المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى الملـــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمـــن آل ســـعود )طيـــب هللا ثـــراه( 
حتـــى اليوم مـــن جهود جبارة ومشـــهودة 
فـــي خدمـــة الحرميـــن الشـــريفين والبقاع 
الحجـــاج  وخدمـــة  المقدســـة،  والمشـــاعر 
والمعتمرين والزائرين، ورعايتهم والعناية 
بهـــم، وتأميـــن طرقهـــم، وتذليـــل الصعاب 

التـــي تواجههـــم، وتوفير األجـــواء اآلمنة 
والصحية لهم ليؤدوا مناســـكهم في يســـر 

وعافية وسالم. 
وهنـــأ المجلـــس بنجاح العمليـــة الجراحية 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  أجراهـــا  التـــي 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  الســـعودية 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
ســـائالً هللا العلـــي القديـــر أن يديـــم علـــى 
خـــادم الحرمين الشـــريفين نعمـــة الصحة 
والعافيـــة والعمـــر المديد. كمـــا تضرع إلى 
هللا تعالى أن يمنَّ على أمير دولة الكويت 

األحمـــد  الشـــيخ صبـــاح  الســـمو  صاحـــب 
الجابر الصباح بالصحة والعافية والشفاء 
العاجل والعودة إلى وطنه سالًما معافى. 

واســـتعرض المجلـــس مذكرة مـــن األمانة 

العامـــة بشـــأن آخـــر المســـتجدات فـــي 23 
مشـــروًعا من مشـــروعات إعمـــار الجوامع 
التـــي  المشـــروعات  أو  تنفيذهـــا  الجـــاري 
للبنـــاء  عامـــة  مناقصـــات  فـــي  ســـُتطرح 

إلـــى  إضافـــة  واإلشـــراف،  التصميـــم  أو 
المشـــروعات التـــي تبنـــى إنشـــاءها بعض 

ص لها المجلس.  الُمحسنين ورخَّ
البحريـــن  مملكـــة  بحـــرص  عالًيـــا  وأشـــاد 
بقيـــادة عاهل البالد وحكومته على رعاية 
وخدمة الجوامع والمساجد ودور العبادة، 
وتخصيـــص األراضـــي إلنشـــائها، وتوفيـــر 
كافة الســـبل والخدمات والدعم لها، مثمًنا 
الـــدور الخيري الكبير للمحســـنين، وجهود 
األمانـــة العامـــة للمجلـــس ولجنـــة متابعـــة 
بالتعـــاون  وملحقاتهـــا  الجوامـــع  إنشـــاء 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــع 
الســـنية  األوقـــاف  وإدارتـــي  واألوقـــاف 

والجعفرية. 

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

جتنب من اجتماع المجلس

تقييم الوضع بين 
الفتح أو إعادة اإلغالق 
بناء على عوامل بينها 

أعداد الحاالت

إقامة حجوزات 
للمناسبات الخاصة بما 

ال يتجاوز عدد 20 شخصا 
للمجموعة الواحدة 
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المنامة - وزارة الصحة

أكــد وكيــل وزارة الصحــة عضــو الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا 
)كوفيــد- 19(، وليــد المانع ضرورة المواصلة بعزم وإصرار ومســؤولية من قبل كل فرد 
مــن أفــراد المجتمع خــالل فترة عيد األضحى المبارك واالســتمرار بااللتزام اإلجراءات 
االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــار الفيــروس وتقليــل نســب ومعــدالت 
اإلصابــة الناتجــة عــن المخالطة وتجنب ارتفــاع عدد الحاالت بعد العيــد كما حدث في 
عيد الفطر بسبب التهاون في التطبيق السليم للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

وأشـــار إلـــى أن المســـؤولية خـــالل هـــذه 
المرحلـــة تتطلـــب عـــزم وتكاتـــف الجميع 
واإلجـــراءات  بالقـــرارات  االلتـــزام  عبـــر 
االحترازيـــة لتجاوز هذه الجائحة وآثارها 
وحماية الفـــرد وأفراد أســـرته، منوهًا إلى 
أهميـــة اقتصـــار التجمعـــات خـــالل عيـــد 
األضحـــى المبـــارك علـــى العائلـــة الصغيرة 
االلتـــزام  مـــع  المنـــزل  بنفـــس  للســـاكنين 
وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد  بمعاييـــر 
كبـــار  بقـــرب  التواجـــد  عنـــد  الكمامـــات 
مـــن  الذيـــن يعانـــون  الســـن واألشـــخاص 

ظروف صحية كامنـــة، وعدم الخروج إالّ 
للضرورة مع إلزاميـــة ارتداء الكمامات أو 
أقنعـــة الوجـــه وااللتـــزام بمعاييـــر التباعد 

االجتماعي في األماكن العامة.
البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  أن  وأضـــاف 
ومســـاعيها فـــي التصـــدي لهـــذه الجائحة 
حيـــث  مدروســـة  وفـــق خطـــوات  تســـير 
لتعزيـــز  اإلمكانيـــات  كافـــة  تســـخير  تـــم 
هـــذه الجهـــود، كمـــا أن توصيـــات الفريـــق 
الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا 
علـــى  المســـتمر  واطالعـــه   )-19 )كوفيـــد 

كافـــة المســـتجدات المحليـــة والتطورات 
العالميـــة حول الفيروس أســـهم في  دعم 
جهـــود المملكـــة، إلى جانـــب الـــدور البارز 
الذي تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية 
التي تعمل ليل نهـــار وبكل ثبات واجتهاد 
لضمان الحفاظ على صحة وسالمة جميع 
أفراد المجتمع، معرًبا عن تطلعه لمواصلة 
كافـــة الجهـــود المبذولة لتجـــاوز الجائحة 

بنجاح وتحقيق األهداف المنشودة.

وليد المانع

المانع: نمر بمرحلة تتطلب تاحم الجميع لتجاوز الجائحة
حذاِر من التهاون وتكرار ما حدث في عيد الفطر

المنامة - بنا

أصــدرت إدارة األوقــاف الســنية، امــس، بياًنا بشــأن آلية رفع التكبيرات في المســاجد وأداء صالة عيد األضحــى المبارك، التزاًما 
باإلجراءات االحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كرونا المستجد.

 وقالت األوقاف الســـنية “إنه استناًدا 
إلى التوجيه الملكي الســـامي الصادر 
عـــن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
صـــالة  شـــعيرة  بإحيـــاء  باالهتمـــام 
األوقـــاف  إدارة  أصـــدرت  العيـــد”، 
السنية بيانا حول آلية رفع التكبيرات 
مـــن كافـــة جوامـــع ومســـاجد مملكـــة 
البحريـــن، إذ تبـــدأ تكبيرات العيد من 
الساعة 05:00 صباًحا وحتى الساعة 

05:31 صباًحا.
ووجهت اإلدارة أن تؤدى صالة العيد 
مـــن قبـــل المصلين في البيـــوت بدًءا 
مـــن الســـاعة 05:31 دقيقـــة صباحـــا، 
فـــرادى  أو  جماعـــة  الصـــالة  وتقـــام 

حســـب مـــا ورد فـــي الســـنة المطهرة 
بــــ 7 تكبيـــرات بعـــد تكبيـــرة اإلحـــرام 
فـــي الركعة األولـــى، و5 تكبيرات بعد 
تكبيرة القيام في الركعة الثانية، وأن 
شـــعيرة األضحيـــة تبدأ بعـــد االنتهاء 

من صالة العيد.
وبهذه المناســـبة، رفـــع رئيس مجلس 
الهاجـــري،  راشـــد  الســـنية  األوقـــاف 
اإلدارة  ومديـــر  المجلـــس  وأعضـــاء 
آيـــات  أســـمى  منتســـبيها،  وكافـــة 
البـــالد  لعاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة ورئيـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة وولـــي العهـــد 

األول  النائـــب  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وشـــعب البحريـــن الكريم 
بالعالـــم بمناســـبة  المســـلمين  وكافـــة 
حلـــول عيـــد األضحى المبـــارك أعاده 

هللا علينا باليمن والبركات.
 ودعـــت إدارة األوقـــاف الســـنية هللا 
العلـــي القديـــر أن يتقبـــل مـــن حجاج 
بيت هللا حجهم وسائر طاعاتهم وأن 
يجعل يوم عيدهم وكافة المســـلمين 
فـــي العالم يوم فرح وســـرور وطاعة 
البحريـــن  مملكـــة  يحفـــظ  وأن  للـــه، 
وكافة بـــالد المســـلمين والعالم أجمع 

من األوبئة وسيئ األسقام.

التزاًمـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة لمكافحـــة الفيـــروس
رفع التكبيرات في المساجد وصالة العيد في البيوت
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مراجعة من قبل  

إرنست ويونغ
بشار ناصر التويجري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ياسر حمد الجار

الرئيس التنفيذي
د. عمر سالم المطوع 
رئيس مجلس اإلدارة  

البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020

)مراجعة(
)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
31 ديسمبر 302019 يونيو2020 في 30 يونيو 2020

الموجودات 
25,17237,315نقد وأرصدة لدى بنوك 

25,54718,672ذمم مدينة 
13,05213,052استثمارات 

96,59387,387استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 
78,03277,402استثمارات عقارية 

9,5239,982ممتلكات وآالت ومعدات 
664521موجودات أخرى 

248,583244,331مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المالك

المطلوبات 
76,54575,369مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

5,4456,386تمويل من بنك 
81,99081,755مجموع المطلوبات 

حقوق المالك 
120,334114,604رأس المال 

)1,239()1,309(محسوم منه: أسهم خزانة 
119,025113,365

4,0734,073احتياطيات 
18,58220,529أرباح مستبقاة 

141,680137,967الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
24,91324,609حقوق غير مسيطرة 

166,593162,576مجموع حقوق المالك
248,583244,331مجموع المطلوبات وحقوق المالك

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

للثالثة أشهر المنتهية 
في30 يونيو

للستة أشهر المنتهية 
في30 يونيو

2020201920202019
الدخل التشغيلي

1,917)131(60732صافي الدخل / )الخسارة( من عقود المقاوالت 
1,3081,1452,6295,570دخل من استثمارات عقارية 

147---دخل من استثمارات 
321885651834أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 

صافي حصة الشركة من دخل / )خسارة( ناجمة عن استثمارات في مشروع مشترك 
)326()60()197(14وشركات زميلة 

1,1031,5841,5191,752دخل آخر 
2,8064,1494,6089,894مجموع الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية 

1,0551,4012,4272,913تكاليف الموظفين 
5371,1811,2181,964مصروفات عمومية وإدارية 

5093361,061735مصروفات متعلقة بالممتلكات 
66127165269تكاليف التمويل 

240174485610استهالك 
2,4073,2195,3566,491مجموع المصروفات التشغيلية

3,403)748(399930صافي الربح / )الخسارة( التشغيلية
596585,9191,379استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة 

4581,5885,1714,782الربح للفترة 
العائد إلى:

1951,2734,7884,294حقوق مساهمي الشركة األم 
263315383488حقوق غير مسيطرة 

4581,5885,1714,782الربح للفترة
0,070,431,611,45النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )سنتات أمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو2020

 للستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 

20202019
األنشطة التشغيلية

5,1714,782الربح للفترة 
تعديالت للبنود التالية: 

514684استهالك 
60326صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات  في مشروع مشترك وشركات زميلة

)3,197(-مكسب من بيع استثمارات عقارية
)1,379()5,498(استردادات من الخسائر االئتمانية المتوقعة 

2471,216
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

)21,751(13,498ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا( 
15,187)2,046(ذمم مدينة 

528)143(موجودات أخرى 
)11,990(1,166ذمم دائنة 

)16,810(12,722صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
األنشطة االستثمارية

6,641-متحصالت من بيع استثمارات عقارية
-)630(شراء استثمارات عقارية

)10()56(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
-1متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

-)9,266(شراء استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 
651-توزيعات مستلمة من مشروع مشترك وشركات زميلة

2,792-متحصالت من بيع استثمارات
10,074)9,951(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)1,951()941(صافي التغير في التمويل من البنك 

)5,660(-أرباح أسهم مدفوعة 
)7,611()941(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)14,347(1,830صافي التغير في النقد وما في حكمه 
22,06236,243النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

23,89221,896النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
معامالت غير نقدية:

)50()10(توزيعات من قبل الشركة مقابل أموال صندوق األعمال الخيرية
-)1,144(تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 ألول مرة

)2,832(-استرداد رأس المال من قبل شركة تابعة 

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

احتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزانة

احتياطي 
قانوني

األرباح 
المستبقاة

مجموع 
الحقوق 

حقوق غير 
مسيطرة

مجموع 
حقوق 

المالك 

4,07320,529137,96724,609162,576)1,239(114,604كما في 1 يناير 2020 المسجل مسبقًا 

تأثير تطبيق معيار المحاسبة المالي 
)1,144()79()1,065()1,065(---رقم 30 

4,07319,464136,90224,530161,432)1,239(114,604الرصيد معاد عرضه في 1 يناير 2020 
توزيعات إلى أموال صندوق األعمال 

)10(-)10()10(---الخيرية

أسهم منحة صادرة كأرباح أسهم 
)5,730(-)5,730()5,660(-)70(-مدفوعة

5,730-5,730---5,730أسهم صادرة 

4,7884,7883835,171---الربح للفترة 

4,07318,582141,68024,913166,593)1,309(120,334في 30 يونيو 2020

3,35819,808136,53127,822164,353)1,239(114,604في 1 يناير 2019 
توزيعات إلى أموال صندوق األعمال 

)50(-)50()50(---الخيرية

)5,660(-)5,660()5,660(---أرباح أسهم مدفوعة 

)2,832()2,832(-----استرداد رأس المال من قبل شركة تابعة 

4,2944,2944884,782---الربح للفترة 

3,35818,392135,11525,478160,593)1,239(114,604في 30 يونيو 2019

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، امـــس، نائب 
األمين العام لمجلـــس الدفاع األعلى 
الشـــيخ عبدهللا بن أحمد بن عبدهللا 

آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر 
بالشيخ عبدهللا، معربا له عن خالص 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  التهانـــي، 
الملكي السامي بتعيينه، نائبا لألمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى، مشيدا 
بمـــا يتمتـــع به مـــن خبـــرات متقدمة 

في مجال الدراســـات االستراتيجية 
واستشراف آفاق المستقبل.

اســـتعراض  اللقـــاء،  أثنـــاء  وتـــم   

التعـــاون  بتعزيـــز  الكفيلـــة  الســـبل 
والتنسيق، إضافة إلى بحث عدد من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير الداخلية مستقبال نائب األمين العام لمجلس الدفاع األعلى

وزير الداخلية يهنئ نائب األمين العام لـ “الدفاع األعلى”

المنامة - وزارة الخارجية

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، اتصـــااًل هاتفًيـــا من 
مصـــر  جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر 

العربية الشقيقة سامح شكري.
وزيـــر  أشـــاد  االتصـــال،  وأثنـــاء 
األخويـــة  بالعالقـــات  الخارجيـــة 
الوطيـــدة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربية، 
وازدهـــار  تقـــدم  مـــن  تشـــهده  ومـــا 
دائمين في شتى المجاالت، في ظل 
التوجيهات والرعاية السامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة عبدالفتاح 
علـــى  البلديـــن  وحـــرص  السيســـي، 
الدفـــع بأوجه التعاون المشـــترك إلى 
آفـــاق أوســـع تعـــزز مصالـــح البلديـــن 

والشعبين الشقيقين.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة دعـــم مملكة 
البحريـــن التـــام لكافـــة الجهـــود التي 
العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  تبذلهـــا 
الشقيقة لمواجهة مختلف التحديات 
القومـــي  ألمنهـــا  والتهديـــدات 
واالســـتقرار فيهـــا، مشـــدًدا علـــى أن 
أمـــن جمهورية مصـــر العربية جزء ال 

يتجزأ من أمن مملكة البحرين.
الفاعـــل  بالـــدور  الزيانـــي  وأشـــاد 
والحيـــوي لجمهوريـــة مصـــر العربية 
فـــي الدفاع عـــن المصالـــح والقضايا 
العربية وصون األمن القومي العربي، 
منوًهـــا بمبـــادرة إعـــالن القاهرة التي 
أطلقـــه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
لحـــل األزمة الليبيـــة، وما تضمنه من 
دعـــوة لجميـــع أطـــراف الصـــراع في 
ليبيـــا إلى وقف إطـــالق النار الفوري، 
ضماًنـــا  الوطنـــي  الصالـــح  وتغليـــب 
لوحـــدة وســـالمة األراضـــي الليبيـــة، 
وإرســـاء الســـالم والوئـــام فـــي ليبيا 
مجلـــس  بموقـــف  منوًهـــا  الشـــقيقة، 
لجهـــود  المســـاند  المصـــري  النـــواب 
القيـــادة المصريـــة لحمايـــة الحـــدود 

المصريـــة والدفاع عن األمن القومي 
المصري.

مـــن جانبه، أعرب شـــكري عن اعتزاز 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة بالعالقات 
مملكـــة  مـــع  التاريخيـــة  األخويـــة 
نموذًجـــا  تشـــكل  التـــي  البحريـــن، 
مؤكـــًدا  األشـــقاء،  بيـــن  للعالقـــات 
حرص جمهورية مصـــر العربية على 
استمرار التعاون والتنسيق المشترك 
مـــع مملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف 
كافـــة،  القضايـــا  وإزاء  المجـــاالت 
لمملكـــة  األخويـــة  المواقـــف  مثمًنـــا 
البحريـــن الداعمـــة لـــكل مـــا فيه أمن 
واســـتقرار جمهوريـــة مصـــر العربية، 
متمنًيـــا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

سامح شكريعبداللطيف الزياني

الزيانــي: حرص علــى الدفع بأوجه التعاون آلفاق أوســع

دعم بحريني لمصر في مواجهة التهديدات

المنامة - وزارة الخارجية

أجــرى وزير الخارجيــة عبداللطيف الزياني اتصاًل هاتفًيا مع األمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وجرى خالل االتصال بحث القضايا 
العربـــي  العمـــل  بمســـيرة  المتعلقـــة 
المشـــترك، وســـبل تكثيـــف الجهـــود 
الرامية لتعزيز آليات التعاون العربي 
في إطـــار جامعة الـــدول العربية بما 

الـــدول  ومصالـــح  تطلعـــات  يخـــدم 
العربيـــة ويدعـــم األمن واالســـتقرار 
في المنطقة، باإلضافة إلى تطورات 
األوضـــاع السياســـية فـــي المنطقـــة 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

الشـــكر  اســـتحقت  مبـــادرة  فـــي 
والثنـــاء، رفع عضو هيئة الصحفيين 
الســـعوديين عضـــو االتحـــاد الدولي 
جمـــال  الصحافـــي  للصحفييـــن 
الياقوت باســـمه ونيابًة عن عدد من 
أســـمى  والصحافييـــن  اإلعالمييـــن 
آيات التهانـــي والتبريكات إلي مقام 
الملـــك  الشـــريفين  خـــادم الحرميـــن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد 
أن مـــّن هللا عـــز وجل عليه بالشـــفاء 
ســـالمًا معافى من العملية الجراحية 

التي أجريت له. 

كمـــا هنـــأ الياقـــوت فـــي بيـــان أمس، 
نائـــب رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء وزير الدفاع صاحب الســـمو 
الملكـــي االمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود بســـالمة خادم 
الحرمين الشريفين، قائال إن مشاعر 
األخـــوة فـــي مملكة البحريـــن عبرت 
عن الفرحة والســـعادة في مشـــاركة 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  أشـــقائهم 
الســـعودية وعكســـت بصـــدق مـــدى 
متانة الترابط األخوي بين الشـــعبين 
الشـــقيقين فـــي البلدين الشـــقيقين، 

مشـــيرًا إلى أن شفاء خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود طمأنينة للنفوس وراحت 
للقلـــوب، وأن الجميع ســـعدوا برؤية 

خادم الحرمين الشريفين.

أحمد أبو الغيط

جمال الياقوت

تعزيز آليات التعاون العربي

الياقوت: شفاء خادم الحرمين يطمئن النفوس

المنامة - وزارة الخارجية

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أكـــد 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة والمنـــدوب 
الدائـــم لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة 
المملكـــة  ســـفارة  أن  الجـــودر،  هشـــام 
بالقاهـــرة تعمـــل علـــى تســـيير األمـــور 
المواطنيـــن  أمـــور  ومتابعـــة  العاجلـــة 
المتواجديـــن بجمهورية مصر العربية، 
فـــي ضـــوء تعليـــق العمـــل فـــي مبنـــى 
الســـفارة الواقـــع فـــي الزمالـــك لفتـــرة 
وجيـــزة لظـــروف خارجة عـــن اإلرادة؛ 
بســـبب األضـــرار التـــي لحقـــت بمبنـــى 
االنهيـــار  جـــراء  ومحيطهـــا  الســـفارة 

الحفـــر  أعمـــال  عـــن  الناتـــج  األرضـــي 
بشبكة مترو األنفاق.

وأشـــاد الســـفير بالتعـــاون الكبير الذي 
بجمهوريـــة  المعنيـــة  الجهـــات  أبدتـــه 
التـــي  األضـــرار  تجـــاه  العربيـــة  مصـــر 
البحريـــن  مملكـــة  بســـفارة  لحقـــت 
وســـالمة  أمـــن  لحمايـــة  وإجراءاتهـــا 
وموظفيهـــا  الســـفارة  دبلوماســـيي 
والمواطنيـــن المترددين عليهـــا، مثنيا 
علـــى هذه الجهود والتـــي تأتي تأكيًدا 
لعمق العالقات األخوية الوطيدة التي 

تجمع بين البلدين.

يذكـــر أن الســـفارة قامـــت بتخصيـــص 
لتواصـــل  التاليـــة  الهاتفيـــة  األرقـــام 
ألي  طلًبـــا  الســـفارة  مـــع  المواطنيـــن 
مساعدة أو استفسار )01149999566 
.)01112580203 - 01272442749 -

هشام الجودر

المبنى تعــرض لالنهيار األرضي الناتج عــن أعمال الحفر
سفارتنا بمصر: تسيير األمور العاجلة بعد تعليق العمل
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محرر الشؤون المحلية

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - بنا

يســتعد القائمــون علــى برنامــج النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة 
انتهــاء  قــرب  مــع  البرنامــج  مــن  السادســة  الدفعــة  الســتقبال مرشــحي 
 فتــرة التســجيل فــي 2 أغســطس المقبل علــى الموقع الخاص بالتســجيل

.http://www.fdpm.gov.bh/fellowship 

ويحظـــى البرنامـــج باهتمـــام كبيـــر 
مـــن ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
حيـــث يشـــجع البرنامـــج الكفـــاءات 
فـــي  العاملـــة  الشـــابة  البحرينيـــة 
القطـــاع العـــام على صقـــل قدراتهم 
يلبـــي  بمـــا  القياديـــة  ومهاراتهـــم 
طموحهم وتطلعاتهم المنشودة، كما 
ويتيح للملتحقين في هذا البرنامج 
آليـــات  علـــى  قـــرب  عـــن  االطـــاع 
صنع وتنفيـــذ السياســـات والبرامج 
الحكومية فـــي مكتب النائب األول 
لرئيس مجلـــس الـــوزراء، والتعرف 
علـــى الجوانـــب المختلفة لـــه، ومن 

يتـــم  التـــي  المؤشـــرات  هـــذه  بيـــن 
الحرص علـــى الوفاء بها: اســـتمرار 
الدفعـــات  خريجـــي  مـــع  التواصـــل 
الســـابقة، ومشـــاركتهم في عدد من 
الـــدورات التدريبيـــة بعـــد تخرجهم 
معهـــم  واالجتمـــاع  البرنامـــج  مـــن 

بشكل منتظم.
فقـــد حقـــق البرنامـــج فـــي دوراتـــه 
تصاعـــد  ومـــع  الســـابقة،  الخمـــس 
مؤشـــرات اإلقبـــال علـــى االلتحـــاق 
التـــي  الحاليـــة  السادســـة  بالـــدورة 
انطلقت عملية التسجيل لها في 19 
يوليـــو الجـــاري، األهـــداف المرجوة 
منـــه بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر هـــذه 
الكفاءات والخبـــرات خدمة للوطن 

وبناًء لنهضته وتقدمه.

انتهاء التسجيل لبرنامج النائب األول 2 أغسطس

وقـــع األمين العـــام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 
مصطفـــى الســـيد مذكـــرة تفاهم مـــع رئيس مجلـــس إدارة 
محـــات مطـــر لجواهر إبراهيـــم مطر يتـــم بموجبها إصدار 
باللؤلـــؤ  المرصعـــة  المجوهـــرات  مـــن  خاصـــة  مجموعـــة 

البحريني الطبيعي المعروف عالميا بجودته وجماله.
وبين الســـيد انه بموجـــب هذه االتفاقية ســـيتم تخصيص 
جـــزء من ريع خـــط هذا اإلنتـــاج للرعايـــة التعليمية لصالح 
أبناء المؤسسة، والمساهمة في تعليم أيتام البحرين ضمن 
الرعاية التعليمية التي توفرها المؤسســـة الملكية لألعمال 

اإلنسانية.
وتوجه الســـيد بخالص الشـــكر والتقدير إلـــى إبراهيم مطر 
على هـــذه الشـــراكة المجتمعيـــة والمســـاهمة المتميزة في 
توفيـــر التعليـــم ألبناء المؤسســـة، إيمانًا منهـــم بأهمية بناء 
اإلنســـان وإثـــراء العلـــم، وأكـــد أن هذا األمر ليـــس بالغريب 
علـــى مطـــر للجواهـــر، فهـــم ســـباقون دائما في فعـــل الخير 
والتعـــاون لخدمـــة األســـر البحرينيـــة. متمنيًا مـــن مختلف 
الشـــركات والجهات أن تحذو حذهم في مثل هذا التعاون 

للعمل اإلنساني.

 مـــن جهتـــه، قال مطـــر “إنه لمن دواعي الســـرور أن تحتفل 
مطـــر للجواهـــر بيت اللؤلـــؤ الطبيعـــي والمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية بتقديم منتج بحريني 100 % له ارتباط 
وثيـــق بمملكـــة البحرين، بلـــد اللؤلؤ الطبيعـــي المميز، وإنها 
لفرصة ذهبية أتيحت لنا من قبل المؤسســـة أن نشارك ولو 
بشـــيء بســـيط في تعليم األشـــخاص الذيـــن يقعون تحت 
مظلتهـــم، ومن حســـن الطالع أن تدشـــن هذه المناســـبة في 

هذه األيام الفضيلة، العشر األوائل من ذي الحجة”.

تجســيًدا للشــراكة في بناء الفرد وإثرائه بالعلم والمعرفة
تخصيص جزء من ريع “اللؤلؤ” أليتام المؤسسة الملكية

المنامة- وزارة المواصالت واالتصاالت

أهابـــت شـــؤون الموانـــئ والماحـــة البحرية 
بمرتـــادي البحر أو الراغبيـــن بالقيام برحات 
جماعيـــة بحرية أو القيـــام بالتنزه البحري أو 
أي أنشطة بحرية تشمل التنقل بالقوارب، أن 
يتم استخدام األرصفة والشركات المرخصة 
النقـــل  لتقديـــم خدمـــات  الـــوزارة  مـــن قبـــل 

البحري للركاب.
وصرح الوكيل المســـاعد لشؤون الموانئ بدر 
المحمود بأنه من منطلق حرص الوزارة على 
سامة مرتادي البحر قامت الوزارة بترخيص 
عدد من الشـــركات البحرينية الرائدة لتقديم 
خدمـــات النقـــل البحـــري للـــركاب، كمـــا تقوم 
شـــؤون الموانئ والماحة البحريـــة بالوزارة 
المنشـــآت  لهـــذه  الـــدوري  التفتيـــش  بمهـــام 
والتحقق مـــن تطبيق أعلى معايير الســـامة 
بالمنشأة وعند تقديم هذه الخدمة للجمهور، 
“كمـــا نحث الراغبيـــن بالتنـــزه أو التنقل بحرا 
باستخدام خدمات النقل البحري للركاب من 
قبل الشركات المرخصة لتقديم هذه الخدمة 

لضمان سامتهم”. 

“الموانئ” للمتنزهين: 
استخدموا القوارب المرخصة

تصحيح أوضاع 80 % من مباني سكن العمالة
ــع ــن المواقـ ــدد مـ ــر عـ ــة لتطهيـ ــا... وخطـ ــن قاطنيهـ ــل 33 % مـ تقليـ

أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن المحافظة مستمرة 
في تقديم خططها وبرامجها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا واألخذ باإلجراءات 
االحترازيــة وضمــان الحفــاظ على مســتوى االســتعداد والجاهزية العامة، مشــيدا 

بتعاون ودعم كل الجهود الوطنية في مثل هذه الظروف االستثنائية.

جاء ذلك في االجتماع السابع للمجلس 
التنســـيقي في دورته الثالثة الذي عقد 
برئاســـة المحافـــظ عبر تقنيـــة االتصال 

المرئي.
وقـــدم مدير إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار بمحافظـــة العاصمة جميل 
الرويعـــي تقريرا عـــن دور لجنـــة تقليل 
الكثافة العددية في مباني سكن العمالة 
بمنطقـــة المنامـــة، حيـــث ســـلط الضوء 
علـــى نتائج الفريق المشـــترك الذي ضم 
جهات االختصـــاص، والذي نفذ زيارات 
ميدانيـــة لــــ 475 مبنى، فـــي حين بلغت 

نسبة أوضاع المباني المصححة 80 % 
من مجموع العدد المرصود؛ مما ســـاهم 
ذلـــك في تقليل عـــدد العمالة إلى 7505 

عمال في تلك المباني بنسبة 33 %.
التخطيـــط  قســـم  رئيـــس  وقـــدم 
تقريـــرا  لـــوري  يوســـف  اإلســـتراتيجي 
تنـــاول جهـــود المحافظـــة فـــي توزيـــع 
الســـال الغذائيـــة والوجبات منذ شـــهر 
رمضـــان، حيـــث بلـــغ مجمـــوع مـــا تـــم 
توزيعه ضمن حملة “غذاؤك في منزلك” 
حملـــة  ضمـــن  غذائيـــة  ســـلة  آالف   10
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أطلقتهـــا 

اإلنســـانية بالتعاون مع وزارة الداخلية 
تنفيـــذًا لتوجيهـــات ممثل جالـــة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
مستشـــار األمن الوطني رئيس مجلس 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أمنـــاء 
اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة.

إلى جانب ذلك، قامت محافظة العاصمة 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتنســـيق 
محافظـــة  شـــرطة  ومديريـــة  المدنـــي 
العاصمـــة بوضـــع خطة لتطهيـــر عدد من 
المواقع بالمحافظة في الفترة المســـائية 
بالتعـــاون مع الفرق التطوعيـــة من أبناء 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد عضـــو مجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
رئيس لجنة المآتم والمساجد  عبدالجليل 
العويناتـــي أن األوقـــاف الجعفريـــة تعمل 
المناســـبة  اإلجـــراءات  دراســـة  علـــى 
وفقـــا  القـــادم  محـــرم  شـــهر  الســـتقبال 
لمرئيـــات اللجنـــة التنســـيقية والظـــروف 

الصحية الراهنة.
جاء ذلك خال ترؤس محافظ الشمالية 
علـــي العصفـــور اجتمـــاع اللجنـــة األمنية 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد خالـــد 
الدوســـري، ومديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
عيســـى  العميـــد  الشـــمالية  المحافظـــة 
القطـــان، وعبدالجليـــل العويناتـــي ومدير 
إدارة الوقايـــة مـــن الجريمة علـــي أميني  

وأعضاء اللجنة األمنية.
التوجيهـــات  علـــى  العصفـــور  وأثنـــى 
الملكيـــة الســـامية بشـــأن احتـــواء تبعات 
األوضـــاع االســـتثنائية الراهنـــة لجائحـــة 

كورونـــا كوفيد 19، والجهـــود التي تبذلها 
الحكومـــة برئاســـة ســـمو رئيس الـــوزراء 
والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزرا،  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
منوهـــا بمتابعـــة وزيـــر الداخليـــة لجهـــود 
فـــي  األمنيـــة  واإلدارات  المحافظـــات 

مواجهة جائحة كورونا.
عـــام  مديـــر  أوضـــح  االجتمـــاع،  وخـــال 

الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
تنفذهـــا  التـــي  األمنيـــة  اإلجـــراءات 
المديرية وفقا لقرارات اللجنة التنسيقية 
والمتضمنـــة منـــع التجمعـــات التـــي تزيد 
عن خمسة أشـــخاص في األماكن العامة، 
وااللتـــزام بارتداء الكمامـــات في األماكن 

العامة واألسواق.
وخال االجتماع، تم االتفاق على إطاق 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات؛ من أجل نشـــر 
االجتماعـــي،  التباعـــد  وتحقيـــق  الوعـــي 
علـــى  التفتيـــش  حمـــات  وتكثيـــف 
التجمعات داخل مســـاكن العمال؛ لضمان 
تطبيق التدابيـــر االحترازية واإلجراءات 
الوقائيـــة، ومواصلـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ 
برامـــج التدريـــب والتأهيل ضمـــن قانون 
تمهيـــدا  البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات 
إلطـــاق نـــادي التطـــوع فـــي المحافظـــة 

الشمالية.

محافظ الشمالية

تكثيف حمــات التفتيش علــى التجمعات داخل مســاكن العمال
“الجعفرية”: مرئيات “التنسيقية” ستحدد طريقة إحياء محرم

أثنى ممثل سماهيج والدير في مجلس 
علـــى  العـــود  فاضـــل  البلـــدي  المحـــرق 
توجيهات مجلس الوزراء خال جلسته 
المنعقـــدة فـــي ٢٧ يوليـــو ٢٠٢٠ إلى كل 
مـــن وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني ووزارة اإلســـكان 
بزيارة الدائرة لاطاع على احتياجات 

أهالي القريتين.
وقـــال العود إن متابعـــة مجلس الوزراء 
احتياجات مختلف القـــرى والمدن ينبع 
مـــن شـــدة اهتمـــام الحكومة بأن تســـير 
وإســـتراتيجيات  التنمويـــة  الخطـــط 
وجـــه  أكمـــل  علـــى  والعمـــران  التطـــور 
مـــن قبـــل الـــوزارات الخدميـــة المعنيـــة 

بالتنفيذ.
الديـــر  فـــي  الوضـــع اإلســـكاني  وبشـــأن 
المنطقـــة  إن  العـــود  قـــال  وســـماهيج، 

بحاجة ماسة إلى خدمات إسكانية بعد 
توقف إنجـــاز الطلبات في حـــدود العام 
٢٠٠٢، وهـــي فتـــرة زمنيـــة بعيـــدة جًدا 

تقارب العقدين الكاملين من الزمن.
وأشار إلى أن “الطلبات اإلسكانية آخذة 
فـــي التراكـــم نتيجـــة الزيـــادة الطبيعية 
يفضلـــون  الذيـــن  الســـكان  عـــدد  فـــي 
بطبيعـــة الحـــال الحفاظ على نســـيجهم 
االجتماعـــي، وهو أيًضا ما تشـــجع عليه 

البنيـــة  أوضـــاع  بشـــأن  أمـــا  القيـــادة”. 
المنطقـــة  “إن  العـــود  فقـــال  التحتيـــة، 
أهملـــت لســـنوات طويلة، وهـــي بحاجة 
إلـــى الكثير مـــن العمل في هـــذا الجانب 
لتأهيـــل الشـــوارع واألرصفـــة ومصارف 
المياه وتوفير المواقف وإيجاد المرافق 
العامة، وشهدنا في الفترة األخيرة عدًدا 
مـــن البوادر المبشـــرة بالخيـــر من جانب 
الوزيـــر مشـــكوًرا، لكننـــا نتمنـــى المزيـــد 
مما تســـتحقه هـــذه المنطقـــة المحرقية 

العريقة”.
وختاًما خص العضو البلدي بالشكر ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الـــذي تـــرأس جلســـة مجلـــس الـــوزراء 
وأصـــدر توجيهاتـــه الســـديدة فـــي هـــذا 

الشأن الحيوي.

العود يثني على توجيه مجلس الوزراء بمتابعة احتياجات القريتين
توقف إنجاز الطلبات اإلسكانية بالدير وسماهيج منذ 2002

زيادة أعداد دور الرعاية النهارية إلى 20
حميـــدان يدعـــو لتعميـــم مســـمى “كبـــار المواطنيـــن” علـــى الـــدول العربيـــة

نظمـــت دار المحـــرق لرعاية الوالدين تحت 
رعايـــة وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
جميل حميدان، وبالتعاون مع مركز إجال 
افتراضيـــة  نـــدوة  الســـن،  كبـــار  لخدمـــات 
ذات  والممارســـات  القوانيـــن  عـــن  دوليـــة، 
الصلة بكبار الســـن )كبار المواطنين(، تحت 
شـــعار “رد الديـــن للوالديـــن”، مســـاء أمس، 
بمشـــاركة متحدثيـــن وممثليـــن عـــن عـــدد 
من المؤسســـات الرســـمية واألهلية المعنية 
والعاملـــة المهتمـــة بكبـــار المواطنيـــن فـــي 
مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي والـــدول العربية. وتهدف الندوة 
إلـــى مناقشـــة خدمـــات الرعايـــة المختلفـــة 
كبـــار  مـــن  الغاليـــة  الفئـــة  لهـــذه  المقدمـــة 
المواطنيـــن، وتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب 

العربيـــة والدولية في هذا الجانب للخروج 
بالمقترحـــات والتوصيـــات للمســـاهمة فـــي 
االرتقـــاء وتطوير أنـــواع الرعايـــة المقدمة 
لهم.وتنـــاول حميـــدان فـــي كلمتـــه تجربـــة 

البحريـــن، المتمثلة في إنشـــاء دور وأندية 
قبـــل  مـــن  تـــدار  التـــي  النهاريـــة  الرعايـــة 
منظمـــات أهليـــة، ليســـتفيد مـــن خدماتهـــا 
كبار المواطنين، والتـــي بلغ عددها 14 دارا 
موزعة علـــى محافظات المملكة، ومخطط 
زيادتهـــا إلى 20، يســـتفيد كبـــار المواطنين 

من الجنسين من خدماتها.
 وأشـــار حميـــدان إلى إطاق مســـمى “كبار 
المواطنين” بتوجيه من ممثل جالة الملك 
لألعمال الخيرية وشـــؤون الشباب ورئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة ورئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، داعيـــًا في هذا 
الســـياق الـــدول العربيـــة أن تتبنـــى توحيد 

المسمى الذي يليق بهذه الفئة الغالية . 

جميل حميدان
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عــــّزة األوطــــان

أنــــــهــــــا )الـــــــــــــــكـــــــــــــــورونـــــــــــــــا(  هللا  لــــــــعــــــــن 
حــــــــرمــــــــتــــــــنــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــــــــــرور وســـــــفـــــــر

ــا ــ ــفـ ــ ــجـ ــ شـــــــــــــّر ضـــــــيـــــــف نــــــــــــــــازل رغـــــــــــــم الـ
ســـــهـــــمـــــه الــــــمــــــســــــمــــــوم مـــــــــا مــــــنــــــه مـــفـــر

مــــــــــن تــــــــحــــــــاشــــــــاه فــــــنــــــعــــــم الــــمــــنــــتــــهــــى
ومـــــــــــــن اســــــتــــــســــــلــــــم وافــــــــــــــــــــاه الـــــــقـــــــدر

كـــــــــــــان فــــــــــي الـــــــمـــــــهـــــــد زؤامـــــــــــــــــــا قـــــاتـــــا
مــــــــثــــــــل شــــــــيــــــــطــــــــان تــــــــــــرّبــــــــــــى وكــــــبــــــر

ضـــــــاقـــــــت الـــــــدنـــــــيـــــــا بــــــــه واســـــتـــــنـــــجـــــدت
ــر ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــ أمــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــدرأ بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــم ال

ــه ــ أتــــــــــــــــرى األقـــــــــــــــــــــــدار قــــــــــد جــــــــــــــــاءت ب
الــــبــــشــــر صــــــنــــــع  مـــــــــن  كــــــــــــان  تــــــــــــــراه  أم 

بـــــنـــــا عــــــــظــــــــمــــــــى  دول  ونــــــــــــــــوايــــــــــــــــا 
ســــــــــّيــــــــــئــــــــــات هـــــــــــــي أدهــــــــــــــــــــــى وأمـــــــــــــر

أيــــــــــــهــــــــــــا الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــادة فــــــــيــــــــنــــــــا لـــــكـــــم
ــدر ــ ــ ــا فــــــــــي كــــــــــل أمـــــــــــــر قــــــــــد صـ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــكـ ــ ــ شـ

يــــــــــرفــــــــــع الــــــــــّغــــــــــمــــــــــة عــــــــــــن أبــــــنــــــائــــــنــــــا
بــــــــــعــــــــــطــــــــــاء وســــــــــــــخــــــــــــــاء قــــــــــــــد نــــــــــدر

عــــــــــــــــــزَّة األوطــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــي وحــــــدتــــــهــــــا
ــر ــ ــظـ ــ وبـــــــــــــــإصـــــــــــــــاح وفـــــــــــــــــي ُبـــــــــــعـــــــــــد نـ

تقي محمد البحارنة

فاضل العود



افتتح نائب رئيس األمن العام اللواء عبدهللا الزايد الملتقى االفتراضي 
الــذي أقامتــه وزارة الداخليــة، أمــس، بمناســبة اليوم العالمــي لمكافحة 
االتجــار باألشــخاص 2020، وشــارك فيــه نخبــة مــن كبــار المســؤولين 
بالــوزارات والجهــات المعنية. ونقل نائب رئيس األمن العام للمشــاركين 
تحيــات وزيــر الداخلية وتطلعاتــه الصادقة بنجاح أعمــال الملتقى الذي 
يجّســد رغبــة البحريــن الصادقــة في مواصلــة مكافحتها هــذه الجريمة، 
وتعزيز مكانتها دوليا للمحافظة على هذه اإلنجازات واإلسهام مع كافة 
األجهــزة محليــا ودوليــا فــي التوصــل إلى آفــاق أرحب ووســائل أنجح؛ 
للحد من هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما نقل تحيات رئيس 

األمن العام للمشاركين، وتمنياته نجاح الملتقى.

وأضاف أن احتفال مملكة البحرين 
مع األســـرة الدولية باليـــوم العالمي 
باألشـــخاص  االتجـــار  مكافحـــة  ل
بمثابة إعالن عالمي بضرورة زيادة 
الوعي بحاالت االتجار باألشخاص 
والتوعية بمعانـــاة ضحاياه وتعزيز 
مشـــيدا  وحمايتهـــا،  قوقهـــم  ح
بسلســـلة النجاحـــات التـــي حققتها 
مملكـــة البحرين، للعـــام الثالث على 
إنجـــازا  حققـــت  حيـــث  لتوالـــي،  ا
حضاريـــا رفيـــع المســـتوى بالحفاظ 
علـــى موقعهـــا ضمـــن الفئـــة األولى 
بتقرير وزارة الخارجية األمريكية، 
المعني بتصنيـــف الدول في مجال 
مكافحة االتجار باألشـــخاص، وهو 
أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا 

المجال اإلنساني.
وأوضح أن مملكـــة البحرين عملت 
بجـــد  الماضيـــة،  الســـنوات  ـــالل  خ
أنظمتهـــا  تطويـــر  علـــى  هـــاد  ت ج ا و
وبرامجها، مما أســـهم فـــي ارتقائها 
مـــن الفئـــة الثانيـــة تحـــت المراقبة 
فـــي العـــام 2014 للفئـــة الثانية في 
الفتـــرة مـــن 2015 وحتـــى 2017، 
ولتواصل تقدمهـــا إلى الفئة األولى 
العـــام 2018 وتســـتمر فيهـــا حتـــى 
العـــام الجـــاري 2020، منوهـــا إلـــى 
اتخاذ العديد من الخطوات الكبيرة 
بة  ـ ـ ال محاسـ ـ ـ ـي مجـ ـ ـ ف ادة  ـ ـ لجـ وا
المتورطيـــن فـــي جرائـــم االتجـــار 
باألشـــخاص وإحالتهم إلى السلطة 
القضائية، وصـــوالً لإلدانة وتحقيق 
العدالـــة بحقهـــم، ودعـــم الضحايـــا 
ومساعدتهم في تجاوز التداعيات 

نفسيا واجتماعيا.
وقـــال نائـــب رئيس األمـــن العام إن 
جهـــود المملكـــة لـــم تنحصـــر داخل 
حدودهـــا، وإنمـــا ســـعت مـــن خالل 
تعاون أمني وقضائي ودبلوماســـي 
مـــع عـــدد مـــن الـــدول فـــي قضايـــا 
ـا  ـ ــاف الضحايـ ــة، إلـــى إنصـ مختلفـ
ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم 
المملكـــة، منوهـــا إلـــى أن البحريـــن، 
تثبـــت للعالـــم يومـــا بعـــد يـــوم أن 
تجربتها في مكافحة تلك الجريمة 
رائدة وتســـتحق أن ينظر لها العالم 
ر  ـ ـ ـ رام عب ـ ـ ـ ر واالحت ـ ـ ـ لتقدي ا ن  ـ ـ ـ بعي
اإلجـــراءات العديـــدة التي اتخذتها 
علـــى مـــدار الســـنين، والتـــي تعنـــى 
بملـــف الحقـــوق والحمايـــة للعمالـــة 
ككل، وتـــدل في نفـــس الوقت على 

جديـــة المملكـــة ومؤسســـاتها فـــي 
توفيـــر الحماية والدعم ومســـاعدة 
الضحايـــا أو المحتمـــل تحولهم إلى 

ضحايا إتجار باألشخاص.

بلد اإلنسانية

بعد ذلـــك، بدأت فعاليـــات الملتقى، 
ـذي أداره مديـــر عـــام اإلدارة  ـ ـ ل وا
العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة 
العميد محمد بن دينه، حيث أوضح 
أن البحريـــن بلـــد اإلنســـانية، ومـــا 
أنجزته في مجال مكافحة االتجار 
باألشـــخاص، مـــا كان ليتحقق، لوال 
الجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة التـــي 
تســـتمد عزيمتهـــا مـــن فكـــر وطني 
مســـتنير، ومشـــروع إصالحي رائد، 
أرســـى قواعـــده حضـــرة صاحـــب 
ـه  ـ ـدى، حفظـ ـ ــك المفـ ـة الملـ ـ ـ الجالل
هللا ورعـــاه، واســـتطاعت الجهـــات 
المعنيـــة المضـــي قدمـــا علـــى هـــذا 
ا وزارة  ـ ـ ـ ـي مقدمته ـ ـ درب، وف ـ ـ ـ ل ا
ة  ـ ـ ـ ات حثيث ـ ـ ـ ة، وبتوجيه ـ ـ ـ ي الداخل
مـــن وزير الداخلية؛ مما ســـاعد في 
تحقيـــق نجاحات متتاليـــة، تعكس 
ـة  ـ ـانية والحضاريـ ـ ـة اإلنسـ ـ الطبيعـ

للمجتمع البحريني.

عمل دءوب

وكيـــل  أوضحـــت   ، ا ـ ـ ـ ه ت ه ج ن  ـ ـ ـ م
نائـــب رئيـــس  ة،  ـ ـ ـ الخارجي وزارة 
اللجنـــة الوطنية لمكافحـــة االتجار 
بنـــت  ا  ـ ـ ـ ن ر يخة  ـ ـ لشـ ا ـخاص  ـ باألشـ
ة  ـ ـ ـ ق ور ي  ـ ـ ـ ف ة،  ـ ـ ـ ف ي آل خل ى  ـ ـ عيسـ
عمـــل طرحتهـــا بالملتقـــى أن التزام 
مملكـــة البحرين بالمعاييـــر الدولية 
ر  ا ـ ـ ـ ج ت ال ا ة  ـ ـ ـ ح ف ا ك م ل  ا ـ ـ ـ ج م ي  ـ ـ ـ ف
ل  ـ ـ ـ م ع ل ا الل  ـ ـ خـ ن  ـ ـ ـ م خاص  ـ ـ األشـ ب
الـــدءوب والتنســـيق المشـــترك بين 

المؤسســـات والجهـــات المعنية في 
المملكة، وتبني المبادرات والبرامج 
الفّعالـــة لمكافحـــة هـــذه الجريمـــة، 
جعـــل من المملكة نموذجـــًا ُيحتذى 
بـــه فـــي مجـــال مكافحـــة االتجـــار 
باألشـــخاص، منوهـــة إلـــى عدد من 
المبـــادرات التـــي كان لهـــا األثر في 
التجربة البحرينية، كما استعرضت 
ـي  ـ فـ ـن  ـ ـ البحري ة  ـ ـ ازات مملكـ ـ ـ إنجـ
مكافحـــة االتجار باألشـــخاص على 

الصعيد الدولي.
المســـتوى  ى  ـ ـ ـ ل ع ه  ـ ـ ـ ن أ ت  ـ ـ ـ ف ا ض أ و
ـدا نجـــاح  ـ ـ ب ـي،  ـ ـ ـي والدول ـ اإلقليمـ
البحريـــن ملفتـــا مـــن خـــالل خلـــق 
نموذج فَعال ومتميز، ُيحتذى به في 
االرتقاء بمنظومة مكافحة االتجار 
ـص  ـ ـ الحري ـج  ـ نهـ ل ـخاص، وا ـ باألشـ
على إيجاد طـــرق جديدة ومبتكرة 
ـة،  ـ ـة والوقايـ ـ ـال الحمايـ ـ ـي مجـ ـ فـ
والحـــد مـــن الجريمـــة، األمـــر الـــذي 
دعـــا حكومتـــي المملكـــة المتحـــدة 
والواليات المتحـــدة األمريكية إلى 
طلب التعاون والشـــراكة مع مملكة 
البحريـــن في محاربة هذه الجريمة 

دوليا وإقليميا.
ونوهـــت إلـــى أن هذا النجـــاح ألقى 
مسؤولية على عاتق مملكة البحرين 
بـــأن يكون لها دور فـــي نقل الخبرة 
والتجربـــة والتعـــاون مـــع حكومات 
ـار،  ـ ــة االتجـ ــي مكافحـ ــة فـ المنطقـ

موضحة كذلك أن البحرين شـــريك 
أساســـي ذو عالقة طويلة األمد مع 
منظمات األمم المتحدة مثل مكتب 
األمم المتحدة لمكافحة المخدرات 

والمنظمة الدولية للهجرة.

أنظمة متطورة

من جهته، أشاد القاضي حاتم فؤاد 
علـــي مدير مكتـــب األمـــم المتحدة 
خـــدرات  م ل ا ة  ـ ـ ـ ح ف ا ك م ب ي  ـ ـ ـ ن ع م ل ا
والجريمـــة لـــدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بجهود مملكـــة البحرين 
ر  ا ـ ـ ـ ج ت ال ا ة  ـ ـ ـ ح ف ا ك م ل  ا ـ ـ ـ ج م ي  ـ ـ ـ ف
ن  ـ ـ ـ م ه  ـ ـ ـ ت ق ق ح ا  ـ ـ ـ م و  ، ص ا خ ـ ـ ـ ش أل ا ب
إنجازات في هذا المجال في ضوء 
مـــا تتمتع بـــه مـــن أنظمـــة متطورة 
ومـــن بينهـــا نظـــام اإلحالة، مشـــددا 
على التعـــاون المتميز بين البحرين 

واألمم المتحدة في هذا الشأن.

إنفاذ القانون

ـل، أكـــد رئيـــس  ـ ـياق متصـ ـ ــي سـ فـ
النيابة الكلية علي عباس الشـــويخ 
نيابـــة  ل ا ـى دور  ـ ـ عل ه،  ـ ـ ـ ـي ورقت ـ ـ ف
العامة في إنفـــاذ القانون والمالمح 
الرئيســـة لقانـــون مكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص، منوهـــا إلـــى اهتمـــام 
البحريـــن باتخـــاذ كافـــة اإلجراءات 
التـــي مـــن شـــأنها مكافحـــة االتجار 
باألشـــخاص. كمـــا اســـتعرض عددا 

ـن  ـ ـاذج مـ ـ ـاءات، ونمـ ـ ـن اإلحصـ ـ مـ
قضايا االتجار باألشـــخاص وبعض 
التحديـــات المطروحـــة فـــي هـــذا 
الشأن، مؤكدا في ختام ورقته على 
جهـــود مملكـــة البحريـــن الحثيثـــة 
لمكافحـــة هذه الجريمة؛ إيمانا منها 
بأهميـــة صيانـــة حقـــوق وحريـــات 
ك  ـ ـ ـ ل ت ت  ـ ـ ـ ل ث م ت ء  ا و ـ ـ ـ س  ، ن ا ـ ـ ـ س ن إل ا
المواجهة في الجوانب التشـــريعية 
أو التنفيذيـــة أو القضائيـــة، كل في 
مجـــال اختصاصـــه وفقـــا ألحـــكام 

القانون.

منظومة متكاملة

إدارة  مديـــر  أكـــدت   ، ا ـ ـ ـ ه ت ه ج ن  ـ ـ ـ م
التظلمـــات والحماية بهيئـــة تنظيم 
ــيرين الســـاعاتي  ــل شـ ــوق العمـ سـ
أنـــه إيمانـــا بضـــرورة تحقيـــق أعلى 
درجـــات الحمايـــة للعمالـــة الوافـــدة 
ة  ـ ـ ـ م ي ر ج ل ة  ـ ـ ـ ي ح ض ع  و ـ ـ ـ ق و ل ا ن  ـ ـ ـ م
االتجـــار باألشـــخاص، اســـتحدثت 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، إدارة 
ـا  ـ ـة وتزويدهـ ـ ـات والحمايـ ـ التظلمـ
ـالل  ـ ن خـ ـ ـ مـ ات  ـ ـ الخدمـ ـف  ـ ـ ل بمخت
أقســـامها المختلفـــة، منوهـــة إلـــى 
أن حمايـــة العمالة الوافدة بالشـــكل 
المطلوب، ال يكون إال عبر منظومة 
ـف  ـ ـ ع مختل ـ ـ مـ راكة  ـ ـ ة وشـ ـ ـ ـ متكامل
اإلدارات، بجانـــب تحليل ودراســـة 
واقـــع العمالة الوافـــدة من خالل ما 

يعرض من شكاوى.

احترافية العمل

في الســـياق ذاته، أشار مدير إدارة 
مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر وحماية 
اآلداب العامـــة بـــوزارة الداخليـــة 
العقيد عبدالوهاب بوناشـــي إلى أن 
اإلدارة تعمل على ســـالمة الضحية 
وحمايتها ورعايتها، ســـواء قبل أو 
بعد وقـــوع الجريمة ومن ثم اتخاذ 
ـة،  ـ ـة الالزمـ ـ ـراءات القانونيـ ـ اإلجـ
مضيفـــا أن اإلدارة تتمتـــع بقـــدرات 
ة  ـ ـ ـ م ي ر ج ل ا ة  ـ ـ ـ ه ج ا و م ي  ـ ـ ـ ف ة  ر ـ ـ ـ ي ب ك

واحترافية في العمل.

سلوك إجرامي

وفـــي ســـياق متصـــل، ألقـــى مديـــر 
للمباحـــث  ـــة  م ا ع ل ا ة  ر ا د إل ا م  ا ـ ـ ـ ع
واألدلة الجنائيـــة العميد عبدالعزيز 
الرميحـــي كلمة في ختـــام الملتقى، 
أكد فيها أن اليوم العالمي لمكافحة 
االتجار باألشـــخاص، يشكل فرصة 
مناســـبة لتؤكـــد مملكـــة البحريـــن، 
خاللهـــا، دعمهـــا والتزامهـــا الدائـــم 
بالخطـــط العالميـــة لمكافحة جرائم 
االتجار باألشـــخاص، ووفـــق آليات 
األمم المتحدة الداعية إلى تنســـيق 
دول  ـ ـ ـ ل ا ن  ـ ـ ـ ي ب ة  ـ ـ ـ لمبذول ا ود  ـ ـ ـ لجه ا

والجهات الدولية في هذا اإلطار.
ر  ا ـ ـ ـ ج ت ال ا ة  ـ ـ ـ م ي ر ج ن  أ ف  ا ـ ـ ـ ض أ و
باألشـــخاص، تنطـــوي علـــى ســـلوك 
إجرامـــي، يتنافـــى مع تعاليـــم ديننا 
الحنيف وتقاليدنا العربية الراسخة 
ــي  ـة فـ ـ ـم المتأصلـ ـ ـة القيـ ـ ومنظومـ
مملكـــة البحرين، ومن هذا المنطلق 
ـة  ـ ـذه الجريمـ ـ ـة هـ ـ ـتنكر المملكـ ـ تسـ
البشـــعة وتعقد العـــزم على محاربة 
جميع أشـــكالها وتتصـــدى لها، ليس 
ــب،  ــي فحسـ ـد المحلـ ـ ــى الصعيـ علـ
ـأن  ـ ــيق بشـ ــى التنسـ ــل علـ ــل تعمـ بـ
ى  ـ ـ ـ ة عل ـ ـ ـ ل ورة فعا ـ ـ ا بصـ ـ ـ ـ مكافحته

الصعيد الدولي.
وفـــي الختام، أعـــرب العميد محمد 
ـكر والتقديـــر  ـ ـن الشـ ـ ـه عـ ـ ـ ـن دين ـ ـ ب
ـى  ـ ـراء الملتقـ ـ ـي إثـ ـ ـاركين فـ ـ للمشـ
ـود  ـ ـى الجهـ ـ ـ ـوء عل ـ ليط الضـ ـ ـ وتسـ
الوطنيـــة المخلصـــة التي ســـاهمت 
فـــي تحقيق البحريـــن مكانة دولية 
متقدمة في مجال مكافحة االتجار 

باألشخاص.

المنامة - وزارة الداخلية

جادون في محاسبة المتورطين بجرائم االتجار باألشخاص
“الداخليـــة”: إنصـــاف الضحايـــا ومعاقبـــة الجنـــاة حتـــى بعـــد مغادرتهـــم المملكـــة
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

نفـــذ فريـــق الرصد البحـــري التابـــع إلدارة الرقابـــة البحريـــة بوكالة الزراعـــة والثروة 
البحرية عددا من الحمالت التفتيشية في عرض البحر وفي عدد من مرافئ الصيد 
البحريـــة واألســـواق المركزية ومحالت بيع األســـماك، إذ تمت مصـــادرة 85 كيلو من 

صغار األسماك وضبط عدد من المخالفات الخاصة بصيد وبيع صغار األسماك.
وأوضحـــت وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي في بيـــان لها “أن عملية صيد صغار األســـماك يعـــد ذلك خرقا 
للمادة رقم 19 من المرسوم بقانون رقم لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغالل 
وحمايـــة الثـــروة البحريـــة”. ودعـــت “وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة” فـــي بيانها 
الصياديـــن بااللتـــزام بالقـــرارات واألنظمـــة والقوانين الصادرة في هذا الشـــأن وذلك 

حفاظا على المخزون السمكي وحماية الثروة البحرية.
وأكدت على أن تعاون الصيادين واألهالي في الحفاظ على الثروة البحرية يتطلب 
تكاتف الجميع من أجل حماية الثروة البحرية، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة 

االلتزام باألنظمة والقوانين والقرارات التي تنظم عملية الصيد.

مصادرة 85 كيلو من صغار األسماك

تواصلــت اإلعالميــة شــيماء رحيمي مــع صحيفة “البالد” مســتبعدة 
تــورط نجــوم البحريــن الــذي يملكــون صفحــات بمتجــر بوتيــكات 
الكويتــي بــأي ارتبــاط أو اتهــام بشــأن مــا يثــار حــول الموقــع بدولة 

الكويت.

وقالت رحيمي لـ “البالد”إن الموضوع 
اآلن في عهدة القضاء الكويتي وكل 

الثقة بما ينتج عنه من إجراءات.
منصـــات  بعـــض  أن  ت  ـ ـ ـ ف ا ض أ و
التواصـــل االجتماعي فـــي البحرين 
بثـــت شـــائعات مغلوطة عـــن تورط 
نجـــوم البحرين بأمور غير صحيحة 
مرتبطة بالمتجر اإللكتروني، مردفة 
ليـــس لنجـــوم البحريـــن أي ارتبـــاط 
أو يـــد بالموقـــف، وأن العالقـــة هـــي 
لعـــرض منتجـــات والحصـــول علـــى 

أرباح من العرض.

وأشـــارت رحيمـــي إلـــى أن نجـــوم 
البحريـــن بانتظـــار انتهـــاء القضـــاء 
ذا  ـ ـ هـ ي  ـ ـ ـ ف ر  ـ ـ نظـ ل ا ن  ـ ـ ـ م ي  ـ ـ ـ ت لكوي ا
ــن  ــحاب مـ ــل االنسـ ــوع قبـ الموضـ
الموقع مثل مشاهير بدول الخليج.

وأكـــدت رحيمـــي ضرورة اســـتقاء 
المعلومـــات الصحيحـــة بمنصـــات 
التواصل االجتماعي من مصادرها 
ـر  ـ ـبهات أو نثـ ـ ـارة الشـ ـ ـدم إثـ ـ وعـ
االتهامـــات المســـيئة؛ ألنهـــا تؤثـــر 

على سمعة األشخاص.
ونفـــت رحيمـــي تجميد حســـاباتها 

أو خضوعهـــا ألوامـــر قضائيـــة في 
البحرين وأن هذه إشاعة انتشرت 
في منصـــات التواصل االجتماعي 
وال تســـتند ألي أســـاس أو معلومة 

دقيقة.

شيماء رحيمي

عالقة نجوم المملكة بـــ “بوتيكات” فقط لعرض المنتجات
رحيمي لـ“^”: حساباتي لم ُتجمد وال تنشروا الشائعات

المنامة - وزارة الداخلية

مكافحـــة  إدارة  شـــرطة  ت  ـ ـ ـ ق ل أ
اإلتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب 
العامـــة القبـــض علـــى 18 شـــخصا 
يحملون جنسيات آسيوية، بينهم 
ـــك إثـــر قيامهـــم  ـرأة، وذل ـ 13 امـ
بالتحريـــض على ممارســـة أعمال 
منافيـــة لـــآداب العامة.وأوضـــح 
مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة أنـــه فـــور تلقي 
اإلدارة معلومـــات تتضمـــن نشـــر 
المذكوريـــن إعالنـــات فـــي بعـــض 
مواقع التواصـــل االجتماعي بهذا 
الشأن، تم مباشـــرة أعمال البحث 
والتحري التي أسفرت عن تحديد 
هوياتهـــم والقبض عليهم. وأشـــار 
إلـــى أنـــه تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات 
القانونيـــة الالزمـــة؛ تمهيدا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 18 
شخصا مارسوا 

أعماال منافية لآلداب
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553 ألف دينار أرباح “التكافل الدولية” للنصف األول 2020
ـــار ـــون دين ـــة 13.8 ملي ـــتراكات التأميني ـــنوي... واالش ـــاس س ـــى أس ـــاض 8 % عل انخف

ذكرت شـــركة التكافل الدوليـــة أن صافي 
الربـــح العائد لمســـاهمي الشـــركة األم، بلغ 
360 ألف دينار للســـتة أشـــهر المنتهية في 
30 يونيو 2020 مقارنًة بصافي ربح قدره 
357 ألف دينـــار في نفس الفترة من العام 

السابق بزيادة نسبتها 1%. 
وبلغ العائد على السهم 4.23 فلس مقارنة 
بـ 4.2 فلس للســـهم لنفس الفترة من العام 
الســـابق. كمـــا بلـــغ الدخـــل الشـــامل العائد 
لمســـاهمي الشـــركة األم للفتـــرة 256 ألـــف 
دينار مقارنة بدخل شـــامل قدره 406 ألف 
دينار لنفس الفترة من العام السابق وذلك 

بإنخفاض نسبته 37 %.
وحققت الشـــركة في نهاية الفترة الســـتة 
أشـــهر 2020 ربحـــًا إجماليًا قدره 553 ألف 
دينـــار  مقارنـــة بربـــح إجمالي قـــدره 604 
ألـــف دينار لنفس الفترة من العام الســـابق 

بإنخفاض نســـبته 8 % ناتج عن إنخفاض 
صافي إيراد استثمارات الشركة وتجنيب 
مخصصـــات إضافيـــة لألرصدة مســـتحقة 
القبـــض ومخصصات إضافيـــة إلحتياطي 

صناديق التكافل العام والعائلي.
كما بلغـــت إجمالي االشـــتراكات التأمينية 
13.8 مليـــون دينـــار خـــال النصـــف األول 
2020 مقارنـــة بـ 11.7 مليون دينار  لنفس 

الفترة من العام السابق بزيادة بنسبته 18 
% وبلغ صافي االشتراكات المكتسبة 8.3 
مليـــون دينـــار بحريني في الفتـــرة المالية 
مقارنـــة   2020 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة 
بــــ 7.9 مليون دينـــار في نفـــس الفترة من 

العام السابق بنسبة زيادة قدرها 4 %. 
كمـــا بلغ صافي المطالبـــات المتكبدة 5.94 
مليـــون دينار فـــي الفترة الماليـــة المنتهية 

في 30 يونيـــو 2020 مقارنة بـ 5.8 مليون 
دينـــار لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق 

بزيادة بنسبتها قدرها 3 %.
العائـــد  الملكيـــة  حقـــوق  مجمـــوع  وبلـــغ 
مليـــون   10.3 األم  الشـــركة  لمســـاهمي 
دينارللنصـــف األول 2020 مقارنـــًة بـ 10.1 
مليون دينار في 31 ديسمبر 2019 بزيادة 
بنســـبتها 2 %. كمـــا بلـــغ إجمالـــي أصـــول 
الشـــركة 41 مليـــون دينـــار للفتـــرة ذاتهـــا 
مقارنـــة بـ 38 مليـــون دينار للعام الســـابق، 

بزيادة نسبتها 8 %.
وقـــال  الرئيـــس التنفيذي للشـــركة، عصام 
األنصاري، موضحًا أن الشـــركة استطاعت 
أن تحقـــق أداءًا جيـــدًا فـــي هـــذه الفتـــرة 
علـــى الرغم من تبعات اآلثـــار االقتصادية 
بهـــا جائحـــة  تســـببت  التـــي  والتشـــغيلية 

كورونا.

المنامة - التكافل الدولية

انخفضت في الربع الثاني بنســبة 85 % على أســاس سنوي

أرباح “إنوفست” للنصف األول 2020

ربـــح  صافـــي  إنوفســـت  ســـجلت 
وقـــدره  األم  الشـــركة  لمســـاهمي 
للربـــع  دوالر  مليـــون   0.195
مـــع  مقارنـــة   2020 لعـــام  الثانـــي 
1.27 مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة 
مايمثـــل  أي  الماضـــي،  العـــام  مـــن 
ويعـــزى   ،% 85 بنســـبة  انخفـــاض 
هذا االنخفاض بشـــكل رئيسي إلى 
تباطـــؤ كان متوقعا فـــي اإليرادات 
فـــي  وكذلـــك  البنـــاء  أنشـــطة  مـــن 
الرســـوم االداريـــة المحصلـــة علـــى 
مســـتوى المجموعـــة. وعليـــه، بلـــغ 
والمخفـــض  األساســـي  النصيـــب 
األم  الشـــركة  أربـــاح  فـــي  للســـهم 
للســـهم الواحـــد عـــن نفـــس الفتـــرة 
0.07 ســـنتا مقارنة مع 0.43 ســـنتا 
عن نفس الفترة من العام الماضي. 
وأما صافي الربح التشغيلي للفترة 
فقـــد إنخفـــض مـــن 0.930 مليـــون 
دوالر  مليـــون   0.399 إلـــى  دوالر 
لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، 
كمـــا   .%  57 وقدرهـــا  بنســـبة  أي 
التشـــغيلية  االيـــردات  انخفضـــت 
 2.81 إلـــى  لتصـــل   %  32 بنســـبة 
مليون دوالر للفتـــرة مقارنة بنفس 
الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي والبالغ 

4.15 مليون دوالر.
 وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــاألداء المالي 
للنصـــف األول 2020 فقـــد حققـــت 
المجموعـــة صافي ربح لمســـاهمي 
مليـــون   4.788 بلـــغ  األم  الشـــركة 
مليـــون   4.294 مـــع  مقارنـــة  دوالر 
يمثـــل  وهومـــا   2019 لعـــام  دوالر 
زيـــادة بمعدل 12 %. وبلغ النصيب 
األساســـي والمخفـــض للســـهم فـــي 
أربـــاح الشـــركة األم للســـهم الواحد 
الســـنة  مـــن  األول  النصـــف  لفتـــرة 
مـــع  مقارنـــة  ســـنتا   1.61 الحاليـــة 
1.45 ســـنتا عن نفس الفترة 2019 
حيث يعـــزى هذا االرتفاع النســـبي 
بشـــكل أساســـي إلى أرباح مسجلة 

نتيجة تسوية مع احد المستثمرين 
وعكـــس مخصـــص للذمـــم المدينة 
وانخفـــاض جوهري في المصاريف 
التشغيلية يقابله خسارة ناتجة عن 
تسوية تمويل على مستوى إحدى 
الشـــركات الزميلـــة، وانخفاض في 
ربـــح مـــن بيـــع العقـــارات وتقلـــص 
اإليرادات مـــن أنشـــطة المقاوالت. 
أمـــا صافـــي الربـــح التشـــغيلي فقد 
ليصـــل   %  122 بنســـبة  انخفـــض 
إلى خســـارة وقدرها 0.748 مليون 
 2020 دوالر لفتـــرة النصـــف األول 
مقارنة مع ربح قدره 3.403 مليون 
دوالر لعام 2019 حيث ينسب ذلك 
إلى األســـباب المذكـــورة أعاه، مع 

استبعاد عكس المخصص. 
وارتفـــع إجمالـــي حقوق مســـاهمي 
الشركة األم بنســـبة %3 لتبلغ 142 
مـــن  األول  للنصـــف  دوالر  مليـــون 
السنة الحالية مقارنة بـ 138 مليون 
دوالر بنهاية عام 2019 ويأتي ذلك 
لزيـــادة صافـــي  كنتيجـــة طبيعيـــة 
األرباح المسجلة. كما ارتفع اجمالي 
األصول الموحدة بنسبة وقدرها 2 
% خـــال نفـــس الفتـــرة لتصل إلى 
249 مليـــون دوالر مقارنـــة مع 244 
مليون دوالر بنهاية 2019 لتشـــكل 
الســـيولة النقدية ما نســـبته 10 % 
لتصـــل إلى 25 مليون دوالر من 37 

مليـــون دوالر، إي انخفـــاض وقدره 
33 % بســـبب التســـوية المذكـــورة 
الجزئـــي  التســـديد  والـــى  أعـــاه 
لـــرأس المـــال المتعلـــق باالســـتثمار 
وانخفـــض  فرصـــه صناعيـــة.  فـــي 
التشـــغيلية  االيـــرادات  مجمـــوع 
الموحـــد بنســـبة 53 % ليصـــل إلى 
4.61 مليون دوالر مقارنة مع 9.89 

مليون دوالر لعام 2019. 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
إنوفســـت، عمـــر المطـــوع “تضمنت 
فترة الســـتة أشـــهر األولى من عام 
2020 تحديات غير مســـبوقة على 
و  والعالمـــي  اإلقليمـــي  المســـتوى 
ذلـــك بإنعـــكاس تأثيـــر كوفيـــد 19 
بشـــكل  االقتصـــادي  المنـــاخ  علـــى 
علـــى  االســـتثماري  عـــام والقطـــاع 
دفعتنـــا  حيـــث  الخصـــوص.  وجـــه 
هـــذه التحديـــات لمراجعـــة الخطة 
اإلستراتيجية والتعامل بمرونة مع 
المعطيـــات المســـتجدة، ولقد تمكنا 
خال هذه الفترة الحرجة من إبرام 
تسوية ناجحة مع احد المستثمرين 
أدت إلـــى تحقيـــق صافي ربح على 
مســـتوى المجموعـــة. وكذلـــك تـــم 
التوصل إلى تسوية نهائية لتسديد 
التمويـــل المصرفي المتعلق بأحدى 
شـــركة  وهـــي  الزميلـــة،  شـــركاتنا 
مارينـــا درة البحريـــن وعلـــى الرغم 

مـــن الخســـارة التـــي تحققـــت مـــن 
هذه التســـوية على المدى القصير، 
إال أنهـــا بالتأكيد ستســـاهم إلى حد 
كبيـــر في توفيـــر تكاليـــف التمويل 
علـــى المـــدى الطويـــل عـــاوة على 
تحرير العقارات االســـتثمارية ذات 
الصلة والبـــدء بتطويرها. ومايعزز 
ذلك إعان شـــركة درة المارينا عن 
البـــدء في أعمـــال المحطة الفرعية 
مما ســـيوفر مصدرا دائما للكهرباء 
التجاريـــة  المحـــات  لسلســـلة 

والمارينا “.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي، 
ياســـر الجار “لقـــد قمنا خـــال هذه 
الفترة الزمنيـــة بتوجيه قدًرا كبيًرا 
مـــن الجهـــد علـــى شـــركاتنا التابعة 
وأداء  كفـــاءة  تحســـين  وعلـــى 
اســـتثماراتنا القائمـــة األخـــرى فقد 
 BIW واصل مشـــروع ســـكن عمـــال
معـــدالت  علـــى  المحافظـــة  علـــى 
اإلشغال مما أدى بنا إلى التخطيط 
إلضافـــة طوابـــق جديـــدة للمبانـــي 
القائمـــة ومبانـــي إضافيـــة، عـــاوة 
بتطويـــر  بدأنـــا  فقـــد  ذلـــك،  علـــى 
المنطقـــة  فـــي  تجاريـــة  محـــات 
ذاتهـــا والتـــى مـــن شـــأنها أن توفـــر 
خدمات ومرافق اضافية ضرورية 
ورئيسية لمواصلة نجاح المشروع 
المشـــاريع  هـــذه  تكتمـــل  أن  علـــى 
التوســـعية بحلول نهايـــة العام. من 
جهة أخرى، شـــهدت شركة تخزين، 
أداًء إيجابًيـــا مســـتمًرا علـــى الرغم 
من الظروف اإلقتصادية المحيطة 

بالمنطقة بسبب كوفيد 19”.
لقراءة مزيد مـــن التفاصيل يرجى 
اإللكترونـــي  للموقـــع  الرجـــوع 
http:// الرابـــط:  علـــى  للصحيفـــة 
w w w . a l b i l a d p r e s s . c o m /
n e w s / 2 0 2 0 / 4 3 0 6 / f i -

.nance/659488.html

المنامة - إنوفست

عمر المطوع ياسر الجار

المنامة - المصرف المركزي

150 مليون دينار لإلصدار 
21 من سندات التنمية

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي أنــه 
 ISIN(  21 رقـــم  ــدار  ــ اإلصـ تغطية  تــمــت 
التنمية  سندات  من   )BH000PH13820
الحكومية التي يصدرها المصرف نيابة 

عن حكومة البحرين.
دينار  مليون   150 اإلصــدار  قيمة  وتبلغ 
لفترة استحقاق 5 سنوات، تبدأ في 30 

يوليو 2020 إلى 30 يوليو 2025.
 4.5 السندات  لهذه  الفائدة  سعر  ويبلغ 
اإلصــدار  تغطية  تمت  قــد  أنــه  علًما   ،%

بنسبة 227 %.

األربعاء 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 - العدد 4306

تحقيق التميز المهني والذكاء العاطفي
عندمــا نبــدأ رؤيــة واضحة ألهدافنــا الوظيفية، يزداد اعتمادنــا على كلمة 
“المهنية” أيًضا ولكن ماذا تعني بالضبط، معظم الناس يعرفونها على أنها 
مجموعــة مــن الخصائــص والكفــاءات مثل الــذكاء والمرونــة والرؤية مع 
ذلك دائمًا نضع في االعتبار بأن جميع من يطمحون ألن يكونوا محترفين 
فــي نفــس المجــال والستكشــاف مصطلح المهنيــة أصبح مرادفــًا للعامة 
الشــخصية الفرديــة التــي تجعــل لــه هويــة مميــزة فــي مكان عملــه حيث 

تميزه عن السمات والمخرجات عن المنافسين اآلخرين.
 إن أســاس النمــو المهنــي هــو “الــذكاء العاطفــي” لكونه مربوًطــا مع أدوار 
العمــل وعلى مشــاعرنا كما يمكننــا معرفة احتياجــات العميل عند حدوث 
خلــل فــي المشــروع. وببســاطة فــإن الــذكاء العاطفــي المتــوازن ســيكون 
مفيدًا في تسهيل التميز المهني وبدون وعي هذا المفهوم ال يكون قادًرا 
علــى كيفيــة تطويــر مواقفــك تجــاه توقعــات عملك. كمــا يتمحــور الذكاء 

العاطفي على أربعة محاور أساسية وهي على النحو التالي:
Û  أوال: الوعــي الذاتــي: العجلــة فــي أوقــات الــذروة أو الغضب فــي لحظات

الخاف كبشــر لدينا نظام داخلي يجعلنا على اســتعداد للتصرف في هذه 
المواقــف وهــذا نظــام يمكــن تحســينه أو تعديلــه بنــا على مرحلــة الوعي 
الذاتــي حيث يركز النظام على االســتجابة فــي المناطق التي تحتاج إلى 

التحسينات المرغوبة.
Û  ثانيــا: الوعــي االجتماعــي: كمهنييــن محترفيــن فــإن بيئة العمــل اليومية

تتضمــن العمــل مع األقران واإلدارات والجهــات المعنية األخرى، كموظف 
فــإن احتماليــة أن تعمل بعزلة عن اآلخرين قليلة جدًا وبالتالي فإن العمل 
نحــو بنــاء اســتجابة أفضل لمطالب اآلخريــن وهو أمر بالــغ األهمية لتبرز 
بصفتــك لتكــن من خال أداة تواصــل ذا نفوذ ومفاوض وعضو فعال في 

الفريق.
Û  ثالثــا: إدارة العاقــات: نوعيــة تعاماتنــا تعتمــد كثيرًا على كيفيــة تعاملنا

مع اآلخرين، وعلى قدرتنا على االستماع إلى وجهات نظرهم، كما تعتمد 
علــى صحــة تلبيــة متطلباتهم وبالتالي فإن مهارة االســتماع واالســتجابة 
تعــد عناصــر مهمة للذكاء العاطفي الصحي التي تشــعر اآلخرين بالتقدير 

والقبول.
Û  رابعــا: إدارة الــذات: الوعــي بمشــاعرنا وردات الفعــل المتوقعــة للمواقــف

المعطــاة ليســت كافيــة يجــب أن تتمكــن مــن أن تتعامل مع هــذا الموقف 
بلباقة لحماية مصالحك وفي نفس الوقت يجب أن تحافظ على احترام 

وجهات النظر األخرى. 
نمــودج تطبيقــي يواجه الاعبون ضغوًطا مختلفــة من قبل الخصوم في 
الماعب ســواء من الاعبين نظرائهم أو جمهور الخصم، هناك العب يقع 
تحــت الضغــط مما يؤدي إلى انفعاله ويفقد التركز ويرتكب أخطاء تؤدي 
إلى طرده وخروجه مما يؤدي هذا التصرف إلى خسران الفريق لمجهوده 
وهناك العب آخر يتعرض لنفس الضغوط من الخصوم أو الجماهير ولكن 
بسبب )ميزة الذكاء العاطفي( ال يفقد التركيز ويجعل من الضغوط حافزا 

وسلوكا إيجابيا مما يسهم في دعامة فريقه.
إن تحقيــق التميــز المهنــي يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بالحفــاظ على الســلوك 
االيجابي، فالسلوك بدورة يتأثر بذكائك العاطفي، ولهذا فإنه من الضروري 
تطوير قدرتك على التحكم بمشاعرك وردات فعلك تجاه المواقف سواء 
االيجابية منها أو غير السارة وذلك لتتمكن من توظيف آداب وأخاقيات 
العمــل لتــزرع الثقة والتعاون واالنتماء داخل مــكان العمل والوصول إلى 
تطلعــات اإلدارة لتحقيــق التركيــز واالســتقرار الوظيفــي لينعكــس علــى 

العامل اإلنتاجي.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

 أتمتة المناقصات “طوق النجاة” لمواكبة تسارع األعمال
لــم يكــن علي العمــران، المدير العام لشــركة العمران للخدمات العامــة مهتما كما هو 
اليــوم بأتمتــة الخدمــات كالمناقصات التجارية. فمــا كان ترًفا في الماضي ال يتعدى 
تقليص الوقت، أو توفير الجهد، أصبح اليوم ضرورة للحفاظ على أمن المعلومات، 
وتحســين اإلنتاجيــة، وزاد ليصــل إلــى حاجــة صحّيــة مــع المعادلــة الجديــدة التــي 

فرضها “كوفيد - 19”.

ففـــي الســـابق كان التقـــدم أليـــة مناقصة 
يطرحهـــا مجلس المناقصات والمزايدات 
فـــي البحريـــن يعنـــي االلتـــزام بالحضـــور 
شخصيا إلى مقر المجلس لتسليم ظرف 
العطاء، أما اليوم فيكفي أن تدخل جميع 
البيانات إلكترونيا لتنافس على المشاريع 
الحكومية التـــي يطرحها المجلس وذلك 
بعـــد تدشـــين المرحلـــة الثانية مـــن نظام 

المناقصات اإللكتروني.
النظـــام  المناقصـــات  مجلـــس  وأطلـــق 
الحديث في أبريل الماضي وشمل أتمتة 

معظم إجراءات المناقصات والمزايدات 
تمهيـــدا للتحول الرقمي من خال الجيل 

الرابع ألنظمة المشتريات.
وشملت التحديثات في نظام المناقصات 
اإللكترونـــي إيـــداع العطـــاءات إلكترونًيا 
من قبـــل الموردين والمقاوليـــن، وفتحها 
بشـــفافية تامة مـــن قبل اللجنـــة المعنية، 
ومن ثم تقييـــم العطاءات وإعان نتائج 

الترسية على المنصة ذاتها.
ويقـــول العمـــران “بعـــد التجربـــة العملية 
المناقصـــات  مجلـــس  لموقـــع  الفعليـــة 

واســـتخدام المنصة في حلتهـــا الجديدة 
من خـــال التحـــول إلى النظـــام الجديد، 
اســـتطعت التعرف على شمولية المنصة 
ومـــا تتضمنه من مميزات كاملة بدًءا من 
طرح المناقصات والمزايدات عبر منصة 
موحـــدة لإلعان المركـــزي، مروًرا بإيداع 
العطـــاءات إلكترونًيا من قبـــل الموردين 
والمقاوليـــن، ومن ثـــم تقييـــم العطاءات 
وإعـــان نتائـــج الترســـية علـــى المنصـــة 
ذاتها، مع انســـيابية وســـهولة االستخدام 
والتصفـــح وإدخـــال وتحميـــل البيانـــات 
والملفـــات”. ويعتقد العمران أن محاســـن 

أتمتـــة المعامـــات نتـــج عنهـــا “تحســـين 
اإلنتاجية”، ويشرح ذلك بقوله “ستتمكن 
من أتمتة العمليات والتكامل مع األنظمة 
التـــي اعتدت عليها في الشـــركة ونتيجة 

لذلك تسريع معالجة تحليل البيانات”.
وأضـــاف “باســـتخدام النمـــاذج الرقميـــة، 
أو  المســـتندات  وصـــول  ســـتتجنب 
البيانـــات فـــي األيـــدي الخطأ، مـــع تجنب 

إمكانيـــة الفقـــدان والضياع أثنـــاء تدوير 
الجهـــات  عبـــر  الورقيـــة  المســـتندات 

واألقسام المختلفة”.
وأرســـى مجلس المناقصات والمزايدات 
 1.8 بقيمـــة  مناقصـــات حكوميـــة   1730
مليار دينار لمشاريع في شتى القطاعات 

في العام 2019.
ومنـــذ تدشـــين األتمتـــة الشـــاملة لنظـــام 
المناقصـــات اإللكترونـــي فـــي 22 ابريـــل 
الماضـــي، تم طـــرح 144 مناقصـــة وفتح 
مناقصـــة   210 وترســـية  مناقصـــة   136
بقيمـــة إجماليـــة تبلـــغ نحـــو 470 مليـــون 
دينـــار شـــارك فيهـــا حوالـــي 727 مقـــاول 
وشـــركة خاصـــة، وقـــد تـــم إنجـــاز حوالي 
نظـــام  عبـــر  إلكترونيـــة  معاملـــة   3000
المناقصات اإللكتروني. وتمت أول عملية 
فتح لمناقصة إلكترونية في شـــهر يونيو 

الجـــاري، إذ كانت بشـــأن توفير الخدمات 
والمـــاء.  الكهربـــاء  لهيئـــة  االستشـــارية 
ونظـــم المجلـــس سلســـلة مـــن الحلقـــات 
التدريبية والنقاشـــية االفتراضية؛ بهدف 
تمكين المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
للمشـــاركة فـــي المناقصـــات والمزايـــدات 
للمشـــاركة  وإعدادهـــم  الحكوميـــة 
اإللكترونيـــة تزامًنـــا مـــع التحـــول الرقمي 

لنظام المناقصات اإللكتروني.
وعقـــد المجلـــس 4 ورش تدريبيـــة حول 
أتمتـــة اإلجـــراءات، كان هدفهـــا التعريف 
وتســـهيل  النظـــام  ألتمتـــة  بمبادراتـــه 
مـــن  المســـتخدمين  علـــى  اإلجـــراءات 
فـــي  الراغبـــة  والشـــركات  المؤسســـات 
المشـــاركة فـــي المناقصـــات والمزايـــدات 
الحكومية وشارك فيها نحو 444 مشارًكا 

من الموردين والمقاولين.

علي العمران

إنجاز 3000 معاملة 
إلكترونية عبر النظام 

اإللكتروني

4.8
دوالر مليون 

المحرر االقتصادي

جمال الهزيمعصام األنصاري



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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ســــار الجديـدة 

RB

تبـــــــدأ المساحات من
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الوثائــــــــــق
جاهـــــــزة

بسعــــــر قـدمـ

مغــري 
جــــــــــــًدا..

مدرســة بالقــــرب
سـانت كريستوفر مـــــن

تحـديث
Update��

www.grnata.com

محجـوز
Booking

مبـــــاع
Sold

متــــــاح
Available

36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

رقم القيد

سلوى محمد احمد

االسم التجاري

5 – 14515 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107043 إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه.

  اسم التاجر: فاطمة علي عبدالقوي
اإلسم التجاري الحالي: عطورات الزعفراني

االسم التجاري الجديد: الزعفراني للمنسوجات

رقم القيد: 2-3530

القيد 2 -  118721 - التاريخ :28/6/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم )---( لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني لشركة ستوب آند كو ماركت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة اصحاب 
شــركة ســتوب آنــد كــو ماركــت ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم - 118721 ، طالبيــن تغيير 
االســم التجــاري للفــرع الثانــي مــن -شــركة ســتوب آنــد كــو للتســويق ذ.م.م الى ســتوب آند كو 

ماركت ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة خمسة عشر يوم 

يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعان

تاريخ   :2020 /7/26 
   CR 2020 -  107472     إعالن رقم 

تنازل عن المحل التجاري –

تقدمت إلينا المعلنة ادناه: الســيدة ســلوى محمد احمد إبراهيم بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي إلى السيد جاسم محمد عيسى سعد الصندلي السبيعي

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )99086( لسنة 2020 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جوسان كنستركشن كومباني ليمتد – فرع اجنبي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  السادة شركة 
/ عبــد العــال الخليــج للتدقيــق – شــركة تضامن بحرينية والســيد / قاســم محمد حســن عبد 
هللا علي ابراهيم  بعتبارهم المصفي القانوني لشــركة شــركة جوســان كنستركشــن كومباني 
ليمتد – فرع أجنبي  المســجلة كفرع شــركة اجنبية    بموجب القيد 71437 طالبين إشــهار 
انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري وذلك وفقا 

إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 م
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ورقة
البنفسج للمقاوالت ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد 124381 طالبين  إشهار انتهاء اعمال
تصفية الشركة  تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري وذلك وفقا الحكام قانون

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون   21   لسنة 2001

القيد   116592 - التاريخ   27 - 7 - 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   108267   لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم اليها مالك شــركة 
ز كافيــه ش.ش.و لمالكهــا احمــد عبــدهللا محمــد علــي الجابــري المســجلة بموجــب القيــد رقم 
116592 ، بطلب تحويل الشركة إلى مؤسسة فردية لتصبح باسم السيد احمد عبدهللا محمد 

الجابري وتعيين حسين عبداالله عبدالحسين احمد جعفر للقيام بإجراءات التحويل .

القيد  74139 - 28/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد علي
حسين جواد جعفر حلواجي المالك للمؤسسة أنفينت النظمة المعلومات التقنية )مؤسسة

فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 74139 طالبا تحويل الفرع االول المسمى أنفينت
النظمة المعلومات التقنية للمؤسسه إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره

20,000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. علي حسين جواد جعفر حلواجي.

2 . منار ابراهيم احمد راشد علي العرادي.

38344464

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

�������
��

المساحات من

��� ��

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

�������
��

المساحات من

��� ��

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

قريًبا..

12دوار 

عرين هايسو
Areen Hiso

فلل

عدد محدود

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
تاريخ الطلب 2020/7/15

) 103691-CR2020 ( إعالن رقم
 )103691-CR2020 ( تنازل عن المحل التجاري )قيد1-90690 - االسم التجاري

تقــدم الينــا محمــد أكبــر محمــد امين بطلــب تحويل/المحــات التجاريــة التاليــة الى ندى 
عبدالمجيد مال هللا محمد 

فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
االعان بكتـــــــــــــــــــــــاب مرفقـــــا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

Star Way Accessoriesسكار واي لاكسسوارات

االسم التجاري )انجليزي(االسم التجاري )عربي(

45427-11

التاريخ   27 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-89398   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركه ستار اورنج للمالبس ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / مختار
عبدالقــادر حســين خضــر المشــرع باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســتار اورنــج للمابس 
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 105559 - 1، طالبــا 
إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   26  يوليو   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2020-33311   طلب رقم

تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا الســادة / شــيخه محمد ابراهيم الكعبي الشــخصي 860800911 ، بتحويل المحل 
التجــاري التالــي إلــى الســادة / ركيــه محمد ســعد الدوســري الرقــم الشــخصي 620067764 ، 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوم ا من تاريخ

اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

الفرعرقم القيد

الجوري للخياطة

االسم التجاري

66902١

التاريخ 26 يوليو 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــرق الخليــج للتخليــص 
الجمركــي لمالكتهــا نبــال تركــي محمــد الســكفوني والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 93631-2 
بطلــب تحويلهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 خمســمائة دينار 
بحرينــي وذلــك بإدخــال الســيد نعيم عبده محمد الجغيني كشــريك معها في الســجل بنســبة 

. % 90
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خال مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعان

التاريخ :26/07/2020
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 )CR2020- 108542( إدارة السجــــل التجــاري إعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري ، فعلى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــان بكتــاب مرفقا به مــا يعزز 

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر :  مها عبداللطيف محمد الكويتي

االسم التجاري الحالي : مهاوي فن و ذوق للمابس الجاه
االســـــم التجـــاري الجديد : مهاوي فاشن

قيد رقم 26997-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020-107632(( إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة وضحــى احمــد محمــد صالح محســن المنتصر بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي: إلى السيدة: زينه محمد ناصر ناصر 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

أييت أند ربيت كافيه

االسم التجاري

128753-1 

رقم القيد

الدلفين لخدمات الشحن اللوجستية

االسم التجاري

47931-1

التاريخ: 2020/7/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020-105837(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه: توفيق عيســى محمد عيســى علــي   خطاب بطلــب تحويل المحل 
التالي إلى: مريم عبدعلي راشد الخباز

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

القيد : 88119 فرع 7
التاريخ :  27/07/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )108203( لسنة 2020
بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

  تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/  عيسى 
أحمــد حســين محمــد ســلمان المالــك ل غلف ســنزس للعطورات )مؤسســة فردية( والمســجلة 

بموجب القيد رقم 8819 بفرع رقم 7 ، 
يطلــب تحويــل  المؤسســة المذكــورة إلــى شــركة الشــخص الواحد، بــرأس مال وقــدره 1000 

دينار، لتصبح مملوكة من السيد  عيسى أحمد حسين محمد سلمان.
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التدريبــات “غيــر المســؤولة” لــم تعّطــل عمليــات التحالــف فــي المنطقة

البحرية األميركية: مناورات إيران البحرية ”متهورة”

انتقــدت البحريــة األميركيــة، أمــس الثالثــاء، تدريبــات إيرانية شــملت 
مهاجمة مجســم لحاملة طائرات في مياه الخليج، ووصفت واشــنطن 
هــذه الخطــوة بـ”المتهورة وغير المســؤولة”، مؤكدة في الوقت ذاته أن 

التدريبات لم تعرقل حركة المالحة في المنطقة االستراتيجية.

وقالـــت المتحدثة باســـم األســـطول 
الخامـــس، ريبيـــكا ريباريتـــش، فـــي 
بيـــان، “نحـــن علـــى علـــم بتدريبـــات 
إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة 
مماثلـــة لحاملـــة طائـــرات”، مضيفـــة 
“نـــرى دائمـــا هـــذا النوع من الســـلوك 

المتهور وغير المسؤول”.
“هـــذه  أن  ريباريتـــش  وأضافـــت 
عمليـــات  تعّطـــل  لـــم  التدريبـــات 
التحالـــف في المنطقـــة، ولم يكن لها 
أي أثـــر علـــى التجـــارة فـــي مضيـــق 

هرمز والمياه المحيطة به”.
وبحســـب وكالة األنباء الرسمية في 
إيـــران “إرنـــا”، فقد جـــرت التدريبات 
وأظهـــرت  هرمـــز،  مضيـــق  قـــرب 
تســـجيالت مصورة  بثهـــا التلفزيون 
الرســـمي القوات الجويـــة والبحرية 
التابعة للحرس الثوري وهي تستعد 
فـــي  الســـاحل  قبالـــة  هجـــوم  لشـــن 

جنوب غرب البالد.
وظهرت قوارب ســـريعة وهي تبحر 

ضمن تشـــكيل محـــدد قبل أن تطلق 
القـــوات البرية قذائف مدفعية بينما 

تم إطالق صاروخ من مروحية.
وأظهـــرت اللقطات نموذجـــا لحاملة 
الطائرات األميركية من فئة “نيميتز” 
مجســـمات  مـــن  صفـــوف  بوجـــود 
طائـــرات مقاتلة علـــى جانبي مدرج 

الهبوط.
وأطلـــق صـــاروخ آخر مـــن مروحية 
خّلـــف دخانـــا قبل أن يصطـــدم على 
مـــا يبـــدو بطـــرف الســـفينة الحربية 

الزائفة.
وشـــوهد بعـــد ذلـــك عناصـــر القوات 
علـــى  يهبطـــون  وهـــم  المســـلحة 
ســـطحها قبـــل أن تحيـــط بهـــا نحـــو 

عشرة قوارب سريعة.
الثـــوري،  الحـــرس  قائـــد  وقـــال 
اللـــواء حســـين ســـالمي، للتلفزيون 
الرســـمي إن “مـــا تـــم عرضـــه اليـــوم 
فـــي هـــذه التدريبات، على مســـتوى 
القـــوات الجويـــة والبحرية، كان كله 

هجوميا”.
وتأتي المناورات بعد أيام فقط على 
اتهـــام طهران مقاتلتيـــن أميركيتين 
باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق 

األراضي السورية.
وأصيب أربعة ركاب على األقل كانوا 
علـــى متـــن الطائـــرة التابعة لشـــركة 
“ماهان” في حادث الخميس، بعدما 
باجـــراءات  للقيـــام  الطيـــار  اضطـــر 

طارئة لتجّنب المقاتلتين.
وارتفـــع منســـوب التوتر بيـــن إيران 
أعلـــن  منـــذ  المتحـــدة  والواليـــات 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب 
انســـحاب بالده من االتفـــاق النووي 
فـــي  الكبـــرى  والـــدول  إيـــران  بيـــن 

.2018
وكان الطرفان على وشك االنخراط 
في حرب مرتين منـــذ يونيو 2019، 
عندما أسقط الحرس الثوري طائرة 

أميركية مسيرة في الخليج.
وتصاعـــد التوتر بشـــكل إضافي بعد 
اغتيال المسؤول العسكري اإليراني 
البـــارز، قاســـم ســـليماني، فـــي غارة 
نفذتها طائرة أميركية مســـيرة قرب 

مطار بغداد في يناير.
ووقعت واحدة من آخر المواجهات 
فـــي منتصـــف أبريل، عندمـــا اتهمت 
الواليـــات المتحدة الحـــرس الثوري 
باســـتخدام قوارب سريعة لمضايقة 

سفنها الحربية في الخليج.

عواصم ـ وكاالت

البحرية األميركية

مكة المكرمة ـ أ ف ب

المســـلمون  الحّجـــاج  أمضـــى 
ســـاعاتهم االخيرة في العزل في 
فنادقهـــم بمكـــة المكرمة عشـــية 
بـــدء المناســـك بمشـــاركة أعـــداد 
تحـــاول  بينمـــا  جـــدا،  محـــدودة 
الســـلطات منـــع تفشـــي فيروس 
كورونا المســـتجد بينهم.ويشارك 
نحـــو 10 آالف مقيـــم فـــي المناســـك 
التـــي تتواصـــل علـــى مـــدى خمســـة 
أيام مقارنة بنحو 2.5 مليون مســـلم 
حضـــروا العـــام الماضي، بعـــد عملية 
اختيـــار من قبـــل الســـلطات اعتبرها 
قبـــول  وشـــهدت  مبهمـــة  البعـــض 
طلبـــات ورفض أعـــداد كبيرة أخرى. 

الفريـــق  العـــام  االمـــن  مديـــر  وقـــال 
أول ركـــن خالـــد بـــن قـــرار الحربـــي 
لقنـــاة “االخباريـــة” الحكوميـــة أمس 
عشية بدء المناســـك “ليس لدينا أي 
هاجس أمني في ما يتعلق بخططنا 

التنظيمية”.
الـــذي  الوحيـــد  “الخطـــر  وأضـــاف 
العـــام هـــو  نعمـــل علـــى منعـــه هـــذا 
خطـــر الجائحة وكيف نؤّمن ســـالمة 
الحجـــاج ونجعلهم يؤدوا شـــعائرهم 

من دون أن يكون الوباء بينهم”.
الخاصـــة ألمـــن  القـــوة  قائـــد  وقـــال 
المســـجد الحـــرام يحيـــى العقيل إّن 
عـــدة  الـــى  قّســـم  المطـــاف  “صحـــن 
مســـارات وســـيكون هناك تباعد ببن 

الحجاج”.

الحجاج يمضون ساعات العزل األخيرة قبل بدء المناسك

كابول ـ أ ف ب

أعلنــت حركــة طالبان أمــس الثالثاء وقفا إلطالق النــار مدته ثالثة أيام 
خــالل عطلــة عيــد األضحــى التي تبــدأ الجمعــة، في ثاني هدنة تشــهدها 

أفغانستان في غضون أكثر من شهرين بقليل.

ــعــد وقــــت قصير  الـــعـــرض ب وجـــــاء 
الرئيس أشــرف غني أن  إعــالن  مــن 
محادثات السالم مع طالبان قد تبدأ 

“خالل نحو أسبوع”.
طالبان  حركة  باسم  الناطق  وأفـــاد 
ذبيح هللا مجاهد في بيان “صدرت 
)عناصر  المجاهدين  لجميع  أوامــر... 
أي  تنفيذ  عــن  بــاالمــتــنــاع  ــان(  ــب طــال

عمليات ضد العدو خالل أيام 
عيد األضحى الثالثة”. لكنه 
أضاف أن أي هجوم “يشّنه 

العدو” سيقابل بالقوة.
أثــنــاء خطاب  وقــال غني 
أدلى  الرئاسي  القصر  في 
بــه فــي وقــت ســابــق إنه 

تبادل  عملية  استكمال  تقريبا  تــم 
السالم  لعملية  أساسية  تعد  سجناء 
مــع طــالــبــان. وأضــــاف غــنــي “نتطلع 
المفاوضات  لبدء  الخطوة  هذه  عبر 
ــبــان خـــالل نحو  الــمــبــاشــرة مـــع طــال
ــّض الــحــركــة على  ــوع”. كــمــا حـ ــبـ أسـ
وشامل  دائــم  “وقــف  على  الموافقة 
ــار” خـــالل الــمــحــادثــات  ــنـ إلطــــالق الـ
األفغانية  الحرب  إلنهاء  الرامية 
الــمــســتــمــرة مــنــذ نــحــو 19 

عاما.
وقــــــــــال غــــنــــي “الـــــكـــــرة 
ــعــب  مــل ــي  ــ ــ ف اآلن 
والمجتمع  طالبان 

الدولي”.

“طالبان” تعلن هدنة العيد لـ 3 أيام

القدس المحتلة ـ وكاالت

وجـــه رئيـــس وزراء إســـرائيل بنياميـــن نتنياهـــو رســـالة 
تحذيـــر لـ”حـــزب هللا” أكـــد فيهـــا أن إســـرائيل تتخذ كل ما 
يلزم للدفاع عن نفسها، وعلى الحزب أن “يأخذ بالحسبان 

بأنها مستعدة لكافة السيناريوهات”. 
وأضاف نتنياهو: “سنفعل كل ما بوسعنا الفشال محاوالت 
إيـــران التموضع في منطقتنا والدفاع عن انفســـنا .. أقول 
لحزب هللا ان يأخذ بالحسبان أن اسرائيل مستعدة لكافة 
الســـيناريوهات”. وعقـــد رئيـــس الوزراء بنياميـــن نتنياهو 
قبـــل ظهـــر أمـــس الثالثاء جلســـة في مقـــر قيـــادة الجبهة 
الشـــمالية لتقييـــم األوضـــاع ُغـــداة التصعيـــد األمني على 
الحـــدود مـــع لبنان.  كمـــا أكـــد نتنياهو أن مـــا يحدث على 
الحدود الشـــمالية هو “محاولة إيـــران والمنظمات الدائرة 
فـــي فلكهـــا التموضـــع عســـكريا فـــي المنطقـــة”، مضيفا ان 
“األميـــن العـــام لمنظمـــة حـــزب هللا اإلرهابيـــة حســـن نصر 
هللا يخـــدم المصلحـــة اإليرانيـــة هذه على حســـاب الدولة 
اللبنانية”. وفي تصريح لوســـائل االعـــالم قال نتنياهو إن 
“حزب هللا يلعب بالنار”، ونصح أمينه العام حسن نصر هللا 

بـ”عدم تكرار أخطاء الماضي وتكبيد لبنان ثمنا باهظا”.

من جانبه، أعلن لجيش االسرائيلي في بيان أنه بناًء على 
تقييـــم الوضـــع في الجيش تقـــرر تعزيز القيادة الشـــمالية 
العســـكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات 

وقوات خاصة. 
هـــذا وذكـــرت وســـائل إعـــالم إســـرائيلية في وقت ســـابق 
أمـــس ، بـــأن الجيـــش ضاعف مـــن جهوزيته فـــي المناطق 

الحدودية الشمالية.

جندي إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

الجيش اإلسرائيلي يعزز قيادته الشمالية بمنظومات متطورة
نتنياهو يوجه رسالة تحذير لـ ”حزب اهلل”

بغداد ـ وكاالت

بعد المواجهات التي جرت ليالً بين محتجين وقوات األمن في 
بغـــداد، أكـــد المكتب اإلعالمـــي لرئيس مجلس الـــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، أمس الثالثاء، أن الحكومة تعمل بكل جهدها 

لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم.
وأضاف في منشـــور عبر فيســـبوك نقالً عن الكاظمي، أن القوات 
واألجهـــزة األمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي من أي 
اســـتهداف، أو محاولة لخلط األوراق من أي جهة كانت، مشـــددًا 
علـــى أنه ال تراجع عن تقوية مؤسســـات الدولة، بل إن الحكومة 

تعمل على تقويتها.
كمـــا أوضـــح أن الســـلطات بصـــدد اتخاذ قـــرارات وطنيـــة لتلبية 

مطالب أبناء الشعب العراقي.
وجـــاء كالم الكاظمـــي فـــي وقـــت قطـــع فيـــه محتجـــون، أمـــس 
الثالثـــاء، الطرق الرئيســـية في قضاءي الرفاعي والنصر شـــمال 

الناصرية جنوب العراق، احتجاجًا على تردي أوضع الكهرباء.
كمـــا قطـــع محتجـــون الطريـــق الرابـــط بيـــن محافظتـــي ذي قار 

وواسط لتردي واقع الكهرباء.
وتوفـــي متظاهـــر، الثالثـــاء، متأثـــرًا بجراحـــه بعدمـــا أصيب في 
الرأس بقنبلة غاز مســـيل للدموع خالل مواجهات ليلية بســـاحة 

التحرير في العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر طبية وأمنية.
كمـــا أصيـــب 21 متظاهرًا خالل المواجهات مســـاء االثنين، وفق 

المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في العراق.
مـــن جهتها، أعلنت وزارة الداخليـــة العراقية، أمس، أنها رصدت 
مجموعـــات إجراميـــة فـــي ســـاحة التحريـــر تعّمدت الصـــدام مع 
قوات األمن، وتسعى إلثارة الفوضى. كما أكدت الوزارة التزامها 

بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين.

جانب من االحتجاجات في بغداد

تحذير من تســلل مجموعات إجرامية بيــن صفوف المتظاهرين
بعد االحتجاجات... الكاظمي: لن نسمح بخلط األوراق

واشنطن ـ وكاالت

صــرح الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمــس الثالثــاء، فــي عــدد 
مــن التغريــدات التــي نشــرها بــأن “اإلعــالم المفبــرك” يحــاول تصويــر 

المتظاهرين في بورتالند وسياتل بـ”الرائعين” و”األبرياء”.

وأضـــاف ترامب “فـــي الواقع هؤالء 
ومخربـــون...  ومختلـــون  مرضـــى 
وســـيدمرون مدننـــا األميركيـــة فـــي 
حال فاز جو النائم )جو بايدن(، دمية 
اليســـار... األســـواق ســـتنهار والمدن 
ســـتحترق وبالدنـــا ســـتعاني كمـــا لم 
يحـــدث من قبـــل. ســـنهزم الفيروس 
قريبـــا وننتقل إلى العصـــر الذهبي - 

أفضل من أي وقت مضى!”.
مدينـــة  بلديـــة  رئيـــس  بـــأن  يذكـــر 

بورتالنـــد األميركيـــة تيـــد ويلر، 
بالغـــاز  محاطـــا  نفســـه  وجـــد 
المســـيل للدمـــوع، في ســـاعة 

مبكرة من يوم الخميس 
بينمـــا  يوليـــو،   23

علـــى  احتجـــاج  موقـــع  يتفقـــد  كان 
التمييز العرقي ووحشية الشرطة.

 وطالب ويلـــر الذي كان يتفقد موقع 
االحتجاج خارج المحكمة االتحادية 
في وســـط مدينة بورتالند، بسحب 
عناصر األمن االتحادية من المدينة.
وقوبـــل ويلـــر، الـــذي يتولـــى أيضـــا 
المدينـــة،  شـــرطة  مفـــوض  منصـــب 
بالســـخرية مـــن المتظاهريـــن الذين 
طالبوه باالســـتقالة وأخذوا يرددون 

“عيب عليك”.
إنـــه  المحتجـــون  قـــال  و
كان ينبغـــي لـــه بـــذل مزيد 
من الجهـــد لحمايـــة أبناء 

المدينة.

ترامب: ستدمر مدننا إن فازت دمية اليسار
كوااللمبور ـ رويترز

أديــن رئيــس الــوزراء الماليــزي الســابق نجيــب عبدالــرزاق، أمــس الثالثــاء، فــي 
اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق االستثمار الحكومي )1إم.

دي.بي(. 

للقضيـــة  واســـع  نطـــاق  علـــى  وينظـــر 
لجهـــود  اختبـــارا  باعتبارهـــا  لشـــهيرة  ا
البـــالد مـــن أجل القضـــاء على الفســـاد 
لهـــا تداعيـــات سياســـية  وقـــد تكـــون 
مهمـــة. وقـــال قاضـــي المحكمـــة العليا 
فـــي كوااللمبـــور محمـــد نـــزالن محمـــد 
غزالـــي ”بعد النظر في جميع األدلة في 
هـــذه المحاكمة، أجـــد أن االدعاء أثبت 
قضيته بنجاح دون أي شك منطقي“. 

وكان نجيـــب قـــد قـــال مـــن قبـــل إنـــه 
سيطعن على حكم تصدره المحكمة 

االتحاديـــة، وســـعى محاموه إلى 
تأجيـــل صـــدور الحكـــم. وتصـــل 
عقوبة اتهامات الفساد الموجهة 

ا  ـ ـ مـ ـجن  ـ لسـ ا ى  ـ ـ ـ ل إ ه  ـ ـ ـ ي ل إ

15 و20 عامـــا. وواجـــه نجيـــب  بيـــن 
ــل  ــة وغسـ ــة األمانـ ــات بخيانـ 7 اتهامـ
األمـــوال واســـتغالل النفـــوذ مـــن أجـــل 
الحصول بشـــكل غير قانوني على نحو 
10 ماليين دوالر من شركة إس.آر.سي 
التابعـــة لصندوق االســـتثمار الحكومي 
)1إم.دي.بـــي(، وهـــي اتهامـــات ينفيها. 
وهـــذه نســـبة ضئيلة من األمـــوال التي 
ُيتهـــم نجيـــب بالحصول عليها بشـــكل 
غيـــر قانونـــي مـــن الصنـــدوق. ويقـــول 
االدعـــاء إن أكثر مـــن مليار دوالر 
مـــن أمـــوال الصنـــدوق وصلت 
ة  ي ص خ ـ ـ ـ ش ل ا ه  ت ا ب ا ـ ـ ـ س ح ى  ـ ـ ـ ل إ
 42 ويواجـــه بشـــأنها إجمـــاال 

اتهاما جنائيا.

إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهم فساد

قرقاش: تطورات استئناف 
تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة

ــور قرقاش، وزيــر الدولة اإلماراتي  قال أن
ــثــالثــاء، إن  لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أمـــس ال
ــطــورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض  “ت

مشجعة”. 
وأضـــاف فــي تغريدة نشرها على حسابه 
في “تويتر”: “كلنا أمل أن تغّلب الحكومة 
الــيــمــنــيــة والــمــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
ــفـــاق عــلــى  الــــرؤيــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــالتـ

المكاسب التكتيكية الضيقة”.
ــي أن عــودة الثقة  واعتبر الــوزيــر اإلمــارات
ــنـــازالت  ــازالت والـــتـ ــنـ ــتـ ــقــديــم الـ تــتــطــلــب ت

المقابلة.

طهران ـ وكاالت: هز انفجار قوي،  «
أمس الثالثاء، مخازن للوقود 

في محافظة كرمنشاه اإليرانية، 
ما أدى إلى اندالع النيران في 6 

شاحنات وقود كانت في الموقع. 
وقال محافظ كرمنشاه، فضل 
الله رنجبار، في تصريحات مع 
وكالة األنباء اإليرانية “إرنا”، إن 

“الدخان األسود الذي لوحظ 
في سماء كرمانشاه نجم عن 

حريق في إحدى ناقالت الوقود 
في حي دولتاباد”. وأضاف: أن 

“الحريق اندلع أوال في ناقلة ثم 
انتشر إلى عدة مركبات أخرى، 

مؤكدا إرسال فرق اإلطفاء إلى 
مكان الحادث إلطفاء الحريق”. 

ومنذ أواخر يونيو الماضي، 
تم اإلعالن عن سلسلة حرائق 

وانفجارات في مواقع عسكرية 
وصناعية ونووية، وأيضا معامل 

تكرير نفط ومحطات طاقة 
ومصانع وشركات. وقال رئيس 
منظمة الدفاع المدني اإليرانية، 

غالم رضا جاللي، إن طهران ال 
تستبعد أن تكون االنفجارات 
ناجمة عن عمليات تخريبية 

من قبل مجموعات المعارضة 
أو فرضية هجمات سيبرانية 

من قبل الواليات المتحدة، لكن 
مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا 
أن االنفجارات نتجت عن هجمات 

تقف وراءها إسرائيل.

انفجار يهز إيران والنيران تشتعل في مخازن الوقود
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دبي ـ وكاالت
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مبادرات سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء رعاه هللا منذ تأسست 
هـــذه الدولـــة الحديثة، مبادرات قائمـــة على نهج وفكر قيادي رشـــيد يؤمن 
باإلنســـان ودوره فـــي البناء والتنميـــة، وهذا الفكر هو الذي أرســـى منذ بدء 
نهضـــة هـــذه البـــاد حتى اليـــوم أسســـا وقواعد راســـخة في وعي اإلنســـان 
البحرينـــي وانعكـــس بـــدوره علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي والدولـــي متمثاً في 
الســـمعة الدوليـــة للبحرين ومكانتهـــا األممية، حيث بفضل مبادرات ســـموه 

حفظه هللا، أصبح الوطن رمزا للنماء واالزدهار.
فبعـــد الكثيـــر من مبادرات التكريـــم، منها يوم الصحافـــة البحرينية التي لنا 
نحـــن الكتاب شـــرف نيـــل التكريم خالها، وأنـــا أحد الذين تشـــرفت بتكريم 
سموه لشخصي بيوم ال ينسى ومازال عالًقا بذهني وأعتز به، جاءت مبادرة 
سموه بتوجيه اعتماد يوم للطبيب البحريني في ذروة العمل المضني وفي 
ظـــرف اســـتثنائي كان للطبيـــب البحرينـــي فيه دور مشـــرف وإنجـــاز عملي 
وإنســـاني وحضـــاري في خضـــم أزمة وبـــاء كورونا، وما كان ذلـــك يمر دون 
أن تكـــون لســـمو رئيس الوزراء بصمته المعتادة بمثـــل هذه المواقف، فجاء 
توجيهـــه باعتماد يوم للطبيب البحريني بتخصيص جائزة قيمة وذات وزن 

له رمزيته تمنح للفائزين ممن يقدمون مساهمة متميزة في هذا المجال.
إن االحتفـــال بيوم الطبيب البحريني وفي هـــذه الظروف بالذات التي قدم 

فيها الطبيب البحريني صورة مشرفة ومضيئة في إضاءة غير مسبوقة من 
العمل اإلنساني المتميز، مما لم يفت سمو رئيس الوزراء كعادته الدائمة من 
الوقوف عندها وإصدار األمر باســـتحداث هذه الجائزة التي انعكس صداها 
دولًيا على مستوى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات اإلقليمية.
إن جائـــزة خليفـــة بن ســـلمان للطبيـــب البحريني، كما هي جائـــزة خليفة بن 
ســـلمان للصحافة البحرينية، رافد مشـــجع ومحفز للعطاء واإلبداع والتميز، 
وهـــذا هـــو القصد من هـــذه المبادرات التي تعكس فكر ســـموه في ترســـيخ 
ثقافـــة التكريـــم بهـــذا المجتمـــع البحريني الـــذي يفخر بوجود قائد إنســـاني 
متميـــز وملهـــم، يؤســـس للمبادرات التـــي ترفـــد الوطن باإلنجـــازات في كل 

المجاالت والقطاعات.
يظـــل خليفـــة بن ســـلمان رمزا للعطـــاء واإلبـــداع وثقافة راســـخة في العمل 
الوطنـــي الذي ســـيدون في ســـجل تاريـــخ هذا الوطـــن لقائد إنســـاني نهجه 

العطاء.
لسموك كل التقدير والمحبة والدعاء بطول العمر، فأنت رمز هذه األمة التي 

أوفيت لها فأحبتك.

تنويرة: الشمس ال تحجبها الغيوم بل تجملها، كذلك الحقيقة. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

ثقافة التكريم في فكر األمير خليفة بن سلمان

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

للتواصل: 17111483

“جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني”.. من مفاخر الجوائز العربية
لســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
رئيـــس الوزراء الموقـــر حفظه هللا ورعاه، نظـــرة خاصة في عملية 
اإلبـــداع في كل جانب مـــن جوانب الحياة، ويحـــث المواطن دائما 
علـــى اســـتمرار العطـــاء وازديـــاده نوعـــا وكما بمـــا يخـــدم المجتمع، 
ويوجه حفظه هللا ورعاه إلى االهتمام بأصحاب العطاء واالجتهاد 
وتوفير كل اإلمكانيات لهم وتشـــجيعهم لانطاق إلى آفاق واسعة 
تتجاوز حدود اإلقليمية وتفسح لهم فرصة الشهرة والمجد، وهذه 
النظـــرة الخاصـــة في عمليـــة اإلبداع وثقافـــة التكريـــم تعتبر جزءا 
أصيا في فكر سيدي سمو رئيس الوزراء التنموي، كما قال معالي 
الشـــيخ حســـام بن عيســـى آل خليفة، في االجتماع الـــذي عقد في 
ديوان ســـموه أيـــده هللا لبحث الترتيبات الخاصـــة باالحتفال بيوم 
الطبيب البحريني، واستعراض النظام األساسي لجائزة “خليفة بن 
سلمان للطبيب البحريني” واالشتراطات واإلجراءات الخاصة بها.
متـــى ما وجـــد المبدع في تجاربه ودأبه المســـتمر فـــي تقديم رؤى 
جديـــدة تخـــدم الوطـــن وتحقـــق لـــه التميـــز واإلنجـــازات، التكريم 

والتشـــجيع ووافـــر االهتمام والعناية، البـــد أن يزيد في العطاء في 
شـــتى مياديـــن المعرفة شـــرقا وغربـــا، ويتطلع إلى المســـتقبل بثقة 
واطمئنـــان، الســـيما أن المواطن الثـــروة الحقيقيـــة للبلد، ويحرص 
ســـيدي ســـمو رئيس الوزراء أيده هللا في مختلف المناســـبات على 
تكريـــم العنصـــر البشـــري واالعتـــراف بفضلـــه فـــي أي إنجـــاز، وهذا 
الحرص كما يؤكد ســـموه أيده هللا سيبقى واحدا من أهم أولويات 
عمـــل الحكومة في مختلف برامجهـــا التنموية، حيث كان االهتمام 
ببناء اإلنسان اللبنة األساسية في صرح كل تقدم، وهو أيضا هدف 

هذه الجهود التنموية وأعز وأغلى أدوات تحقيقها.

إن “جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني” تعتبر من مفاخر  «
الجوائز العربية، وستفسح المجال أمام الجميع لتعميق تجربته 

وتطوير اختصاصه وفق المنجزات العلمية الحديثة، وستفتح 
أفق العمل الجاد والبحث العلمي الطبي العميق لما يعود بالنفع 

على المجتمع والرعاية والخدمات الصحية ذات المستوى الرفيع 
بالمملكة.
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@albiladpress.com
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قررت المملكة العربية السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة 
جدًا للمواطنين ومختلف الجنســـيات الموجودة داخل المملكة، وذلك 
للســـيطرة على تفشـــي فيروس كورونا، بســـبب اســـتمرار مخاطر هذه 
الجائحة وعدم توفر اللقاح والعاج للمصابين بعدوى الفيروس حول 
العالـــم، وللحفـــاظ علـــى األمـــن الصحي العالمـــي، خصوصا مـــع ارتفاع 
معدل اإلصابات في معظم الدول، ولخطورة تفشي العدوى واإلصابة 
في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد اآلمن بين أفرادها.

قرار حكيم جاء حرصًا على إقامة الشـــعيرة بشـــكل آمـــن صحيًا، وبما 
يحقـــق متطلبـــات الوقاية والتباعـــد االجتماعي الازم لضمان ســـامة 
اإلنســـان وحمايتـــه مـــن هـــذه الجائحـــة، وتحقيًقـــا لمقاصـــد الشـــريعة 

اإلسامية في حفظ النفس البشرية.

للـــه در الشـــقيقة الســـعودية، فالله أعلـــم أين يضع رســـالته، أبت إال أن 
يســـير موســـم الحج حتى في حـــده األدنى، حتى ال يحـــزن المؤمنون 
وتكتحـــل عيونهـــم بتلك المشـــاهد التي ألفـــوا رؤيتها كل عـــام منذ أن 

أبصروا النور.
قلناهـــا وســـنقولها دائمـــًا لـــو كان األمر بيـــد الغير وأقصـــد أولئك الذين 
يشـــككون فـــي قدرة الســـعودية علـــى إدارة الحـــج، لما تـــرددوا لحظة 
واحدة في إمضائه كســـائر الســـنين وعينهم علـــى الدخل الذي يحققه 

دون أدنى اكتراث بخطورة الوضع في ظل جائحة كورونا.
إنها السعودية الحكيمة التي آثرت صحة الناس والعالم كله، ألنها تعلم  «

أن المكسب الحقيقي هو تقديم الصالح العام، وهذا هو لب مقاصد 
الشريعة السمحاء، فهنيئًا لإلسالم خدام الحرمين وعلماء المملكة.

فاتن حمزة

إنها السعودية... هلل أعلم أين يضع رسالته

المشروعات الشبابية الخاصة
مـــع تضخم حجـــم العمالـــة الوافدة لدينا ومـــا يرافق ذلك مـــن صعوبة نيل 
وظيفـــة، قـــرر الكثير من الشـــباب المبـــادرة بإقامة مشـــروعات خاصة بهم، 
والتـــي ال تتطلـــب خبـــرة ورأس مال كبيريـــن، وكل ما يتطلبـــه األمر القليل 
مـــن المال والدراية بموضوع المشـــروع واإلرادة فـــي التنفيذ، وقد يتطلب 
التعاون مع أصحاب المشاريع المشابهة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
يتمتع الشـــباب بمخزون من األفكار الجديـــدة والخاقة في كل المجاالت، 
ويمتلكـــون الدافـــع والثقـــة بالنفـــس إلقامة مشـــروعاتهم الخاصـــة، ويبقى 
رأس المـــال أبرز تحـــد لمشـــاريعهم، ويحتاجون إلى دعم الجهـــات المعنية 
والتسهيات من أجل أن تبدأ وتنمو هذه المشاريع في ظل بيئة استثمارية 

منتجة اقتصادًيا وواعدة اجتماعًيا.
إن بوابـــة المشـــاريع الخاصـــة مفتوحـــة للجميـــع، لهـــذا يجب على الشـــباب 
التفاعـــل مـــع هـــذه المبـــادرات وعـــدم انتظـــار اإلعـــان عـــن الوظائـــف في 
القطاعيـــن، فالمشـــاريع الخاصة ال تقـــدم خدمة التوظيف المباشـــر بل هي 
مواقـــع لتأميـــن فـــرص العمل الخـــاص في نوعيـــة العمل الـــذي يتوافق مع 
ميـــول الشـــباب ويســـتقطب قدراتهـــم ليكونوا قادريـــن على اإلنجـــاز فيه. 
وبدايًة البد أن تتوفر للبادئ في المشـــروع الخاص المعلومات والمؤشرات 
الخاصـــة بالمشـــروع كدراســـة الجـــدوى الكاملـــة للمشـــروع وتقييـــم اتجاه 
الســـوق وتغيراته ليتمكن الشـــباب من اتخـــاذ القرار المناســـب والتخطيط 

للمستقبل. 
ومن واجب المؤسســـات مساعدة هؤالء الشباب وتوفير ما يحتاجونه من 
بيانات اقتصادية وبرامج اســـتثمارية، مع تدشـــين بيئة تشريعية لتشجيع 
ودعم وحماية المشـــروعات الشـــبابية وتأمين ظروف عملها وفق المعايير 
االقتصاديـــة. والبـــد من زيادة الوعي المجتمعي بهذه المشـــاريع وتشـــجيع 
الشـــباب إلطـــاق مشـــروعاتهم الخاصـــة وتحويـــل أفكارهـــم إلى مشـــاريع 
تجاريـــة ناجحـــة، وتقديم قروض مالية لهم بدون فوائد مع فترات ســـماح 

للسداد لبدء نشاطهم التجاري.

إن إرادة وعزيمة الشباب في العمل بالمشاريع الخاصة البد أن تساندها  «
خبرات اآلخرين لكي يحظوا بفرصتهم وُيَعِبدوا أرضية مشاريعهم الخاصة. 

إن هذا التشجيع والدعم يضمن لهم بداية صحيحة ودورا فاعال في بناء 
مجتمعهم، ما ُيساهم في تدني مستوى البطالة المحلية المنتشرة 

بينهم وتحسين أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية واالنخراط في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية.

عبدعلي الغسرة

خطر اإلمبريالية اإلقليمية
استوقفتني تغريدة للدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة، كتب فيها معاليه “لعل الخطـــر األكبر على منطقتنا 
وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح اإلمبريالية اإلقليمية وهيمنتها”، 
ســـطور دفعتني إلى التفكير مليًا في مضمونها، حيث وجدت أنها حرفيًا تصف 
الوضع الراهن في منطقتنا العربية وبالتحديد سياسات كٍل من تركيا وإيران. 

تتعرض أقطار الوطن العربي لحملة ممنهجة من االستعمار المستتر الذكي الذي 
امتزجت سياســـته باســـتخدام القوى الناعمة والصلبة، مخلفة تشـــتتا وتشرذما 
فـــي أصقـــاع الـــدول العربية، إذ عمـــد الغازي الرامي لتوســـيع ســـيادته واحتال 
الدول العربية وبســـط ســـيطرته عليها إلى عدة أســـاليب، منها التغرير بمكونات 
أساسية في هذه الدول بحجة االلتقاء المذهبي والتاريخي واآليديولوجي مع 
هذه الشـــعوب ليســـعى المحتل من خال هذه الطريقة إلى تأكيد تبعية شعوب 
الـــدول العربية إليـــه، وأن وجوده على األراضي العربية ضـــرورة تعود بالمنفعة 

على شعوبها.
إضافـــة إلـــى ذلـــك اتبعـــت الدولتـــان سياســـة التفريـــق، خصوصـــًا مـــع الـــدول 
والجماعـــات التـــي اختلفت بطريقـــة أو بأخرى داخليًا أو مـــع محيطها اإلقليمي 
وتقربـــت منهـــا وأوهمتها بأنها الدولـــة الصديقة التي ستســـاعدها وتعاونها ضد 
محيطهـــا الذي ينوي الشـــر لهـــا وأن وجود قوات عســـكرية علـــى أراضيها الحل 

لحماية أمنها اإلقليمي وصون مقدراتها من اعتداء جيرانها.
كمـــا أن إيـــران وتركيا لم تتوانيا أبدَا عن اســـتغال األفراد والجماعات المتنفذة 
الساعية للوصول للسلطة، إذ إنه من خال التعاون معهم ستؤمنان لهم مناصب 
ومراكز سياسية مهمة جزاًء ومكافأة لهم على ما سيقدمونه، وهكذا استطاعتا 

استدراج العديد من الخونة ضعاف النفوس.
في السطر األخير من تغريدة الدكتور أنور قرقاش كتب “ولكي ال يكون هذا  «

قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف أولوية عربية ولنكن بحجم التحدي”، 
بذلك شخص المعضلة ووصف الدواء وهو التكاتف والتعاون العربي، 

فالمحتل يعتمد على سياسة فرق تسد، فهو لم يجد موطئ قدم بيننا 
إال بعد أن أحدث شقاقًا في صفوفنا، فال يمكن أن يلتئم الشق إال بعد أن 

نقتنع أن مصلحة الدول العربية واحدة رغم االختالف.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



أصدر وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد قراًرا بشــأن قيد تعديل النظام األساســي لنادي البحرين للجولف في سجل 
قيد األندية الرياضية. وبحسب القرار، فإنه التعديل شمل المادتين )27( و )33( من النظام األساسي لنادي البحرين للجولف. 

وتنص المادة )27( المعدلة على أن يدير شـــؤون النادي مجلس 
الجمعيـــة  تنتخبهـــم  )11( عضـــًوا  و  رئيـــس  مـــن  مكـــون  إدارة 
العموميـــة مـــن بيـــن أعضائهـــا العامليـــن انتخاًبا ســـرًيا مباشـــًرا. 

وتكـــون المناصـــب اإلداريـــة كاآلتـــي: رئيـــس النـــادي، النائـــب 
األول لرئيس النادي، النائب الثاني لرئيس النادي، 

رئيس المســـابقات الداخليـــة، األمين المالي، 
أمير الســـر العـــام، مدير العالقـــات العامة، 

مديـــر النـــادي، مديـــر الملعـــب، مســـاعد 
مديـــر الملعـــب باإلضافة إلـــى عضوين 

إداريين.
 أما المادة )33( فنصت على أن ينتخب 
مجلس اإلدارة من بين أعضائه بمجرد 

للســـر  وأميًنـــا  للؤئيـــس  نائًبـــا  تكوينـــه 
وأميًنا للصندوق. ويجوز لمجلس اإلدارة 

تعييـــن مديـــر متفرغ بأجـــر ممـــن تتوفر فيه 

الشـــروط التي تحددها وزارة شؤون الشباب والرياضة ويجوز 
دعوتـــه لحضور اجتماعات مجلـــس اإلدارة دون حق التصويت 
فيها. كما ال يجوز للمدير مباشـــرة أي عمل آخر بمقابل أو بدون 
مقابـــل إال بتصريح من مجلـــس اإلدارة وموافقة الوزارة. وفي 
حالة غيـــاب المدير ينتدب مجلس اإلدارة من بين 
أعضائه مـــن يتولى أعماله أثنـــاء فترة غيابة 
شـــريطة أال يتقاضي هذا العضو أجوًرا أو 
مكافـــآت مقابـــل ذلك. ويجـــوز للجمعية 
العموميـــة للنـــادي بعد موافقـــة الوزارة 
فتـــح بـــاب الترشـــح واالنتخـــاب على 
مناصـــب محددة بمجلـــس اإلدارة، كما 
يجـــوز للمجلـــس بعـــد موافقة الـــوزارة 
مؤهـــالت  أو  خبـــرات  توافـــر  اشـــتراط 
معينة في المترشح لشغل منصب أو أكثر 

في عضويته، وذلك بحسب الحاجة.

11 عضًوا بمجلس اإلدارة... وإجازة تعيين مدير متفرغ بأجر
تعديل النظام األساسي لـ “البحرين للجولف”

أكد رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي البسيتين المدرب الوطني محمد 
الشــيخ أن النــادي سيســعى للمحافظة على جميــع الالعبين بعد الفوز 
بلقــب دوري الدرجــة الثانيــة والعــودة لــدوري الدرجة األولــى أخيرا، 

باستثناء الالعبين الذين ال يرغبون في التجديد من تلقاء أنفسهم.
وأضاف الشيخ لـ “البالد سبورت” 
فـــي  الرغبـــة  لديـــه  النـــادي  أن 
تجديـــد عقـــود معظـــم الالعبين، 
خصوصـــا وأن غالبيـــة عقودهـــم 
لمـــدة موســـم واحد، كاشـــفا عن 
توجـــه النادي للبحث عن العبين 
أحدهمـــا بمركـــز )4( واآلخـــر في 
)2( لتعزيـــز صفـــوف الفريـــق في 

الموسم القادم.
وأوضـــح الشـــيخ أن العب مركز 
4 ســـيكون علـــى األرجـــح العبـــا 
محترفا، فيما ســـيتم التعاقد مع 
العب محلي في مركز 2، مشيرا 

إلـــى أن الخيـــارات كلهـــا متروكة 
بيـــد المـــدرب خالـــد عبدالقـــادر، 
وأن تلـــك الرؤية كانت بناء على 
الجلســـة المشـــتركة التي جمعته 
مـــع المـــدرب وأعضـــاء مجلـــس 
تحضيـــرات  لبحـــث  اإلدارة 

الموسم المقبل.
وأكـــد علـــى أهميـــة التعلـــم مـــن 
اثـــر  الماضـــي  الموســـم  تجربـــة 
هبـــوط الفريـــق للدرجـــة الثانيـــة 
مـــا  وهـــو  تكرارهـــا،  وعـــدم 
يســـتوجب اإلعـــداد والتخطيط 
المســـبق لتهيئـــة الفريـــق بصورة 

أفضـــل وتعزيز صفوفـــه بأفضل 
العناصر، كما أشـــار إلـــى ضرورة 
التعاقـــد مع محترف لما يشـــكله 
من دعامة أساســـية، مستشـــهدا 
على الفـــرق الكبيـــرة التي فازت 
الالعـــب  بفضـــل  بالبطـــوالت 
المحتـــرف لمـــا يمثله مـــن عالمة 

فارقة في صفوف الفريق.

محمد الشيخ

الشيخ: المحافظة على الفريق... والتعاقد مع ضارب بمركز )2(
البسيتين يحتاج لمحترف بمركز )4(
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أجــرى العــب منتخبنــا الوطنــي االول لكــرة اليد حســن مــدن عملية 
“الرباط الصليبي”.

وتعتبـــر هذه اإلصابة هي الثانية 
بعدمـــا  الالعـــب  تداهـــم  التـــي 
تعـــرض لها في المـــرة األولى من 
خالل مشـــاركته مع فريق باربار 
فـــي البطولـــة اآلســـيوية لألندية 
والتي أقيمت بالكويت الموســـم 

في مارس 2019. 
وبذلك سيغيب مدن عن صفوف 

ت  فســـا لمنا ا
ان  المحليـــة 
تم استئنافها، 

باإلضافـــة عـــن 
كأس  نهائيـــات 

والمقـــرر  العالـــم 
فـــي  إقامتهـــا 

مطلع  مصـــر 

العـــام المقبل، حيـــث يتعين على 
مدن الخضوع للراحة ثم مراحل 
التأهيل التي تســـتغرق 8 أشـــهر 
تقريًبـــا حتـــى يعود لكامـــل قواه 

البدنية لمزاولة اللعبة مجدًدا.
وكان الالعـــب قـــد عـــاد للســـاحة 
الجـــاري  العـــام  مطلـــع  المحليـــة 
بعد فترة العـــالج لنفس اإلصابة 
التـــي أبـــت االبتعاد عنـــه، ودون 
شـــك غيابه سيؤثر على منتخبنا 
الوطني فـــي المرحلـــة المقبلة 
كونـــه مـــن العناصـــر المميزة 
الدفاعيـــة  الجوانـــب  فـــي 

والهجومية.

الدولي مدن يجري “الرباط الصليبي” مجدًدا

موافقة مبدئية لضم المعامير لكرة الطاولة
أغــســطــس  16 ــار  ــ وسـ ــن  ــري ــح ــب ال ــن  ــي ب الــعــمــوم  دوري  ــي  ــائ ــه ن

أكد عضو مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكـــرة الطاولـــة، رئيـــس لجنـــة المســـابقات 
جعفـــر هادي تلقي االتحاد طلبا من ناديي 
المعاميـــر والمالكيـــة لالنضمام إلى نشـــاط 
اللعبـــة، وقـــد قطع األول شـــوطا كبيرا في 
ســـبيل الحصـــول علـــى الموافقـــة إال أنـــه 
الـــرد مـــن وزارة شـــؤون  مـــازال بانتظـــار 
الشـــباب والرياضـــة بعـــد دراســـة الطلـــب 

بصورة مستفيضة.
وأضاف هادي لـ “البالد سبورت” أن االتحاد 
شـــكل وفـــدا قـــام بزيـــارة نـــادي المعاميـــر 
وأطلـــع علـــى تجهيزاتهـــم واســـتعداداتهم 
ورفـــع تقريـــرا متكامال بشـــأن ذلـــك ومنح 
القـــرار  لكـــن  مبدئيـــة،  موافقـــة  المعاميـــر 
النهائـــي بيـــد الـــوزارة ألنها صاحبـــة القرار 
بخصـــوص توفيـــر ميزانية للعبة، مشـــيدا 

بحجـــم الجهود المبذولة من قبل المعامير 
فـــي احتضـــان نشـــاط كـــرة الطاولـــة مـــن 

جديد بعد تجميد اللعبة في العام 1995.
وأكد هادي على أهمية زيادة عدد األندية 
المنضويـــة لمظلـــة االتحاد لالرتقـــاء بلعبة 
كـــرة الطاولـــة وزيادة قاعـــدة الالعبين بما 
ينعكـــس إيجابا على مســـتوى المنافســـة، 

إضافـــة إلـــى تخريج العبيـــن قادرين على 
تمثيل المنتخبات الوطنية.

وعلـــى صعيـــد متصـــل، حـــدد اتحـــاد كرة 
الطاولـــة مواعيـــد مباريـــات مـــا تبقـــى من 
دوري العموم بعد التوقف الطويل؛ بسبب 
فايروس كورونا )كوفيد - 19(، إذ سيلتقي 
عالي وتوبلي في مباراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع يوم الســـبت 15 أغســـطس 
المبـــاراة  ســـتقام  بينمـــا  المقبـــل،   2020
النهائيـــة بيـــن البحرين وســـار يـــوم األحد 
16 أغســـطس 2020، وستقام المواجهتان 
على صالة االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
مـــن دون حضـــور جماهيري تنفيـــذا لقرار 

اللجنة التنسيقية.

صورة أرشيفية من دوري العموم لكرة الطاولة جعفر هادي

واصل الحد صدارته لدوري 
كـــرة الصـــاالت، حينما حقق 
فوًزا مســـتحًقا على حساب 
مدينـــة عيســـى بــــ 4 أهداف 
دون رد، فـــي المبـــاراة التـــي 
مســـاء  الطرفيـــن،  جمعـــت 
نـــادي  صالـــة  علـــى  أمـــس، 
منافســـات  ضمـــن  الشـــباب، 

الجولة الرابعة للمسابقة.
ولـــم يعـــان العبـــو الحـــد من 

إنهاء المباراة لصالحهم، إذ حققوا الفوز الثاني على التوالي بعد اســـتئناف 
الدوري إثر توقفه بسبب فيروس كورونا.

وفي المباريات األخرى ضمن الجولة، تفوق الشـــباب بســـهولة على االتحاد 
وفاز عليه بنتيجة )9 - 1(، فيما فاز التضامن على المالكية بنتيجة )4 - 1(.

وبناء على ذلك، فإن ترتيب الدوري صار كاآلتي: التضامن 10 نقاط  «
من 4 مباريات، الحد 9 نقاط من 3 مباريات، مدينة عيسى 6 نقاط 

من 4 مباريات، الشباب 7 نقاط من 3 مباريات، المالكية 3 نقاط 
من 4 مباريات، واالتحاد في المركز األخير بال نقاط بعد خوضه 4 

مباريات أيًضا.

الحد يواصل صدارة دوري كرة الصاالت

ــبــالد ســبــورت” أن  أكــد مــصــدر لـــ “ال
حـــارس كــرة الــيــد الــدولــي السابق 
الــحــالــي حسين  الــشــبــاب  ــادي  ــ ــ ون
القيدوم ُمحاط بـ 3 عروض للموسم 
أن  المصدر  الجديد.وبين  الرياضي 
نـــادي الــشــبــاب قــد فــتــح مــعــه بــاب 
هناك  فيما  آخــر،  لموسم  التجديد 
بالموسم  صفوفه  ليمثل  طلبه  نــاٍد 
الــجــديــد، والـــعـــرض الــثــالــث يكمن 
فــي ضــمــه بصفته حــارًســا وأيــًضــا 

كمدرب.

قيمة االستثمار في النادي الفرنسي مليونان و200 ألف دينار

“باريس” يتعهد بتدريب الالعبين والمدربين البحرينيين

ناصر بن حمد يشيد بفوز الين أوف ديبارتشر بسباق بارموث البريطاني

تخــوض مملكــة البحريــن تجربــة واعــدة فــي مجــال االســتثمار الرياضــي على 
مســتوى كــرة القــدم األوروبيــة، عبــر االســتحواذ علــى نســبة 20 % مــن ملكية 

نادي باريس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بجمهورية فرنسا.

ووصـــــــــــــــف الــــــــنــــــــادي 
الــــبــــاريــــســــي خـــطـــوة 
بالطموحة  االستحواذ 
لــكــال الــطــرفــيــن، وأكــد 
ــا  ــهـ ــتـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ

فــــــي تـــنـــفـــيـــذ خــطــتــه 
الــــتــــطــــويــــريــــة بـــهـــدف 

الترقي إلى صفوف الدرجة 
الفرنسي  ــدوري  ــ الـ فــي  ــى  ــ األول

والمبرمجة على ثالث سنوات، فضال 
بالنادي  الــســيــدات  فــريــق  تطوير  عــن 
في  ممكنة  نقطة  أبعد  إلــى  وإيصاله 

المسابقات النسوية في بلد العطور.
وتعهـــد نادي باريس الذي تأســـس في 
العام 1969، بالترويج لمملكة البحرين 
الناحيـــة  مـــن  وأوروبـــا  فرنســـا  فـــي 
الســـياحية، فضال عن تدريب الالعبين 
معقلـــه  فـــي  البحرينييـــن  والمدربيـــن 
الواقع في العاصمة الفرنســـية باريس 
كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن االتفاقيـــة التـــي 

تجمع الطرفين، علما أن 
النـــادي يملك اكاديمية 

لتعليم كرة القدم.

باريس بعد قرطبة
الـــــنـــــادي أن  وأوضـــــــــح 
ــوة االســـــتـــــحـــــواذ  ــ ــطــ ــ خــ
ــاهـــم فــي  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تـــسـ
 30 بنسبة  ميزانيته  مضاعفة 
ليكيب  صحيفة  ذكــرت  حين  في   ،%
 5 بلغت  الصفة  قيمة  إن  الفرنسية، 
مليونين  يعادل  ما  أي  يــورو،  ماليين 

و200 ألف دينار بحريني تقريبا.
على  البحرين  استحواذ  خطوة  وتأتي 
النادي الفرنسي، بعد ثمانية أشهر فقط 
صندوق  بها  قــام  مشابهة  خــطــوة  مــن 
بــحــريــن كــابــيــتــال فــي إســبــانــيــا عندما 
استحوذ على ملكية نادي قرطبة الذي 
في  الثالثة  الدرجة  صفوف  في  يلعب 
البحرينية  التحركات  وتعد  الليغا.  بالد 
أوروبية، جزءا  أندية  لالستحواذ على 

البحرين،  فــي  تسود  بــدأت  ثقافة  مــن 
والمتمثلة في االستثمار الرياضي وكرة 
القدم، وهو ما تجلى في قرار مجلس 
الوزراء الموقر عندما أعلن مؤخرا  عن 
قانون تاريخي يسمح بتحويل األندية 

الوطنية إلى شركات استثمارية.

مرحلة رياضية جديدة

نحـــو  التوجـــه  إن  مراقبـــون،  ويـــرى 
االســـتثمار الرياضـــي واالنفتـــاح علـــى 
العالـــم عبر الرياضة من شـــأن أن ينقل 
مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  إلـــى  البحريـــن 
خالل توســـيع رقعة االســـتثمار ليشمل 
الرياضـــة والتـــي تقتصر علـــى الهواية 
والدعـــم الحكومي لمزاولة النشـــاطات 
وإقامـــة المســـابقات المحليـــة دون أن 
يكون لها بعد استثماري ومردود مالي 

يعود بالمنفعة على االقتصاد الوطني، 
الرياضـــي  االســـتثمار  قيمـــة  أن  علمـــا 
فـــي العالم يبلغ 700 مليـــار دوالر وهو 
مبلغ ضخما جدًا وســـوق واسع بإمكان 

البحرين أن تأخذ حصتها منه.
ويمكـــن وصف الخطوات الجديدة في 
توجه البحرين، لالســـتثمار في القطاع 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  الرياضـــي 
والخارجـــي، بثقافـــة تحويـــل العـــبء 
أبـــواب  وفتـــح  مكســـب،  إلـــى  المالـــي 
الرياضـــي  االســـتثمار  علـــى  جديـــدة 
ليكـــون رافدا جديدا فـــي عملية تنمية 
االقتصـــاد الوطنـــي، وبالتالـــي تحويل 
الرياضـــة إلـــى عمـــل احترافـــي يعـــود 
بالنفـــع علـــى البحريـــن فـــي المســـتقبل 
مـــن الناحيـــة الفنية والماليـــة على حد 

سواء.

أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة عن 
ســـعادته بالنتيجة المتميزة التي حققتها الفرس الين 
أوف ديبارتشر بالحصول على المركز األول في سباق 
بارمـــوث ببريطانيا.وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن النتيجة تؤكد المكانة المتميـــزة لمملكة البحرين 
في المشـــاركات الخارجية في ظل الرعاية التي تحظى بها 
رياضـــة الفروســـية من عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفـــة أن  اإلنجاز 
يأتـــي امتـــدادا لالنجـــازات العديـــدة التـــي حققتهـــا رياضـــة 

الفروسية في المشاركات الخارجية لتؤكد المكانة المتميزة 
لهـــذه الرياضـــة، مشـــيرًا ســـموه إلـــى أن الفوز ســـيكون دافع 
للمزيد من اإلنجازات في المشـــاركات القادمة. وأشـــاد سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها 
الفـــارس جاك ميتشـــيل والمـــدرب روجر فاريـــان وحرصهما 
على بذل الجهود لتحقيق هذه النتيجة الطيبة. وبين ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ســـباقات الفروسية في 
بريطانيا دائما ما تحظى بندية وإثارة حتى األمتار األخيرة 
وهـــو ما شـــاهدناه فـــي ســـباق بارمـــوث البريطاني، مشـــيرا 
ســـموه إلـــى أن المنافســـة القويـــة والمشـــاركة الواســـعة في 
األشـــواط داللة واضحة على أهمية السباقات وسعي جميع 

المشاركات لتحقيق النتائج المتقدمة.
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أعلنــت شــركة بتلكــو، أنهــا ســترفع ســرعات االنترنــت حتى 5 مــرات لكل 
زبائن الفايبر بالمجان حتى نهاية شهر أكتوبر.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوة مـــن شـــركة 
بتلكو تماشـــًيا مع الجهـــود المبذولة 
لمكافحة انتشـــار فايـــروس كورونا. 
فمـــع دخول فصـــل الصيف والعطلة 
الشـــركة  قـــررت  للطلبـــة،  الصيفيـــة 
توفير ســـرعات غير مسبوقة لزبائن 
وذلـــك  والجـــدد  الحالييـــن  الفايبـــر 
بمضاعفة السرعة مرتين كحد أدنى 
و5 مـــرات كحد أقصى اعتماًدا على 

باقة االشتراك. 
مـــن  بتلكـــو  زبائـــن  وســـيتمكن 
أنـــواع الترفيـــه  االســـتمتاع بكافـــة 
المرتبطـــة بخدمـــة اإلنترنـــت مثـــل: 
واألفـــام  اإللكترونيـــة  األلعـــاب 
وخدمات االتصال المرئي ومنصات 

التواصـــل االجتماعـــي بســـرعات لم 
تشـــهدها البحريـــن مـــن قبـــل، ممـــا 
سيضيف جوا من المتعة والتشويق 

في فترة الصيف.
وتعليًقـــا على هـــذا الموضـــوع، قال 
بتلكـــو  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ميكيـــل فينتـــر “من خـــال متابعتنا 
للفترة الحالية وقربنا من احتياجات 

زبائـــن بتلكـــو، أدركنا أهميـــة تجربة 
االنترنت خال هذا الصيف وتأثيره 
على زبائننا خصوصا ومســـتخدمي 
االنترنت كافة عموما. وعليه، قررنا 
أن نضاعف ســـرعة االنترنت لزبائن 
خدمـــة الفايبر مرتين كحد أدنى و5 

مرات كحد أقصى”.

تعتـــزم شـــركة التســـهيات للســـيارات الوكيـــل والمـــوزع 
 ”Great Wall Motor“ و   ”Foton“ لعامتـــي  الحصـــري 
الرائدتين في البحرين والمصنفتان كإحدى أكبر العامات 
المختصـــة بتصنيع المركبات التجارية عالميًا،عن إطاقها 
لحملـــة القيـــادة التجريبيـــة لمختلـــف طرازاتهـــا وذلك في 
الســـوق المركزية في العاصمة المنامـــة، ابتداء في الفترة 

بين 28 - 30 يوليو 2020.
وفـــي هذا الســـياق، قال مدير مبيعات األســـطول وقســـم 
المركبات التجارية الســـيد حســـين الوداعي “إن مشـــاركة 
)التســـهيات للســـيارات( في هذه المناســـبة تأتي انطاقًا 
مـــن حرصنا على الوصول ألكبر شـــريحة من الزبائن ومن 
توجهاتنـــا لعمائنـــا الكـــرام لنكـــون أقرب لهـــم، إضافة إلى 
تســـليط الضوء علـــى أبرز مواصفـــات محركاتنـــا وتقديم 
أفضـــل العـــروض الـــى الزبائن الكـــرام على ســـياراتنا التي 
تتميـــز بتصميمهـــا الرائـــع وجودتهـــا العاليـــة، إذ تجمع بين 
الراحـــة، والســـعة، والفخامـــة إضافة إلـــى االقتصادية في 
اســـتهاك الوقود واالعتماديـــة العالية، مـــا يجعلها الخيار 

األفضل واألمثل للشركات واألفراد في البحرين”.
وأضـــاف “بهذه المناســـبة نتوجه بدعوة الجمهـــور الكريم 
مـــن الشـــركات واألفـــراد بزيارتنـــا بالقـــرب مـــن المواقـــف 
الغربيـــة للســـوق المركزيـــة )بالقـــرب مـــن أســـواق رامـــز(؛ 
للتعـــرف عن قرب على أحـــدث طرازاتنا المتميزة وتجربة 
قيادة مجموعة مركباتنا، وقد قمنا بهذه المناسبة بتقديم 

عروض غير مسبوقة”.

ميكيل فينتر

أكتوبــر نهايــة  حتــى  بالمجــان  الفايبــر  زبائــن  لــكل  يوليــو  30  -  28 فــي  المركزيــة  المنامــة  بســوق 
“بتلكو” تضاعف سرعات اإلنترنت 5 مرات“التسهيالت” تطلق تجربة قيادة مركباتها التجارية

إطالق مسابقة األفالم التوعوية القصيرة للشباب
أعلنــت مجموعــة زيــن الشــركة الرائدة فــي االبتكارات الرقمية في أســواق 
الشــرق األوســط وأفريقيا، ومينتور العربية، عن إطالق الدورة الثالثة من 
“مســابقة األفــالم التوعويــة القصيــرة للشــباب”، والتــي تمثــل منصــة لنشــر 

ثقافة الوقاية من السلوكيات الخطرة بين الشباب.

وجـــاء إطاق هذه الـــدورة في إطار 
رســـالة وقيم مجموعة زين ومينتور 
العربيـــة فـــي دعـــم الشـــباب، حيـــث 
العربـــي  الشـــباب  المســـابقة  تشـــجع 
)من عمر 18 - 30 ســـنة( على تصوير 
إبداعهـــم الفنـــي واالبتـــكار من خال 
تطويـــر أفام قصيرة تســـلط الضوء 
علـــى القضايـــا التـــي تهمهـــم وتعبـــر 
عـــن وجهات نظرهـــم حـــول القضايا 
لوقايـــة  واإلنمائيـــة  االجتماعيـــة 
األطفـــال والشـــباب مـــن الســـلوكيات 
الخطرة ورفع مســـتوى الوعي حول 

الحياة الصحية.

مســـابقة  موضـــوع  عنـــوان  ويأتـــي 
هـــذا العـــام تحـــت “مخاوف الشـــباب 
وتطلعاتهم”، بهدف تشجيع المواهب 
الشـــابة على نشـــر الوعي مـــن خال 
أفامهم، نشـــر ثقافة الحياة الصحية 
واتخـــاذ قرارات ســـليمة، تنمية روح 
الطموح لدى الشباب وتحفيزهم على 
االبتـــكار، تعزيـــز أهميـــة المســـؤولية 
االجتماعيـــة بيـــن الشـــباب، وأخيـــرا 
إتاحـــة الفـــرص للشـــباب الموهوبين 

الكتساب الخبرة من المتخصصين.
زيـــن  مجموعـــة  مـــن  كل  وأعربـــت 
حماســـتهما  عـــن  العربيـــة  ومينتـــور 

النطاقة المســـابقة في بيان مشترك 
“إننـــا علـــى ثقـــة أن الشـــباب العـــرب 
يمتلكون قدرات مميزة وســـيقدمون 
أفامـــا علـــى قدر كبيـــر مـــن االبتكار 
تمتلـــك رســـائل وقيـــم، كمـــا أننا على 
االســـتراتيجية  شـــراكتنا  بـــأن  ثقـــة 
ستسهم بصورة كبيرة في تمكننا من 

تحقيق أهدافنا المشتركة”.
يذكـــر أن المســـابقة  أطلقت دورتين 
قبـــل ذلـــك بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن 

والخاصـــة  الحكوميـــة  الجامعـــات 
والمؤسســـات الشـــبابية في 12 دولة 
عربية، وتضم لجان تحكيم المسابقة 
وذوي  االختصاصييـــن  مـــن  نخبـــة 
الخبـــرة وعـــدد مـــن مشـــاهير العالـــم 

العربـــي الفاعليـــن فـــي مجـــال العمل 
االجتماعي والفني واإلعامي.

ســـيتم توزيع الجوائز علـــى الفائزين 
التحكيـــم  لجنـــة  عامـــات  وفـــق 
وســـائل  عبـــر  الجمهـــور  وتصويـــت 

يمكـــن  كمـــا  االجتماعـــي،  التواصـــل 
للراغبين بالمشاركة تعبئة االستمارة 
www.FilmFreeway. الموقـــع  عبـــر 
com/YAFC  فـــي مهلـــة أقصاها 30 

نوفمبر 2020.

في إطار رسالة 
وقيم “زين” 
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المهندســـين  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
البحرينيـــة الجديد لدورتـــه 2020 - 
2021 اجتماعـــه األول يـــوم الســـبت 
الموافـــق 25 يوليـــو 2020 عـــن ُبعد، 

عبر منصات التواصل المرئي.
وأسفر االجتماع عن توزيع المناصب 
على أعضاء المجلس لتكون تشكلية 
المجلـــس الجديـــدة كالتالـــي: ضياء 
عبد العزيز توفيقي رئيســـا للمجلس 
ومحمد علي الخزاعي نائبا للرئيس، 
رائـــدة  الســـر،  أميـــن  الجبـــل  جـــواد 
العلـــوي األمين المالي، رجاء الزياني 
والتدريـــب،  التقنيـــة  مركـــز  مديـــرة 
ريـــم العتيبـــي مديـــرة لجنـــة اإلعام 
والعاقات العامة، ريم خلفان مديرة 
األنشـــطة وخدمـــة المجتمـــع، أيمـــن 

ناصر مدير شؤون العضوية والمهنة 
وهيثم القحطاني مديـــر المؤتمرات 

والمنتديات.
 وشـــكر المجلـــس الجديـــد، مجلـــس 
اإلدارة السابق على جهوده المبذولة 
بجمعيـــة  االرتقـــاء  إلـــى  الراميـــة 
مؤكـــدا  البحرينيـــة،  المهندســـين 
حرصه على مواصلة مســـيرة النماء 
واالزدهـــار لمـــا فيـــه مصلحـــة وخير 
البحريـــن  فـــي  الهندســـي  القطـــاع 

ومهنة الهندسة بمختلفة مجاالتها.

توزيع مناصب مجلس إدارة “المهندسين” الجديد

استعراض إعداد تقارير الحوكمة البيئية واالجتماعية والشركات

“الوطني” يدعم تطوير مجالس اإلدارة من الكوادر النسائية

 )NBB( أعلن بنك البحرين الوطني
عـــن دعمـــه ألحدث حملـــة توعوية 
أعضـــاء  تطويـــر  برنامـــج  ُيطلقهـــا 
الكـــوادر  مـــن  اإلدارة  مجالـــس 
النســـائية، حيث تســـتعرض أهمية 
البيئيـــة  الحوكمـــة  تقاريـــر  إعـــداد 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات. 
وتأتـــي الحملـــة كجـــزء مـــن جهود 
لاســـتمرار  المذكـــور  البرنامـــج 
المعرفيـــة  القاعـــدة  بتوســـيع 
ذات  المواضيـــع  فـــي  للمشـــاركين 
ضمنهـــا  مـــن  بالقطـــاع،  الصلـــة 
سلســـلة “محادثات برنامج تطوير 
مـــن  اإلدارة  مجالـــس  أعضـــاء 
الكـــوادر النســـائية” التـــي يدعمهـــا 
ومعهـــد  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك 
جـــاءت  والتـــي   ،)EMIC( إيميـــك 
بعـــد قيام مشـــغل أســـواق رؤوس 
األموال، بورصة البحرين، بإطاق 
اإلرشـــادات التوجيهيـــة الطوعيـــة 
إلعـــداد تقاريـــر الحوكمـــة البيئيـــة 
الشـــركات  واالجتماعيـــة وحوكمة 
وأصحـــاب  المدرجـــة  للمؤسســـات 

المصلحة اآلخرين.
التـــي  األولـــى،  الجلســـة  وســـلطت 
ُعقدت مؤخًرا، الضوء على خلفية 
وأهميـــة تقاريـــر الحوكمـــة البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات. 
وتمـــت إدارتهـــا مـــن قبـــل كل مـــن 
مروة المســـقطي، مديرة التسويق 
بورصـــة  لـــدى  األعمـــال  وتطويـــر 
مديـــر  هـــال،  وإيليـــن  البحريـــن، 
المســـتثمرين  عاقـــات   – إداري 
والتأميـــن وشـــؤون الشـــركة لـــدى 
)البـــا(.  البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة 
وشـــهدت الجلســـة حضوًرا واســـًعا 

بعدد إجمالي بلغ 336 مشاركا.
وفـــي حديثه حول هـــذه المبادرة، 
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
البحرين الوطني، جان-كريستوف 
دورانـــد “بصفتنـــا البنـــك الوطنـــي، 
بتبنـــي  للغايـــة  فخـــورون  نحـــن 

مثـــل تلـــك المبـــادرات التـــي تقدم 
لموظفينـــا وغيرهـــم مـــن المهنيين 
عبـــر مختلـــف القطاعـــات، فرصـــة 
مميزة لتوســـعة معارفهم والتعرف 
أكثـــر حـــول هـــذا الموضـــوع الهام. 
الحوكمـــة  تقاريـــر  أصبحـــت  وقـــد 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات اليـــوم معياًرا للشـــركات 
تأثيـــًرا مباشـــًرا  الكبـــرى، وتمتلـــك 
علـــى تصنيفـــات الحوكمـــة البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات، 
لـــذا، أصبـــح مـــن الضـــروري التقّيد 
بهـــا واحتضانهـــا في المؤسســـات. 
ويســـهم التزامنا بهذه التقارير، في 
تعزيـــز عملنـــا بالتوافق مـــع أهداف 
التنمية المستدامة لألمم المتحدة 
فـــي  أفضـــل  بشـــكل  والمســـاهمة 
تحقيق الرؤية االقتصادية 2030”.

ومن جانبها، قالت مديرة التسويق 

بورصـــة  لـــدى  األعمـــال  وتطويـــر 
البحرين، مروة المسقطي “أطلقت 
معاييـــر  دليـــل  البحريـــن  بورصـــة 
واالجتماعـــي  البيئـــي  االفصـــاح 
والحوكمة )االســـتدامة( االختياري 
لتقارير الشـــركات المدرجة، ســـعًيا 
لتعزيـــز مؤشـــرات األداء الخاصـــة 
باالستدامة والشـــفافية في قطاع 
رأس المال. ويسعدنا أن نتمكن من 
اســـتعراض أهميـــة معاييـــر البيئية 
واالجتماعيـــة وحوكمة الشـــركات، 
وزيـــادة الوعي والفهم بشـــأن هذه 
المســـألة عبر منصات مثل: برنامج 
اإلدارة  مجالـــس  أعضـــاء  تطويـــر 
من الكوادر النســـائية، والجلســـات 
المتاحة لجميع الشركات المدرجة. 
وعليـــه، فقـــد أصبحنـــا أكثـــر قدرة 
علـــى تثقيف وتشـــجيع الشـــركات 
المدرجـــة باإلضافة إلى الشـــركات 

من مختلف القطاعـــات في مملكة 
البحريـــن عن أهمية إعـــداد تقارير 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
وحوكمة الشـــركات بما يساهم في 
تعزيـــز تصنيـــف الشـــركة المتعلـــق 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  بالحوكمـــة 
وحوكمـــة الشـــركات باإلضافة إلى 
قيمتهـــا. وسيباشـــر برنامج تطوير 
مـــن  اإلدارة  مجالـــس  أعضـــاء 
الكـــوادر النســـائية، تنظيم سلســـلة 
ســـتتناول  التـــي  الجلســـات  مـــن 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب 
والحكوميـــة ضمـــن هـــذا التقريـــر، 
وتقديمهـــا  اســـتضافتها  وســـتتم 
بمشـــاركة عدد من الجهات المعنية 

بهذا المجال”.
برنامـــج تطويـــر أعضـــاء  ســـيقوم 
الكـــوادر  مـــن  اإلدارة  مجالـــس 
النســـائية بتنظيم وإطاق سلســـلة 
مـــن الجلســـات التـــي ســـتركز على 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب 
والحكوميـــة في تقاريـــر الحوكمة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات، حيـــث ســـيتم تقديمهـــا 
الصلـــة  ذات  كيانـــات  قبـــل  مـــن 
هـــذه  مثـــل  فـــي  والمتخصصـــة 

الموضوعات.
ومـــن جهتهـــا، قالـــت مديـــر إداري 
– عاقـــات المســـتثمرين والتأمين 
وشـــؤون الشـــركة لـــدى ألبـــا، إيلين 
هـــال “لقـــد وفـــر برنامـــج تطويـــر 
مـــن  اإلدارة  مجالـــس  أعضـــاء 
الكوادر النســـائية المنصة المناسبة 
لعرض تجربة البا منذ بدء الشركة 
بالكشـــف عـــن أدائهـــا فـــي مجـــال 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة 
خـــال  مـــن  الشـــركات  وحوكمـــة 
تقارير االســـتدامة التي صدر أولها 
فـــي عـــام 2016، ممـــا ينعكـــس بما 
ال يـــدع مجاالً للشـــك على تصنيف 
الشركة في مجال الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات”.

األربعاء 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 - العدد 4306

الجلسة األولى 
شهدت حضوًرا 

واسًعا بلغ 336 
مشارًكا

تقارير الحوكمة 
أصبحت اليوم 

معياًرا للشركات 
الكبرى

أثناء اجتماعه 
األول عن ُبعد

ضياء توفيقي  محمد الخزاعي 



نالــت الممثلــة اللبنانية ســارة ابي كنعــان جائزة “أرض 
المبدعيــن” كأفضــل ممثل لبنانية فــي االحتفال الذي 
تضمن لوحات غنائية وموســيقية لبنانية وتأتي الجائزة 
مــن مؤسســة “ أرض المبدعيــن” برعاية وزيــر الثقافة 

اللبنانــي عبــاس مرتضى، وهــو يعتبر التكريم الســنوي 
الثانــي على التوالي في مركــز لقاء في الربــوة، والذي يهتم 

بتكريم مبدعين لبنان في حقول الطب والشــعر واإلعالم والتلحين والرياضة 
ورواد اإلبداع واالبتكار.

تعاقــدت الفنانــة الشــابة المصريــة دينا الشــربيني 
على بطولــة فيلم جديد مع المنتج محمد الســبكي 
والمؤلف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد بعنوان 
“ثانيــة واحدة” كاســم مؤقت لحين االســتقرار على 

اســم نهائي خالل الفتــرة المقبلة وتــدور احداثه في 
إطار اجتماعي اليت ويشاركها فيه عدد من النجوم منهم 

محمود حميدة ومصطفى خاطر وعال رشدي ليكون البطولة األولى لها في 
السينما بعد النجاح الذي القته في الدورة التليفزيونية.

أطلت منى الســابر والــدة الفنانة حال التــرك عبر برنامج 
atv live، وصرحــت بــأن عالقتهــا مع ابنتهــا جيدة وأنه 
مهما كانت المشــكالت التي بينهم، فهي ستظل ابنتها 
وأن الخالفات أمر وارد في أي أســرة، وأكدت بأنها ليست 

غاضبة من ابنتها؛ ألنها في مرحلة شــبابها وتمر بتقلبات 
ومتغيرات بســبب ســنها والجميع قد مر بهــذه المراحل في 

حياته، وعندما تطرق الحديث إلى زواجها مرة أخرى، فإشارات بأنها من الممكن 
أن تتزوج مرة أخرى على أن تتوفر شروط وعدة أمور في زوج المستقبل.

تصريحات السابربطولة سينمائيةأرض المبدعين لسارة
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حصلت مستشـــارة السعادة وصناعة جودة الحياة رسامة الكاريكاتير المدربة 
هاجـــر ناصـــر الفضالة مؤخًرا على شـــهادتين باعتماديـــات دولية في تخصص 
الســـعادة وجـــودة الحيـــاة، فبعد شـــهرين متواصلين مـــن المبادرات 
والمشـــاريع وســـاعات العمـــل الطويلـــة عن بعـــد حصلت على 
اعتماديـــة من جامعة بيركلـــي األمريكية بكالفورنيا صاحبة 
مركـــز الدراســـات العالمية في علـــم الســـعادة وباعتماد من 

معهد HAPPIITUDE بالهند. 
باإلضافة إلى شـــهادة سفير السعادة وصناعة جودة الحياة 
معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي واعتمادية 
من أكاديميتين أمريكيتين هما أكاديمية بريســـتول ونورث 
تكســـاس لتطوير القـــادة. وقالت الفضالـــة: “قررت أن 
انخـــرط فـــي مجال الســـعادة وجـــودة الحياة؛ ألن 
هنـــاك الكثيـــر ممـــن ال يعرفـــون كيفيـــة إســـعاد 
أنفســـهم سواء وظيفًيا أو اجتماعًيا أو أسرًيا 
لذلك أحببت مساعدتهم في هذا الجانب”. 
مـــن جانـــب آخـــر كانـــت رحلـــة الفضالة 
ممتعة وجميلة حســـب قولهـــا، وقالت 
إن الســـفير هـــي أعلـــى شـــهادة مهنيـــة 
في مجال الســـعادة، وقد تـــم نيلها بعد 
عدة أعمـــال ومبادرات علـــى أرض الواقع 
باإلضافة إلى الورش والبرامج التي تم تقديمها 

في هذا المجال.   

الفضالة سفيرة للسعادة وجودة الحياة

أعلنت مغنية 
الراب نيكي 

ميناج أنها 
تنتظر طفلها 

األول، ونشرت 
صورا لبطنها 

المنتفخة. وكتبت 
المغنية على 

انستغرام كلمة 
»حامل« إلى جانب 

صورة لها.

ــى ــ ــا األول ــه ــت ــاق ــط ــذ ان ــن ــن م ــي ــرب ــط ــم ــع ال وقـــفـــت مـ

“اإلذاعة” ودور كبير في مسيرة األغنية البحرينية

إلذاعـــة البحريـــن دور كبيـــر ومؤثر في 
مســـيرة األغنية البحرينية عبر سنوات 
طويلـــة ومنذ البدايـــات، فكانت بمثابة 
منهـــا  انبثـــق  التـــي  الواســـعة  البوابـــة 
نـــور األغنيـــة البحرينيـــة وذاع صيـــت 
كل  وجـــد  الـــذي  البحرينـــي  المطـــرب 
الدعـــم والمســـاندة مـــن القائميـــن على 
اإلذاعـــة ومنذ انطالقتهـــا األولى، وكما 
يذكر الباحث الفنان إبراهيم الدوســـري 
فـــي كتابـــه “ذاكـــرة األغنيـــة البحرينية 
1895 – 2011 “ في العام 1941 تفتتح 
إذاعـــة “التلغـــراف” في منطقـــة الحورة 
بالمنامـــة إبان الحـــرب العالمية الثانية، 
فتقـــوم اإلذاعـــة باســـتضافة المطربين 
البحرينيين لتقديـــم وصالتهم الغنائية 
ألول مـــرة، مـــن خـــالل اإلذاعـــة وعلـــى 
الهـــواء مباشـــرة، فتنطلـــق مـــن خاللها 
زويـــد  ومحمـــد  فـــارس  بـــن  أصـــوات 
وعبـــد العزيـــز بورقبة، ومحمد عیســـی 
عاليـــة، ويبـــدأ المطربـــون الشـــباب في 
ذلـــك الوقت مـــن أمثال يوســـف فوني 
وعلـــي وأحمـــد خالـــد، ومحمـــد راشـــد 
وعبـــدهللا  بشـــیر،  وفرحـــان  الرفاعـــي، 
بوشـــيخة وعنبر طراز، وعبدهللا أحمد 
فـــي التحـــرك بحيويـــة ونشـــاط إلبـــراز 
الغنائيـــة ومواهبهـــم  الفنيـــة  قدراتهـــم 
فـــي التلحين والغنـــاء والعزف على آلة 

العود، ويتنافسون فيما بينهم.
ويضيف الدوســـري.. وفي العام 1955 

يتـــم افتتـــاح إذاعة البحريـــن بالعدلية، 
لتســـجيل  كافـــة  المطربيـــن  فتدعـــو 
علـــى  الشـــعبية  الغنائيـــة  وصالتهـــم 
الهواء مباشـــرة، فيســـهر الجمهور على 
أصواتهـــم وأغانيهـــم، وبذلـــك تضيـــف 
إذاعـــة البحريـــن بإمكاناتهـــا المحدودة 
في ذلك الوقت، زخما إعالميا وشـــهرة 
للمطربين الشـــعبيين، فضال عن تقديم 
األجـــور والمكافـــآت الماليـــة المحفـــزة 
الفنـــي؛ بوصفهـــم  والداعمـــة لعطائهـــم 
رواد األغنيـــة الحديثـــة وكان للمرحوم 
إلذاعـــة  مديـــر  أول   ، كانـــو  إبراهيـــم 
البحريـــن ، الـــدور الكبيـــر فـــي تشـــجيع 
لتســـجيل  واســـتقطابهم  المطربيـــن 

أغانيهم في اإلذاعة. 
 لقـــد دأبت إذاعـــة البحرين منـــذ بداية 
إرســـالها على احتضان المطربين وهذا 
مـــا دفـــع الكثير منهم الـــى التفرغ للفن، 
ولم تكتف إذاعة البحرين بفتح المجال 
لسائر المطربين الشـــعبيين، بل فتحت 
المجال أيضا للفرق الموسيقية، وتزخر 

عديـــدة  بتســـجيالت  اإلذاعـــة  مكتبـــة 
لحفالت أســـرة هـــواة الفن الموســـيقية 
التـــي تأسســـت العـــام 65 وكذلك فرقة 
االنوار الموســـيقية التي تأسست العام 
1964 فضـــال عـــن تســـجيالت خاصـــة 
تمت في اســـتوديو اإلذاعـــة لعديد من 
مطربـــي الفرقتيـــن خالل الخمســـينات 

والستينات. 
ويتابع الدوسري ..منذ بداية السبعينات 
ومواكبـــة التطور النشـــاط الموســـيقي 
والغنائـــي فـــي البحرين بظهـــور العديد 
من الفرق الموسيقية، وتوجه مجموعة 
من المواهب الشابة للدراسة في معهد 
الموســـيقى العربية بالقاهـــرة، والمعهد 
العالـــي للموســـيقى بالكويـــت، وافتتاح 
أول معهـــد للموســـيقى فـــي البحريـــن 
على يد الفنان الراحل جاســـم العمران، 
وتأســـيس جمعية البحرين للموســـيقى 
والفنـــون الشـــعبية، كان لإلذاعـــة الدور 
البـــارز والمؤثـــر فـــي متابعـــة النشـــاط 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  الموســـيقي، 

مختلف القضايا الموســـيقية والغنائية 
المحليـــة والخليجيـــة والعربيـــة، وكان 
ذلـــك من خالل البرامج الثقافية الفنية 
والمقابـــالت والحـــوارات مـــع المغنيـــن 
والموســـيقيين، فـــكان لإلذاعـــي الالمع 
ســـعيد الحمد إســـهاماته الواضحة في 
إعـــداد وتقديـــم مجموعة مـــن البرامج 
الثقافيـــة الفنية ذات العالقة المباشـــرة 
باألغنية البحرينية الشعبية والحديثة، 
وكانت هناك إســـهامات في هذا الصدد 
لإلذاعـــي المخضـــرم راشـــد المعـــاودة، 
وفيصل جمعة، وحمـــد العامر، ومحمد 
وعائشـــة  المطاوعـــة،  وهـــدى  جمـــال، 
عبداللطيـــف،  وبدريـــة  عبداللطيـــف، 
راشـــد  وإبراهيـــم  محمـــد،  وفوزيـــة 
الدوســـري، ويوســـف محمد، ويوســـف 
الحمـــدان، وذلك خالل مشـــاركتهم في 
إعـــداد وتقديـــم العديـــد مـــن البرامـــج 
التـــي تســـتضيف الفنانيـــن البحرينيين 
في مجال الغناء والموســـيقى، وكذلك 
المواهب الشـــابة الجديدة، وسائر تلك 
البرامـــج كانـــت تحـــت إدارة وإخـــراج 
فنـــي بديع بفضل المخرجين من أمثال 
عبدالواحـــد درویـــش، ونبيـــل العلـــوي، 
وعبدالرحمـــن عبـــدهللا مديـــر اإلذاعـــة 
الســـابق، والمرحـــوم إبراهيـــم عيســـى، 
وعبدالنبـــي حســـين،  ومحمـــد حســـن، 
بومطيـــع،  وجميلـــة  الجابـــر،  ومحمـــد 

والمخرجين الشباب.

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك.

من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك.

أنت واقعي وعملي وال تحب العيش في األحالم.

المهم أن تنظم أفكارك، وعليك أن تعتني 
بصحتك.

قد تشعر بالتشوش، وعليك أن تتأنى في 
أقوالك.

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك إليجاد 
حلول.

ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم االلتفات 
للماضي.

تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع باألفكار 
والنشاط.

لديك القدرة على اإلقناع، وعليك أن تنتهز 
الفرص.

عليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك قبل كل 
شيء. 

عليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك.

ال تتكلم عن حياتك الشخصية وحافظ على 
الكتمان.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

الساحة المسرحية المحلية تتحدى “كورونا” بعروض عن ُبعد
ســـتكون العـــروض المســـرحية فـــي عيـــد 
األضحـــى المبارك هذا العام مختلفة تماما 
عن الفترات السابقة بحكم ظروف التباعد 
االجتماعـــي وقضية جائحة كرونا، بيد أن 
ذلـــك لم يمنـــع الفنان البحرينـــي من العمل 
واالجتهـــاد والبقـــاء قريبـــا مـــن الجماهير، 
ولهذا ســـوف تعـــرض فـــي البحرين خالل 
أيـــام العيـــد أعمـــاال مســـرحية “عـــن بعـــد”، 
وهي ..المســـرحية األولى “خـــال الكلفس” 
من فكرة وإخراج الفنان ســـامي رشـــدان، 

وتأليف محمود العلوي عبر “اليوتيوب”. 
 المســـرحية مـــن بطولـــة نخبة مـــن نجوم 
الفـــن فـــي البحريـــن، ومنهم حســـن محمد 
وإبراهيم عيســـى والقديرة سلوى بخيت، 
وســـامي رشدان، جعفر التمار حمد عتيق، 

معالـــي عطية، البســـام علي، أمير دســـمال 
وآخـــرون، وتتطرق المســـرحية لمجموعة 
قالـــب  فـــي  االجتماعيـــة  القضايـــا  مـــن 

كوميدي.
الفنـــان حمـــد  قـــال  التجربـــة  هـــذه  وعـــن 
عتيـــق لــــ “البالد..الشـــك أن جائحـــة كرونا 
قـــد أثـــرت علـــى الحركـــة المســـرحية فـــي 
مختلـــف دول العالـــم، ولهذا أتجـــه الكثير 
من المنتجين إلى عرض مســـرحياتهم عن 
طريـــق األنترنت أو “عن بعـــد” ونحن على 
ثقـــة تامة أن الجمهور ســـيتابع مســـرحية 
“خـــال الكلفـــس” عنـــد عرضهـــا علـــى قناة 
عـــن  خلفيـــة  يمتلـــك  ألنـــه  اليوتيـــوب”؛   “
أحداثهـــا الكوميدية عند عرضا قبل فترة، 

وستكون وجبة دسمة لكل أفراد العائلة.
وبـــدوره، أوضـــح الفنـــان أمير دســـمال أن 

انشـــغال الســـاحة الفنية خالل أيـــام العيد 
حتـــى ولـــو كانت األنشـــطة عن ُبعـــد، فهذا 
على األقـــل يخفف على النـــاس ويجعلهم 
يعيشـــون البهجـــة كمـــا فـــي األيـــام التـــي 
ســـبقت جائحـــة كورونـــا، وســـتزول هـــذه 
األزمـــة وتعـــود الســـاحة المســـرحية فـــي 
البحريـــن إلـــى ســـابق عهدها وكمـــا عرفها 
الناس، ساحة نشطة وتقدم كل ما يرضي 

الجمهور. 
والمسرحية الثانية هي مسرحية األطفال” 
كانديـــز أيالنـــد” عبـــر المنصـــة اإللكترونية 
مـــن تأليـــف عثمـــان الشـــطي إخـــراج فهد 
زينل وســـاعد في اإلخراج عبدهللا يوسف 
المســـرحية  وأغانـــي  عجاجـــي،  وحســـن 
ألحان وتوزيـــع الفنان محمد قمبر، مصمم 
إضاءة، عيســـى خليفه، إشراف عام، خالد 

الجودر ونســـرين ســـروري ومكياج، سارة 
أمـــا  الشـــايجي وأزيـــاء زهـــرة الحمـــادي. 
البطولـــة، فلـــكل مـــن فاطمـــة عبدالرحيم، 
حسن محمد البسام، علي نسرين سروري، 

فهد سال، زينب محمد.

29 يوليو

 1868
عشـــر  الرابـــع  التعديـــل  إقـــرار 
علـــى الدســـتور األميركـــي بعـــد 
أن وافقـــت عليـــه ثالثـــة أربـــاع 
الواليـــات األميركيـــة. ويضمـــن 
حقـــوق المواطنـــة لألميركييـــن 
األفارقة ويمنحهم كل الحقوق 

واالمتيازات.

 1870
وضع قانون دار الكتب المصرية األول والئحة نظامها.

 1881
وصول أول سفينة تحمل يهودا روسا إلى ميناء نيويورك األميركي.

 1899
التوقيع على إعالن الهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة.

 1900
اغتيال ملك إيطاليا أومبيرتو األول على يد جايتانو بريسي.

 1921
أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي االشتراكي األلماني.

وديعة الوداعي

أسامة الماجد

محرر مسافات
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الفنان العراقي الكبير حضيري بوعزيز في االذاعة مع الشاعر الشيخ أحمد الخليفة
ومدير االذاعة إبراهيم كانو وخلفهم المذيع حسن كمال

برنامج ركن األطفال - من اليمين وقوفا بروين زينل، عبدالرحمن عبدالله، عتيق سعيد، 
لطيفة الحمد، ومن اليمين جلوسا عائشة أحمد، عبدالرحمن عبدالله، علي الكويتي، 

زهير العبسي، سعيد الحمد، خليفة البنعلي، خميس الشروقي، أحمد الجميري
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عرض أولي خاص للفيلم السعودي »شمس المعارف«
تــم مؤخــرا تقديــم العــرض األول للفيلــم الكوميــدي الســعودي »شــمس المعــارف«، في 
احتفاليــة حضرهــا عدد من نجوم الفن الســعودي ومشــاهير السوشــال ميديا، وســط 
تغطيــة موســعة مــن قبــل اإلعــام الذي حــرص على تغطيــة الحدث، وذلــك بعد أن تم 

عرض الفيلم في وقت سابق في احتفالية مماثلة بمدينة جدة.

مـــن جانبه، قال الفنان صهيب قدس: نحن 
ســـعداء جًدا بعمـــل عرض ثاٍن فـــي مدينة 
الرياض بعد مدينة جدة، موضًحا أن فيلم 
»شـــمس المعـــارف« يتنـــاول قضايـــا مهمـــة 
جـــًدا أبرزها صناعـــة المحتوى الســـعودي، 
بـــدًءا مـــن التســـعينات الميالديـــة، مـــروًرا 
بأهـــم الفتـــرات الحالية، تحديـــًدا في العام 
2010، ويتكلم عن اإلرث كامال في صناعة 
المحتوى ابتداء من هرم صناعة المحتوى 
الفني الســـعودي »طاش ما طاش«، ومروًرا 
موقـــع  طريـــق  عـــن  المحتـــوى  بصناعـــة 
اليوتيـــوب، ووصوال إلى الجانب المشـــرق 

للمحتوى الفني السعودي.
أن  ســـوليوود  لموقـــع  »قـــدس«  وأكـــد 
المســـتقبل لصناعة الفن الســـعودي مشرق 
جـــًدا، قائـــالً: »لدينـــا األرض الخصبـــة التي 
تمكننا مـــن خلق العديد من األعمال الفنية 

بواســـطة القصص التي نملـــك الكثير منها، 
بجانـــب تميزنـــا بوجـــود مجموعـــة جيـــدة 
مـــن المواهـــب واإلمكانات التي تســـتطيع 
تحويل كل القصص إلى أعمال ســـينمائية 
ملموســـة«، مضيًفا أنه سيتم في المستقبل 
القريـــب توفيـــر منصـــة يمكـــن للجميـــع أن 

يروا قصصهم من خاللها.
وحول الدعم المنتظر من قبل هيئة األفالم 
لصنـــاع الســـينما في المملكـــة، بّين »قدس« 
أنهم يأملون أن تقوم الهيئة بتقديم الدعم 
المـــادي والمعنـــوي ألهمية ذلـــك، خصوًصا 
إذا مـــا علمنـــا أن مجـــال صناعـــة األفـــالم 
يعـــد من أهـــم الصناعـــات عالمًيـــا، ووجود 
هيئـــة مثـــل هيئـــة األفالم شـــيء مســـاعد 
ومفيـــد للصناعة، ومـــن الطبيعي أن تكون 
لدينا احتياجات كصناع أفالم، ســـواء في 
عمليـــات اإلنتـــاج، أو فـــي عمليـــات ما قبل 

اإلنتاج وغيرها. 
تـــم  المعـــارف«  »شـــمس  فيلـــم  أن  ُيذكـــر 
ترشـــيحه مـــن قبـــل إدارة مهرجـــان البحـــر 
الســـينمائي الدولي، الفتتاح الدورة األولى 

قبل أن يتم إلغاء المهرجان بسبب جائحة 
كورونـــا، وهـــو مـــن بطولة صهيـــب قدس، 
وبـــراء عالم، وإســـماعيل الحســـن، وأحمد 

صّدام، وإخراج فارس قدس.

أصبح فيلم The Old Guard من بطولة تشارليز ثيرون األن ضمن  «
قائمة أكثر 10 أفالم مشاهدة في تاريخ نتفيلكس بعد أسبوع فقط من 
إصداره. تتوقع نتفيلكس أن يشاهده 72 مليون مستخدم في األسابيع 

األربعة األولى من إصداره.
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كشــفت OSN عــن عــرض أكثر من 30 عمــا من األفام العربية المســتقلة القصيرة 
الحائزة على جوائز، وتدعو الشبكة عشاق السينما العربية االستمتاع بهذه القائمة 
المميزة، حيث ســيتم عرضها مرفقًة بترجمة مكتوبة حصريا على OSN وتطبيقها 
الخاص بالمشــاهدة أوناين ابتداًء من 31 يوليو، ومنها أفام من مملكة البحرين، 
وتــم عرض مجموعــة األفام القصيرة في أرقى المهرجانات الســينمائية العالمية، 

التي ُأقيمت في كان وبرلين والبندقية ولوكارنو وتورنتو ودبي.

مـــن أهـــم األفـــالم البحرينيـــة التـــي تـــم 
اختيارهـــا للمشـــاهدة ضمـــن المجموعـــة 
المركـــزي“  و“الســـوق  آب“  ”بيـــك  فيلـــم 
للمخـــرج البحرينـــي المبـــدع صالح ناس 
بعـــد أن حصـــد مع الفيلمين علـــى العديد 

من الجوائز الدولية.
ويتنـــاول فيلـــم ”بيـــك آب“ قصـــة فتـــاة 
تشـــعر بالحرج الشديد من سيارة والدها 
القديمـــة، تتفـــادى الفتـــاة والدهـــا الـــذي 
المدرســـة  بوابـــة  ينتظرهـــا يوميـــا عنـــد 
ســـيارته  بســـبب  المنـــزل،  إلـــى  ليقلهـــا 
القديمـــة المتربـــة. وعلـــى رغـــم أســـلوبها 
المتعالـــي فـــي التعامـــل معه، يقـــرر األب 
أن يغيـــر نظرتهـــا تلـــك فـــي أحـــد األيام، 
فيأخذهـــا فـــي رحلـــة للصيـــد علـــى أحد 
الســـواحل. الرحلـــة التـــي تبدأهـــا الفتـــاة 
باشـــمئزاز بالغ، ســـرعان ما تنتهي بشكل 
مختلـــف، وبفهم أعمـــق لوالدها وطريقة 
تفكيره، وهو أيضا يتناول قضية شـــائعة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وهـــي قضية 
االنفصـــال بيـــن األبنـــاء اليافعيـــن وبيـــن 

والديهـــم، وهـــو يطرح هـــذه القضية في 
محيـــط بحرينـــي، مـــا يمنح المشـــاهدين 
مـــن جميـــع أنحـــاء العالم فرصـــة فريدة؛ 
للتعـــرف إلـــى جانب من الثقافـــة العربية 
والبحرينيـــة من هذا الزاويـــة. الفيلم من 
بطولـــة الفنان البحرينـــي المبدع جمعان 

الرويعي والممثلة الشابة حوراء فؤاد.
واختـــارت أيضـــا المنصـــة الفيلـــم الثاني 
”الســـوق  فيلـــم  وهـــو  نـــاس،  لصالـــح 
المركزي“، والذي يروي قصة صبي يعمل 
فـــي الســـوق المركزي، حيث يقـــوم بنقل 
المشـــتريات وتوصيلها، وتأتيـــه الفرصة 
لكســـب مبلغ مالي كبير مـــن خالل حلب 
عنـــزة فـــي حظيـــرة مجـــاورة، وهـــو مـــن 
ببطولـــة عبدهللا حســـن، وهو مـــن تأليف 
وإخـــراج صالح ناس ومن تصوير شـــاكر 
بـــن يحمـــد، وموســـيقى تصويريـــة مـــن 
تأليف المايسترو البحريني محمد حداد، 
وقام بتصميم الصوت عبدهللا جمال وتم 
التســـجيل بواســـطة عادل محمود، وهو 
Elements Cine Produc� إنتـــاج  مـــن 

tions، بعـــد أن حصـــل على دعـــم جزئي 
من هيئة البحرين للثقافة واآلثار وإنجاز 
التابـــع لســـوق مهرجان دبي الســـينمائي،  
وشارك ”الســـوق المركزي“ للمبدع صالح 
نـــاس فـــي عـــدد مـــن مهرجانـــات األفالم 
العربية والدوليـــة، وحقق جوائز وصدى 

طيبا.
 وتعليقـــًا علـــى ذلـــك، قالـــت روال كـــرم، 
لقســـم  باإلنابـــة  التنفيذيـــة  الرئيســـة 
بيـــان  فـــي   OSN المحتوى في شـــبكة
نوفـــر  أن  “يســـعدنا  رســـمي:  صحفـــي 
لمشـــتركينا أفضـــل مـــا قدمتـــه الســـينما 
العربية المســـتقلة؛ لتســـليط الضوء على 
هذه األفالم التي تســـتحق المشاهدة، إذ 
عـــادًة ما يقتصـــر عرضها علـــى العروض 
ومهرجانـــات األفالم الخاصة؛ لذا يســـرنا 
أن نقـــدم هـــذا اللـــون المميـــز مـــن الفـــن 
للمشـــاهدين فـــي المنطقـــة، وأن نشـــجع 
صّنـــاع األفـــالم العـــرب من خـــالل عرض 

أكثـــر من 30 من أفالمهـــم القصيرة على 
منصتنـــا، علـــى قناة OSN ياهـــال ســـينما 

وتطبيق OSN للمشاهدة أونالين”.
القصيـــرة  األفـــالم  قائمـــة  فـــي  ويأتـــي 
المتحركـــة  الرســـوم  فيلـــم  أيضـــا 
قصـــة  يـــروي  اإلماراتي كرومة، الـــذي 
محاوالتـــه  ويصـــور  موهـــوب  صبـــي 
الحثيثـــة لتحقيق النجاح والســـعي وراء 
أحالمه بعيدا عن والديه ويختبر أقصى 
فـــي  الفيلم ُعـــرض  إمكاناته. وُيذكـــر أن 
أكثـــر من 70 مهرجانـــا ســـينمائي حـــول 
العالـــم، وحصـــد ثمانـــي جوائـــز بمـــا فـــي 
ذلـــك جائزة أفضل فيلم رســـوم متحركة 
في مهرجان بيناين الســـينمائي، وجائزة 
وورلـــد  مهرجـــان  فـــي  الفضيـــة  ريمـــي 
الدولـــي،  الســـينمائي  فيست-هيوســـتن 
وجائـــزة أفضـــل فيلم قصيـــر دولي وافد 
للســـينما  الدولـــي  كوريـــا  مهرجـــان  فـــي 

الوافدة.

تـــم  األردني عيني، الـــذي  الفيلـــم  أمـــا 
إنتاجه بتقنيـــة إيقـــاف الحركة، فيحكي 
والدتهمـــا  مـــن  يهربـــان  صبييـــن  قصـــة 
للحـــاق بأحالمهمـــا الموســـيقية، لينتهـــي 
بهمـــا المطـــاف وجهـــا لوجـــه مـــع مخاطر 
جوائـــز  بمســـابقة  الفيلـــم  الحرب. وفـــاز 
أكثـــر  وحصـــد  الطـــالب،  أكاديميـــة 
من 20 جائـــزة دولية، بما في ذلك جائزة 
أجنبـــي  فيلـــم رســـوم متحركـــة  أفضـــل 
التـــي تقدمهـــا أكاديمية الفنـــون والعلوم 
الســـينمائية، وجائزة أفضل فيلم رســـوم 
متحركة فـــي مهرجان لبنان الســـينمائي 
الدولـــي، وجائزة أفضـــل فيلم قصير في 

مهرجان فاليتا السينمائي.
وتدور أحداث فيلم الدراما الفلسطينية، 
األردن،  وَعَجل، فـــي  أوالد  خمســـة 
بمســـاعدة  يقـــوم  أب  قّصـــة  ويحكـــي 
مـــع  صغيـــر  صـــراع  مـــن  ابنه ليخـــرج 
جيرانه. ويلتقـــي آبـــاء األوالد لمناقشـــة 
المشـــكلة التـــي مـــا تلبـــث أن تخـــرج عن 
ســـيطرة األب وتضعه في اختبار لمبادئه 
وأخالقه. أحـــداث الفيلـــم مقتبســـة عـــن 
قصة قصيـــرة لألديب األمريكي رايموند 
كارفر بعنوان دراجات هوائية وعضالت 
مـــن  عـــددا  الفيلـــم  حـــاز  وســـجائر. وقد 
الجوائـــز مثـــل جائزة الوهـــر الذهبي في 
مهرجان وهـــران الدولي للفيلم العربي، 
وجائزة الســـعفة الفضية في مهرجان 
المكسيك السينمائي الدولي، وجائزة 
الخنجر الذهبي في مهرجان مســـقط 

السينمائي الدولي.
الدرامـــا  فيلـــم  ويحكـــي 
الذئـــب  الـــواوي،  اللبناني الجفـــت، 

والصبي قصـــة االنتقـــال مـــن الطفولة 
علـــى  الضـــوء  وتســـّلط  الشـــباب  إلـــى 

يبـــدو  الـــذي  العنـــف  جوهـــر 
بريئـــا بشـــكل ظاهـــري 

صيحـــة  ليكـــون 
ضـــد  تحذيـــر 
أخطـــار األكاذيب 

وإساءة تقدير خطر األعداء والمشاركة 
بأعمـــال توّســـع دائـــرة الثأر. وقـــد ُعرض 
من 20 مهرجانـــا  أكثـــر  فـــي  الفيلـــم 
ســـينمائيا دوليـــا بمـــا فيها مهرجـــان كان 
القائمـــة  إلـــى  وصـــل  الســـينمائي. كما 
األوســـكار  للدورة 89 لجوائـــز  القصيـــرة 
عـــن فئـــة أفضـــل فيلـــم روائـــي قصيـــر، 
وحصـــل على جائزة لجنـــة التحكيم في 
مهرجـــان شـــورت تـــو ذا بوينـــت الدولي 

لألفالم القصيرة.
كما سيتم عرض فيلم الدراما التاريخية 
األردني الببغاء، الـــذي يروي قّصة عائلة 
يهوديـــة تهاجـــر مـــن المغـــرب وتحـــاول 
فـــي  الجديـــدة  فـــي حياتهـــا  االســـتقرار 
حيفـــا فـــي فلســـطين ســـنة 1948، لتجد 
ببغاء متروكة في منزلها الجديد. الفيلم 
المســـتقل من بطولـــة النجمة التونســـية 
هنـــد صبـــري، وقـــد شـــارك فـــي العديـــد 
الدوليـــة  الســـينمائية  المهرجانـــات  مـــن 
وحصـــل على جائزة لجنـــة التحكيم في 
كّل مـــن مهرجان مالمو للســـينما العربية 
ومهرجـــان الفيلـــم العربي توين ســـيتيز 

الذي تنظمه مؤسسة مزنة.

”OSN“ المخرج صالح ناس يتألق بأفالمه القصيرة في

طارق البحار

المركــزي” ضمــن مجموعــة عربيــة للمشــاهدة “الســوق  و  ”بيــك آب“  اختيــار أفالمــه 

المخرج المبدع صالح ناس

فيلم “السوق المركزي”فيلم “بيك آب”
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قوس قزح وسحب كثيفة تغيم على سماء مدينة 
دورتموند، غربي ألمانيا يوم األحد الماضي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

استثمرت عارضة األزياء الفلسطينية 
األصــل جيجي حديد الوقــت الطويل 
الــذي قضتــه فــي البيــت بعــد جائحــة 
بهــا  خاصــا  منــزال  وصممــت  كورونــا، 
لمســة  فيــه  تبــرز  مزخــرف  بأســلوب 

الشرق األوسط “كف الحسد”.
ويتميــز منــزل عارضة األزيــاء بألوانه 
مــن  زوايــاه،  تفــارق  ال  التــي  الزاهيــة 
غرفــة المعيشــة، إلــى المطبــخ، وحتى 
الحمــام، وإلــى جانــب التصميم األنيق 
لغرفة المعيشــة، تبرز لمسة من الشرق 
األوســط فيــه، وهــي الخــرزة الزرقــاء 
وُيؤمــن  الغرفــة.  زينــت طاولــة  التــي 
الكثير من األشخاص بالخرزة الزرقاء 
لطــرد األرواح الشــريرة وإبعــاد العيــن 
والحسد.  ومن خالل حسابها الرسمي 

في موقع “إنستغرام”، شاركت عارضة 
األزياء األميركية وفلسطينية األصل، 
جيجــي حديــد، مجموعــة مــن الصــور 
الــذي  الجديــد  المنــزل  ُتظهــر  التــي 
صممتــه بنفســها، بحســب مــا كتبتــه. 
وأشــارت حديــد عبــر “إنســتغرام” إلــى 
أنهــا أمضــت العام الماضــي بأكمله في 
تصميــم هــذا المنــزل، والــذي وصفتــه 
و”بقعــة  شــغفها”،  “مشــروع  بأنــه 

األحالم”.
وأضافت “بالطبع تم تجميع كل شيء 
مباشــرة قبــل خضوعــي للحجر خارج 
لــكل  متحمســة  ولكننــي  المدينــة.. 
الوقت الذي سأمضيه الستمتع بجميع 
الزوايــا الخاصة التي ُأنشــئت من قبل 

بعض المبدعين المفضلين لدي”.

منزل جيجي حديد “بلمسة الشرق األوسط”

النتقــاد  اليونــان  وزراء  رئيــس  تعــرض 
مروحيــة  الســتخدامه  معــارض  حــزب 
مــع  لالحتفــال  رحلــة  خــالل  عســكرية 
الممثــل األميركــي توم هانكــس وزوجته 
ريتــا ويلســون بحصولهما على الجنســية 

كيرياكــوس  الــوزراء،  رئيــس  شــارك  “إنســتغرام”،  علــى  منشــور  وفــي  اليونانيــة. 
ميتســوتاكيس، صــورة يظهــر فيها هــو وزوجته ماريفا غرابوســكي فــي اجتماع مع 

هانكس وويلسون اللذين كانا يرفعان جوازي سفرهما اليونانيين الجديدين.
وكتــب ميتســوتاكيس فــي المنشــور قائــال: “ريتــا ويلســون وتــوم هانكــس أصبحــا 
اآلن مواطنيــن يونانييــن فخوريــن”. ومنحــت اليونان الجنســية لهانكس وويلســون 
وابنيهما، اعترافا بالمســاعدة التي قدمتها األســرة في جمع األموال لضحايا حرائق 
غابــات مميتــة بالقــرب مــن أثينــا عــام 2018. ولدى ويلســون، وهي ممثلــة ومنتجة، 
أصــول يونانيــة وبلغاريــة. واتهــم حــزب ســيريزا المعارض الرئيســي رئيــس الوزراء 

باستخدام مروحية عسكرية يونانية “كسيارة أجرة شخصية”.
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