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بــارك  البحث عــن  كــابــوس  انتهى  أخــيــرا 
تعد  ــم  ول الطبي  السلمانية  مجمع  فــي 
“بـــــــارك” مشكلة  عـــن  ــبــحــث  ال مــشــكــلــة 
لمترددي السلمانية كما كانت أمس، بعد 
الذي  المتميز  المعماري  المشروع  انتهاء 

نفذته شركة إدامة  أمس األول.
في  للسيارة  الــدخــول  رســوم  وستكون 
أول ساعة 300 فلس ألول ساعة، و400 
فلس لكل ساعة إضافية، ويضم الموقف 
8 مــتــاجــر فــي الــطــابــق األرضــــي، وفيه 
نقاط دفع ذاتي، و4 مصاعد للمترددين، 

ومصعدان لألسرة الطبية.

“باركات السلمانية” يضم 8 متاجر و6 مصاعد

)٠٩(

“التربية” تعتمد خطة البعثات للعام الدراسي الجديد
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

خطة  النعيمي  ماجد  والتعليم  التربية  وزيــر  اعتمد 
في  ــك  وذل  ،2021  -  2020 الــدراســي  للعام  البعثات 
إذ  بــالــوزارة،  المختصة  الجهة  إليه من  ُرفــع  ضوء ما 
دراسية،  ومنحة  بعثة   2485 توفير  الخطة  شملت 
الحاصلين  المتفوقين  الطلبة  جميع  يحصل  بحيث 

على 90 % فما فوق على بعثة أو منحة دراسية.
ودعت إدارة البعثات والملحقيات الطلبة المتفوقين 
 -  2019 الــدراســي  للعام  الــعــامــة  الــثــانــويــة  خريجي 
2020 من المدارس الحكومية والخاصة والحاصلين 

والراغبين  فأكثر،   %  90 بنسبة  تراكمي  معدل  على 
لهذا  الــوزارة  للتنافس على بعثات ومنح  التقدم  في 
لــوزارة  اإللكتروني  الموقع  على  الدخول  إلــى  العام، 
 )www.moe.gov.bh( التربية والتعليم على العنوان
العنوان  على  اإللكترونية  الحكومة  موقع  زيــارة  أو 
التسجيل  إجــراءات  الستكمال   )www.bahrain.bh(
للبعثات، اعتباًرا من االثنين 10 أغسطس 2020 حتى 
الطلبة  2020. ودعت اإلدارة  13 أغسطس  الخميس 
الذين لم تصلهم األرقام السرية للتسجيل اإللكتروني 

الدعم  رقم  عبر  التواصل  إلى  النقالة  هواتفهم  على 
it.sup-( أو عبر البريد اإللكتروني )17278479 )الفني 

.)port@moe.bh
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجـ عليه  نصت  بما  ــا  ــتــزاًم وال  
ــا، فــإن  الــصــحــيــة فــي ظــل انــتــشــار فـــايـــروس كـــورونـ
يقتصر  ســـوف  لــاســتــفــســار،  اإلدارة  مــع  ــتــواصــل  ال
ــام الــتــالــيــة:  ــ عــلــى االتـــصـــال عــبــر الــهــاتــف عــلــى األرقـ
 )17873564  17873302-17896789-17873280-(

من الساعة الثامنة صباًحا حتى الواحدة ظهرا.

0606091511

هاشم ودعيج يدخالن سباق الهدافينوظائف ال تحتاج إلى شهادة“حماس” تطلق صواريخ تجريبية98.2 مليون دينار لتحديث المصفاةخفافيش في باربار
يعاني سكان منزل في منطقة  «

باربار من كثرة لجوء الخفافيش 
لبيتهم لإلقامة الليلية ثم 

يغادرون مع طلوع الشمس. 
وقالت ربة البيت لـ “البالد” إنها 

شعرت بالذعر، واصطاد زوجها 4 
خفافيش حتى اآلن.

طرحت شركة “بابكو” في مجلس  «
المناقصات والمزايدات أمس 

مناقصة لتوفير خدمة اإلدارة الكاملة 
لمحفز وحدة التكسير الهيدروجيني 

 Advanced( تقدمت إليها شركة
Refining Technologies LLC( بنحو 

98.2 مليون دينار.

أطلقت كتائب عز الدين القسام  «
الجناح العسكري لحركة حماس 

صباح اإلثنين دفعة من الصواريخ 
“التجريبية” من قطاع غزة باتجاه 

البحر، بعد ساعات على شن 
الطيران الحربي اإلسرائيلي غارة 

على موقع لها.

ظلت الشهادة الجامعية على مدى  «
عقود طويلة عاماًل أساسًيا للحصول 

على الوظائف في السوق، لكن 
بفضل التطور التكنولوجي الذي 

نشهده حالًيا تغير التوجه، وأصبحت 
هناك وظائف تقنية تعتمد على 

المهارة والخبرة العملية.

دخل العب الرفاع سيد  «
هاشم عيسى والعب 

البسيتين عبدالله دعيج 
الحشاش، سباق التنافس 

في الئحة هدافي الدوري، 
بعدما زارا الشباك في 

مناسبتين في هذه الجولة.

صفقة مالية للتســتر على عمليات تمويل لتســليح الميليشيات

تسجيل يكشف تورط قطر بدعم “حزب اهلل”

دبي - العربية.نت

كشف تسجيل صوتي مسرب بين ضابط 
مــخــابــرات غــربــي ومــايــكــل إنــاكــر، المدير 
العامة،  للعاقات   WMP لشركة  التنفيذي 
السفير  إلــى  اإلشـــارة  جــرت خاله  حيث 
الـــقـــطـــري لــــدى بـــروكـــســـل، عــبــدالــرحــمــن 
الخليفي عدة مرات، ومحاوالته منع نشر 
بــاده لحزب هللا من خال  أخبار تمويل 

صفقة مالية.
ــدت ذلـــك الــصــحــافــة األلــمــانــيــة التي  وأكــ
بروكسل،  لــدى  الــدوحــة  “سفير  إن  قالت 
 750 دفــع  عــرض  الخليفي،  عبدالرحمن 
ــد مــوظــفــي أجــهــزة  ــى أحــ ــ ــف يـــــورو إل ــ أل
االستخبارات الغربية؛ لكي يلتزم الصمت 
بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل 

حزب هللا”.
تسايت”  “دي  صحيفة  ذكـــرت  بـــدورهـــا، 
األلمانية أنه “في بداية 2019، عقد إناكر 
وضابط المخابرات والدبلوماسي القطري 

لقاء غــداء عــرض فيه الـــ 750 ألــف يورو 
لتأمين صمت جيسون، مسؤول األمن”.

عمليات  عن  الكشف  تم  التفاصيل،  وفي 
لتسليح  األخــيــرة  الشرعية  غير  التمويل 
عناصر حزب هللا بمعدات عسكرية تشكل 
مــصــدر خــطــر يــهــدد الـــقـــوات األمــيــركــيــة 

المتمركزة في قطر نفسها.

تــم الــتــقــاط طـــرف الــخــيــط لــهــذه الحلقة 
للجماعات  القطري  التمويل  مسلسل  من 
الراديكالية واإلرهابية حول العالم عندما 
تمكن عنصر استخباراتي ألماني الجنسية 
وهمي  أسلحة  مبيعات  مــقــاول  زرع  مــن 
كجزء من عملية شراء المعدات العسكرية 

في قطر لصالح حزب هللا.

أمين عام حزب الله حسن نصرالله ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد

أكـــد وزيـــر الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي الــشــيــخ ســلــمــان بن 
مملكة  أن  خــلــيــفــة  آل  خــلــيــفــة 
وثبات  بعزم  تــواصــل  البحرين 
أهدافها  تحقيق  نحو  خطواتها 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــمـــنـــشـــودة عــلــى 
التحديات  األصعدة كافة، رغم 
أسعار  انخفاض  جــراء  الناتجة 

النفط باألسواق العالمية.
الـــخـــطـــط  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت   
والمبادرات والجهود كافة تأتي 
مــن نــهــج عــمــٍل واضــــح لفريق 
السلطتين  البحرين من أعضاء 
ــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ومــــــؤســــــســــــات الـــقـــطـــاعـــيـــن 
والمواطنين  واألهــلــي  الــخــاص 

والمقيمين، الذي يؤكد على أن 
المصلحة  هي  الوطن  مصلحة 
في  دوًمــا  المواطن  وأن  العليا 

المقام األول.
مــســتــمــر  الـــعـــمـــل  أن  وأضـــــــاف 
ــيـــق الـــنـــمـــو  ــقـ ــحـ ــة تـ ــ ــل ــواصــ ــمــ ــ ل
اإليجابي لاقتصاد الوطني مع 
تحقيق أهداف برنامج التوازن 
تعزيز  فــي  يسهم  بــمــا  الــمــالــي، 
االقتصادية  التنمية  مــبــادرات 
ومواصلة خلق الفرص النوعية 

أمام المواطنين.
بعزمه  البحرين  فريق  أن  وأكد 
على  قـــادر  وتكاتفه  وعزيمته 
ــتــحــديــات بــمــا يــعــود  تـــجـــاوز ال

بالخير على الجميع.

وزير المالية: فريق البحرين 
لديه العزم لتجاوز التحديات

)٠٣(

)٠٥(

مجلــس الــوزراء: التوجيهــات الملكية دعمت جهــود الحكومة في محاصــرة الجائحة

انخفاض اإليرادات الفعلية هذا العام 

المنامة - بنا

األعلى  القائد  نائب  العهد  ولــي  تــرأس 
الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
الكلمة  الوزراء بمضمون  وأشاد مجلس 
ــبــاد  الــســامــيــة الـــتـــي وجــهــهــا عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
آل خليفة بمناسبة حلول عيد األضحى 
توجيهات  أن  المجلس  مؤكًدا  المبارك، 
ــعــاهــل لــلــحــكــومــة قـــد دعــمــت  جــالــة ال
كورونا  جائحة  محاصرة  في  جهودها 

المستجد وإبقاء الوضع الصحي بخير.
ــعـــرض مــجــلــس الـــــــــوزراء نــتــائــج  ــتـ اسـ
األقفال نصف السنوية الفعلية للوزارات 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
في  االنضباط  النتائج  بينت  إذ   ،2020
ــمــصــروفــات الــكــلــيــة وفـــق الــمــيــزانــيــة  ال
الـــمـــرصـــودة وانـــخـــفـــاض الــمــصــروفــات 

المتكررة مقارنة بنفس الفترة في العام 
الفعلية  اإليـــرادات  إجمالي  وأن   ،٢٠١٩
المحصلة لغاية يونيو 2020 قد بلغ 910 

مليون دينار، بانخفاض تصل نسبته إلى 
29 % عن نتائج تنفيذ النصف السنوية 

للسنة المالية السابقة 2019.

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

)02(

االرتقاء بالعالقات البحرينية العمانية
المنامة - بنا

بحث سلطان عمان صاحب الجالة 
آل سعيد  طــارق  بن  هيثم  السلطان 
مــع أخــيــه رئــيــس الـــــوزراء صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر خــلــيــفــة بن 
األخــوة  عــاقــات  خليفة  آل  سلمان 
البلدين  بين  تربط  التي  والــتــعــاون 
والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها 
فــي مختلف الــمــجــاالت.  جــاء ذلك 
ــرى أمــس  ــال اتــصــال هــاتــفــي جـ خـ
السمو  صاحب  ــوزراء  الـ رئيس  بين 
سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر  الــمــلــكــي 
آل خــلــيــفــة وأخـــيـــه ســلــطــان عــمــان 
بن  هيثم  السلطان  الجالة  صاحب 
ــرب سلطان  طـــارق آل ســعــيــد.  وأعـ
عــمــان، خـــال االتـــصـــال، عــن عميق 
اعتزازه وتقديره للعاقات والروابط 
عمان  سلطنة  تجمع  التي  األخــويــة 
معربا  البحرين،  مملكة  وشقيقتها 
لمملكة  تمنياته  خالص  عن  جالته 
البحرين وشعبها بمزيد من االزدهار 

ألخيه  الحكيمة  ــقــيــادة  ال ظــل  فــي 
الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل 
متمنيا  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
جالته لصاحب السمو الملكي رئيس 
والسعادة.   الصحة  موفور  ــوزراء  الـ
مــن جــانــبــه، أعـــرب صــاحــب السمو 
خالص  عــن  ــــوزراء  ال رئيس  الملكي 
ــيـــه صــاحــب  ــره ألخـ ــديـ ــقـ ــكـــره وتـ شـ

طــارق  بــن  هيثم  السلطان  الــجــالــة 
آل سعيد على ما يوليه جالته من 
بين  بالعاقات  االرتقاء  حرص على 
سموه  متمنيا  الشقيقين،  البلدين 
لــجــالــتــه مـــوفـــور الــصــحــة والــهــنــاء 
الشقيق  وشــعــبــهــا  عــمــان  ولسلطنة 
في ظل  واالزدهـــار  التقدم  استمرار 

قيادة جالته الحكيمة.

سلطان عمانسمو رئيس الوزراء

بدور المالكي

“فاجعة بيروت” تطيح بالحكومـة اللبنانيـة
بيروت ـ أ ف ب

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب في كلمة مساء 
فيما  بــيــروت،  مرفأ  انفجار  فاجعة  إثــر  حكومته  استقالة  اإلثنين 
يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين 
 5 بمحاسبة المسؤولين وقاط كل التركيبة السياسية. وبعد مرور 
أيام على االنفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصًا وإصابة 
أكثر من 6 آالف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة 20 شخصًا، لم 

يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات عما حصل.

المنامة - وزارة الداخلية

ــن الــعــام  أكـــد نــائــب رئــيــس األمـ
الجهة  هــو  الــطــبــي  الــفــريــق  أن 
التعليمات  إصـــدار  بها  المنوط 
بــاإلجــراءات  المتعلقة  الطبية 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة؛ 
فـــيـــروس كــــورونــــا، وهـــــذا هو 
بداية  منذ  بــه  المعمول  النهج 
أزمة كورونا في تنظيم مختلف 
األنــشــطــة والــمــنــاســبــات؛ بهدف 

حفظ الصحة العامة للجميع.
وأشاد نائب رئيس األمن العام 
الـــذي يتمتع به  الــعــام  بــالــوعــي 
الــشــعــب الــبــحــريــنــي، والــتــزامــه 
ــه حــمــايــة  ــ ــأن ــن شــ ــ ــا مـ ــ ــل مـ ــكـ بـ

السامة العامة.

“ الداخلية”: الفريق 
الطبي وحده 

المسؤول عن 
تعليمات اإلجراءات 

االحترازية

“البركة” تربح 47 
مليون دوالر في 

النصف األول

“السيف” تربح 2.71 
مليون دينار في 

النصف األول

أرباح “المصرف 
الخليجي” إلى 5.709 

مليون دينار

)07(

)07(

)07(



المنامة - بنا

وضمن هذا الســـياق، أشاد مجلس الوزراء 
بتقديـــم  الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
للجمهوريـــة  عاجلـــة  إغاثيـــة  مســـاعدات 
اللبنانية الشـــقيقة؛ لما تمثله من اســـتمرار 
لمواقـــف مملكـــة البحريـــن األصيلـــة فـــي 
دعم األشـــقاء في المحن والكوارث. وفي 
هـــذا الصـــدد، أعـــرب مجلس الـــوزراء عن 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن وتضامنهـــا التام 
مع الشـــعب اللبناني الشـــقيق في مواجهة 
آثـــار االنفجار المروع الـــذي وقع في مرفأ 
بيـــروت البحري وتجـــاوز تداعياته، معرًبا 
عـــن خالص تعازيه وصادق مواســـاته إلى 
ذوي الضحايـــا وتمنياتـــه الشـــفاء العاجل 
للمصابيـــن، ســـائًل المولـــى عـــز وجـــل أن 
مـــن كل  الشـــقيق  لبنـــان وشـــعبه  يحفـــظ 

مكروه.
ثـــم هنـــأ مجلس الـــوزراء المملكـــة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة بقيادة عاهل المملكة 
العربية الســـعودية خـــادم الحرمين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود وولـــي 
عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بـــن ســـلمان آل ســـعود على نجاح موســـم 
حـــج 1441هــــ وبمـــا تميـــز بـــه مـــن حســـن 
تنظيم مثالي وإجـــراءات صحية وتدابير 
وقائية ناجحة في ظل ظروف استثنائية 

بسبب وباء فيروس كورونا )كوفيد 19(.
ثـــم أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن خالـــص 
التهنئة لدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة رئيًســـا وحكومـــة وشـــعًبا علـــى 
بدء تشـــغيل محطة براكة للطاقة النووية 
الســـلمية، إذ وصفـــه المجلـــس بأنـــه إنجاز 
إماراتي تاريخي مذهل يضاف إلى سجل 
منجزاتهـــا الحضارية ومبعـــث فخر للدول 

الخليجية والعربية واإلسلمية.

مجلــس الــوزراء يعلــن التضامــن مع الشــعب اللبنانــي فــي مواجهة آثــار االنفجــار المروع

العجز الفعلي لإلقفال نصف السنوي

التوجيهات الملكية 
دعمت جهود 
الحكومة في 

محاصرة كورونا

انخفاض األسعار 
أدى إلى تراجع 

المداخيل 
النفطية 35 % 

910 ماليين دينار 
اإليرادات النصف 
سنوية بانخفاض 

% 29

إجمالي 
المصروفات 

الفعلية للوزارات 
3.5 ماليين دينار 

نمو إيجابي 
القتصاد البحرين 

بواقع 1.8 % 
خالل العام 2019 

تشجيع البحرينيين 
على االنخراط 

في تدقيق 
الحسابات

تنظيم مثالي 
لموسم الحج 

وسط اجراءات 
احترازية ناجحة

متابعة خفض 
ميزانية 

المصروفات 
للوزارات 30 % 

وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء 
ياســـر الناصر عقب اجتماع مجلس 
الـــوزراء، الـــذي عقـــد عـــن بعـــد عبر 
تقنية االتصـــال المرئـــي، بالتصريح 

التالي:
المذكـــرات  فـــي  المجلـــس  نظـــر 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ 

بشأنها القرارات التالية:
أوًل:

اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء نتائـــج 
الفعليـــة  الســـنوية  نصـــف  األقفـــال 
للوزارات والجهات الحكومية للسنة 
النتائـــج  بينـــت  إذ   ،2020 الماليـــة 
االنضبـــاط فـــي المصروفـــات الكلية 
وفق الميزانية المرصودة وانخفاض 
المصروفات المتكررة مقارنة بنفس 
الفترة في العام ٢٠١٩، وأن إجمالي 
اإليـــرادات الفعليـــة المحصلـــة لغاية 
يونيـــو 2020 قـــد بلـــغ 910 مليـــون 
دينـــار، بانخفـــاض تصل نســـبته إلى 
النصـــف  نتائـــج تنفيـــذ  29 % عـــن 
الســـابقة  الماليـــة  للســـنة  الســـنوية 
هـــو  االنخفـــاض  هـــذا  وأن   ،2019
بســـبب تراجع أســـعار النفط، ما أدى 
إلى انخفاض في اإليرادات النفطية 
مقارنـــة   %  35 بنســـبة  المحصلـــة 
بمحصلة الفترة ذاتها للســـنة المالية 
2019، كما انخفضت اإليرادات غير 
النفطية بنسبة 13 % مقارنة بنفس 
الفترة للســـنة الماليـــة 2019؛ نتيجة 
لتباطـــؤ النشـــاط االقتصـــادي علـــى 
واإلقليميـــة  العالميـــة  المســـتويات 
تجميـــد  إلـــى  إضافـــة  والمحليـــة، 
تحصيل بعـــض الرســـوم الحكومية 
خلل فترة جائحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(. وبالرغـــم مـــن ضبـــط 
ونتيجـــة  وخفضهـــا  المصروفـــات 
النخفـــاض اإليـــرادات يقـــدر العجـــز 

الفعلي لإلقفال نصف السنوي للسنة 
الماليـــة 2020 بـ 798 مليـــون دينار، 
بارتفـــاع قدره 98 % مقارنة بالعجز 
نصف السنوي للسنة المالية 2019.

ثانًيا:
اطلـــع مجلس الـــوزراء على تقريري 
الحســـاب الختامـــي الموحـــد للدولة 
وأداء تنفيـــذ الميزانيـــة والمناقلت 
العامـــة  الميزانيـــة  اعتمـــادات  بيـــن 
إذ   ،2019 الماليـــة  للســـنة  للدولـــة 
الفعليـــة  الماليـــة  البيانـــات  أشـــارت 
الحكوميـــة  والجهـــات  للـــوزارات 
للســـنة المالية 2019 إلى أن إجمالي 
بلـــغ  المحصلـــة  الفعليـــة  اإليـــرادات 
2,902.4 مليون دينار، أي ما نسبته 
الميزانيـــة  تقديـــرات  عـــن   %  3.1
البالغـــة 2,815.7 مليون دينار، وهو 
مـــا يعكـــس مدى ما تـــم تحقيقه من 
مبـــادرات في إطـــار برنامج التوازن 
نمـــو  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المالـــي 
اقتصادي مســـتدام وتعزيـــز التنمية 
الشـــاملة في مختلـــف المجاالت، إذ 
شـــهد اقتصاد المملكة نمـــوا إيجابيا 
بنســـبه 1.8 % خـــلل العـــام 2019 
بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج 
أوضحـــت  كمـــا  المالـــي،  التـــوازن 
البيانـــات أن الزيـــادة فـــي إجمالـــي 
اإليـــرادات هـــي بســـبب التغيـــر في 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط، إذ أدى ذلـــك 
إلى ارتفاع نسبة اإليرادات النفطية 
بــــمقدار 2.9 % مقارنـــة  المحصلـــة 
بالميزانيـــة المعتمدة لها، وانخفاض 
بالنتائـــج  مقارنـــة   %  8.6 بنســـبة 
الفعليـــة للســـنة الماليـــة 2018، أمـــا 
فيمـــا يتعلـــق بإجمالـــي المصروفات 
الفعلية فقد بلغـــت 3,586.1 مليون 
 %  0.82 قدرهـــا  وبنســـبة  دينـــار، 
المصروفـــات  بتقديـــرات  مقارنـــة 

الـــواردة فـــي القانون رقم 11 لســـنة 
مليـــون   3,556.8 والبالغـــة   2019
دينار. وأشـــار التقريـــر إلى أن العجز 
الفعلي في الميزانيـــة العامة للدولة 
للســـنة المالية 2019 قـــد بلغ 683.7 
مليـــون دينار، بانخفاض قدره 57.4 
مليون دينار وبنسبة 7.7 % مقارنة 
بالعجز المقـــدر فـــي الميزانية بمبلغ 

741.1 مليون دينار.
ثالًثا:

اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء تقريًرا 
قدمـــه نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
نفذتهـــا  التـــي  باألعمـــال  المالـــي 
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي عبر 
22 اجتماًعـــا عقدتهـــا اللجنـــة خلل 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
وناقشـــت فيهـــا 67 موضوًعـــا مـــن 
أهمهـــا العمل علـــى تنفيـــذ أولوياتها 
للفتـــرة 2019 - 2022 التـــي ترتكـــز 
برنامـــج الحكومـــة  علـــى مبـــادرات 
وبرنامـــج التـــوازن المالـــي، ومتابعة 
الماليـــة  الحزمـــة  مبـــادرات  تنفيـــذ 
والثانيـــة  األولـــى  واالقتصاديـــة 
بمبلـــغ 4.5 مليـــار دينـــار للتعامل مع 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  التداعيـــات 
خفـــض  ومتابعـــة  كورونـــا،  ألزمـــة 
التشـــغيلية  المصروفـــات  ميزانيـــة 
للـــوزارات بنســـبة 30 %، ومتابعـــة 
تنفيـــذ برنامـــج التـــوازن المالي عبر 
فرق العمل الســـتة المعنية بتقليص 

المصروفات وغيرها.
رابًعا:

 وافـــق مجلس الـــوزراء على فرض 
رسوم نهائية لمكافحة اإلغراق على 
واردات مملكـــة البحريـــن من منتج 

ورق الكرتـــون ذات منشـــأ إســـبانيا 
وبولنـــدا؛ عمـــًل بقرار لجنـــة التعاون 
الصناعـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون 
المتعلـــق  العربيـــة  الخليـــج  بـــدول 
لمكافحـــة  نهائيـــة  رســـوم  بفـــرض 
اإلغـــراق ضـــد واردات دول مجلس 
التعاون من المنتج آنف البيان لمدة 
5 سنوات، فيما وافق المجلس أيًضا 
علـــى اتخـــاذ تدابيـــر وقائيـــة نهائية 
على شكل قيد كمي لمدة 3 سنوات 
علـــى واردات دول مجلـــس التعاون 
الكيماويـــة؛  الملدنـــات  منتـــج  مـــن 
امتثـــااًل لقـــرار اللجنـــة آنفـــة البيـــان 
لمكافحة اإلغراق ضد واردات دول 
المجلـــس من المنتج المذكور أعله، 
وذلك من خلل المذكرة المشـــتركة 
المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض مـــن وزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني وســـعادة 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

خامًسا:
مشـــروع  الـــوزراء  مجلـــس  بحـــث 
الحســـابات  قانـــون بشـــأن مدققـــي 
أحـــدث  ليواكـــب  الخارجييـــن 
التشـــريعات واألحـــكام التي طرأت 
الحســـابات  تدقيـــق  مهنـــة  علـــى 
الخارجييـــن وتشـــجيع البحرينييـــن 

المؤهليـــن على االنخـــراط في هذه 
المهنـــة وزيادة عـــدد مكاتب تدقيق 
مملكـــة  فـــي  المؤهلـــة  الحســـابات 
البحريـــن، وبمـــا يفضـــي إلى خفض 
أســـعار خدمـــات تدقيق الحســـابات 
وتفـــادي إيقـــاع مخالفـــات التأخيـــر 
فـــي تســـليم البيانـــات الماليـــة على 
المنشـــآت المتأخرة، وقـــرر المجلس 
إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون 
والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المالـــي، وذلـــك فـــي ضـــوء العـــرض 
الـــذي قدمـــه بشـــأنه وزيـــر الصناعة 

والتجارة والسياحة.
سادًسا:

 أثنـــى مجلس الوزراء على التعاون 
البنـــاء الـــذي ميـــز العمـــل الحكومي 
البرلمانـــي فـــي دور االنعقـــاد الثاني 
الخامـــس  التشـــريعي  الفصـــل  مـــن 
فـــي  والنـــواب؛  الشـــورى  لمجلســـي 
ضـــوء اطـــلع المجلس علـــى تقرير 
التشـــريعية  اإلنجـــازات  بشـــأن 
فـــي  تحققـــت  التـــي  والرقابيـــة 
هـــذا الـــدور، إذ تضمـــن أبـــرز نتائـــج 
التعـــاون بيـــن الســـلطتين التنفيذية 
العمـــل  مجـــال  فـــي  والتشـــريعية 
خـــلل  مـــن  والرقابـــي،  التشـــريعي 
التقريـــر المرفـــوع من وزير شـــؤون 

مجلسي الشورى والنواب.
سابًعا:

 وافـــق مجلس الـــوزراء على إصدار 
والمـــاء  الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر 
EHYAA Re- لشـــركة  ”الترخيـــص 

newable Company” إلنتاج وبيع 
الكهربـــاء لمشـــروع محطـــة الطاقة 
الشمسية 100 ميجاوات، في ضوء 
المذكرة المرفوعـــة لهذا الغرض من 

وزير شؤون الكهرباء والماء.
ثامًنا:

 أحـــال مجلس الـــوزراء إلى مجلس 
تمـــت  قانـــون  مشـــروع  النـــواب 
صياغتـــه في ضوء اقتـــراح بقانون 
مقـــدم من مجلس الشـــورى لتعديل 
بعـــض أحكام قانـــون إعـــادة تنظيم 
واإلفـــلس الصـــادر بالقانـــون رقـــم 
)22( لســـنة 2018 مشـــفوًعا بمذكرة 

برأي الحكومة حوله.
تاسًعا: 

وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
برغبة بشـــأن اســـتملك أحد المنازل 
القديمـــة فـــي مدينة عيســـى ليكون 
مركـــز تاريخـــي لهذه المدينـــة كونها 
فـــي  المـــدن اإلســـكانية  أقـــدم  مـــن 
الخليج وأول مشـــروع إسكاني في 

المملكة.
عاشًرا: 

وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
برغبـــة بشـــأن مكاتـــب التوثيق في 
المحافظـــات باعتبـــاره متحقًقـــا من 
التوثيـــق  نظـــام  اســـتحداث  خـــلل 

اإللكتروني.
حادي عشر: 

وافـــق مجلس الـــوزراء على اقتراح 
برغبـــة لتوفيـــر غرف عزل مناســـبة 
للقادميـــن إلـــى البحرين مـــن الدول 
الكورونـــا  بفيـــروس  الموبـــوءة 
وإجراء الفحوصات اللزمة عليهم؛ 
لتحقـــق هـــدف الرغبة مـــن خلل ما 
اتخذته الحكومة من إجراءات في 

هذا الخصوص.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، أخذ 
المجلـــس علًما بتقريـــر وزير التربية 
المنتـــدى  نتائـــج  عـــن  والتعليـــم 
أزمـــة  تأثيـــر  بشـــأن  االفتراضـــي 
الـــذي  التعليـــم  علـــى   ”19 “كوفيـــد 
للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة  نظمتـــه 

والعلوم والثقافة )األلكسو(.

قرارات المجلس
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

تشاد

صاحب  البالد  عاهل  بعث 
ــمــلــك حــمــد بن  الــجــاللــة ال
برقية  خليفة  آل  عيسى 
تهنئة إلى رئيس جمهوريــة 
إتنو،  ديبي  إدريـــــس  تشاد 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 

استقالل بالده.

798
مــلــيــون ديــنــار

تــرأس ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة الجتماع العتيادي 

األسبوعي لمجلس الوزراء. 

وأشــاد مجلــس الوزراء بمضمون الكلمة الســامية التي وجههــا عاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بمناســبة حلــول عيــد 
األضحــى المبــارك، مؤكــًدا المجلــس أن توجيهــات جاللــة العاهــل للحكومة 
قــد دعمــت جهودها فــي محاصرة جائحــة كورونا المســتجد وإبقاء الوضع 
الصحــي بخيــر والتعامل مــع تداعيات الجائحة للتخفيف مــن آثارها صحًيا 
واقتصادًيــا، وتزيــد الحكومــة عزًمــا علــى مواصلــة جهودهــا التنمويــة فــي 

مختلف الظروف والتحديات.

ياسر الناصر



local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
بـــكل  ماضيـــة  البحريـــن  مملكـــة  أن 
عـــزم للســـير نحـــو تحقيـــق البرامـــج 
والخطـــط التنمويـــة بفضـــل تعـــاون 
التـــوازن  برنامـــج  ومنهـــا  الجميـــع، 
المالي والذي سينعكس أثرها لصالح 

الوطن والمواطن. 
اإلقفـــال  نتائـــج  أن  إلـــى  وأشـــار 
نصـــف الســـنوي للـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة للفتـــرة المنتهيـــة في 30 
يونيـــو 2020 أظهـــرت انضباطـــا في 
المصروفـــات العامة وفـــق الميزانية 
للمصروفات  المرصـــودة وانخفاضـــا 
المتكـــررة مقارنـــة بنفـــس الفترة في 
العـــام 2019، وهـــو ما يؤكد الســـعي 
لمواصلـــة ضبـــط المصروفـــات وفقا 
العامـــة  النفقـــات  لمبـــادرات ترشـــيد 
المالـــي،  التـــوازن  برنامـــج  ضمـــن 
انخفاضـــا  النتائـــج  بينـــت  حيـــث 
فـــي المصروفـــات المتكـــررة بنســـبة 
مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة   %  5
العـــام 2019، فـــي حين بلـــغ إجمالي 
نتائـــج  فـــي  الفعليـــة  المصروفـــات 
اإلقفال نصف السنوي 1708 ماليين 
دينـــار، محققة بذلـــك ارتفاعا طفيفا 
 %  2 قدرهـــا  بنســـبة  الصـــرف  فـــي 
مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف 
السنوي للسنة المالية 2019 والبالغة 

1678 مليون دينار. 
جاء ذلـــك خالل االجتماع الذي عقد 
أمـــس عـــن ُبعـــد في إطـــار اســـتمرار 
التنســـيق والتعـــاون المشـــترك بيـــن 
التنفيذيـــة والتشـــريعية  الســـلطتين 

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  بيـــن 
الوطنـــي مـــع رئيـــس اللجنـــة المالية 
الشـــورى  بمجلســـي  واالقتصاديـــة 
والنـــواب الســـتعراض نتائج اإلقفال 
نصـــف الســـنوي للـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة للفتـــرة المنتهيـــة في 30 

يونيو 2020. 
ونـــوه  الوزير بأن انخفـــاض إجمالي 
 %  29 بنســـبة  الفعليـــة  اإليـــرادات 
عـــن نتائـــج تنفيـــذ النصف الســـنوية 
للســـنة الماليـــة 2019، جـــاء بســـبب 
االنخفاض في أسعار النفط مما أدى 
إلى انخفاض في اإليرادات النفطية 
مقارنـــًة   ،%  35 بنســـبة  المحصلـــة 
بمحصلـــة الفترة ذاتها للســـنة المالية 
غيـــر  اإليـــرادات  وانخفـــاض   ،2019
النفطية بنســـبة 13 % مقارنة نفسها 
بالفتـــرة للســـنة الماليـــة 2019 وذلك 
نتيجـــة لتباطـــؤ النشـــاط االقتصادي 
على المستويات العالمية واإلقليمية 
تجميـــد  إلـــى  باإلضافـــة  والمحليـــة 
تحصيـــل بعـــض الرســـوم الحكومية 
خالل فترة جائحـــة فيروس كورونا 

)كوفيد19-( . 
وقال إن المملكة قادرة على تحقيق 
تطلعـــات وأهداف النمـــو االقتصادي 
وتنفيـــذ مبـــادرات برنامـــج التـــوازن 
المالي وغيرها من الخطط والبرامج 
الوطنـــي  االقتصـــاد  تعـــزز  التـــي 
والماليـــة العامة للدولة بتكاتف كافة 
أعضـــاء فريـــق البحرين مـــن أعضاء 
التنفيذيـــة والتشـــريعية  الســـلطتين 
الخـــاص  القطاعيـــن  ومؤسســـات 

واألهلي والمواطنين والمقيمين.

وزير المالية : سنواصل ضبط 
المصروفات العامة

وزير المالية: انخفاض اإليرادات وراء ارتفاع العجز
فريـــق البحريـــن بعزمـــه وتكاتفـــه قـــادر علـــى تجـــاوز التحديـــات

أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة أن مملكـــة البحرين 
تواصـــل بعـــزم وثبـــات خطواتهـــا نحـــو تحقيـــق 
أهدافها التنموية المنشـــودة على األصعدة كافة، 
رغـــم التحديـــات الناتجـــة جراء انخفاض أســـعار 
النفـــط باألســـواق العالميـــة، منوًهـــا أن الخطـــط 
والمبـــادرات والجهـــود كافـــة تأتي مـــن نهج عمٍل 
واضـــح لفريـــق البحريـــن مـــن أعضاء الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية ومؤسســـات القطاعيـــن 
الخـــاص واألهلـــي والمواطنيـــن والمقيمين، الذي 
يؤكد على أن مصلحة الوطن هي المصلحة العليا 

وأن المواطن دوًما في المقام األول.
وأضاف أن العمل مســـتمر لمواصلة تحقيق النمو 
اإليجابـــي لالقتصاد الوطني مـــع تحقيق أهداف 
برنامـــج التـــوازن المالـــي، بمـــا يســـهم فـــي تعزيز 
مبـــادرات التنميـــة االقتصاديـــة ومواصلـــة خلـــق 

الفرص النوعية أمام المواطنين.
ووفًقـــا لنتائـــج اإلقفـــال نصف الســـنوي للوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 
يونيـــو 2020، فـــإن إجمالـــي اإليـــرادات الفعليـــة 
المحصلة بلغ 910 ماليين دينار، بنسبة انخفاض 
تصل إلى 29 % عن نتائج تنفيذ النصف السنوية 
للســـنة المالية السابقة 2019؛ بســـبب االنخفاض 
فـــي أســـعار النفـــط، مـــا أدى إلـــى انخفـــاض فـــي 
اإليرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 % مقارنًة 
بمحصلـــة الفترة ذاتها للســـنة الماليـــة 2019، كما 
انخفضت اإليـــرادات غير النفطية بنســـبة 13 % 
مقارنة بنفس الفترة للســـنة المالية 2019؛ نتيجة 
لتباطـــؤ النشـــاط االقتصـــادي علـــى المســـتويات 
العالمية واإلقليمية والمحلية، إضافة إلى تجميد 
تحصيـــل بعـــض الرســـوم الحكوميـــة أثنـــاء فترة 

جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
وبينـــت نتائـــج اإلقفال نصـــف الســـنوي للوزارات 
فـــي  المنتهيـــة  للفتـــرة  الحكوميـــة  والجهـــات 
المصروفـــات  فـــي  انضباًطـــا   2020 يونيـــو   30
الكليـــة وفـــق الميزانيـــة المرصـــودة، وانخفاًضـــا 
للمصروفـــات المتكـــررة مقارنة بنفـــس الفترة في 
العـــام 2019، إذ بلغ إجمالـــي المصروفات الفعلية 
فـــي نتائج اإلقفـــال نصف الســـنوي 1708 مليون 
دينـــار، محققـــة بذلك ارتفاًعا طفيًفـــا في الصرف 
بنسبة قدرها 2 % مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية 
نصف السنوي للسنة المالية 2019 والبالغة 1678 

مليـــون دينـــار، كمـــا بينـــت النتائـــج انخفاًضا في 
المصروفات المتكررة بنســـبة 5 % مقارنة بنفس 
الفتـــرة مـــن العـــام 2019، وهـــو مـــا يؤكـــد القدرة 
علـــى ضبـــط المصروفات وفًقـــا لمســـتويات أداء 
برنامج التوازن المالي. ونتيجة لهذه المستويات 
من اإليـــرادات والمصروفات، فـــإن العجز الفعلي 
لإلقفال نصف الســـنوي للســـنة الماليـــة 2020 بلغ 
798 مليـــون دينـــار، بارتفاع قـــدره 98 % مقارنة 

بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.
وأشـــار وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي إلـــى 

أّن اإلعـــالن عـــن نتائـــج اإلقفـــال نصـــف الســـنوي 
للـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة المنتهية في 30 
يونيو 2020، يأتي في ظل الظروف االستثنائية 
التـــي تعيشـــها مملكـــة البحرين والعالـــم أجمع مع 
والتحديـــات  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار جائحـــة 
الناتجة عنها على الصعيـــد الصحي واالقتصادي 

والمالي.
وأكـــد أن فريق البحرين بعزمه وعزيمته وتكاتفه 
قادر على تجاوز التحديات بما يعود بالخير على 

الجميع.
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إتمام ثالث مراحل تجارب اللقاح تستغرق 12 شهًرا
ــا عــاًم  18 الــــ  فـــوق  ــم  ــاره ــم أع ــغــة  ــال ــب ال للمتطوعين  مــفــتــوحــة 

كشـــفت الوكيل المســـاعد للصحـــة العامة 
مريـــم الهاجـــري عـــن البـــدء فـــي إدخـــال 
المرحلـــة الثالثة للتجارب الســـريرية على 
لقـــاح لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي 
البحرين، وذلك بتعاون مملكة البحرين مع 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
من خالل شـــركة جي 42، إذ سيتم إجراء 
التجـــارب الســـريرية علـــى 6000 متطوع 
ومتطوعة من المواطنين والمقيمين على 

أرض المملكة.
وأشـــارت الهاجري إلى أن اللقاح المحتمل 
الصحـــة  منظمـــة  مظلـــة  تحـــت  مـــدرج 
الســـريرية  التجـــارب  أن  كمـــا  العالميـــة، 
ســـتكون اختيارية وتطوعيـــة لمن يرغب 
وتنطبق عليه الشـــروط والمعايير الالزمة، 
إذ تأتـــي هذه التجارب في إطار الشـــراكة 
بيـــن شـــركة “تشـــاينا ناشـــونال بايوتيـــك 

شـــركة  لـ”ســـينوفارم”  التابعـــة  غـــروب” 
األدوية الصينية وهي ســـادس أكبر منتج 
للقاحـــات في العالـــم ومجموعة “جي 42” 
للرعايـــة الصحية إحدى الشـــركات التابعة 
مـــن  تتخـــذ  التـــي   ،”42 “جـــي  لمجموعـــة 
أبوظبـــي مقًرا لها وتحتل مكانة رائدة في 

جهود التصدي لجائحة “ كوفيد 19”.
وكشـــفت الهاجري أن المرحلـــة الثالثة من 
التجـــارب تـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية، وستستمر لمدة 12 شهرا، مبينة 
الســـريرية  التجـــارب  مرحلـــة  تأتـــي  أنـــه 
الثالثـــة بعد نجـــاح وتبيان فاعليـــة وأمان 
المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة فـــي الصين، 
مفتوحـــة  الثالثـــة  المرحلـــة  وســـتكون 
للمتطوعيـــن الذيـــن تبلغ أعمارهـــم فوق الـ 
18 عاًمـــا، وال يعانون من أي أمراض حادة 

أو مزمنة.
وأوضحـــت أن هذه التجارب تنقســـم إلى 
3 مراحل تضمنت المرحلة األولى بصورة 
أساســـية التأكـــد مـــن فاعليـــة اللقـــاح، في 
حين تم فـــي المرحلة الثانية تقييم توليد 
المناعـــة وتبحث في عملية التطعيم لعدد 
محـــدود مـــن األفـــراد وتوســـيع الدراســـة 
ألشـــخاص  اللقـــاح  وإعطـــاء  الســـريرية 
بخصائـــص معينـــة “مثـــل العمـــر والصحة 
البدنيـــة” تشـــابه الفئـــات التـــي تـــم تطوير 

اللقاح الجديد لها خصوصا.

مـــن جهتها، ذكر الرئيس التنفيذي لشـــركة 
جي 42 للرعاية الصحية آشـــيش كوشـــي 
“خطتنـــا منذ البداية كانت تركز دائًما على 
فتح العديد من المراكز لضمان أوسع تأثير 
ممكـــن مـــن خالل إتاحـــة الفرصـــة لألفراد 
للمشـــاركة فـــي حملـــة ’ألجـــل اإلنســـانية‘. 
وشـــهدنا حماًســـا كبيًرا في االستجابة من 
وزارة الصحة وغيرها من الهيئات المعنية 
بالصحـــة العامـــة في البحريـــن للعمل معنا 
في هـــذه التجارب وتشـــجيع مجتمعاتهم 

على التطوع والمشاركة”.
وأضاف أن “التوســـع في الحملة سيساعد 
علـــى زيادة األعـــداد اإلجمالية لمشـــاركين 
مماثلـــة  أعـــداد  لتحقيـــق  التجـــارب  فـــي 
للتجـــارب الدوليـــة األخـــرى التـــي يجـــري 
تنفيذها في دول ذات تعداد ســـكاني أكبر 

بكثير”.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

شـــدد رئيس األطباء بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي وعضـــو الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا “ كوفيد 19” 
نبيل العشـــيري على أهميـــة التزام كافة 
أفراد المجتمع باإلجـــراءات االحترازية 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  والقـــرارات 
انتشـــار  مـــن  الوقايـــة  بشـــأن  الرســـمية 
مؤكـــدا   ،19 كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
ضـــرورة التـــزام جميـــع أفـــراد المجتمع 
بالتعليمات واإلرشـــادات الصادرة بشأن 
منع التجمعات؛ تجنبا لإلصابة بالعدوى 

أو نقلها بين المخالطين.
ودعا العشـــيري فـــي تصريـــح صحافي 
مجمـــل  مـــن  االســـتفادة  إلـــى  أمـــس، 
الخدمـــات الصحية المقدمـــة من وزارة 
الصحـــة كاستشـــارات التطبيب عن ُبعد 
وتوصيل األدوية وغيرها من الخدمات 

الصحيـــة التي يتـــم توفيرها فـــي إطار 
الجهود المبذولة؛ لضمان صحة وسالمة 
المرضى ومنع انتشار الفيروس، مؤكدا 
أن العديـــد من الحاالت قد تكون حاملة 
للفيـــروس، ولكـــن ال تظهـــر عليهـــا أيـــة 
أعـــراض كمـــا أن االختـــالط بهـــا يشـــكل 

خطرا على صحة وسالمة المجتمع.

العشيري: ال تتهاونوا والتزموا باإلجراءات

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

اختتمـــت الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء المســـابقة األولـــى مـــن 
نوعها والتي كانت عبارة “إنشاء 
لعبة الفضاء الخاص بك”، والتي 
البحرينيين  للطـــالب  ُخصصـــت 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم من 7 
إلـــى 12 عاًمـــا فـــي برمجـــة لعبة 

الفضاء الخاصة بهم.
طالبـــا   40 مـــن  أكثـــر  وشـــارك 
ألعابهـــم  قدمـــوا  ممـــن  وطالبـــة 
المبتكـــرة ومهاراتهـــم المختلفـــة 

من خالل أحدث أســـاليب البرمجة وإنشـــاء الفديوهـــات التوضيحية لكل لعبة على 
حدة.

 وكان ألوليـــاء أمور المشـــاركين األثـــر البالغ في تحفيز أطفالهم فـــي االبتكار، حيث 
أثنـــوا علـــى هذه النوعية مـــن الفعاليات، وقد حقق المركـــز األول الطالب آدم الناصر 
والمركـــز الثاني الطالب بـــدر الجابري والمركـــز الثالث الطالـــب عبدالرحمن إبراهيم، 
وحصل الفائزون على جوائز  وشـــهادات ودروع بينما حصل جميع المشـــاركين على 

شهادات مشاركة إلكترونية.
الجديـــر بالذكـــر، أن الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء ستســـتمر في تكريـــس جهودها 
وتحقيق أهدافها وســـيتم اإلعالن عن مســـابقة جديدة في ذات السياق في القريب 

العاجل من خالل موقع الهيئة ومنصات التواصل االجتماعي.

إعالن الفائزين بمسابقة “علوم الفضاء”

تدشين المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على اللقاح
ــام عـ ــون  ــ ــض ــ غ فــــي  ــم  ــيـ ــقـ ومـ مــــواطــــن   6000 تـــشـــمـــل 

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد-١٩( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز 
التجارب السريرية للقاحات )كوفيد 19( 
بمركـــز المعارض والمؤتمـــرات؛ للوقوف 
على الجاهزية العامة للمركز الســـتقبال 

المتطوعين إلجراء التجارب.
عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ودشـــن 
للتجـــارب  الثالثـــة  المرحلـــة  آل خليفـــة 
الســـريرية على لقـــاح فيـــروس كورونا، 
علـــى  القائميـــن  مـــع  بالتعـــاون  وذلـــك 
التجربـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة وشركاء المبادرة من 

جمهورية الصين الشعبية.
واطلـــع رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الســـتقبال  القائمـــة  التجهيـــزات  علـــى 
التجربـــة  فـــي  للمشـــاركة  المتطوعيـــن 
التي ستشـــمل 6000 متطوع للمشاركة 
فـــي الدراســـة لمدة ســـنة، وتفقـــد قاعة 
أخـــذ  وقاعـــة  المتطوعيـــن  اســـتقبال 
العينـــات وقاعـــة التطعيـــم، كمـــا التقـــى 
عـــددا من األطبـــاء والعاملين الصحيين 
القائمين على الدراســـة، واســـتمع لشرح 
ومتابعـــة  بالدراســـة  القيـــام  آليـــة  عـــن 

نتائجها.
وتجـــرى الدراســـة بالتعـــاون مـــع دولـــة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
وشـــركة G42، وتتمحور حـــول الفعالية 

والمناعة المكتســـبة من اللقـــاح المطور 
مـــن قبـــل شـــركة ســـينوفارم الصينيـــة، 
كمـــا تمـــت الموافقـــة على الدراســـة من 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  قبـــل 
والخدمـــات الصحيـــة ووزارة الصحـــة، 

لجنـــة  مـــن جانـــب  اعتمادهـــا  تـــم  كمـــا 
األخالقيـــات بدائـــرة الصحـــة بأبوظبـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
الشـــقيقة، كمـــا أن الدراســـة معتمدة من 

إدارة الغذاء والدواء الصينية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

بيان المركز المالي المختصر كما  في 30 يونيو 2020                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في  30 يونيو 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو              بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المختصر للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020             بآالف الدنانير البحرينية 

31 ديسمبر 2019 )مدققة(30 يونيو 2020 )مراجعة(

الموجودات

5,3535,550موجودات غير ملموسة
23,40624,156معدات ومركبات

28,75929,706مجموع الموجودات غير المتداولة

364327المخزون
1,5481,437ذمم تجارية مدينة

1,047508مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,5021,260مستحق من أطراف ذوي عالقة

15,95321,549أرصدة لدى قسم الخزانة بالمجموعة
5,4783,109النقد وأرصدة البنوك

25,89228,190مجموع الموجودات المتداولة
54,65157,896مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,500االحتياطي القانوني
6,90710,161األرباح المستبقاة

20,40723,661مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

25,42526,124إلتزام اإليجار
647576منافع نهاية خدمة الموظفين

26,07226,700مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,6276,043ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
390395مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,1551,097إلتزام إيجار
8,1727,535مجموع المطلوبات المتداولة

34,24434,235مجموع المطلوبات
54,65157,896مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

30 يونيو 2019 )مدققة(30 يونيو 2020 )مراجعة(

21,11018,576اإليرادات
)6,532()6,830(مصروفات تشغيلية مباشرة

14,28012,044إجمالي الربح 

3131إيرادات تشغيلية أخرى
118ربح من بيع معدات ومركبات

)5,021()5,786(مصروفات تشغيلية أخرى
)1,824()1,804(مصروفات عمومية وإدارية

6,7225,248الربح التشغيلي

282234إيرادات التمويل
)918()900(مصروفات التمويل

)684()618(صافي تكاليف التمويل

-803إيرادات أخرى – منح حكومية

6,9074,564ربح الفترة

--الدخل الشامل اآلخر

6,9074,564مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد على السهم

7751العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2020 )مراجعة(

9.0004,50010,16123,661في 1 يناير 2020

6,9076,907--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مالكي الشركة
)10,161()10,161(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2019

9.0004,5006,90720,407في 30 يونيو 2020 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019 )مراجعة(

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير 2019

)17()17(--خسارة بيع أسهم خزينة، صافي

4,5644,564--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مالكي الشركة
)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,4934,54718,040في 30 يونيو 2019

30 يونيو 2019 )مراجعة( 30 يونيو 2020 )مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
4,564 6,907 ربح السنة

تسويات :
1,191 1,059 إستهالك

213 197 إطفاء
918 900 مصروفات التمويل

- )17( ربح القيمة العادلة على األدوات المشتقة
)18( )1( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)73( )37( المخزون
303 )534( ذمم تجارية مدينة

)304( )341( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)614( 552 ذمم تجارية دائنة وأخرى

49 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

6,229 8,756 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)269( )309( شراء معدات ومركبات
6,947 5,596 أرصدة لدى قسم الخزانة بالمجموعة، صافي

18 1 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

6,696 5,288 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)509( )640( مدفوعات التزام إيجار تمويلي  
)825( )903( مدفوعات لمصروفات التمويل 
)700( - مدفوعات شراء أسهم خزينة

683 - مقبوضات من بيع أسهم خزينة
)9,818( )10,132( أرباح أسهم مدفوعة

)11,169( )11,675( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,756 2,369 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
3,998 3,109 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

5,754 5,478 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر المختصررللستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020   بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية كما في 30 يونيو 2020 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس االدارة المنعقد في 10 اغسطس 2020 والمدققة من قبل KPMG فخرو

نبيل العشيري
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إرسال قائمة بأسماء جرحى لبنانيين للعالج في البحرين

٦ ماليين تكلفة المبنى الجديد لـ “باركات السلمانية”

ــاء بــلــبــنــان ــ ــق ــ ــكــيــة لـــدعـــم األش ــمــل ــات ال ــه ــي ــوج ــت ــل ــذا ل ــي ــف ــن ت

يضـــم 8 متاجـــر و6 مصاعـــد.. 4 منهـــم للمتردديـــن علـــى المجمـــع

بناًء على توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفــة، الرئيــس الفخــري للمؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية، وبقيادة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، تواصل المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية 
اتصاالتها وجهودها لدعم األشقاء في لبنان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي 

الصحة والخارجية في مملكة البحرين.

وفي هـــذا الصدد بيـــن األمين العام 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى الســـيد، بأن القائم بأعمال 
ســـفارة البحريـــن فـــي ســـوريا علي 
المحمود قد اجتمع مع وزير الصحة 
العامة اللبنانية حمد حســـن لمتابعة 
لدعـــم  البحريـــن  مملكـــة  مبـــادرات 
األشـــقاء فـــي لبنـــان جـــراء الكارثة 

اإلنســـانية الكبيـــرة التي حدثت في 
بيروت، وتم مناقشـــة إرســـال فريق 
طبي بحريني؛ للمســـاهمة في عالج 
الجرحـــى اللبنانيين جراء االنفجار، 
وتقدم وزير الصحة العامة اللبناني 
بخالص الشـــكر والتقدير إلى مملكة 
البحريـــن على ما تقوم به من جهود 
كبيـــرة لمســـاعدة الشـــعب اللبنانـــي، 

مثمنـــا هذه المبادرة الطبية، مشـــيرا 
إلى عدم الحاجة في الوقت الحالي 
لحضور األطبـــاء البحرينيين وأنهم 
يمتلكـــون طاقمـــا طبيـــا قـــادرا على 

تلبية االحتياجات.
كما نوقش إرسال عدد من الجرحى 
اللبنانيين لتلقـــي العالج في مملكة 
البحريـــن، وقد رحـــب وزير الصحة 
المبـــادرة،  بهـــذه  اللبنانـــي  العامـــة 
وأفـــاد بأنه ســـيبعث قائمة بأســـماء 
الجرحـــى وبياناتهـــم؛ ليتمكنـــوا من 
تلقـــي العـــالج الـــالزم، واقتـــرح أن 
بالمشـــاركة  المحمـــود  علـــي  يقـــوم 
أجهـــزة  توزيـــع  علـــى  واإلشـــراف 
التنفـــس التي أهدتهـــا البحرين إلى 
الطبيـــة؛  الصحيـــة  للمراكـــز  لبنـــان 
لالطمئنـــان على ســـالمة التوصيل، 
فهـــم في أمـــس الحاجـــة لمثل هذه 

األجهزة المتطورة.

أخيـــرا انتهـــى كابوس البحـــث عن بارك 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي ولم تعد 
مشـــكلة  “بـــارك”  عـــن  البحـــث  مشـــكلة 
لمتـــرددي الســـلمانية كمـــا كانـــت أمـــس، 
والتـــي ظلت مشـــكلة قائمـــة للمترددين 
انتهـــاء  بعـــد  وذلـــك  طويلـــة،  لســـنين 
الـــذي  المتميـــز  المعمـــاري  المشـــروع 
نفذتـــه شـــركة “إدامـــة” الـــذراع العقارية 
لمملكـــة  الســـيادي  الثـــروة  لصنـــدوق 
البحرين “ممتلـــكات”، وذلك بعد افتتاح 
وزيرة الصحة فائقـــة الصالح، والرئيس 
التنفيـــذي إلدامـــة أمين أحمـــد العريض 
الموقـــف الجديـــد ذي الطوابـــق األربعـــة 
أمـــس، والذي يعد الحـــل األفضل ألزمة 
المواقـــف في المجمع ، وســـيلبي الطلب 
المتزايـــد علـــى مواقـــف الســـيارات في 

مجمـــع الســـلمانية، وقـــد بلغـــت تكلفتـــه 
المشروع 6 ماليين دينار.

وســـتكون رســـوم الدخول للســـيارة في 
ســـاعة،  ألول  فلـــس   300 ســـاعة  أول 
و400 فلس لكل ســـاعة إضافية، ويضم 

الموقـــف 8 متاجر فـــي الطابق األرضي، 
وفيـــه نقـــاط دفـــع ذاتـــي، و4 مصاعـــد 

للمترددين، ومصعدان لألسرة الطبية.
ويضم الموقف مجموعـــة من المحالت 
ســـتلبي  التـــي  الخدماتيـــة  والمرافـــق 

احتياجـــات مرتـــادي المجمع الســـلمانية 
مشـــكلة  حـــل  فـــي  وتســـاهم  الطبيـــة، 
نقـــص مواقـــف الســـيارات فـــي المجمع 
الـــذي كان يرتـــاده يوميـــا أكثـــر مـــن 10 
آالف متـــردد مـــن الموظفيـــن والمرضى 
والمتردديـــن علـــى العيـــادات الخارجية 
فـــي المجمـــع الطبي والذي يعـــد المرفق 
الطبـــي الحكومـــي الـــذي يســـتقبل أكثر 
كثافـــة من المتردين فـــي البحرين منهم 
1000 متردد يوميا لقسم الحوادث في 
المجمـــع، إضافـــة إلـــى أنه ســـيعمل على 
التقليل من االزدحـــام واالختناقات في 
المجمـــع والمنطقـــة المحيطـــة بـــه، وبما 
يســـهم فـــي تلبيـــة احتياجـــات مرتـــادي 

مجمع السلمانية الطبي.
ويأتي هذا المشروع، وهو مبنى صديق 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة 100 %، 

ومساحة المبنى 5,700 متر مربع.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الغير مدققة والمبينة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو وتم اعتمادها 
والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠٢٠، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

طارق علي الجودرعبدهللا أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

3١ ديسمبر 3٠٢٠١9 يونيو ٢٠٢٠
)مدقق()غير مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

٢١.397٢3.895موجودات غير ملموسة
6.٠١3.55٢6.٠79.5١3حق استخدام الموجودات
٢.894.٢66٢.86٠.493ممتلكات وآالت ومعدات

٢.8١7.٠٠63.٠88.598موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
49٢.٠4449٢.٠44عقارات إستثمارية

١.784.78٢-الجزء غير المتداول من ودائع ألجل

١٢.٢38.٢65١4.3٢9.3٢5

الموجودات المتداولة
١3.54١١٢.334المخزون

38٠.87١38٠.87١استثمارات بالتكلفة المطفأة
5.393.6٠43.853.89١الجزء المتداول من ودائع ألجل

76٢.835656.٢6٠ذمم تجارية مدينة وأخرى
١.٢٢١.9٢٢938.436النقد وما في حكمه

7.77٢.7735.84١.79٢

٢٠.٠١١.٠38٢٠.١7١.١١7مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

١١.٠3١.7٢3١١.٠3١.7٢3رأس المال
)١٠١.456()١٠١.456(أسهم الخزينة

٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠عالوة إصدار أسهم
3.١١٠.5473.١١٠.547اإلحتياطي القانوني

١٢.4٠٠٢٢.4٠٠إحتياطي األعمال الخيرية
)٢56.38٠()385.٢73(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.67٢.7783.8٠6.593األرباح المستبقاة

١9.34٠.7١9١9.6١3.4٢7مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
١48.43٠١53.777الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

37.97٢3٢.4١9منافع نهاية الخدمة للموظفين

١86.4٠٢١86.١96

المطلوبات المتداولة
6556١5الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

483.٢6٢37٠.879ذمم دائنة أخرى

483.9١737١.494

67٠.3١9557.69٠مجموع المطلوبات

٢٠.٠١١.٠38٢٠.١7١.١١7مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

8٢3.45٢65٢.858354.96١335.73٠إيرادات تشغيلية
٢٢4.6٢7٢47.33٠١٢٢.١3٢64.٠66صافي الدخل من االستثمارات

)٢3٠.٠٢4()٢94.546()5٠9.588()7٠4.٠46(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

344.٠3339٠.6٠٠١8٢.547١69.77٢الربح التشغيلي

١٠3.9377٠3١٠٢.68١٢٠١الدخل اآلخر

--)3٠.33٢()٢5.٢7٢(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

4٢٢.69836٠.97١٢85.٢٢8١69.973صافي الربح للفترة

١.55 فلس٢.6١ فلس3.3٠ فلس3.87 فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

4٢٢.69836٠.97١٢85.٢٢8١69.973صافي الربح للفترة   

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
     بيان الربح أو الخسارة:

)٢4٠.8٢3()9.١١5()٢5١.467()١٢8.893(خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة
     العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٢4٠.8٢3()9.١١5()٢5١.467()١٢8.893(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

)7٠.85٠(٢93.8٠5١٠9.5٠4٢76.١١3مجموع الدخل/)الخسارة( الشامل للفترة

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

اإلحتياطي
القانونــــــــي

إحتياطي
األعمال الخيرية

احتياطي 
القيمة العادلة 
لإلستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3.٠٢١.743١٢.4٠٠3.5١43.363.876١3.33١.8٠٠-)١٠١.456(7.٠3١.7٢3في 3١ ديسمبر ٢٠١8 )مدقق(
6.٠٠٠.٠٠٠----٢.٠٠٠.٠٠٠-4.٠٠٠.٠٠٠رأس المال الصادر خالل الفترة

36٠.97١١٠9.5٠4)٢5١.467(-----مجموع الدخل الشامل للفترة
)346.5١4()346.5١4(------أرباح أسهم لسنة ٢٠١8

-)١٠.٠٠٠(-١٠.٠٠٠----احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.368.333١9.٠94.79٠)٢47.953(٢.٠٠٠.٠٠٠3.٠٢١.743٢٢.4٠٠)١٠١.456(١١.٠3١.7٢3في 3٠ يونيو ٢٠١9 )غير مدقق(

3.8٠6.593١9.6١3.4٢7)٢56.38٠(٢.٠٠٠.٠٠٠3.١١٠.547٢٢.4٠٠)١٠١.456(١١.٠3١.7٢3في 3١ ديسمبر ٢٠١9 )مدقق(
4٢٢.698٢93.8٠5)١٢8.893(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)546.5١3()546.5١3(------أرباح أسهم لسنة ٢٠١9
-)١٠.٠٠٠(-١٠.٠٠٠----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

)٢٠.٠٠٠(--)٢٠.٠٠٠(----مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة

3.67٢.778١9.34٠.7١9)385.٢73(٢.٠٠٠.٠٠٠3.١١٠.547١٢.4٠٠)١٠١.456(١١.٠3١.7٢3في 3٠ يونيو ٢٠٢٠ )غير مدقق(

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠٢٠

فترة الستة أشهر
المنتهية في

3٠ يونيو ٢٠١9

األنشطة التشغيلية
4٢٢.69836٠.97١صافي الربح للفترة

التسـويات:
-٢.498إطفاء الموجودات غير الملموسة  

65.96١5.96٠إطفاء حق استخدام الموجودات
37.١9333.5٠7إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

١4.٠٠7١5.47٢مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين
4.6934.7١٢مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)١٢8.497()١٢9.97٢(دخل فوائد بنكية
)١١8.833()94.655(دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)١.94٢()١.٢٠7(المخزون

)7١.583()١٢٠.58٢(ذمم تجارية مدينة وأخرى
)68.7٢٠(١١٢.383ذمم دائنة أخرى

5.5534.569منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

3١8.57٠35.6١6صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)١١.99٢()7٠.966(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
-١4٢.699  من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٢9.97٢١٢8.497دخل فوائد بنكية مستلمة 
94.655١١8.833دخل أرباح أسهم مستلمة

)856.6٠٢(٢45.٠69صافي التغير في ودائع ألجل

)6٢١.٢64(54١.4٢9صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)٢88()5.3٠7(المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار
)4.7١٢()4.693(الفوائد المدفوعة على التزامات عقود اإليجار

)346.5١4()546.5١3(أرباح أسهم مدفوعة
-)٢٠.٠٠٠(مدفوعات أعمال خيرية

)35١.5١4()576.5١3(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)937.١6٢(٢83.486صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه

938.436١.6٠6.559النقد وما في حكمه في بداية الفترة

١.٢٢١.9٢٢669.397النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

المعامالت غير النقدية:

خالل الفترة المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١9، أصدرت الشركة رأس مال إضافي متمثل في 4٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي بقيمة ١5٠ فلس للسهم 
وبقيمة إجمالية قدرها 6.٠٠٠.٠٠٠ دينار بحريني لصالح شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )مقفلة(، وذلك مقابل الحصول 
على حق االنتفاع بمبنى »تيرمنال« الكائن بمنطقة العدلية. إن هذه المعاملة لم يتم إدراجها ضمن بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للفترة 

المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١9 كونها معاملة غير نقدية.

جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني مبادرة استراتيجية
Û  إن مبــادرة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن

ســلمان آل خليفة، بإطالق “جائزة خليفة بن ســلمان آل خليفة للطبيب 
البحريني” في أول أربعاء من شــهر نوفمبر من كل عام، تؤســس نهجًا 
فريــدًا للعمــل المهنــي والميداني المباشــر لجميع من يعمــل في القطاع 
الصحي من جهة، وتحفيزًا للبحث العالجي والطبي في مجال تطوير 
الخدمات العالجية وتحســين أدائها ورفع مســتوى الخدمات الصحية 

المقدمة ألفراد المجتمع من جهة أخرى. 
Û  وتأتــي مبــادرة ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان، فــي ســياق حرصــه

المتواصل على أن يكون للطبيب البحريني حضور وتأثير في مسيرة 
التطــور الطبــي، إيمانــًا مــن ســموه بقــدرة المملكــة علــى تقديــم أفضــل 

المهارات واالمكانيات العالجية والطبية بمختلف تخصصاتها.
Û  وتمثــل هــذه الجائــزة نقطــة تحــول في القطــاع الصحي على مســتوى

البحريــن فــي دالالتهــا التقديرية واالنســانية، وترســم مســتقباًل أفضل 
مــن خــالل زيادة مهارات األطباء ودعم تميزهــم والحرص على إعالء 
رســالة الطــب ورفــع قيمــة العمــل بضميــر، تقديــرًا لجهودهــم المتميزة 
ولمستقبل صحي آمن ينعم به كل من يعيش على كامل تراب المملكة.

Û  وإذا اســتحضرنا االهتمــام البحثــي الســاعي إليجــاد حلــول عالجيــة
لمختلــف األمــراض واألوبئــة فــإن الجائــزة مــن شــأنها أن توفــر أجواء 
علمية تشاركية سيتجاوز صداها النطاق المحلي وستحظى بإذن هللا 

بتقدير دولي كبير.
Û  وحيــث إن الجائــزة جاءت فــي توقيت جائحة كورونــا، فإنه يجب أن

تكــون هنــاك آليات تطوير تدفع بالمســارات الجديدة في المهن الطبية 
والعالجيــة لتحقيــق األهــداف البحثيــة والعلميــة لنظــام صحــي فعــال 

ورصين.
Û  وُتعــد الجائحــة إيذانــًا بعصــر معرفــي جديــد وغيــر تقليدي، لــذا يجب

االهتمــام بالبحــوث العلميــة لتفتــح آفاقًا جديــدة لألطبــاء البحرينيين 
للتفوق خارج حدود المملكة في المجال الطبي.

Û  وكلنا ثقة بأن الطبيب البحريني قادر على أن ٌيقدم الكثير من البحوث
الطبيــة ويســاهم فــي تطويرهــا من أجل تحســين المنظومــة الصحية، 
بــدءًا بالوقايــة مــن مختلــف األمــراض، وانتهــاًء بتحســين أداء النظام 

الصحي بمختلف مستوياته. 
Û  وال شــك أن هــذه الجائــزة هــي انطالقــة لعصــر جديد باســتخدام العلم

والبحث والمهارات في إدارة الخطر الوبائي على نحو ذكي.
Û  رسالة مليئة بالحب والتقدير واالمتنان واالحترام ارفعها إلى صاحب

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، على رؤية ســموه 
بتخصيــص جائــزة للطبيــب البحرينــي، كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى وزارة 
الصحة ممثلة بوزيرة الصحة وجميع منتســبيها، والشــكر موصول إلى 
جمعية األطباء البحرينيين وكافة الكوادر الطبية بمختلف القطاعات.

خالد زايد

مصطفى السيد

بدور المالكي

صورة البارك
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية   |   تصوير: عبداهلل حسن

30 ألف ترخيص لـ 3 ماليين طن من المواد الكيماوية سنويا
ــف 2021 ــعة منتصـ ــواد المشـ ــد المـ ــزة لرصـ ــر 5 أجهـ ــه: توفيـ ــن دينـ بـ

كشـــف الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن 
دينـــه أن المجلـــس يرخص 30 آالف طلب ســـنويا لنحو 3 
ماليين طـــن من المواد الكيميائية. وأكـــد توفير 5 أجهزة 
رصد مواد مشعة إضافية في منتصف 2021، والترخيص 

2500 مواطن الستخراج اللؤلؤ.
جـــاء ذلك أثناء اســـتضافته فـــي برنامج “ترابـــط 2” الذي 

ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية 
 وقـــال بـــن دينـــه إن مـــن أهـــم االســـتراتيجيات الوطنيـــة 
الهـــواء  جـــودة  تحســـين  إســـتراتيجية  هـــي  للمجلـــس 
وإســـتراتيجية المحافظة على التنوع الحيوي بالشـــراكة 
مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص مؤكدا 
أن العمـــل البيئـــة البـــد أن يكـــون مشـــترك وجماعـــي بيـــن 

مختلـــف القطاعـــات. وقـــال إن إرجاع صناعـــة اللؤلؤ في 
البحريـــن من ضمـــن رؤية جاللـــة الملك وبتوجيه مباشـــر 
من ســـمو ولي العهد وتعتمد فكرته على اســـتخراج اللؤلؤ 

مـــن الهيـــرات الشـــمالية التـــي ســـجلت كمنطقـــة محميـــة، 
وتخصيص “رأس ريـــه” كمركز لالنطالق برحالت الغوص 

الستخراج اللؤلؤ،وتم تحديد 60 محارة لكل شخص. 
مـــن جابهـــا أوضحـــت مدير عـــام الثقافـــة والفنـــون بهيئة 
الثقافـــة والفنون الشـــيخة هال بنت محمـــد آل خليفة في 
مداخلتها أن مشـــروع ستوديو 244 بالتعاون مع المجلس 
األعلـــى للبيئـــة في محميـــة دوحة عراد يهـــدف إلى تنوع 
اســـتخدامات هـــذه المحميـــة وربطهـــا بالبيئـــة والثقافـــة 
والفنون والتراث. وذكرت انه المجلس خصص المســـاحة 
للفنون والثقافة في دوحة عراد منذ افتتاحها في مارس 
العام الماضي للفنون والثقافة في ســـبيل النشـــر الثقافي 
عبر األنشـــطة والبرامج المجتمعية وخلق مســـاحة ضمن 

أجواء اجتماعية مفتوحة.

ليلى مال اهلل 

فـــي فصـــل الصيـــف يتكرر مشـــهد رمي 
جثث الخيول واألبقار واألغنام بالعراء 

وبخاصة قرب مناطق المزارع.
عبـــدهللا  البحرينـــي  المصـــور  ورصـــد 
حســـن مشهد رمي حصان نافق بمنطقة 

المزارع في قرية بوري.
وقـــال: عند رمي مربي الحيوان لجثته، 
وهو الـــذي كان يربيه ويرعـــاه ويطعمه 
يوميـــا بهـــذه الطريقـــة فإن مـــن يتحمل 
المســـؤولية هـــو المربي، والـــذي يتحمل 

مسؤولية وفاته أيضا.
وذكـــر أن مـــن يربـــي حيوانـــا بطريقـــة 
صحيحة وبضمير حـــي لن يرمي جثته 
والعكـــس  يمـــوت  عندمـــا  العـــراء  فـــي 
صحيـــح. وبين أن البلديـــة توفر خدمة 
نقل جثـــث الحيوانات بالمجان، وكل ما 
عليـــك هو االتصـــال وإعطاؤهم الموقع، 

وسيتكفلون بالمهمة.
وشـــكر حســـن بلديـــة الشـــمالية لتوليها 

مهمة إزالة جثة الحصان النافق.

البلدية تزيل جثة حصان قرب مزارع بوري

يعانـــي ســـكان منـــزل فـــي منطقـــة 
باربـــار من كثـــرة لجـــوء الخفافيش 
لبيتهـــم لإلقامة الليليـــة بركن مظلم 
في “حـــوش” البيت ثم يغادرون مع 

طلوع الشمس.
وقالـــت ربـــة البيـــت لــــ “البـــالد” إنها 
شعرت بالذعر من وجود الخفافيش 
بالبيت، واصطاد زوجها 4 خفافيش 
حتى اآلن، والعدد مرشح لالزدياد.

وبينـــت أن الخفافيـــش يتكدســـون 
فـــي زاوية مظلمة بـ “حوش” البيت، 
ويبـــدأون بالتوافـــد منـــذ الســـاعة 9 

مساء، ويغادرون البيت فجرا.
ولفتت إلى أن حجم الخفاش صغير 

مقارنة باألحجام األخرى المنشورة 
بالمواقع اإللكترونية.

اصطياد 4 خفافيش ببيت في باربار
إلدارة محفز بمشروع تحديث المصفاة
4.9 مليـــون دينـــار التفاقيـــة “بابكـــو” للخدمـــات الميكانيكيـــة للمرفـــأ

طرحت شركة نفط البحرين “بابكو” في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات أمس 
مناقصــة لتوفيــر خدمــة اإلدارة الكاملــة لمحفــز وحــدة التكســير الهيدروجينــي فــي 
Advanced Refin�( 5 ســنوات تقدمت إليها شــركة  مشــروع تحديث المصفاة لمدة
ing Technologies LLC( بنحو 261.2 مليون دوالر )ما يعادل 98.2 مليون دينار(.

وكان وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بـــن 
خليفة آل خليفة في شـــهر مايو الماضي 
أشـــار إلى اســـتكمال 50 % من مشـــروع 
تحديـــث مصفـــاة بابكـــو الـــذي يعـــد من 
أكبـــر المشـــروعات الطموحة فـــي البالد 
بتكلفـــه تقدر بـ 6 مليارات دوالر وبســـعة 
400 ألف برميل، مشـــيدا باألداء الطيب 
والجهود الحثيثـــة من اإلدارة التنفيذية 
للمشـــروع بالعمـــل بروح الفريـــق الواحد 
والحثيث لســـير المشروع وفق الجدول 
المقـــرر له برغـــم التأثيـــرات االقتصادية 
الســـلبية من جائحة كورونا. وأضاف أن 
المشـــروع سيكون له تأثير إيجابي كبير 
فـــي العائـــدات ومن المقـــرر االنتهاء منه 

في الربع الثالث من العام 2022.

كما طرحت “بابكـــو” 5 مناقصات أخرى، 
أولهـــا لتوقيـــع اتفاقيـــة لمدة 5 ســـنوات 
لمرفـــأ  الميكانيكيـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر 
الشـــركة وتصليـــح األنابيب فـــي مناطق 
التشغيل في الشركة، تنافست عليها 11 
شـــركة، علق عطاء أحدهـــا، وأقل عطاء 
بنحـــو 4.88 مليـــون دينار، لشـــركة ناصر 
عبـــد محمد للمقاوالت، فـــي حين أكبرها 
بقرابـــة 6.81 مليـــون دينـــار. والمناقصة 
التنظيـــف  خدمـــات  لتوفيـــر  الثانيـــة 
لمناطق التشـــغيل في الشركة، تنافست 
عليهـــا 6 شـــركات، علـــق عطـــاءان منهـــا، 
EBRAHIM HAS� (وأقل عطاء لشـــركة 
SAN MAHDI CONT & MAINTE�
NANCE( بنحو مليونـــي دينار، وأكبرها 

بقرابـــة 5.7 مليـــون دينـــار. فيمـــا تعلقت 
المناقصة الثالثة لتوقيع عقد زمني لمدة 
5 ســـنوات لتقديم خدمات ضغط المياه 
فائـــق الضغـــط علـــى خزانـــات التخزين، 
تنافســـت عليها 5 شـــركات، علـــق عطاء 
أحدهـــا، وأقـــل عطـــاء بنحـــو 1.1 مليون 
دينـــار، وأكبرهـــا قرابـــة 5 مالييـــن دينار. 
خدمـــات  لتوفيـــر  الرابعـــة  والمناقصـــة 
لوحـــدات  التســـرب  مانعـــات  صيانـــة 

العمليـــات في المصفاة لمدة 5 ســـنوات، 
تنافســـت عليها 6 شـــركات، علق 4 منها، 
وأقـــل عطـــاء بنحـــو 202.8 ألـــف دينـــار، 
واألخيرة لدراســـة الفحـــص القائمة على 
المخاطر، تنافست عليها 15 شركة، علق 
10 عطـــاءات، أقلهـــا بنحـــو 545.3 ألـــف 

دوالر )ما يعادل 205 آالف دينار(.
وفتـــح المجلس أمس 8 مناقصات تابعة 
لـ 3 جهـــات حكومية بإجمالي 52 عطاء، 
فـــي حين تم تعليـــق 20 عطاء تابعة لـ 6 
مناقصـــات. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

106.8 مليون دينار.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  كمـــا 
لمشـــروع  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
نظـــام الطيران، تقدم إليهـــا عطاء واحد 
بنحـــو 89.2 ألف دينـــار، ومناقصة لحلبة 
البحريـــن الدوليـــة لتعييـــن وكالة شـــراء 
وســـائط رقمية للحلبة، تنافست عليها 7 
شركات، علق عطاءان منها، وأقل عطاء 
بنحـــو 42.7 ألـــف دينـــار وأكبرهـــا بقرابة 

1.2 مليون دينار.

وضع لوح الصق الصطياد الخفافيش
خالل فتح المظاريف بالجلسة أمس

... بعد االزالةحيوان نافق

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة

98.2
دينار مليون 

أمل الحامد
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“عقارات السيف” تربـــح 2.71 مليــون دينــار في النصـــف األول
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  أعلنـــت 
 ،)SEEF التـــداول:  )رمـــز  ش.م.ب 
عن نتائجها المالية النصف ســـنوية 
يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة  للفتـــرة 

.2020
أرباًحـــا صافيـــة  الشـــركة  وحققـــت 
علـــى  عائديـــن  شـــامًل  ودخـــًل 
 2.71 قدرهمـــا  الشـــركة  مســـاهمي 
للفتـــرة  بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
النصـــف ســـنوية المنتهيـــة فـــي 30 
 4.72 مـــع  مقارنـــًة   ،2020 يونيـــو 
مليون دينـــار بحريني لنفس الفترة 
من العام الماضي، بانخفاض نسبته 
42.63 % مقارنة مع العام الماضي، 
ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيس 
إلـــى تبعات تفشـــي جائحة فيروس 
كورونا “كوفيد - 19”، التي تضمنت 
انخفاض اإليرادات؛ بســـبب إطلق 
صنـــدوق دعـــم المســـتأجرين بقيمة 
وإغـــلق  بحرينـــي  دينـــار  مليـــون 
صاالت الترفيـــه العائلية وانخفاض 

معدل اإلشغال للشقق الفندقية.
للفتـــرة  الســـهم  ربحيـــة  وبلغـــت 
المنتهيـــة في 30 يونيو 2020 مبلًغا 
وقدره 5.89 فلًســـا بحرينًيا، مقارنة 
مع 10.26 فلًســـا بحرينًيا في الفترة 
ذاتهـــا من العـــام الماضي. وانخفض 
إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين )بعـــد 
للفتـــرة  األقليـــة(  حقـــوق  اســـتبعاد 
المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 
2.74 % ليصل إلى 150.31 مليون 
دينار بحرينـــي، مقارنة مع 154.54 
مليون دينـــار بحريني لنفس الفترة 

من العام الماضي. 
للفتـــرة  األصـــول  إجمالـــي  وارتفـــع 
المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 
0.59 % ليبلغ 175.35 مليون دينار 
بحريني، مقارنة مع 174.32 مليون 

دينار بحريني من العام الماضي.

وصّرح رئيس مجلس إدارة شـــركة 
نجيبـــي  عيســـى  الســـيف  عقـــارات 
“علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات التي 
واجهناهـــا فـــي النصـــف األول مـــن 
هـــذا العـــام، إال إننـــا تمكنـــا بفضـــل 
التـــي  والخطـــط  االســـتراتيجيات 
وضعناهـــا من الســـير بُخطـــى ثابتة 
للوصول ألهدافنا المنشودة، وعلى 
رأســـها تحقيـــق المزيـــد مـــن القيمة 
لمســـاهمينا على المدى الطويل من 
خلل االســـتثمار في تطوير نموذج 
أعمالنـــا مـــن أجـــل تدعيـــم األســـس 
التي بنيناها لتعزيز االســـتدامة في 
النمـــو والتطور لمواكبـــة المجريات 
إدارة  بـــادر مجلـــس  لقـــد  الحاليـــة. 
خـــلل  الســـيف  عقـــارات  شـــركة 
الفتـــرة الماضيـــة بإطـــلق صندوق 
بقيمـــة مليون دينـــار بحريني لدعم 
مســـتأجري مجمعاتها التجارية، أي 
ما يقـــارب 38 % مـــن صافي الربح 
الذي حققته الشـــركة في الـ 6 أشهر 
اســـتراتيجية  ووضـــع  الماضيـــة، 
مرحليـــة ترتكز على إعـــادة ترتيب 
مـــوارد الشـــركة لضمـــان الحـــد مـــن 
نمـــوذج  علـــى  الجائحـــة  تأثيـــرات 
أعمالنا وذلك حتى نستطيع الُمضي 

نحو الُمستقبل”.
وتابع بقوله “نتائجنا المالية تعكس 

البنيـــة التحتيـــة القويـــة للقتصـــاد 
البحريني وقدرته على الصمود في 
مواجهـــة جميـــع األزمـــات، والفضل 
في ذلك يعود للرؤية التي رســـمتها 
الحكومة الُموقرة لهذا القطاع على 
مدى السنوات الماضية، وخصوًصا 
الدعـــم الُمقـــدم لمجـــاالت التطويـــر 
والترفيـــه  والتجزئـــة،  العقـــاري، 
الُمرتكـــزات  هـــي  التـــي  والضيافـــة 
األساسية التي تقوم عليها شركتنا”.
وأضـــاف “وفـــي هـــذا المقـــام، أرفـــع 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر إلى 
مقـــام عاهل البلد صاحـــب الجللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة،، 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  ورئيـــس 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد، نائـــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى توجيهاتهـــم الكريمة في هذه 
األزمة واســـتجابتهم السريعة للحد 
مـــن تبعات الجائحـــة، وهو ما جعل 
مملكـــة البحرين تكون مثـــااًل عالمًيا 
في التعامل مع هذا الوباء، خصوًصا 
وأنهـــا اتخـــذت جملة مـــن القرارات 
مســـتوى  علـــى  المســـبوقة  غيـــر 
اشـــتملت  التـــي  والعالـــم،  المنطقـــة 

لتحفيـــز  ماليتيـــن  حزمتيـــن  علـــى 
االقتصـــاد مـــن خـــلل دعـــم رواتب 
البحرينييـــن فـــي القطـــاع الخاص، 
وإعفـــاء المؤسســـات التجاريـــة من 
فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء، ورســـوم 
البلديـــة وســـوق العمـــل، إضافة إلى 
تأجيل األقســـاط البنكية للشركات. 
نحن فخورون أن نكون جزءا فعاال 

في فريق البحرين”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
أحمـــد  الســـيف  عقـــارات  لشـــركة 
يوسف “تعكس نتائج النصف األول 
مـــن هـــذا العـــام الفاعليـــة والكفاءة 
التشـــغيلية لشـــركة عقارات السيف 
وهـــذا  الحاليـــة،  الظـــروف  وســـط 
يؤكـــد ســـرعة تأقلـــم الشـــركة فـــي 
مواجهة العقبـــات الجديدة الناجمة 
من تفشـــي الجائحة؛ بهـــدف تعزيز 
تعاوننـــا المســـتمر مـــع مســـتأجرينا 
حريصـــون  نحـــن  الذيـــن  الكـــرام 
بمواصلة دعمهم فـــي كل الظروف، 
لنـــا  أولويـــة  هـــو  نجاحهـــم  إن  إذ 
وســـنبذل كل ما بوســـعنا من جهود 
لتحقيـــق ذلك، باإلضافـــة إلى تعزيز 
لجميـــع  الفريـــدة  التســـوق  تجربـــة 
عملئنا، ومن بين ذلك التزامنا التام 
الصادرة  والتوجيهات  باإلرشـــادات 
من اللجنة التنســـيقية في مواجهة 
فيـــروس كورونـــا، إذ حرصنـــا علـــى 
الُمبادرة بتكثيف التعقيم بمجمعاتنا 
التجاريـــة إضافة إلجـــراء تغييرات 
جوهرية لطريقة العمل في الشركة 
بما يتماشـــى مع التعليمات الوقائية 
فضًل عـــن تنفيـــذ برنامًجـــا متقدًما 
لتعزيـــز كفـــاءة التكاليف من شـــأنه 
المســـاعدة علـــى احتـــواء التراجـــع 
وصافـــي  األربـــاح  شـــهدته  الـــذي 

الدخل”.
)التفاصيل في الموقع اإللكتروني(

أحمد يوسف عيسى نجيبي 

المنامة - عقارات السيف

ارتفاع أرباح “المصرف الخليجي” إلى 5.709 مليون دينار
أعلن المصـــرف الخليجي التجاري ، عن 
نتائجـــه الماليـــة النصـــف ســـنوية للفترة 
المنتهيـــة في 30 يونيـــو 2020، إذ حقق 
إلـــى  المصـــرف أرباًحـــا صافيـــة عائـــدة 
المســـاهمين بلغت 5.709 مليـــون دينار 
بحرينـــي، مقارنـــًة مـــع 199 ألـــف دينـــار 
لنفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي وذلك 
بارتفـــاع نســـبته 2769 %، األمـــر الـــذي 
انعكـــس إيجاًبا علـــى ربحية الســـهم، إذ 
وصـــل إلـــى 6.521 فلًســـا، مقارنـــة مـــع 
0.211 فلًســـا في الفتـــرة ذاتها من العام 
الماضي وذلك بزيـــادة قدرها 2991 %، 
ويعود ســـبب االرتفاع في صافي الربح 

بشـــكل رئيس إلى االنخفاض في تكلفة 
التمويل وإجمالـــي المصاريف وإجمالي 
بالعـــام  مقارنـــة  للفتـــرة  المخصصـــات 

الماضـــي.  وصّرح رئيـــس مجلس إدارة 
جاســـم  التجـــاري  الخليجـــي  المصـــرف 
الصديقي “سجل المصرف أداء ملحوًظا 

بفضل تبنيه إستراتيجية عمل طموحة 
والتـــي اعتمدهـــا مجلـــس اإلدارة الفترة 
الماضية، وقد تم إرساء األسس القوية 
النطـــلق هذه اإلســـتراتيجية عبر طرح 
صكـــوك بقيمة 159 مليـــون دوالر ضمن 
الشـــريحة األولى الداعمـــة لقاعدة رأس 
المـــال”. بدوره، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
ســـطام  التجـــاري  الخليجـــي  للمصـــرف 
القصيبـــي “لقد عملـــت اإلدارة التنفيذية 
وبشـــكل مـــدروس فـــي األشـــهر الســـتة 
الماضيـــة لتحقيـــق األهـــداف المرحليـــة 
الجديـــدة”.  المصـــرف  إلســـتراتيجية 

)التفاصيل في الموقع اإللكتروني(

المنامة - المصرف الخليجي التجاري
المنامة - بورصة البحرين

البورصة تدرج سندات “التنمية 
الحكومية” بقيمة 150 مليون دينار

أعلنت بورصة البحرين عن إدراج اإلصدار 
الحكومية  التنمية  لــســنــدات   )21( رقـــم 
المركزي  البحرين  مصرف  أصدرها  التي 
بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين حيث 
GDEV21.“ الــرمــز  تحت  تــداولــهــا  سيتم 

الموافق  الثالثاء  يوم  من  اعتبارا   ”BND
11 أغسطس 2020.ويبلغ حجم اإلصدار 
اسمية  بقيمة  بحريني  دينار  مليون   150
في  للسند،  واحــد  بحريني  ديــنــار  قــدرهــا 
حين تبلغ مدة اإلصدار 5 سنوات اعتباًرا 
من 30 يوليو 2020 حتى 30 يوليو 2025.

المنامة - مجموعة البركة

حققـــت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
المجموعـــة   )ABG( ش.م.ب. 
المصرفيـــة اإلســـلمية الرائـــدة، التي 
مقـــرا  البحريـــن  مملكـــة  مـــن  تتخـــذ 
لعملياتهـــا والمتداولـــة أســـهمها تحت 
الرمز “BARKA” في بورصة البحرين 
وناســـداك دبـــي، صافـــي دخـــل عائـــد 
 47 قـــدره  األم  الشـــركة  لمســـاهمي 
مليـــون دوالر فـــي النصـــف األول من 
العـــام 2020 مقارنـــًة مـــع 56 مليـــون 
دوالر لنفـــس الفتـــرة من العـــام 2019 
وبانخفـــاض قـــدره 16 %. فيمـــا بلـــغ 
مجمـــوع صافـــي الدخـــل 90 مليـــون 
دوالر  مليـــون   95 مـــع  مقارنـــًة  دوالر 
بلـــغ  هـــذا   .%  5 قـــدره  وبانخفـــاض 
النصيب األســـاس والمخفض للســـهم 
في األرباح 2.54 سنًتا أميركًيا للنصف 
األول مـــن العـــام 2020 بالمقارنـــة مع 
3.27 ســـنًتا أميركًيـــا لنفس الفترة من 

العام الماضي. 
وقـــد جـــاء هـــذا االنخفـــاض علـــى أثر 
قيـــام المجموعـــة برصد زيـــادة كبيرة 
في المخصصـــات التحوطيـــة لمقابلة 
عـــن  والناجمـــة  المتوقعـــة  األضـــرار 
لجائحـــة  الســـلبي  االقتصـــادي  األثـــر 
كوفيـــد 19 علـــى أعمـــال المجموعـــة 

والوحـــدات التابعة لها، حيث ارتفعت 
 %  345 بنســـبة  المخصصـــات  هـــذه 
لتبلـــغ 127 مليون دوالر خلل النصف 
األول من العام 2020 بالمقارنة مع 28 
مليـــون دوالر خلل النصف األول من 

العام 2019.
التشـــغيلي  الدخـــل  وارتفـــع مجمـــوع 
للمجموعـــة بنســـبة 25 % في النصف 
األول من العام 2020 ليبلغ 553 مليون 
دوالر بالمقارنـــة مع 442 مليون دوالر 
خلل النصف األول مـــن العام 2019. 
وكنتيجـــة إيجابية لتمكـــن المجموعة 
مـــن التحكم فـــي المصروفـــات، ارتفع 
صافي الدخل التشغيلي بنسبة 62 % 
ليبلـــغ 275 مليون دوالر خلل النصف 
األول مـــن العـــام 2020 بالمقارنـــة مع 
170 مليـــون دوالر خلل نفس الفترة 

من العام الماضي.
وفيمـــا يتعلق ببنود الميزانية، فقد بلغ 
مجمـــوع الحقـــوق العائدة لمســـاهمي 
الشـــركة األم والصكـــوك 1.38 مليـــار 
دوالر بنهايـــة يونيـــو 2020 بالمقارنـــة 
مـــع 1.47 مليار دوالر بنهاية ديســـمبر 
2019، وبانخفـــاض قـــدره 6 % وذلك 
فـــي  المســـجل  االنخفـــاض  بســـبب 
العمـــلت األجنبيـــة وتوزيـــع األربـــاح 

النقدية ودفع أرباح رأس المال فئة 1 
خلل العام. فيما بلغ مجموع الحقوق 
2.16 مليـــار دوالر مقارنـــًة مـــع 2.32 
مليـــار دوالر وبانخفـــاض قـــدره 7 % 

وذلك لنفس السبب. 
وانخفـــض مجموع األصول بنســـبة 1 
% ليبلـــغ 26.13 مليار دوالر في نهاية 
يونيو 2020 بالمقارنة مع ما كان عليه 
في نهاية ديسمبر 2019 والبالغ 26.26 
مليـــار دوالر. وركزت المجموعة خلل 
النصف األول من العام على االحتفاظ 
بنســـبة كبيـــرة مـــن هـــذه األصـــول في 
شـــكل أصول سائلة وذلك لمواجهة أي 
احتياجات طارئة لوحدات المجموعة 

بسبب جائحة كورونا.
للدخـــل  المـــدرة  األصـــول  وبلغـــت 
 20.43 واالســـتثمارات(  )التمويـــلت 
 2020 يونيـــو  بنهايـــة  دوالر  مليـــار 
بالمقارنـــة مـــع 19.75 مليـــار دوالر في 
نهاية ديســـمبر 2019، بارتفاع نســـبته 
العمـــلء  حســـابات  وبلغـــت   .%  3
نهايـــة  فـــي  البنـــوك  ودائـــع  متضمنـــًة 
2020 ما مجموعه 22.23 مليار دوالر، 
منخفضـــة بنســـبة 1 % بالمقارنـــة مـــع 
المســـتوى الذي كانت عليـــه في نهاية 
2019 والبالغ 22.46 مليار دوالر، وهي 

تمثـــل 85 % مـــن مجمـــوع األصـــول، 
ممـــا يشـــير إلـــى مواصلة ثقـــة والتزام 
العملء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.

وقال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعة 
صالـــح  عبـــدهللا  المصرفيـــة  البركـــة 
كامـــل “بحكم التزامنـــا بتقديم نموذج 
الصيرفـــة التشـــاركية الحقة من خلل 
بلـــدا،   17 فـــي  المنتشـــرة  وحداتنـــا 
فقـــد تمكنـــا وللـــه الحمد مـــن مواجهة 
التداعيـــات الواســـعة النطـــاق لجائحة 
كورونـــا التـــي اجتاحـــت العالـــم منـــذ 
مطلع العام الجاري، ونجم عنها أضرار 
واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  إنســـانية 
جسيمة. وعملنا بشـــكل وثيق وسوية 
وشـــركات  أفـــراد  مـــن  عملئنـــا  مـــع 

لكـــي  البلـــدان  هـــذه  فـــي  وحكومـــات 
نخفـــف من هـــذه التداعيات من خلل 
اتخاذ جملة من المبادرات التشـــغيلية 
والماليـــة التحوطيـــة، والتـــي أثمـــرت 
وللـــه الحمد عـــن النتائـــج الطيبة التي 
مـــن  األول  النصـــف  خـــلل  تحققـــت 
العـــام الجاري، ونســـأل المولـــى القدير 
أن يحفـــظ مجتمعاتنـــا وشـــعوبنا. كما 
نـــود التأكيـــد في هـــذه المناســـبة على 
التزامنا التام بالتمســـك بنهج مؤسس 
المجموعة الفقيد الراحل الشيخ صالح 
عبد هللا كامل )رحمه هللا( في تجسيد 
الصيرفـــة اإلســـلمية التشـــاركية فـــي 
صيـــغ التمويل واالســـتثمار كافة التي 

تقدمها المجموعة”.
وقـــال عضو مجلـــس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعـــة البركة المصرفية 
عدنـــان أحمـــد يوســـف “شـــهدنا خلل 
الجـــاري  العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
تحديـــات غيـــر مســـبوقة لم يشـــهدها 
العالم منذ أمد طويل، التي تمثلت في 
تفشي وباء كوفيد - 19 في دول العالم 
كافة، وما خلفـــه ذلك من أضرار وأثار 
سلبية وواسعة عبر مختلف القطاعات 
والمهن والمؤسسات والمجتمعات، بما 
فـــي ذلك البنوك والمؤسســـات المالية. 

وانطلقا من فلســـفة ونمـــوذج أعمالنا 
بادرنـــا  فقـــد  اجتماعيـــا،  المســـؤولين 
لوضـــع اســـتراتيجية شـــاملة، ال تركـــز 
علـــى الحفـــاظ علـــى ســـلمة أوضاعنا 
المالية خـــلل الجائحة فقط، بل توفر 
التـــي  للمجتمعـــات  المطلـــوب  الدعـــم 
والمؤسســـات  واألفـــراد  فيهـــا،  نعمـــل 
والشـــركات التي تتعامل معنا، وبنفس 
الوقت الحفاظ على استدامة خدماتنا 

وسلمة وحماية موظفينا.
هـــذه  كافـــة  أثمـــرت  لقـــد  وأضـــاف: 
الجهـــود عن تحقيـــق نتائج طيبة ولله 
الحمد خـــلل النصـــف األول من العام 
الجـــاري، والفضل يعود فـــي ذلك، بعد 
نمـــوذج  إلـــى  وتعالـــى،  ســـبحانه  هللا 
الصيرفـــة اإلســـلمية الـــذي نلتـــزم به، 
بذلتهـــا  التـــي  االســـتثنائية  والجهـــود 
مجالـــس اإلدارة واإلدارات التنفيذيـــة 
والموظفين في المجموعة والوحدات 
التابعـــة لهـــا، والتكاتـــف والدعـــم مـــن 
عملئنـــا، والسياســـات الحصيفة التي 
أتبعتهـــا البنوك المركزيـــة والحكومات 
فـــي البلـــدان التـــي نعمـــل فيهـــا، فلهم 
منـــا جميعـــا جزيـــل الشـــكر والثنـــاء”. 

)التفاصيل في الموقع اإللكتروني(

عدنان يوسف

دوالر مــــــلــــــيــــــار   26 يـــــــتـــــــجـــــــاوز  األصـــــــــــــــــول  مــــــجــــــمــــــوع 

“البركة المصرفية” تربح 47 مليون دوالر في النصف األول

سطام القصيبي جاسم الصديقي  



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

Bani Jamra Plan

��������������

��������������

��������������

��������������

����
��

��������

����
��

��������

����
��

��������

����
��

��������

����
��

��������

����
��

��������

����
��

��������

��������������
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ES202122232425262728293031323334353637

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

73

72

74
ES

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91
92

93

94

95

ES

96

97

98

99

100

101

102103

104

105

106

258

259

260

261254

255

256

257

107

108

109

110

111

112

113114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

ES
124

125

126

127

128

129

130

131

132

133134

135

136

137

139

140

141

142

138

143

153

152

151

150

148

147

146

145

149

144

ES

ES
154

155

156

157

158

159

160

161

162

171

170

169

168

167

166

165

164

163

180

181

179

178

177

176

175

174

173

172

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195196197198199200201202203204205206207208209 223222221220219218217216215214213212211210ES

224225226227228229230231232233234235236237238 253252251250249248247246245244243242241240239

182

183ES
184

185

PRIMARY
SUBSTATION

314 225.1 225.1 225.1 225.1 225.1

225.1 338.4

348.9

225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1225.1

225.1 225.1 270.6
225.1225.1

225.1

225.1225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1

339.5

365

288.9
351.2

240.1

237.1

234.1

231.1

228.1

225.5

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

313.2

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

366.2

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

355.6376.2

225.1

225.1

225.1

225.1

440.4

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

409.4

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

219.1

242
380.4

357.8225.1

360.9329.8

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

366

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

225.1

270

225.1

225.1

303.8

219.1

219.2

219.2

219.2

219.3

219.3

219.3

219.4

419.5291.2

324.6
330.7

239.5

244.2

249.2

231.5

234

236.6

226.4

228.9

403.7

225.1

225.1

337.1225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1225.1

225.1225.1225.1225.1225.1341.3

263.3

285.3
225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1225.1

225.2225.2225.2225.2

225.2225.2225.2225.2

225.2225.2225.2225.2

337.4

296.7

225.2 338.8 273.7

225.1

225.1

337.1

277.5

225.1

225.1

357.8

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license No. 3

 

Property Manager's license No. 23

 كن
 بالقرب
 فهنالك المزيد
.. والمزيد

قسيمة

ع بالكامل
البي

تم 

s o l d
���

38344464

BRYK APP W.L.L has a va-

  cancy for the occupation of

 PROJECT LEADER , suitably

 qualified applicants

  can contact 35356225  or

KARIMYAZJI@ASKVENTURES.NET

3602

 Vacancies
Available

 Trisons For Tyre Retreading
 S.P.C. has a vacancy for
 the occupation of  TIRE

 MAKER AND VULCANISER ,
 suitably qualified applicants
  can contact 39872123  or

HAFEZAYOUB@GMAIL.COM

3602

 Vacancies
Available

 THE BRITISH SCHOOL
OF BAHRAIN/ has a va-

  cancy for the occupation of
 TEACHER , suitably qualified

 applicants can contact
 17610920  or

mohammeda@thebsbh.com 

3602

 Vacancies
Available

 Harmony Music Center
has a vacancy for the oc-

 cupation of  INSTRUCTOR
 / COACH , suitably qualified

 applicants can contact
13622002  or

bahrain.harmony@gmail.com  

3602

 Vacancies
Available

 Harmony Music Center
has a vacancy for the oc-

 cupation of  INSTRUCTOR
 / COACH , suitably qualified

 applicants can contact
 13622002  or

bahrain.harmony@gmail.com 

3602

 Vacancies
Available

 QUICK ZEBRA SERVICES
 has a vacancy for the

 occupation of  MANAGER
(PROJECT) , suitably quali-

 fied applicants can contact
 17700211  or

AHMED@DREAMGROUP.BH 

3602

 Vacancies
Available

 THE BRITISH SCHOOL
OF BAHRAIN/ has a va-

  cancy for the occupation of
 TEACHER , suitably qualified

 applicants can contact
17610920  or

mohammeda@thebsbh.com  

3602

 Vacancies
Available

 INVESTRADE CO B.S.C
 CLOSED has a vacancy for
 the occupation of  HEAD /
 CHIEF OF DEPARTMENT /
DEIVISION , suitably quali-

 fied applicants can contact
17514155  or

info@investrade-bh.com  

3602

 Vacancies
Available

 NOOR AL DIYAR  PRIVATE
 SCHOOL has a vacancy for
the occupation of  SUPERVI-

 SOR , suitably qualified
 applicants can contact

 77507777  or
INFO@NOORALDIYAR.COM 

3602

 Vacancies
Available

 AUTO CITY CAR SERVICES
 & TRADING COMPANY

 W.L.L has a vacancy for the
 occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants
can contact 33964571  or

BSAKRANI@HOTMAIL.COM  

3602

 Vacancies
Available

 Alatheer Business Gate
 W.L.L. has a vacancy for the

occupation of  CONSUL-
 TANT , suitably qualified
 applicants can contact

17266444  or
FATIMA.NUSAIF@AJMSBAHRAIN.COM  

3602

 Vacancies
Available

 FUTURE FACTORY FOR
READYMIX PRECAST CON-
 CRETE AND BLOCKS has a
 vacancy for the occupation
 of  SECRETARY GENERAL ,
 suitably qualified applicants

can contact 39991177  or
NHFED4554@HOTMAIL.COM  

3602

 Vacancies
Available

 ELECTRICITE DE FRANCE

 has a vacancy for the

 occupation of  ADVISOR ,

 suitably qualified applicants

can contact 16161515  or

samar.alaali@edf.bh  

3602

 Vacancies
Available

 WORLEYPARSONS
 SERVICES PTY LIMITED -
 FOREIGN BRANCH has a

 vacancy for the occupation
 of  SUPERVISOR , suitably

 qualified applicants can
contact 17181400  or

IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM  

3602

 Vacancies
Available

 Talent International & The
 Infant Schools SPC has a

 vacancy for the occupation
of  ADMINISTRATOR , suit-

 ably qualified applicants can
contact 17252346  or

ACCOUNTS@TALENTSCHOOLS.COM  

3602

 Vacancies
Available

 ALGHALIA HOLDING B S

 C C has a vacancy for the

 occupation of  MANAGER ,

 suitably qualified applicants

can contact 17710271  or

CEO@ALGHALIA.COM  

3602

 Vacancies
Available

 BERGER PAINTS BAHRAIN
 W.L.L. has a vacancy for

 the occupation of  SUPPLY
MANAGER , suitably quali-

 fied applicants can contact
17123701  or  AMIT.BOSE@

BERGERONLINE.COM

3602

 Vacancies
Available

 EVER FINE TRADING W.L.L

 has a vacancy for the

 occupation of  CASHIER ,

 suitably qualified applicants

can contact 39151200  or

GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM  

3602

 Vacancies
Available

 EXPRESS FOOD COMPANY
 LIMITED - BRANCH OF A

 FOREIGN COMPANY has a
 vacancy for the occupation

 of  WAITER (RESTURANTS) ,
 suitably qualified applicants

can contact 38933183  or
ADEL@EXPRESS-FOODS.COM  

3602

 Vacancies
Available

القيد : 27197 -التاريخ  :  27/7/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   (109067)   لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد احمــد ســلمان جبــر المســلم المالــك لـــ اجنحــة الجابريــة )مؤسســة فردية( 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ٢٧١٩٧ تحــت طلبــا تحويــل الفــرع رقــم ٧ مــن 
المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤلية محدودة تحت قيد ١٠٦٦٥٢، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١. سمو الشيخ ابراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة
٢. سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة
٣. سمو الشيخ نواف بن راشد بن عيسى آل خليفة

٤. سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى آل خليفة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم (---) لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة سباركلنك التجارية ذ . م . م .

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد / محمــد ســليم -باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة ســباركلنك التجارية 
ذ . م . م . ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة - بموجــب القيــد رقــم 
74396 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ  6 أغسطس 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-101041   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فيوشر تيك للتجارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
المصفــي  باعتبــاره   MOHANA CHANDRAN NAIR NARAYANA  / الســيد 
القانونــي لشــركة فيوشــر تيــك للتجــارة ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم 88138 - 1 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري  

CR2020 - 111360  إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  علي ابراهيم علي الشافعي     

االسم التجاري الحالي :   مطعم الشافعي الفلزي  
االسم التجاري  الجديد :   مطعم ما تغلبونه  

قيد رقم :   20607 – 15

القيد   83476 - التاريخ   29 - 7 - 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   102734   لسنة 2020

بشان تحويل مؤسسة فردية بجميع فروعها الى شركة الشخص الواحد

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
اليهاالســيدة / حوراء يوســف رضي جاسم حسين العرادي نيابة عن السيد محمد 
جعفر احمد جعفر محمد العرادي مالك مؤسسة الفردية المسماة المؤشر للفالفل   
  المســجلة بموجب القيد رقم 83476 ، بطلب تحويل المؤسســة المذكورة بجميع 
فروعها الى شــركة الشــخص الواحد برســمال وقدره 300 ثالثمائة دينار بحريني 

لتصبح مملوكة من قبل السيدة حوراء يوسف رضي جاسم حسين العرادي .

التاريخ:7/ يوليو/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  98795-CR2020   طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر اســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم السجل 80335 – 5
اسم التاجر زهرة عبد الجليل رضي حمود

االسم التجاري الحالي : مطعم عصير الذهب
االسم التجاري المطلوب : مطعم كرك غالم

إدارة التسجيل
إعالن رقم (---) لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نست مينا ش.ش.و ولمالكها شركة ادارة نيست المحدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد / -حميد محمد حميد منصور النشيط -باعتباره المصفي القانوني لشركة 
نســت مينا ش.ش.و ولمالكها شــركة ادارة نيســت المحدودة ،المســجلة كشــركة 
الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 117226- ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21لسنة 2001

القيد: 136425 - التاريخ : 09/08/2020
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم (110296) لسنة 2020

بشأن  تغيير اسم الفرع 2 لشركة اتش تي يونيفورمس للخياطة ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه تقدم إليها الســادة 
أصحــاب شــركة  اتــش تــي يونيفورمــس للخياطة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد 

رقم 136425، طالبين تغيير تغيير اسم الفرع 2 من الشركة ليكون:
من : الثوب األنيق للخياطة ذ.م.م

Elthoob El Aneeq tailoring W.L.L
إلى: أنيق بسبوك ثوبس ذ.م.م

Aneeq bespoke thobes W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكــورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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دبي - العربية.نت

حذر األمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة أحمد أبو الغيط، ُمجددا 
الســـفينة  وضـــع  خطـــورة  مـــن 
صافـــر، والتـــي ُتعـــد خـــزان نفٍط 
عائمـــا قـــرب الســـواحل اليمنيـــة 
نفـــط. برميـــل  مليـــون  وتحمـــل 

وقـــال أبـــو الغيـــط إن كارثـــة لبنـــان 
وما أحدثتـــه من دماٍر مروع، ُتذكرنا 
بخطورة وضع هـــذا الخزان النفطي 
العائم ُقبالة السواحل اليمنية والذي 
لـــم ُتجـــَر لـــه أي صيانـــٍة منـــذ اندالع 
الحـــرب األهليـــة فـــي 2015، داعيـــا 
مجلـــس األمـــن إلى التدخـــل بصورة 

فورية؛ لتمكين فريق األمم المتحدة 
من دخول الخزان وإجراء الصيانة.

الواليـــات  جـــددت  األحـــد،  ويـــوم 
اتهامهـــا  األميركيـــة،  المتحـــدة 
لميليشيات الحوثي، بإفشال االتفاق 
الخاص بتقييم ومعالجة ناقلة صافر 
النفطيـــة، القنبلة الموقوتة الراســـية 
غربـــي  الحديـــدة،  ســـواحل  قبالـــة 
اليمـــن، وعلى متنهـــا أكثر من مليون 
برميـــل نفط خـــام، ومعرضة للخطر؛ 
نظـــرا الســـتمرار رفـــض ميليشـــيات 
الحوثي منذ خمس سنوات، السماح 

لفريق أممي بتفريغها وصيانتها.

أبو الغيط: كارثة لبنان تذكرنا بخطورة خزان “صافر”

“حماس” تطلق صواريخ 
تجريبية ومستعدة ألي عدوان

ــقــســام الــجــنــاح  أطــلــقــت كــتــائــب عـــز الـــديـــن ال
دفعة  أمــس،  صباح  حماس،  لحركة  العسكري 
غزة  قــطــاع  مــن  “التجريبية”  الــصــواريــخ  مــن 
الطيران  شن  على  ساعات  بعد  البحر،  باتجاه 
لها، وفق مصادر  اإلسرائيلي غارة على موقع 
الداخلية  وزارة  عيان.وقالت  وشهود  أمنية 
التابعة لحماس أن “أصوات االنفجارات التي 
سمعت في أجواء قطاع غزة ناتجة عن أعمال 

للمقاومة” دون مزيد من التفاصيل.
واعتبر مصدر مقرب من حماس أن الصواريخ 
لالحتالل  تــهــديــد  رســائــل  “تــحــمــل  التجريبية 

اإلسرائيلي”.
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عرض وطلب

 Down Town Construction Co. W.L.L., Bahrain
 requires candidates for the following positions due

 to continued Expansion of their operations:H

HSE Officer – With Oil & Gas Experience

Planning Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Quantity Surveyor – With Oil & Gas Experience in civil works

Project Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

Site Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

QA/QC Engineer – With Oil & Gas Experience in civil works

 Construction Manager – With Oil & Gas Experience in civil works

Labour 

Mason 

Carpenter

Steel Fixer

Foreman – Oil & Gas Experience

Pipe Fitter

Riggers – Level 1 & Level 2 with Oil & Gas Experience

Pipe Fabricator – Oil & Gas Experience

Welders – Oil & Gas approved Personnel only

Surveyors

 Attractive salary package shall be offered to right candidates
Send your application to: recruitment@downtownbh.com
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 Benan Foodstuff Company

 W.L.L has a vacancy for the

 occupation of  SALESMAN ,

 suitably qualified applicants

  can contact 13112388  or

mtahirnawaz786@gmail.com

3601

 HEMPEL PAINTS (BAHRAIN)
 S.P.C. has a vacancy for the
 occupation of  DIRECTOR
OF ACCOUNTING DIREC-

 TORATE , suitably qualified
 applicants can contact

36040705  or
MAGI@HEMPEL.COM  

3601

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 ELECTRICITE DE FRANCE

 has a vacancy for the

 occupation of  ADVISOR ,

 suitably qualified applicants

 can contact 16161515  or

samar.alaali@edf.bh 

3601

 Harmony Music Center
has a vacancy for the oc-

 cupation of  INSTRUCTOR
 / COACH , suitably qualified

 applicants can contact
 13622002  or

bahrain.harmony@gmail.com 

3601

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

HANIAH GENERAL TRAD-
 ING W.L.L has a vacancy for

the occupation of  SUPER-
 VISOR , suitably qualified

 applicants can contact
77229945  or

NAZEERMEMON2@GMAIL.COM  

3601

 Harmony Music Center
has a vacancy for the oc-

 cupation of  INSTRUCTOR
 / COACH , suitably qualified

 applicants can contact
13622002  or

bahrain.harmony@gmail.com  

3601

 ALGHALIA W.L.L. has a

 vacancy for the occupation

 of  MANAGER , suitably

 qualified applicants can

contact 17710271  or

SUZANNE@ALGHALIA.COM

 Vacancies
Available

3601

 MANDI TRADING co. S.P.C
 owned by  MOHAMED
 EBRAHIM MOHAMED

 MANDI has a vacancy for
the occupation of  ELECTRI-

 CIAN , suitably qualified
 applicants can contact

 17672655  or
manditrading56@gmail.com 

3601

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

vacancy for the occupa-

 tion of  CONSULTANT ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17570388  or

RIMACSRO@GMAIL.COM

3601

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

38344464

المواجهــات وتجــدد  الشــارع  غليــان  وســط  المرفــأ  انفجــار  فــي  يحقــق  القضــاء 

“فاجعة بيروت” تطيح بالحكومة اللبنانية

أعلـــن رئيـــس مجلس الـــوزراء اللبناني 
حســـان دياب في كلمة مســـاء اإلثنين 
اســـتقالة حكومتـــه إثر فاجعـــة انفجار 
مرفـــأ بيـــروت، فيمـــا يتصاعـــد غضـــب 
لملمـــة  يحاولـــون  الذيـــن  اللبنانييـــن 
بمحاســـبة  متمســـكين  جراحهـــم 
التركيبـــة  كل  وقـــاط  المســـؤولين 

السياسية.
وبعد مرور خمســـة أيـــام على االنفجار 
 160 بمقتـــل  تســـبب  الـــذي  الضخـــم 
شـــخصًا وإصابـــة أكثـــر من ســـتة آالف 
بجـــروح، مـــع اســـتمرار فقـــدان قرابـــة 
عشرين شخصًا، لم يصدر التقرير الذي 
وعـــدت به الســـلطات حول مـــا حصل. 
االنفجـــار  فـــإن  الســـلطات،  وبحســـب 
نتج عن حريق لم يجزم بأســـبابه بعد، 
فـــي عنبر يحـــوي 2750 طنـــًا من مادة 
نيتـــرات األمونيـــوم لـــم يعـــرف ســـبب 
االحتفـــاظ بهـــا منذ ســـت ســـنوات بعد 
مصادرتهـــا من على باخـــرة غرقت في 
مـــا بعـــد. وأفـــاد مصـــدر وزاري وكالـــة 
فرانـــس بـــرس أن ديـــاب ألقـــى كلمـــة 
مســـاء أمس توجه بها الـــى اللبنانيين، 

وأعلن فيها االستقالة. 
وعقـــد مجلـــس الـــوزراء اجتماعـــا في 
وقت ســـابق قالت بعده وزيرة الشباب 
والرياضـــة فارتينيـــه أوهانيـــان لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن ديـــاب “يتجـــه نحـــو 
إعالن االســـتقالة”، موضحة أن “الجزء 
األكبـــر من الـــوزراء طالب باالســـتقالة” 
فضـــل  وزيـــر  وأكـــد  الجلســـة.  خـــالل 
عـــدم الكشـــف عن اســـمه األمـــر. وبعد 
استقالتها، ســـتكون الحكومة مسؤولة 
عن تصريف األعمال إلى حين تشكيل 
حكومة جديدة، وهو أمر قد يســـتغرق 
وقتا طويال في ظل األزمة السياســـية 
الشـــعبي  والغضـــب  واالقتصاديـــة 
مجلـــس  اجتمـــاع  وســـبقت  الســـائد. 
الوزراء اســـتقالة أربعة وزراء. وذكرت 
تقارير إعالمية أن وزراء آخرين كانوا 
مصّمميـــن علـــى االســـتقالة، مـــا شـــكل 

ضغطًا على دياب.
وتتألـــف الحكومة من عشـــرين وزيرا. 

وبموجـــب القانـــون، ال بّد من اســـتقالة 
أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.

وكان يفتـــرض بالحكومة التي شـــكلها 
تكـــون  أن  ينايـــر  فـــي  ديـــاب  حســـان 
تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل 
مشـــاكل اللبنانييـــن الذيـــن يعانون من 
أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة فـــي تاريخهم، 
فـــي ظل نقـــص فـــي الســـيولة، وقيود 
على الودائـــع المصرفيـــة، وتدهور في 
ســـعر صـــرف الليـــرة. وقد حّلـــت محل 
حكومة برئاســـة ســـعد الحريري كانت 
تضـــم ممثليـــن عـــن غالبيـــة األحـــزاب 
ضغـــط  تحـــت  وســـقطت  السياســـية، 

احتجاجات شعبية.
لكن من الواضح أن القرار في حكومة 
ديـــاب كان يخضـــع للقـــوى السياســـية 
النافـــذة في البـــالد، وعلى رأســـها تيار 
عـــون  ميشـــال  الجمهوريـــة  رئيـــس 

وحليفه حزب هللا. 
إجـــراء  الـــى  الســـبت  ديـــاب  ودعـــا 
انتخابات نيابيـــة مبكرة إلخراج البالد 

من “أزمتها البنيوية”. 
ومنذ وقوع االنفجار، اســـتقال تســـعة 
نـــواب مـــن البرلمـــان بنـــاء علـــى طلب 
المســـؤولين  يحمـــل  الـــذي  الشـــعب 
بســـبب  االنفجـــار  وقـــوع  مســـؤولية 
مســـؤوليتهم  وانعـــدام  فســـادهم 

وتراخيهم.

 غليان في الشارع

ويستمر الغليان في الشارع. وشهدت 
بيروت خالل اليومين الماضيين 

تظاهرات غاضبة حملت شعارات 
“عّلقوا المشانق” و”يوم الحساب”.

وتجـــددت المواجهـــات عصـــر اإلثنيـــن 
بين محتجين غاضبين نزلوا الى وسط 
العاصمة مجددا والقـــوى األمنية التي 

بدات تطلق قنابل مسيلة للدموع.
الناقمـــون  المتظاهـــرون  ويطالـــب 
أساســـًا علـــى أداء الســـلطة، بمحاســـبة 
ورحيـــل  االنفجـــار  عـــن  المســـؤولين 
الطبقة السياسية بكاملها التي تتحكم 

بالبـــالد من عقـــود. وال يظهر في األفق 
أي حـــل للوضـــع الحالي المهتـــرىء. إذ 
لـــن يكون من الســـهل تشـــكيل حكومة 
جديـــدة فـــي حـــال اســـتقالة الحكومة 
انتخابـــات  إجـــراء  أن  كمـــا  الحاليـــة، 
نيابيـــة مبكـــرة في ظـــل قانـــون ُفّصل 
على قيـــاس القوى السياســـية الممثلة 
فـــي البرلمـــان حاليـــًا، قد يعـــود بالقوى 
السياســـية ذاتهـــا الى البرلمـــان، ناهيك 
عـــن صعوبة تنظيمها في ظل الفوضى 

السائدة.

حكومتي قتلتني

في ساحة الشهداء حيث يلتقي 
المتظاهرون المحتجون بشكل 
يومي، قالت ميشيل، شابة في 

مطلع العشرينات وهي تحمل صورة 
صديقتها التي قتلت في االنفجار 
مذّيلة بشعار “حكومتي قتلتني”،  

لفرانس برس األحد “استقالة الوزراء 
ال تكفي، يجب أن يحاسبوا”.

وأضافت “نريـــد محكمة دولية تخبرنا 
ألنهـــم  الضحايـــا  وبقيـــة  قتلهـــا  مـــن 

)المسؤولون( سيخفون القضية”.
وأوقفـــت الســـلطات أكثر من عشـــرين 
التحقيـــق بينهـــم  شـــخصًا علـــى ذّمـــة 
والجمـــارك  المرفـــأ  فـــي  مســـؤولون 
ومهندســـون. وتبـــدو الســـلطات غائبة 

تماما على الرغم من الدمار الهائل الذي 
تسبب به انفجار خّلف حفرة بعمق 43 
مترًا في المرفأ، بحســـب مصدر أمني.  
وأعلن الجيش اللبناني أن فرق اإلنقاذ 
تمكنت أمس من انتشـــال خمس جثث 
لضحايا انفجار مرفأ بيروت. “وتستمر 

عملية البحث على باقي المفقودين”.
وبينما ينشط متطوعون في كل شارع 
وزقـــاق لرفـــع الـــركام وشـــظايا الزجاج 
المبعثرة فـــي كل ناحية وصوب، تبدو 
األجهزة الرســـمية شـــبه غائبة. ويشكو 
لـــم  أحـــدا  ان  متضـــررون  مواطنـــون 
يتصـــل منهـــم من جانب الســـلطات، أو 

عرض عليهم أي مساعدة. 
وقـــّدرت األمـــم المتحـــدة بنحـــو 117 
مليـــون دوالر قيمـــة المســـاعدات التي 
يحتاجهـــا لبنـــان فـــي األشـــهر الثالثـــة 
الطبيـــة  لتلبيـــة االحتياجـــات  المقبلـــة 
المـــواد  وتوزيـــع  اإليـــواء  ومتطلبـــات 
الغذائية وتنفيذ برامج الحتواء تفشي 

فيروس كورونا المستجد وغيرها.
وتعّهد المجتمـــع الدولي األحد بتقديم 
مســـاعدة عاجلـــة بقيمة أكثـــر من 250 
مليـــون دوالر، وفق ما أعلنت الرئاســـة 
الفرنســـية، على أن تســـّلم إلى الشـــعب 
اللبنانـــي والجمعيـــات غيـــر الحكومية 
علـــى  إضافـــي  مؤشـــر  فـــي  مباشـــرة، 
بالدولـــة  الخارجيـــة  الثقـــة  انعـــدام 

اللبنانية ومؤسساتها.

بيروت ـ أ ف ب

متظاهرون يفرون من الغاز المسيل للدموع أثناء اشتباكات في محيط مبنى البرلمان 
وسط بيروت )أ ف ب(

غزة ـ أ ف ب
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المقبــل 13  الخميــس  يــوم  الطائــرة  للكــرة  البحرينــي  حــدد االتحــاد 
أغســطس 2020 موعدا إلقامة نهائي مســابقة كأس ســمو ولي العهد 

التي سيلتقي خاللها النجمة وداركليب الساعة 6:00 مساء.

وكان النجمـــة تأهـــل للنهائـــي بعد 
فوزه على األهلي 2-3، فيما تأهل 
داركليـــب إثر تغلبـــه على المحرق 
2-3 ضمـــن الـــدور نصـــف النهائي 

من المسابقة.
ويشـــار إلى أن األهلـــي هو حامل 
لقب النســـخة الماضية من بطولة 

“أغلـــى الكـــؤوس”، والفائـــز بلقـــب 
المملكـــة  ســـيمثل  الموســـم  هـــذا 
ببطولـــة األنديـــة العربية التي من 
مملكـــة  تســـتضيفها  أن  المؤمـــل 
 ،2021 المقبـــل  العـــام  البحريـــن 
بصفتـــه  األهلـــي  سيشـــارك  فيمـــا 

المستضيف.

الخميس القادم نهائي كأس ولي العهد للطائرة

سترة يكسب التضامن بخماسية

الشيخ يطالب بتسجيل مفتوح للمحترفين

الثانية ــدوري  ــ ل  ١٧ الــجــولــة  ــام  خــت ــي  ف االتــحــاد  يكسب  االتــفــاق 

“اخـــتـــيـــاريـــة” تـــكـــون  أن  ــب  ــج ي الـــشـــبـــاب  ــة  ــئ ــف ب الـــمـــشـــاركـــة 

اقترب سترة من الصعود إلى القسم 
الثالث بـــدوري الدرجـــة الثانية لكرة 
التضامـــن  فـــاز علـــى  القـــدم، بعدمـــا 
التـــي  المبـــاراة  فـــي   ،)٥-٠( بنتيجـــة 
أقيمـــت بينهمـــا، أمـــس، علـــى اســـتاد 

األهلي.
وأنهى ســـترة الشـــوط األول متقدما 
بثالثيـــة. وجـــاءت أهـــداف المبـــاراة 
فـــي  ماثيـــوز  اآلتـــي:  النحـــو  علـــى 
الدقيقـــة )١٠(، محمد حبيل من ركلة 
جزاء )٣٨(، ســـيد قاســـم علـــوي )٤١( 
و)٧٤(، علي العنزي )٧١(. أدار المباراة 
وعاونـــه  بونفـــور،  محمـــد  الحكـــم 
الســـعدون،  يعقـــوب وفهـــد  عبـــدهللا 

والحكم الرابع علي هالل.

وفـــي لقـــاء احتضنـــه ملعـــب مدينـــة 
االتحـــاد  علـــى  االتفـــاق  فـــاز  حمـــد، 
بنتيجة )٢-١(. وسجل للفائز: موسى 
شـــوعي فـــي الدقيقة )٣٠(، وحســـين 
يوســـف )٦٥(، وللخاسر: سيد حسين 

رضي )٨٨(.
وبنـــاء على ذلك، فإن ترتيب الدوري 
نقطـــة،   ٤٠ المالكيـــة  كاآلتـــي:  صـــار 
البحريـــن ٣١ نقطة، البديع ٣٠ نقطة، 
قاللـــي ٢٤ نقطـــة، مدينة عيســـى ٢٣ 

نقطـــة، ســـترة ٢٣ نقطـــة، االتحاد ١٣ 
نقطـــة، االتفـــاق ١١ نقطة، والتضامن 
في المركز األخير بال نقاط. وستحدد 
الجولة المقبلة واألخيرة هوية الفرق 
الخمسة التي ستصعد للقسم الثالث.

طالــب رئيــس جهــاز لعبــة الكــرة الطائــرة بنادي البســيتين والمــدرب الوطني محمد الشــيخ بفتــح باب تســجيل المحترفين 
األجانــب والســماح لألنديــة الوطنيــة بقيــد محترفيهــا لفتــرة مفتوحــة أطــول وإلغــاء النظــام الحالــي القائــم على تســجيل 

المحترفين على مدار فترتين فقط.

وأكد الشـــيخ لــــ “البالد ســـبورت” أنه 
ينبغـــي علـــى اتحـــاد الكـــرة الطائـــرة 
تســـجيل  نظـــام  فـــي  النظـــر  إعـــادة 
المواســـم  فـــي  القائـــم  المحترفيـــن 
الماضيـــة واعتمـــاد آليـــة جديدة من 
خـــالل فتـــح البـــاب لألنديـــة للتعاقد 
لميزانيتهـــا  وفقـــا  المحترفيـــن  مـــع 

وحاجتها.
وأضاف “كما يعلم الجميع أن األندية 
تمر بظروف مالية صعبة، والمحترف 
األجنبي يســـتنزف ميزانيتها بصورة 
كبيرة، ومن هنا يجب أن تكون فترة 
التســـجيل مفتوحـــة حســـب حاجـــة 
النادي ســـواء ثالثة شهور أو شهرين 

أو أكثـــر.. فبدال من أن يتعاقد النادي 
مـــع محتـــرف لمدة 8 9- شـــهور مثال 
فيكـــون التعاقـــد لفتـــرة أقصـــر ممـــا 
يترتـــب عليـــه ميزانيـــة أقـــل ووفقـــا 
لحاجـــة الفريـــق وهو نظـــام تعمل به 
بعـــض الـــدول الخليجيـــة المجـــاورة 
حيـــث إنهـــا تتيح تســـجيل محترف 
جديد قبل انطالق المربع الذهبي..”.

 كما دعا الشـــيخ إلى السماح لألندية 
بتجميد مســـابقة فئة الشباب لتكون 
اختياريـــة وليـــس إجباريـــة، مضيفا 
“هل إجبار األندية هو للمشـــاركة من 
أجل المشاركة أم تطوير اللعبة ورفع 
المنافســـة؟.. تخيل أن هناك مدربين 

فقـــط لـــكل الفئـــات العمريـــة 
ألن األنديـــة ال تســـتطيع دفع 
المزيد من الرواتب وهي تمر 

بظروف مالية مرهقة ومن هنا 
يجب مراعـــاة ميزانية األندية 

هـــذا  فـــي  والنظـــر 
المقترح ..”.
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اإلســطبالت مــن  واســعة  وبمشــاركة  ُبعــد..  عــن  أقيمــت 

أكد أن البحرين لم يتواصل معه خالل الفترة الماضية

عيسى بن عبداهلل يتوج أبطال “القطان لجمال الخيل”

البدر: لهذه األسباب انتقلت لنادي الدير

توج رئيس االتحاد الملكي للفروسية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى 
الثالثـــي  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
األولـــى  القطـــان  لبطولـــة  الذهبـــي 
لجمال الخيـــل العربية األصيلة التي 
أقيمـــت عبر االتصـــال المرئـــي للمرة 
األولى، حيث شـــهد التتويج حضور 
عضـــو مجلـــس إدارة االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة رئيس 
لجنـــة جمـــال الخيـــل باالتحـــاد خالد 

أحمد حسن.
 وقـــدم ياســـر القطـــان، مـــن مربـــط 
القطـــان الـــذي أشـــرف علـــى تنظيـــم 
البطولـــة، هديـــة تذكاريـــة إلى ســـمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة، 
وهدية أخرى إلى خالد أحمد حسن، 
وإلـــى علي قمبـــر الذي قـــدم الرعاية 

للبطولة. 

 وسلم سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة الكـــؤوس علـــى الفائزيـــن 
بالمركز األول في المسابقات الثالث، 

حيـــث حصل على المركـــز األول في 
فئة ســـنتين الفـــرس شـــيخة النوادر 
للمالك علي قمبر، والمركز األول في 

فئـــة 3 ســـنوات ريـــم النـــوادر للمالك 
زكريـــا يحيى، والمركز األول في فئة 
األفـــراس مـــن 4 ســـنوات، فمـــا فوق 

غزال السلطانة للمالك جالل العلي.
بـــن  الشـــيخ عيســـى  وأعـــرب ســـمو 
تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
للجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا مربط 
القطـــان الـــذي نظـــم البطولـــة للمـــرة 
األولـــى عن ُبعد، مشـــيرا ســـموه إلى 
أن هـــذه الخطـــوة تتماشـــى ورؤيـــة 
االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات 
القدرة الذي يســـعى دائمـــا؛ لمواصلة 
النهـــوض بمختلـــف أنـــواع رياضـــات 
الفروســـية وســـط الدعم الكبير الذي 
تحظـــى به هذه الرياضـــة من  ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.

أشـــار العب كرة اليد فاضـــل البدر إلى 
أن هنـــاك أســـبابا كثيـــرة جعلتـــه ينتقل 
إلـــى نادي الديـــر وتمثيـــل صفوفه في 
منافســـات الموسم الجديد رغم وجود 
نـــادي البحريـــن لتجديـــد  عـــرض مـــن 

التعاقد معه.
ووقع البدر على عقده مع الدير بشكل 
رســـمي مساء الســـبت في مقر النادي، 
قميـــص  ألـــوان  عـــن  ســـيدافع  حيـــث 

“البحارة” لمدة موسم واحد.
لــــ “البـــالد  وقـــال البـــدر فـــي تصريـــح 

أدت  كثيـــرة  أســـباب  هنـــاك  ســـبورت” 
يتواجـــد  ألن  الديـــر  فريـــق  الختيـــار 
فيـــه بالموســـم المقبل، منهـــا أن النادي 
يصنف مـــن األربعة الكبار في كرة اليد 
البحرينيـــة بجانـــب النجمـــة واألهلـــي 
بطولـــة  حقـــق  أنـــه  باعتبـــار  وباربـــار، 
الدوري في وقت سابق، كما أن أصوله 
تمتـــد لقرية الدير رغـــم أنه تعلم اللعبة 
وتـــدرج فـــي فئاتهـــا مـــن بوابـــة ناديـــه 

“األم” الشباب.
وأضـــاف البـــدر أن طمـــوح إدارة نادي 
علـــى  المعالـــم عطًفـــا  الديـــر واضحـــة 
التعاقـــدات التـــي أحدثتها فـــي الفترة 

األخيـــرة منهـــا جلـــب المـــدرب يســـري 
ناجحـــة،  ورقـــة  يعتبـــر  الـــذي  جـــواد 
وخطـــف الالعـــب أحمـــد موســـى مـــع 
سعيهم في الحفاظ على عناصر القوة 
لديهـــم، باإلضافة إلـــى أن مفاوضاتهم 
معه اتســـمت بالجديـــة والرغبة وكانو 
أن  مبيًنـــا  مســـتمر.  تواصـــل  علـــى 
نـــادي البحريـــن الـــذي لعب معهـــم منذ 
بدايـــة الموســـم قـــد فتحـــوا معـــه باب 
المفاوضات للتجديد، ولكن االتصاالت 
قـــد انقطعـــت قرابـــة الشـــهر، وهـــذا ما 

جعله يحسم األمور مع نادي الدير.
فريـــق  علـــى  غريًبـــا  البـــدر  يعتبـــر  وال 

ســـابًقا  قميصـــه  ارتـــدى  كونـــه  الديـــر، 
وحقق معـــه الميداليـــة البرونزية على 
صعيد مســـابقة الدوري بقيادة المدرب 

الوطني محمد المراغي.

اللجنة اإلعالمية

جانب من التتويج

فاضل البدر

ال تنسوا هذه الطائفة في لبنان!
ال أعــرف الكثيــر عن الوضع السياســي القائم فــي لبنان، وال أحب الغوص في دهاليز 
السياســة، لكننــي أعــرف أن هــذا البلــد الجميــل يتربع منذ ســنوات طويلــة على فوة 

بركان، وكثيرا ما انكوا بنيرانه الحارقة!
وكغيــري مــن النــاس، أشــعر بالتعاطــف الدائــم مــع الشــعب اللبنانــي بجميــع طوائفه 
ومذاهبه، وأخص بالذكر “طائفة الرياضيين”، الذين ال تفرق بينهم األديان والمذاهب 
وال الزعمــاء واألحــزاب، ألن الرياضــة ببســاطة شــديد يتوجــب أن تكــون بمعزل عن 
هــذه الحســابات، فهــي المتنفس الذي يذهب اإلنســان من خالله إلى مســاحة بعيدة 

عن التشنج واالحتقان. 
لكــن حتــى الرياضــة في لبنان لم تســلم من الحمم السياســية الحارقة، حيث يواجه 
الرياضيــون معانــاة كبــرى فــي خضــم مــا يحــدث فــي بالدهــم مــن أزمــات سياســية 
واقتصادية وصحية، وكان آخرها انفجار مرفأ بيروت الذي حطم آمالهم في عودة 

النشاط بعد جائحة كورونا وأرجع األمور إلى محطة االنتظار حتى إشعار آخر!
قــد يــرى البعــض الحديــث عــن الرياضة في خضم المأســاة التــي يعيشــها لبنان غير 
مناسب، فهناك أناس يبحثون عن مأوى يضمهم بعد تحطم منازلهم، وأناس آخرون 
يبحثون عن مفقودين لهم تحت الركام الذي خلفه إعصار االنفجار، وآخرين فقدوا 

احباؤهم ووظائفهم وشعورهم المشروع بالسكينة واالطمئنان.
إال أن الرياضــة ال يمكــن أن تكــون بمعــزل عن أي تحرك لترميم ما خلفه الدمار، فهي 
ليســت ممارســة عبثية ومضيعة للوقت، وإنما حاجة ماســة ليخرج االنسان طاقاته 
وإبداعاته ويفرغ الشحنات السلبية في بيئة صحية، ويفترض أن تشتمل أي فكرة 
إلعمــار بيــروت المنكوبــة األنديــة والمنشــآت الرياضــة المتهالكــة وتجعــل منهــا بيئة 

صالحة لالستخدام.
وهنــا دور المنظمــات الرياضيــة الكبــرى، ابتــداء باللجنــة األولمبيــة الدوليــة، مــرورا 
باالتحاد الدولي لكرة القدم، وانتهاء بكل الراغبين في مســاعدة لبنان، لتكون البنى 
التحتية للرياضة اللبنانية نصب أعينهم، فهي الميدان الذي يجمع وال يفرق، وكذلك 
الرياضييــن يجــب أن ينوبهــم جانــب مــن االهتمــام والرعايــة الخاصة حتــى ال ينال 

الدمار من معنوياتهم.
أقول ذلك بعد تجربة عاشــها العالم خالل األشــهر الماضية، وكيف كان تأثير توقف 
النشــاط الرياضــي علــى معنوياتنــا، لقــد غابــت المتعــة واإلثــارة التــي كانــت تخفــف 
عنــا ضغــوط الحيــاة، وبــات النــاس يبحثــون عما يســليهم ليشــغلوا الفــراغ الذي مأل 

يومياتهم، أما الرياضيون فحياتهم أصبحت أكثر قسوة بعيدًا عن المالعب.
واذكــر هنــا موقــف ســائق فريق مرســيدس البريطاني لويــس هاميلتون، الذي شــعر 
أثناء فترة توقف ســباقات الفورموال واحد أن مســتقبله وطموحاته بدأت تتهاوى، 
ومعنوياتــه تنهــار شــيئا فشــئيا رغــم الرفاهيــة التي يعيشــها، فكيف يمكــن ان تكون 
معنويــات الرياضييــن اللبنانييــن، وهم يعيشــون وســط أزمة تتعدى توقف النشــاط 

الرياضي وتشمل حتى أبسط االحتياجات في حياتهم اليومية؟!

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

علي مجيد

حسن علي

أحمد مهدي

حسن علي

من لقاء سترة والتضامن من لقاء االتحاد واالتفاق

محمد الشيخ



نجـــح مـــدرب فريـــق النجمـــة خالد 
الرســـمية  مهمتـــه  فـــي  الحربـــان 
األولى، وقيادته “الرهيب” لتحقيق 
فـــوز عريـــض والفت على حســـاب 

الشباب بنتيجة )4 - 1(.
الفنيـــة  المهـــام  الحربـــان  واســـتلم 
للمـــدرب  خلًفـــا  النجمـــة  لنـــادي 
التونســـي فتحي العبيدي، الذي تم 
فـــك االرتبـــاط معه، كما تـــم تبديل 
أعضـــاء الجهازين الفنـــي واإلداري 

بالكامل.
وأعيـــر الحربـــان مـــن قبـــل اتحـــاد 
الكـــرة لنـــادي النجمـــة إلكمـــال مـــا 
تبقى من الموسم الرياضي الجاري 
مدرًبـــا  يعـــد  إذ   ،2020  -  2019

لمنتخبنا للسيدات.
وسجل الحربان مع النجمة ظهوًرا 
منافســـات  اســـتئناف  مـــع  مميـــًزا 
هجوميـــة  وبنجاعـــة  الـــدوري، 
واضحـــة أثمرت عـــن زيارة شـــباك 

المنافس خالل 4 مناسبات.
وظهـــر مـــع الحربان الطاقـــم الفني 

واإلداري المعـــاون الجديد للنجمة، 
الـــذي يتكـــون من مســـاعد المدرب 
اللياقـــة  مـــدرب  إبراهيـــم،  طـــارق 
مـــدرب  مشـــعان،  طـــالل  البدنيـــة 
العشـــار، مشـــرف  الحـــراس جهـــاد 
وإداري  محمـــد  ارحمـــة  الفريـــق 
الفريـــق عبـــدهللا الســـعد، ويترأس 
جهـــاز الكرة بالنـــادي عضو مجلس 

اإلدارة رائد بابا.

شــهدت المباريــات الخمــس فــي اســتئناف دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز، 
غــزارة تهديفيــة، إذ بلــغ عــدد األهــداف المســجلة 18 هدًفــا، وذلك بمعدل 

3.6 أهداف لكل مباراة، وهو مرتفع نسبًيا.

ويعتبـــر المعـــدل المرتفـــع مؤشـــًرا علـــى 
ما شـــهدته المباريـــات من نديـــة وإثارة 
وحمـــاس، خصوًصـــا فـــي ظـــل الرغبـــة 
الجادة لألندية العشـــرة نحو المنافســـة 
بقـــوة علـــى أهدافهـــا، ســـواء مـــن خالل 
المحافظة على مراكزها في المقدمة أو 

التقـــدم إلى األمام، إضافـــة إلى الهروب 
مـــن شـــبح الهبـــوط إلـــى دوري الدرجـــة 
الثانيـــة. وحصـــل فريـــق النجمـــة علـــى 
نصيب األســـد، حينما زار الشـــباك في 4 
مناســـبات في هذه الجولـــة، فيما يعتبر 

الحالة الوحيد الذي لم يزر الشباك.

خطوة أولى ناجحة لخالد الحربان

غــــــزارة تهــــديفيــــة

دخـــل العـــب الرفـــاع ســـيد هاشـــم 
عيســـى والعـــب البســـيتين عبدهللا 
دعيـــج الحشـــاش، ســـباق التنافـــس 
في الئحـــة هدافـــي الـــدوري، بعدما 
زارا الشـــباك في مناسبتين في هذه 

الجولة.
العـــب الرفـــاع “هشـــومي” نجح في 
زيـــارة شـــباك المنامـــة فـــي مرتيـــن، 
أهـــداف   5 إلـــى  برصيـــده  واصـــالً 
وبفارق هدف عن الوصيف وهدفين 
عـــن المتصـــدر، علًمـــا أن زميلـــه في 
الفريق كميل األسود والعب األهلي 
أرنست يتصدران برصيد 7 أهداف. 
الشـــباب  مـــن  “هشـــومي”  ويعـــد 
الواعديـــن الذين يمتلكـــون إمكانات 
تهديفيـــة جيـــدة في خـــط المقدمة، 
وســـبق له تمثيل منتخباتنا الوطنية 

على مستوى الفئات العمرية.
العـــب  فـــإن  الحالـــة،  ذات  وعلـــى 

فـــي  نجـــح  الحشـــاش  البســـيتين 
الرفـــاع  بشـــباك  هدفيـــن  تســـجيل 
 5 إلـــى  بذلـــك  وواصـــال  الشـــرقي، 
الحشـــاش  ويقـــدم  أيًضـــا.  أهـــداف 
مستويات متميزة في هذا الموسم، 
بقائمـــة  موجـــودا  ليكـــون  ونجـــح 

المنتخب األول في التجمع المحلي 
فبرايـــر  فـــي  أقيـــم  الـــذي  األخيـــر 
العالمـــات  مـــن  ويعتبـــر  الماضـــي، 
فـــي  الفنيـــة  واإلضافـــات  البـــارزة 
تشـــكيلة مـــدرب “الســـفينة الزرقاء” 

التونسي صابر عبدالالوي.

سيد هاشم عيسى

النجمة أكثر الفرق تهديفا في الجولة

عبدالله دعيج

ــة ــ ــول ــ ــج ــ ــا اثــــنــــيــــن فــــــي ال ــمـ ــلـــهـ ــيـ ــجـ ــتـــسـ بـ

هاشم ودعيج يدخالن سباق الهدافين

لم تشـــهد الجولة 12 أي تسجيل 
خـــالل  الحمـــراء  للبطاقـــات 
اكتفـــى  إذ  الخمـــس،  المباريـــات 
الصفـــراء  بالبطاقـــات  الحـــكام 
التـــي جـــاءت عديـــدة أيًضـــا في 

المباريات.
ومع العودة الجديدة للدوري عبر 
االستئناف، فإن المالعب شهدت 
اضطرارييـــن  تبديليـــن  تســـجيل 
على صفة االستعجال، عبر العب 
المحرق حســـين جميل الذي حل 
بديـــالً عـــن زميلـــه محمـــد البناء، 
الـــذي لـــم يشـــارك أكثـــر مـــن 20 
دقيقـــة منـــذ صافـــرة البداية، كما 
اضطـــر حـــارس الرفاع الشـــرقي 
مغـــادرة  إلـــى  الدوســـري  حمـــد 
المالعب بعد معاناته مع اإلصابة، 
وحل بديالً عنه الحارس الشـــاب 

راشد الدوسري. 

ويسمح التعديل المؤقت  «
للقانون بإجراء 5 تبديالت عوًضا 

عن 3.

ســـجل العـــب الشـــباب علـــي 
حســـن ســـعيد عـــودة ناجحة 
في المالعـــب، وكبديل ناجح 
أيًضـــا، فـــي مبـــاراة فريقه مع 
منافســـات  ضمـــن  النجمـــة 

الجولة 12.
وســـجل علـــي حســـن ســـعيد 
من أول لمســـة له مباشرة بعد 
دخوله بديال، بعد أن اســـتثمر 
كرة عرضية من أحمد فاضل 
حولها علي برأســـه في مرمى 

الحارس عبدهللا الكعبي.
التعـــادل  ولـــم ينجـــح هـــدف 
الذي ســـجله علي حســـن في 
إنقـــاذ الشـــباب من الخســـارة، 
شـــباك  اســـتقبلت  أن  بعـــد 
أهـــداف   3 الحًقـــا  المارونـــي 

متتالية.

وتعتبر المباراة باكورة عودة  «
علي حسن سعيد للمالعب 

بعد غيابه فترة طويلة؛ 
بسبب اإلصابة.

الرفـــاع  العـــب  هـــدف  يعتبـــر 
الشرقي عبدهللا الهزاع األجمل 
في هذه الجولة، بعدما ســـجله 
من مسافة بعيدة )على مشارف 
منطقة جزاء فريقه(، مســـتغال 
تقدم حارس البسيتين عبدهللا 
الذوي، الذي فاجأته الكرة ولم 

يتمكن من اللحاق بها.
وتقدم الشرقاويون بهدف  «

في الدقيقة )30( للهزاع الذي 
سجل حتى اآلن على األقل 

واحًدا من أجمل أهداف في 
منافسات الدوري للموسم 

الحالي، فيما يتحمل حارس 
البسيتين مسؤولية هدف 

السبق الذي استقبلته شباك 
فريقه.

غياب الحمراء اللمسة األولى

أجمل األهداف
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أكد العب الشباب حسين سلمان أن الخسارة أمام النجمة عقدت  «
 الموقف بالنسبة لفريقه حول الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وأشار حسين سلمان إلى أن الجوالت الست األخيرة ستكون 
كمباريات نهائية، مبيًنا أهمية إخراج الالعبين من الضغوطات 

والتركيز على المباريات المتبقية.

اعتبر العب النجمة محمد الطيب تسجيل هدف بعد غيابه  «
الطويل المالعب عاماًل إيجابًيا مساعًدا له شخصيا ولفريقه. 

وقال الطيب بعد الفوز على “الماروني”: إن النتيجة جاءت 
إيجابية خصوصا بعد التغيير الذي طرأ على الفريق النجماوي في 

الجهازين الفني واإلداري.

قال رئيس جهاز الكرة بنادي الرفاع الشرقي محمد البوعينين  «
إن الطموح أثناء لقاء البسيتين كان أكبر من التعادل، معتبًرا 
النتيجة خاسرة لفريقه. وأضاف “لم نستثمر أفضليتنا خالل 

الشوط األول، إذ كان باإلمكان تحقيق الفوز وتعزيز موقفنا مع 
فرق الصدارة بالمراكز الثالثة األولى”.

أوضح العب البسيتين محمد أحمد أن نقطة التعادل أمام الرفاع  «
الشرقي “ثمينة”. وأشار المدافع األيسر إلى أنه كان باإلمكان 

الحصول على النقاط الثالث، لكن قلة التركيز في الدقائق األخير 
أمر طبيعي، وهو ما كلفنا استقبال التعادل في آخر 4 دقائق.

قـالـوا بعـد الجـولـة

جدول مباريات الجولة 13

أحمد مهدي

الخميس 13 أغسطس 2020

الحالة - المنامة

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة

مالحظـــة: جميـــع المباريـــات تقـــام عنـــد 7 مســـاًء ودون حضـــور 
جماهيري.

الجمعة 14 أغسطس 2020

المحرق - األهلي

استاد مدينة خليفة الرياضية

الرفاع الشرقي - الشباب

استاد مدينة خليفة الرياضية

النجمة - الحد

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة

الرفاع - البسيتين

استاد النادي األهلي

تغييرات جزئية على الترتيب العام
ــاز ــمــمــت ال ــد  ــم بـــن ح ــر  نـــاصـ لــــــدوري  الـــجـــولـــة 12  ــام  ــتـ ــد خـ ــع ب

ســجلت الجولة 12 من دوري ناصر بن حمد الممتاز، تغييرات جزئية بســيطة 
على الترتيب العام للمسابقة.

وحافـــظ الحـــد علـــى صدارتـــه برصيـــد 
29 نقطـــة بعد تعادله مـــع المحرق الذي 
احتفـــظ بوصافتـــه أيًضـــا برصيـــد )27( 
نقطـــة. وقفـــز الرفاع إلى المركـــز الثالث 
برصيد )22( نقطة مســـتثمًرا فوزه على 
الـــذي  الرفـــاع الشـــرقي  أمـــام  المنامـــة، 
تراجـــع للمركز الرابـــع برصيد )21( نقطة 
بعد تعادله مع البســـيتين. وحل النجمة 
خامًســـا برصيـــد )18( نقطـــة بعـــد فوزه 
على الشـــباب، فيما بقي المنامة سادًسا 
برصيـــد )15( نقطـــة. وزاد األهلـــي مـــن 
رصيـــده النقطـــي محافًظا علـــى موقعه 
)14 نقطـــة( فـــي المركز الســـابع، وكذلك 
الحـــال بالنســـبة للبســـيتين الثامن الذي 
وصـــل إلـــى )9( نقاط، فيمـــا تعرض قبل 
األخير واألخير لخســـارة جديدة جعلت 
الشباب بـ )7( نقاط والحالة بـ )5( نقاط.

ويعتبـــر الرفـــاع أكثـــر المســـتفيدين من 
النتائج، خصوًصا مع تقليصه الفارق مع 
المتصـــدر وعودتـــه إلى مراكـــز المقدمة 
الثالثـــة، فيما لم تنجـــح محاوالت الحد 
الصـــدارة  فـــارق  لتوســـيع  المحـــرق  أو 
الحصـــول  أو  األزرق  للفريـــق  بالنســـبة 

عليها بالنسبة لـ “الذيب المحرقاوي”.
ويعتبـــر ظهور الفـــرق جيـــًدا للغاية بعد 
فتـــرة التوقـــف الطويلـــة التـــي شـــهدتها 
المنافســـات بســـبب “فيـــروس كورونـــا”، 
عـــالوة على عامـــل الطقس الحـــار الذي 
أدى إلـــى العديـــد مـــن اإلصابـــات التـــي 
تنوعـــت بين العضلية واإلجهاد؛ بســـبب 

انخفاض مخزون اللياقة البدنية.
وعلى صعيد متصل، فإن ناديا الشـــباب 
والحالة عقدا الموقف بالنسبة إليهما، إذ 

صـــارا أقرب مـــن أي وقت آخـــر للهبوط 
بـــدأت  إذ  الثانيـــة،  الدرجـــة  إلـــى دوري 
مالمـــح ذلـــك تظهـــر بشـــكل جلـــي، فيما 
تبـــدو األمور إلى أن البســـيتين سيســـير 
لخوض الملحق مـــع ثالث ترتيب دوري 
الدرجـــة الثانيـــة - علـــى األقـــل في ظل 
النتائـــج الحاليـــة-، إال إذا كانـــت للفـــرق 
الثالثـــة المذكـــورة مســـتويات مختلفـــة 
ونتائج إيجابية خالل الجوالت المقبلة.

وبعيـــًدا عـــن المســـتطيل األخضـــر، فإن 
خطـــوة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
بتكريـــم الكوادر الطبيـــة؛ نظير جهودها 
فـــي ظل جائحـــة “كورونـــا”، كانت األمر 
األبـــرز، إذ شـــهد لقـــاء المحـــرق والحـــد 
اصطفـــاف العبـــي الفريقيـــن فـــي ممـــر 
وطبيبـــة  طبيـــب  شـــارك  كمـــا  شـــرفي، 
فـــي ركل كـــرة البداية إيذاًنا باســـتئناف 
المنافســـات مـــن جديـــد وعـــودة الحياة 

إلى مالعبنا.

الجولة شهدت تقدير الكوادر الطبية

فريق الرفاع

حرارة الجو أثرت على المستوى قلياًل من منافسات الجولة 12

خالد الحربان

تبــذل قنــاة البحريــن الرياضية جهــودا كبيرة في نقــل المباريات، 
خصوصا وأنها تقام في الوقت الحالي بتوقيت واحد؛ األمر الذي 
يســتدعي اســتنفارا كامال لكادر القناة الرياضية بمعدل 25 عامال 

لكل سيارة نقل.

المباريـــات  نقـــل  ويصاحـــب 
استديو تحليل يستضيف نخبة 
مـــن المحلليـــن، باإلضافـــة إلـــى 
مراســـلين في المالعـــب، عالوة 
علـــى الفنييـــن فـــي االســـتوديو 

وفي المالعب.
عاتقهـــا  علـــى  القنـــاة  وتتخـــذ 
مســـؤولية نقـــل المباريـــات فـــي 
الوقت الذي ال يوجد فيه حضور 
جماهيـــري؛ بســـبب اإلجـــراءات 
الوقائيـــة؛  والتدابيـــر  الصحيـــة 
لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 

فـــي محاولـــة لنقل الصـــورة إلى 
المتابعين بشـــكل متكامل، علما 
أن الجـــوالت تقـــام علـــى مـــدى 
يوميـــن، بواقـــع ثـــالث مباريات، 

ومباراتين في يوم ثان.
نقـــل  علـــى  القنـــاة  وعملـــت 
مباراتين في ذات الوقت خالل 
األيـــام التـــي تشـــهد ٣ مباريات، 
فيمـــا المبـــاراة الثالثـــة تـــم إبراز 
الهـــواء  علـــى  فيهـــا  الوقائـــع 
مباشـــرة؛ لتضـــع المشـــاهد فـــي 

قلب الحدث.

جهود جبارة لقناة البحرين الرياضية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ثمة تناقضات بحجم الجبال تفضحهم
فـــي الســـنوات األخيـــرة راجـــت فـــي مجتمعاتنـــا بدعـــة أو موضة تســـمية 
األشـــياء بغير أســـمائها، فأصبحت الرشـــوة المقدمة للموظفيـــن العموميين 
الذين يتقاضون مرتبات من الدولة تســـمى رســـوم تحسين خدمة، وأصبح 
الغوغائـــي المثير للشـــغب ممارســـا للحريـــة، وأضحى التهجـــم الحاقد على 
الوطـــن شـــجاعة، وأصبـــح الموظف الـــذي ينقل الـــكالم بيـــن زمالئه بقصد 
الوقيعـــة بينهـــم فاعال للخير، وتـــوج اإلرهابي والمخـــرب بلقب مناضل ذي 
طبيعـــة خاصة، وأمســـى الذي يـــروج للكذب واالفتراءات علـــى الدولة في 
منظمات حقوق اإلنسان العميلة ناشطا سياسيا، وأصبح من يلقي الخطب 
التحريضية في دور العبادة ويعبث ويلوث عقول الشباب والناشئة “شيخ 

دين”. 
وهكـــذا ظـــل منهـــج الخلط هذا في التســـمية يعربـــد فـــي مجتمعاتنا حتى 
اختفى نور الواقع وبرزت التسميات المضللة بفعل مقاوالت الباطن وتجار 
الشـــنطة وسماســـرة الخردة والمتمصلحين، فمازالت هناك بعض األصوات 
تطلق على أحد أكبر المفبركين والكذابين والمتآمرين على الوطن مســـمى 
“الناشـــط الحقوقي”، وصحيفة أعماله وتاريخه مليء بالقضايا والســـوابق، 

وربمـــا نحتـــاج إلـــى علبـــة حبر كاملـــة لنكتـــب “بالويـــه” وإســـاءاته للوطن. 
وحظي أحد االنقالبيين المختفين في حفرة العار في الخارج بلقب “محلل 
سياســـي” ويفهم في أمور األمة من أقصاها إلى أقصاها بفضل ما أتيح له 
مـــن علـــم ومعرفة، وهو مجـــرد عميل يعمل كطابور خامس داخل الســـاحة 
وال يتوانى عن استغالل كل شيء وال يفهم مطلقا، ولو سألته عن “نوردوم 

سيهانوك” لقال لك إنه نوع من أنواع العطور الفاخرة!
إن أمثال هؤالء يعالجون خيباتهم بالشـــعارات البراقة، وهو أمر يدل على 
جهالـــة تامـــة بالحقيقـــة، ألن هـــذا األســـلوب والمنهـــج الذي يســـيرون عليه 
مكشـــوف وال يمكـــن إخفـــاؤه، فثمـــة تناقضـــات بحجـــم الجبـــال تفضحهم 
وتفضح ميولهم وتصرفاتهم، وحتى لو اســـتطاعوا االختفاء لفترة معينة، 
واســـتخدموا األلغام للتمويه، فكثافة القصف تكشـــفهم بقوة وســـيدحرون 

خاسرين وسيتركون للغربان والخراب.
المواطن الشريف يتميز بحسه الوطني أينما يكون، والخبيث الكذاب  «

الذي يشيع االضطراب في كل مكان إقامته مأهولة بألوية الخفافيش 
والصرخات المؤلمة المستجيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

افتتـــح منـــذ خمســـة أيام “معـــرض البحريـــن الرقمـــي األول”، الحـــدث األول لترويج 
التســـوق، بمشـــاركة 135 متجرًا، حمـــل تطبيق المعرض 20 ألفـــا وأكثر منذ انطالقه، 
وزاره 50 ألفـــا فـــي أول ثالثـــة أيام من افتتاحـــه، وفقًا للمدير التنفيـــذي الرقمي في 
شـــركة هوميز الشـــرق األوســـط المنظمة له صادق عبدالرســـول. وتبين المؤشـــرات 
تنامـــي معدل الزيارات للمنصـــة في التطبيق 460 %، عنه ما قبل المعرض، وارتفاع 
معـــدل الزيـــارات فـــي الويـــب إلـــى 73 % عنـــه مـــا قبـــل المعـــرض، وال شـــك أن هذه 
األرقام الدقيقة  ألول 72 ســـاعة من أعماله، هي مؤشـــر نجاح رائع، يشـــي بتجاوب 
مجتمـــع مملكـــة البحرين مع التحول الرقمي والنشـــاط االقتصادي الرقمي والتجارة 
اإللكترونية نحو بنية تحتية رقمية، كما أشـــار زايد بن راشـــد الزياني وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة في كلمته في افتتاح المعرض االفتراضي، لخلق بيئة متكاملة 
لالقتصـــاد المعرفي الذي أكدت عليه الرؤية االقتصادية 2030، من ناحية، ومقدرته 
علـــى تجـــاوب جميـــع مكونـــات المجتمـــع عمومـــًا والقطـــاع التجـــاري واالســـتهالكي 
خصوصـــًا، مع كورونـــا. حيث أفاد خبـــراء بتوقعاتهـــم زيادة المعـــارض والمؤتمرات 

لتستقطب حوالي ثلث فعاليات القطاع، من ناحية ثانية.
ولـــو عدنـــا إلـــى تاريخ تطـــور صناعة المعـــارض والمؤتمـــرات، لرأينـــا أن أول معرض 

أقيـــم فـــي مملكة البحرين يعود إلى 66 عامًا، وربمـــا هو األول من نوعه في اإلقليم، 
عندمـــا كان حاكـــم البـــالد آنـــذاك المغفور له صاحب العظمة الشـــيخ ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، يفتتـــح معـــارض الزراعة التـــي انطلقت في 1954م. ثم اســـتمر االهتمام 
بإقامة المعارض الزراعية، بعد تأسيس نادي البحرين للحدائق 1965م، حيث حظي 
بشـــرف الرئاســـة الفخرية للمغفور له صاحب الســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفة أمير دولة البحرين آنذاك، وبرعاية سموه وافتتاحه المعرض السنوي للزهور 

والخضروات للنادي منذ 1967 حتى وفاته رحمه هللا.
وشـــهدت صناعة الفعاليات في البحرين نموًا مستدامًا لتصبح من القطاعات المهمة 
في التجارة والمساهمة في االقتصاد الوطني، وتوقعت وحدة الدراسات التحليلية 
بوكالة دبليو7 ورلدوايد لالستشـــارات االســـتراتيجية واإلعالمية نمو قطاع اقتصاد 

المعارض والمؤتمرات البحريني للمساهمة أكثر في قطاع الخدمات.

األرقام أعاله صنعت البحرين، كنقطة جذب في مجال الفعاليات الدولية،  «
وبينت كيف تطورت هذه الخدمات كمًا وكيفًا خالل أكثر من ستة عقود، 

بل استطاعت أن تواكب التغيرات وتلبي العرض والطلب على الخدمات 
االفتراضية والواقعية لصناعة المناسبات.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام َتصنُع الَبحرين... المعارض االفتراضية والواقعية

عندمـــا بدأت كتابة موضوع اليوم كدت أتناول بحديثي مصطلح الثنائيات 
التـــي بحضورهـــا وغيابهـــا تكّون مجموعة إنســـان فـــي غاية الجمـــال وقمة 
المشـــاعر، لكنني – وكما تفعلون اآلن - قد أســـمع رنين تلك الكلمات الجميلة 
التي كتبها الشـــاعر خالد الفيصل وأداها فنان العرب محمد عبدو، ليعبر عن 

المشاعر الثنائية التي تكون مالمح إنسان راق ومميز. 
لكنني توقفت أمام المعنى اللغوي والعلمي لكلمة “إنســـان” وأصل التســـمية 
ذاتها، فســـار بي مجرى البحث نحو آخر الدراســـات العلمية في علم األحياء 
وكل مـــا لـــه عالقـــة بالمخلوقـــات، وبـــدأت القراءة فـــي تاريـــخ المجموعات 
البشـــرية التي تجاوزت خمســـمئة ألف عام، جلُت معها في تاريخ الســـالالت 
البشرية التي سبقت مجموعة اإلنسان العاقل، حيث جاء مزيًجا مكوًنا من 
المتغيرات الوراثية والتكيفات المناخية إضافة إلى عامل الهجرة بين البشر 

من قارة ألخرى.
كانـــت تجربتـــي فـــي البحـــث القصير مفيـــدة للغايـــة وقادتني نحـــو امتالك 
العديد من المصطلحات حول المجموعات اإلنســـانية التي تواكبت على مر 
العصـــور، لندخـــل معا حقبة مجموعة األناســـي وهي جمع لكلمة إنســـان، أال 

ترون معي أن تسمية ساللتنا البشرية بـ “اإلنسان العاقل” تبدو مختلفة؟ كما 
أننـــا ولدنا ونشـــأنا في ظـــروف بيئية مختلفة تماًما عـــن مجموعات مختلف 
العصـــور التي ســـبقتنا! ألننا مجموعة مختلفة من البشـــر، وطالما أننا نمتلك 
القـــدرة علـــى التكيف فإن موضـــوع الثنائيات في حياتنـــا يتطلب منا وقفة 
متمعنـــة، فكمـــا أننـــا نعيش قصة إنســـان بدائـــي وحضاري، قديـــم وحديث، 
معاصـــر وغير معاصر، كذلك يحصل تماًما فـــي إطارنا الداخلي والخارجي، 
حيث إننا نتكيف مع ثنائية النهار والليل، األبيض واألسود، والبد أن نعي ما 
يحصل بداخلنا من تغيرات وتطورات تصنع الثنائيات التي ترسم مشاعرنا 
وتتحكم بسلوكياتنا دون أن تؤدي إلى التأثير على اإلطار الخارجي حولنا.

بمعنى آخر وصريح... مشاعرك الخاصة بالحزن واألسى قد تختفي ويحل  «
محلها الفرح والسعادة، والسبب أنك مزيج من تلك الثنائيات وتتأثر بمختلف 

المتغيرات التي تحصل في إطارك الداخلي والخارجي، لذلك فإن وعينا التام 
بتلك الثنائيات وتغيراتها يجعلنا نتحكم في برمجة خاصة لبعضها والسيطرة 

التامة على رفع المؤشرات اإليجابية فيما نرغب منها ووضع ما ال نرغب على 
الوضع الصامت، وبذلك نحقق المثالية التامة في مجموعة إنسان ذات ثنائيات 

منسجمة تتقبل مجمل المتضادات وتتحكم في السلبيات دون تراجع.

د. حورية الديري

مجموعة إنسان

لبنان وما أدراك
أنا لســـت محلال سياســـيا لكي أكتب عما يحدث لهذا البلد العريق، على 
الرغم من أنني أحمل شهادة البكالوريوس منه! إذ إن هناك فرقا شاسعا 
بيـــن الدراســـة والتمهن، وهذا ما يجهله الكثيـــر من الناس، خصوصا في 
مجتمعاتنا العربية، والدليل على ذلك أن الكثير منا يقوم بتحليل الوضع 
السياســـي أو األمني أو االقتصادي ألية دولة عند حدوث أية انتكاســـة 
أو اضطـــراب فيهـــا ويبدأ بالتخبـــط، والنتيجة كما يقـــول المثل “يختلط 
الحابـــل بالنابـــل”! كمـــا يبـــدأ أصحـــاب حســـابات التواصـــل االجتماعـــي 
المحســـوبة علـــى أحـــزاب معينة بتداولهـــا، وإذا رجعنا إلـــى الوراء قليال 
إلـــى جميـــع القضايا واألحداث الخاصـــة بوطننا العربي، ســـنجد أن كلها 
تعـــزف علـــى نفس الوتيرة واللحن، حيث إن تلـــك األصوات ال تكف عن 
نشـــر التصريحـــات غير المســـؤولة، والكل يرمي الكرة فـــي ملعب اآلخر 
والنتيجـــة أننـــا ننســـى الحـــدث نفســـه! وســـط تالطـــم األمـــواج العاتية، 
ونفشل في محاسبة المتهمين بالجريمة ومن يقف وراءهم، وهنا يكمن 

الخلل أو الطامة الكبرى.
لبنـــان ومـــا أدراك مـــا لبنـــان، هـــذا البلد لـــه معـــزة وحب خاص مـــن قبل 
الجميـــع بـــال اســـتثناء، بلـــد عظيم وشـــعب أعظم بمـــا يحمل مـــن كلمة، 
والجميع يتفق بأن هللا ســـبحانه وتعالى قـــد حباه بصفات ال تجدها وال 
في أية دولة في العالم، فأي بلد يســـتطيع أن يصمد ويجد مكانه البارز 
علـــى الخارطـــة العالميـــة بعد كل تلك الحـــروب األهليـــة الطاحنة وعدم 
االســـتقرار السياسي، شعب يحمل روًحا وإصراًرا غير طبيعي، تصوروا 
أن هـــذا الشـــعب كان يقضـــي ليالي الســـهر والمـــرح بـــروح إيجابية غير 

طبيعية تحت السراديب وأثناء الحروب! وكنت ال أصدق ذلك.
هذا الشـــعب كان يبني الجســـور والشـــوارع والمباني بعد قصفها بقليل 
والحـــرب في أوجهـــا! ماذا تقولون عنـــه؟ وتعتبر قصيـــدة جبران خليل 
جبران التي غنتها الســـيدة فيروز من أجمل قصائده حين قال: أعطني 
النـــاي وغـــن فالعناصر الخلود.. وأنين الناي يبقـــى بعد أن يفنى الوجود، 
هل اتخذت الغاب مثلي منزاًل دون القصور.. فتتبعت السواقي وتسلقت 
الصخـــور، هـــل تحممت بعطر وانشـــقت بنور.. وشـــربت الفجر خمًرا في 

كؤوس من أثير.
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

ال تحملوا المعلم إخفاقاتكم
كثيـــرة هـــي الهواجـــس التي تـــؤرق اآلبـــاء حـــول مســـتقبل أبنائهم 
فـــي العـــام الدراســـي القـــادم، وهناك مهمـــات ومســـؤوليات ال يجب 
التنصـــل منهـــا لضمان تعليم أفضل ألبنائهم، فقـــد اعتاد بعض اآلباء 
توجيـــه االنتقادات للهيئات التعليمية بما يعدونه أوجه قصور تجاه 
أبنائهـــم، وأن على اإلدارات المدرســـية تداركهـــا، غير أنهم في غمرة 
هذا يتناســـون ويغفلون عـــن التزاماتهم كأولياء أمور المفترض بهم 
النهوض بها لتحقيق مســـتقبل أفضل ألبنائهم. إنهم يتجاهلون على 
ســـبيل المثال متابعة مســـتويات أبنائهم الدراســـية باســـتثناء القلة 
طبعـــا، ناهيـــك عـــن التأكد من اســـتعداداتهم للمذاكـــرة وما تحصلوا 
عليـــه من معلومات، والذي تأكد أن متابعة ولي األمر ألبنائه خطوة 
محفـــزة للتعلـــم والعكـــس صحيـــح، ومـــن يتلقـــون متابعـــة منزليـــة 
أكثـــر قـــدرة على التحصيل بـــل إّن لديهم اســـتعدادا نفســـيا وذهنيا 

لالستيعاب.
ليـــس مـــن اإلنصـــاف وال الموضوعيـــة تحميـــل المعلـــم أعبـــاء فوق 
طاقتـــه، وهي فـــي األصل من واجباتـــه، ال يمكن للعمليـــة التعليمية 
أن تحقق النجاحات إذا لم تتضافر جهود اآلباء والمعلمين، ذلك أّن 
العمليـــة في األســـاس تكامليـــة بين البيت والمدرســـة، أما إذا تخلى 
أحـــد الطرفيـــن عـــن مهماته والتزاماتـــه فال يتوقع مـــا يتطلعون من 

أهداف.
إضافة إلى ما سبقت اإلشارة إليه، فإّن هناك تقصيرا بحق األبناء يعيق  «

عملية التعلم ويتمثل في اإلهمال الفادح في المتابعة لشؤونهم 
اليومية، وهذا األمر بالطبع يترك آثارا على قدراتهم الذهنية، وغير 

خاف أّن الطفل في المراحل االبتدائية واإلعدادية بحاجة إلى ساعات 
نوم كافية لتتكون لديه القدرة على االستيعاب والتفكير، وتعد هذه 

من أعقد القضايا التي يواجهها المعلمون، ورغم ما يبذلونه من جهود 
إال أنهم غير قادرين لوحدهم على حلحلتها ما لم يبد اآلباء قدرا من 

التعاون، وتقول الدكتورة آن ماري سلينجر وهي أستاذة مساعدة بطب 
األطفال بكلية يو أف للطب “إذا لم نهيئ الطفل بشكل صحيح ولم 

يحصل على كفاية من النوم فإّن ذلك يؤثر على التركيز والذاكرة، وقد 
يحرم الطفل من المشاركة في النشاطات”.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ



“الملكية للبنات” تعلن استمرار التسجيل للعام الدراسي 2020 - 2021
التســـجيل،  إدارة  مديـــر  صـــرح 
ســـامي دغش أن “التســـجيل مازال 
الملكيـــة  الجامعـــة  لـــدى  مســـتمرا 
للبنـــات ونرحب بانضمـــام الطالبات 
الجدد”، حيث يمكـــن تقديم طلبات 
االلتحـــاق للعـــام الدراســـي الجديـــد 
2020/2021 عبـــر موقـــع الجامعـــة 
 ،www.ruw.edu.bh االلكترونـــي 
كما أكد أن معلومات شروط القبول 
متوفـــرة  المطلوبـــة  والمســـتندات 
علـــى موقـــع الجامعـــة اإللكترونـــي، 
حيـــث يمكن للطالبات االطالع على 
الخاصـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
بالتســـجيل واستكمال تعبئة الطلب 
المطلوبـــة.  المســـتندات  وتحميـــل 
القبـــول  قســـم  فريـــق  أن  وأضـــاف 

دائًمـــا  متواجـــد  لدينـــا  والتســـجيل 
للمساعدة والرد على االستفسارات 
وذلـــك عن طريـــق االتصـــال بالرقم 
مـــن  أو   80008900 المجانـــي 
خالل تطبيـــق الواتســـاب على رقم 

.38898800
مـــازال  التســـجيل  أن  وأضـــاف 
مســـتمرا فـــي التخصصـــات التالية: 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
والماليـــة،  المصرفيـــة  الدراســـات 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
بكالوريـــوس  البشـــرية،  المـــوارد 
التســـويق،  فـــي  األعمـــال  إدارة 
فـــي  األعمـــال  إدارة  بكالوريـــوس 
إدارة األعمـــال الدولية، بكالوريوس 
األزيـــاء،  تصميـــم  فـــي  الفنـــون 

بكالوريـــوس الفنـــون فـــي التصميم 
الفنـــون  بكالوريـــوس  الجرافيكـــي، 
في التصميم الداخلي، بكالوريوس 
بكالوريـــوس  المعمـــاري،  التصميـــم 
القانـــون باإلضافـــة إلـــى تخصصات 
التصميـــم،  إدارة  فـــي  الماجســـتير 

والماجستير في الرسم والتصوير.
عـــن  تكلـــم  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
“برنامـــج تحويل الطالبات في إطار 
الجامعـــة  بيـــن  المتميـــزة  الشـــراكة 
للبنـــات وجامعـــة ويســـت  الملكيـــة 
فيرجينيا األميركية”، حيث بموجب 
هـــذه االتفاقية ســـيتم منح طالبات 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات الفرصـــة 
للحصـــول علـــى درجـــة بكالوريوس 
صـــادرة مـــن جامعـــة أميركيـــة مـــن 

خالل برنامج تحويل الطالبات بين 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات وجامعـــة 
ويســـت فيرجينيا األميركيـــة. علما 
أنه من خالل هذه االتفاقية سيكون 

بإمكان الطالبة التحويل إلى جامعة 
ويســـت فيرجينيا األميركية في أي 
مرحلـــة مـــن دراســـتها فـــي الثـــالث 
كامـــل  وباعتمـــاد  األولـــى  ســـنوات 

لســـجلها األكاديمـــي لـــدى الجامعـــة 
الملكية للبنـــات، حيث تقوم الطالبة 
باســـتكمال مـــا تبقـــى مـــن مقـــررات 
ويســـت  وجامعـــة  لـــدى  دراســـية 
والحصـــول  األميركيـــة  فيرجينيـــا 
على درجـــة بكالوريوس صادرة من 
جامعة ويست فيرجينيا األميركية.
وأضـــاف أن الجامعة الملكية للبنات 
قامـــت باســـتثمار كبيـــر فـــي بنيتهـــا 
التحتيـــة للتعليـــم اإللكترونـــي عبـــر 
الســـنوات  مـــدى  علـــى  اإلنترنـــت 
الماضيـــة وخـــالل جائحـــة فيروس 
كورونـــا األخيـــرة، حيـــث لـــم تتأثـــر 
المقـــررات  تدريـــس  علـــى  قدرتهـــا 
وتوجيـــه الطالبـــات خالل الدراســـة 

بنجاح.
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ســـيارة إم جـــي RX5 هـــي الخيار 
الرياضيـــة  للســـيارة  األمثـــل 
المتعددة االستخدامات الشبابية، 
حيـــث تم تصميمها لتمزج بشـــكٍل 
الفاخـــر  المظهـــر  بيـــن  مـــا  فريـــٍد 
والمميـــزات  الرياضـــي  واألداء 
التقنيـــة العالية. وتأتي ســـيارة إم 
جـــي RX5، والتـــي تتوافـــر فقـــط 
لـــدى شـــركة الزيانـــي للســـيارات، 
الموزع الحصري لسيارات إم جي 
فـــي مملكـــة البحريـــن بمواصفات 
مفهـــوم  تعريـــف  لتعيـــد  فريـــدة 
الشـــبابية  الرياضيـــة  الســـيارات 

الحديثة. 
تـــم مراعـــاة أحـــدث المواصفـــات 
 ،RX5  في تصميم ســـيارة إم جي
األداء  ابيـــن  م  تدمـــج  والتـــي 
االســـتثنائي مـــع التصميـــم األنيق 
ومميزات األمـــان العالية. وتتوفر 
السيارة بخيارين لتناسب مختلف 
األذواق والمتطلبات المرجّوة في 
السيارة الرياضية والحديثة، منها 
خيـــاران للمحـــركات همـــا محـــرك 
توفيـــر  ليضمنـــا  و)1.5T(؛   )2.0T(
تجربـــة قيـــادة ال تنســـى للســـائق 

والركاب على حٍد سواء.

“إم جي RX5” اإلتقان في السيارات الرياضية الشبابية

أعلنت طلبـــات، الشـــركة الرائدة 
الطعـــام  وتوصيـــل  طلـــب  فـــي 
والِبقالـــة، أنَّ 100 % من أرباحها 
فـــي الفتـــرة ما بيـــن الســـاعة 12 
ـــى الســـاعة 4 عصـــًرا  ظهـــًرا وحتَّ
أغســـطس،  مـــن   12 األربعـــاء، 
بـــرع بها لصالـــح ُلبنان  ســـيِتمُّ التَّ
مـــن خـــالل حملـــة #غداء_مـــن_

أجل_لبنان.
ُمســـتخدمي  ـــن  ُتمكِّ الحملـــة 
التطبيق بُســـهولٍة من الُمســـاَهمة 
برع ألجل ُلبنان  في الُمبادرة والتَّ

لة  الجريـــح، فقط من خـــالل الطلب من مطاِعمهـــم الُمفضَّ
خالل تلك الفترة.

ح »ُتماُســـو ُردريَجـــز« المدير التنفيذي لشـــركة طلبات  صـــرَّ
فـــي طلبـــات يتضامنون مع أهـــل ُلبنان في  وقـــال إنَّ موظَّ

ُمصاِبهم الَجَلل.
»لقد تأثرنا جميًعا بالفاِجعة التي حدثت في ُلبنان، ويشهد 
قة مـــن جميع أنحاء الوطن  على ذلك الُمســـاعدات الُمتدفِّ
فينا وعمالئنا وشـــركائنا ُهم من  العربـــي. العديد مـــن موظَّ
اِهن  أبنـــاء ُلبنـــان الشـــقيقة وتأثَّروا بالـــغ األثر بالوضـــع الرَّ

فـــي ُلبنـــان. ونحن ُنســـانِدُهم ُهم 
وعائالِتهـــم بُقُلوبنـــا، ليـــس فقط 
كأفـــراٍد  بـــل  طلبـــات،  كشـــركٍة 
يرغبـــون فـــي بـــذل كل مـــا فـــي 

ُوسِعهم لتقديم يد الُمساعدة«.
سنســـتخدم  أنَّنـــا  يعنـــي  »هـــذا 
تطبيقنا كوسيلٍة للُمساَعدة، ومن 
خـــالل حملـــة #غداء_من_أجل_
لبنان ســـَنجَمع أرباحنا من جميع 
الطلبـــات مـــن الســـاعة 12 ظهـــًرا 
ع  ى الســـاعة 4 عصـــًرا ونتَبرَّ وحتَّ
بها 100 % إلى الشعب اُللبناني«.
األخـــرى  الطعـــام  توصيـــل  الشـــركات  ُنناِشـــد  أنَّنـــا  »كمـــا 
ُعهم إلى النضمـــام لحملـــة #غداء_من_أجل_لبنان  وُنشـــجِّ
لنضَمن كُشرَكاء في هذا المجال لمساعدة لبنان، فبيروت 
بحاجـــٍة إلينـــا، وهـــذا هو وقـــُت االتحـــاد وَضمِّ ِقوانـــا مًعا 
ائنا للنُّهـــوِض مرًة أخـــرى بعد هذا  لُنســـاِعد أحبابنـــا وأِشـــقَّ

الحادث األليم«.
ُيمِكـــن للعمالء تحميل تطبيق طلبات مـــن َمتَجر »جوجل 
بـــالي« وَمتَجـــر تطبيقـــات شـــركة »أبـــل« لطلـــب وجباتهـــم 

والُمساهَمة  في حملة #غداء_من_أجل_لبنان.

طلبات ُتطِلق “غداء من أجل لبنان” لُمساَندة األشقاء في بيروت

المعرفي: تخصيص المرحلة الحالية لالستفســارات المتعلقة بـ “مزايا”

“التمويل الكويتي” يطلق “واتساب لألعمال”

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
– البحريـــن عـــن إطـــالق خدمة 
What� لألعمـــال”  ““واتســـاب 
بهـــدف  sApp Business”؛ 
تســـهيل التواصـــل مـــع العمالء 
االستفســـارات  وتقديـــم خدمة 
ســـهلة  بطريقـــة  والطلبـــات 

للجميع.
الجديـــدة  الخدمـــة  تهـــدف 
المتاحـــة لتلقـــي االستفســـارات 
تســـهيل  إلـــى  اليـــوم،  طـــوال 
وتيســـير التواصـــل مـــع العمالء 
الخدمـــات  أفضـــل  وتقديـــم 
ســـيقوم  كمـــا  لهـــم.  المصرفيـــة 
مـــن  المزيـــد  بتقديـــم  البنـــك 
الخدمـــات المصرفيـــة الجديدة 
المســـتقبل  فـــي  والمتنوعـــة 
ســـعيه  وذلـــك ضمـــن  القريـــب، 
المتواصـــل لتلبيـــة االحتياجات 

المصرفية لكافة العمالء.

الحاليـــة  المرحلـــة  ســـتقتصر 
بشـــكل أســـاس على المعامالت 
العقـــاري  بالتمويـــل  المتعلقـــة 
للســـكن  مزايـــا  برنامـــج  ضمـــن 
يقدمـــه  والـــذي  االجتماعـــي، 
البنك بشـــراكة إستراتيجية مع 

وزارة اإلسكان.
تعليقـــا علـــى ذلـــك، قـــال مديـــر 
الخدمـــات  ورئيـــس  تنفيـــذي 
المصرفيـــة لألفـــراد والخدمات 
المصرفيـــة الخاصـــة – البحرين 
خالـــد المعرفي: “يأتـــي إطالقنا 
هـــذه الخدمـــة؛ لزيـــادة وتعزيـــز 
التفاعل الرقمي مع كافة زبائننا 
وتيســـير معامالتهم مـــع البنك. 
كمـــا أن التطبيق يســـاعد البنك 
على التواصل مع الزبائن الكرام 
لهـــم  ويتيـــح  أفضـــل،  بشـــكل 
فـــي الوقـــت نفســـه االستفســـار 
عـــن الخدمـــات المتعلقـــة بمزايا 

الســـكن االجتماعـــي والتمويـــل 
البنـــك  أداء  لتعزيـــز  العقـــاري؛ 
أفضـــل  خدمـــات  ولتقديـــم 
لزبائنـــه. كمـــا أكـــد بـــأن تطبيـــق 
يعـــد   ”WhatsApp Business“
مـــن أكثـــر تطبيقـــات الدردشـــة 
اســـتخداما، فهو القناة األفضل، 

األســـهل واألســـرع للتواصل مع 
البنك”.

“مـــع  المعرفـــي:  وأضـــاف 
تنفيـــذ  فـــي  اســـتمرارنا 
إســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي 
في جميـــع المجاالت وفي إطار 
التزامنـــا بتركيـــز جهودنـــا حول 
تحقيق االســـتفادة القصوى من 
التكنولوجيـــا المتطـــورة، تأتـــي 
هذه الخدمة لتؤكد ريادة البنك 
في مجـــال االبتـــكار بالخدمات 
علـــى  والتركيـــز  المصرفيـــة 
الوصـــول إلـــى قاعـــدة عمالئنـــا 
المتنامية. كما نؤكد أن الخدمة 
البنـــك  جهـــود  ضمـــن  تأتـــي 
بتجربـــة  لالرتقـــاء  المتواصلـــة 
بطـــرق  وخدمتهـــم  العمـــالء 
عبـــر  وســـهولة  تفاعليـــة  أكثـــر 
وســـيلة اتصـــال بســـيطة وآمنة 

وموثوقة.
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فـــي إطـــار المســـؤولية المجتمعية 
التي تحرص الشركة عليها، قامت 
شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( بدعم 
النقاهـــة  ببالزمـــا  التبـــرع  برنامـــج 
الطبيـــة  الخدمـــات  الـــذي أطلقتـــه 

الملكية لقوة دفاع البحرين. 
قائـــد  البرنامـــج  هـــذا  ويتـــرأس 
الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة اللواء 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفة، 
الـــذي أشـــاد بزيارة وفد شـــركة ألبا 
للخدمـــات الطبيـــة الملكية ودعمها 
لهذا المشروع الذي له دور إيجابي 
في رفـــد جهود التصـــدي لفيروس 

كورونا.
والتقـــى الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“ألبا” علـــي البقالي والمدير اإلداري 
لدائـــرة الســـالمة والصحـــة والبيئة 

فـــي “ألبا” محمـــد خليل بالمســـاعد 
الطبيـــة  الخدمـــات  لقائـــد  الفنـــي 
عبـــدهللا  طبيـــب  العميـــد  الملكيـــة 
درويـــش في مستشـــفى قوة دفاع 
البحريـــن، يوم األربعـــاء الموافق 5 

2020؛ لبحـــث وتعزيـــز  أغســـطس 
سبل التعاون بين “ألبا” ومستشفى 
هـــذا  فـــي  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 

المجال.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الرئيـــس 

التنفيذي لشركة “ألبا” علي البقالي 
“نحـــن جميعـــا في هـــذا األمـــر مًعا. 
وإنـــه لفخـــر كبيـــر أن تســـاهم )ألبا( 
فـــي دعـــم الجهـــود الوطنيـــة التي 
يبذلهـــا فريق البحرين للتغلب على 

هذا الوباء”.
مـــن جهتـــه، صـــرح العميـــد طبيب 
عبدهللا درويش قائاًل “لقد اتخذت 
مملكـــة البحريـــن نهًجـــا حكيًما في 
 ،)19 )كوفيـــد  جائحـــة  مكافحـــة 
ونحـــن مســـرورون بهـــذه المبادرة 
الفعالـــة التـــي أقدمـــت عليهـــا )ألبا( 
الطبيـــة  الخدمـــات  جهـــود  لدعـــم 
الملكيـــة مـــن خـــالل دعـــم )برنامج 
الـــذي  النقاهـــة(،  ببالزمـــا  التبـــرع 
أظهر نتائج واعدة في التعامل مع 

المصابين بفيروس كورونا”.

“ألبا” تتعاون مع مستشفى “الدفاع” لمكافحة “كوفيد 19”

خالد المعرفي

الجهـــة  البحريـــن،  كرمـــت شـــركة مطـــار 
مطـــار  وتشـــغيل  إدارة  عـــن  المســـؤولة 
البحريـــن الدولـــي، اثنيـــن مـــن موظفيهـــا 
اللذيـــن تقاعـــدا بعـــد ســـنوات طويلة من 
الخدمـــة المتفانيـــة، وهمـــا نـــادر رضا من 
قســـم التطوير والشـــؤون الفنية، وخليل 
المطـــار.  عمليـــات  إدارة  مـــن  يعقـــوب 
وحضـــر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة مطار 
مـــن  البنفـــالح ونخبـــة  البحريـــن محمـــد 
كبـــار المســـؤولين في الشـــركة. وتماشـــًيا 
مـــع توجيهـــات الحكومـــة، التـــزم جميـــع 
الطبّيـــة  الكمامـــات  بارتـــداء  الحاضريـــن 

واتبعوا إجراءات التباعد االجتماعي.
وبهذه المناسبة، قال البنفالح: “موظفونا 
هم الركيزة األساســـية لشـــركتنا ويلعبون 
وتطورنـــا.  نجاحنـــا  فـــي  رئيســـا  دورا 
الجزيـــل  بالشـــكر  أتوجـــه  أن  ويســـرني 
إلـــى كل مـــن خليل ونادر علـــى جهودهما 
مـــن  طويلـــة  ســـنوات  طـــوال  الحثيثـــة 
الخدمـــة المخلصة والعمل الجاد، وأتمنى 
لهما كل التوفيق والسعادة في مساعيهما 

المســـتقبلية. ومما الشـــك فيـــه أن وجود 
موظفيـــن ملتزميـــن هـــو شـــرط أساســـي 
لتحقيـــق النجـــاح فـــي أي شـــركة، وفـــي 
شركة مطار البحرين كان االلتزام العامل 
الطمـــوح  برنامجنـــا  لنجـــاح  األساســـي 
لتحديث مطار البحرين الدولي؛ لذا يجدر 
بكل من ساهم في هذا المشروع الوطني 
واالعتـــزاز  بالفخـــر  يشـــعر  أن  الضخـــم 
لمشاركته في صناعة تاريخ الطيران في 
البحرين وخلق مستقبل أفضل للمملكة”. 
جائـــزة  علـــى  حـــاز  قـــد  يعقـــوب  وكان 
فخريـــة قدمها له حضرة صاحب الجاللة 

الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفدى، حفظـــه هللا ورعاه، خالل 
االحتفال بالعيد الوطني للبحرين 2018، 
وهـــي جائـــزة تمنـــح تكريًمـــا للمواطنيـــن 
والمتميـــزة  المتفانيـــة  خدمتهـــم  علـــى 
للوطـــن وتطـــوره. وقبل انضمامـــه للعمل 
في شـــركة مطار البحرين، عمل رضا لدى 
شـــؤون الطيـــران المدنـــي بالبحرين لمدة 
30 عاًمـــا، وتلقى جائزة تكريمية لجهوده 
مـــن وزير المواصـــالت واالتصاالت كمال 
أحمـــد، رئيس مجلس إدارة شـــركة مطار 

البحرين.

“المطار” تكرم موظفيها المتقاعدين
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إبراهيم النهام

عيسى الخاطر: شرارة بالمكيف خدعت الجميع بانطفاء أولي كاذب
ــر ــاطـ ــخـ الـ ــت  ــ ــي ــ ب حــــريــــق  تــــرصــــد   ”^“ ــور:  ــ ــصـ ــ ــالـ ــ بـ

المرحـــوم  بيـــت  “البـــاد”  منـــدوب  زار 
عبـــدهللا الخاطر في مدينة حمد )دوار 
18( الـــذي تعـــرض مســـاء يوم الســـبت 
الماضـــي لحريـــق أتـــى علـــى مســـاحة 

كبيرة من منه.
وقـــال عيســـى الخاطـــر لــــ “البـــاد” إن 
الحريـــق دمر الغـــرف الثاث الرئيســـة 
فـــي البيـــت باإلضافـــة للمطبـــخ وعددا 

من دورات المياه.
كان  حدوثـــه  فـــي  الســـبب  أن  ـــن  وبيَّ
شـــرارة بمكيـــف غرفـــة النوم الرئيســـة 
فـــي الطابق الثانـــي، قبل حضور رجال 
الدفـــاع المدنـــي وإطفـــاء الحريق قبل 
انتشـــاره للمنزل، حيث أتلف ما يقارب 

من 30 % من الغرفة.
مـــا  ســـرعان  “لكنهـــا  الخاطـــر  ويزيـــد 

اشـــتعلت مرة أخرى بشكل فجائي في 
الرابعـــة صباحا، لتأكل بلهيبها مســـاحة 
واســـعة مـــن المنـــزل كله، الـــذي تقطنه 
أرملـــه المرحـــوم وأبناؤهـــا، الذيـــن لـــم 
حينهـــا،  بالمنـــزل  موجوديـــن  يكونـــوا 
األول  الحريـــق  بعـــد  غـــادروه  حيـــث 

مباشرة”.

وتابـــع “تفجرت نافذات المنزل وســـمع 
صوتهـــا لمعظـــم الجيـــران، كمـــا حـــدث 
الســـطح  مـــن  للميـــاه  واســـع  تســـريب 
وحتى الدور األسفل من المنزل، والذي 

تعرض بدوره لعدد من التلفيات”.
المنـــزل  إعمـــار  إعـــادة  “نتأمـــل  وقـــال 

وتأثيثه من قبل الدولة وأهل الخير”.

وكانـــت “البـــاد” قـــد رصـــدت الحادثة 
عبـــر مناشـــدة أطلقتها أرملـــة المرحوم 
التواصـــل  شـــبكات  فـــي  وذووهـــا 
االجتماعي؛ لطلب المســـاعدة من أهل 
الخيـــر في إعادة إعمار وتأثيث المنزل 
المنكـــوب الـــذي لـــم يتعـــرض أحـــد من 

سكانه للضرر.

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامة للمباحــث واألدلة الجنائية 
أن شــرطة مكافحة االتجار بالبشــر وحماية اآلداب العامة 
تمكنــت مــن القبــض علــى 17 شــخصًا يحملــون جنســيات 
إثــر قيامهــم  نســاء، وذلــك  بينهــم 10  آســيوية وإفريقيــة 
بالتحريــض علــى ممارســة أعمــال منافيــة لــآداب العامــة 

وبيع المواد المسكرة.

تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
اإلدارة لمعلومـــات فـــي هـــذا 
الشـــأن، تـــم مباشـــرة أعمـــال 
التـــي  والتحـــري،  البحـــث 
أســـفرت عـــن تحديـــد هوية 
المذكوريـــن والقبـــض عليهم 
المضبوطة  المـــواد  وتحريـــز 

التي كانت بحوزتهم.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة 
الجنائيـــة إلـــى أنه تـــم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الازمة 
كافة، تمهيًدا إلحالة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على 17 بينهم 10 نساء مارسوا أعماال منافية لآلداب

تأييد إعدام 3 متهمين قتلوا آسيوًيا بهدف السرقة
بـــآلـــة صلبة عــلــيــه  ــدوا  ــ ــت ــ واع الـــواقـــعـــة  ــان  ــك ــم ل ــوه  ــدرجـ ــتـ اسـ

محكمـــة  أن  الشـــويخ  علـــي  صـــرح 
التمييـــز أيدت بإجمـــاع اآلراء إعدام 
3 متهميـــن لما أســـند إليهـــم من تهمة 
اإلصـــرار  ســـبق  مـــع  العمـــد  القتـــل 

المرتبطة بجريمة السرقة.
وكانـــت النيابة العامة قد تلقت باغًا 
مـــن اإلدارة األمنيـــة المختصـــة مـــن 
العثور على شـــخص آســـيوي مصاب 
االعتـــداء  جـــراء  بليغـــة  بإصابـــات 
عليـــه بواســـطة آلة صلبـــة، ونقل إلى 
المستشـــفى لمعالجته وفارق الحياة 

متأثرا بتلك اإلصابات.
وعليه باشـــرت النيابـــة التحقيق فور 
المعاينـــة  أجـــرت  إذ  البـــاغ،  تلقيهـــا 
جثـــة  وناظـــرت  الجريمـــة  لمـــكان 

الطبيـــب  وندبـــت  عليـــه  المجنـــي 
الشـــرعي للكشـــف على الجثـــة لبيان 
مـــا بها مـــن إصابـــات وســـبب الوفاة. 
الجريمـــة  مســـرح  خبـــراء  وندبـــت 
لرفـــع اآلثـــار الموجودة فيـــه وطلبت 

تحريات الشرطة حول الواقعة.
وتحقيقـــات  التحريـــات  وكشـــفت 
النيابـــة العامة عن ارتـــكاب المتهمين 
الـ 3 وهم من الجنسية اآلسيوية تلك 
الجريمة؛ بســـبب مطالبتهـــم المجني 
عليـــه بمبالـــغ ماليـــة، وأنهـــم خططوا 
فاســـتدرجوه  عليـــه  المجنـــي  لقتـــل 
لمكان الواقعة حيث قتلوه وســـرقوا 

أمواله.
وبنـــاء علـــى ذلـــك، تـــم القبـــض على 

مســـاكنهم  وتفتيـــش  المتهميـــن 
بنـــاء علـــى إذن النيابـــة، إذ ضبطـــت 
فـــي  اســـتخدموها  التـــي  األدوات 
المبالـــغ  وكذلـــك  الجريمـــة  ارتـــكاب 
المالية المســـروقة من المجني عليه، 
وباســـتجواب المتهميـــن بتحقيقـــات 

النيابـــة اعترفـــوا تفصيـــا بما نســـب 
إليهم من اتهام فتم تقديهم للمحاكمة 
الجنائيـــة، إذ تداولـــت القضيـــة أمـــام 
المحاكـــم الجنائيـــة المختصة إلى أن 
تم نظرهـــا أمام محكمة التمييز التي 

أصدرت حكمها المتقدم.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عـــام اإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية بأن 
المخـــدرات  مكافحـــة  شـــرطة 
علـــى  القبـــض  مـــن  تمكنـــت 
و28   20( آســـيويين  شـــخصين 
عامـــًا( لترويجهمـــا لمادة الشـــبو 
المخـــدرة، حيث قـــدرت قيمتها 

بحوالي 120 ألف دينار.
وأوضـــح أنـــه فـــي إطـــار قيـــام 
مكافحـــة  إدارة  شـــرطة 
المخـــدرات بدورهـــا فـــي تنفيذ 

آلفـــة  والتصـــدي  القانـــون 
المخدرات ومروجيهـــا، فقد تم 
الكشـــف عـــن هويـــة المذكورين 
متلبســـين،  عليهمـــا  والقبـــض 
إضافة إلى ضبط المبالغ المالية 

المحصلة من البيع.
وأشـــار مدير عام اإلدارة العامة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
إلـــى أنه تـــم اتخاذ اإلجـــراءات 
القضيـــة  وإحالـــة  القانونيـــة 

للنيابة العامة.

اعتقال آسيويين متلبَسين بترويج الشبو

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديريـــة 
العاصمة  شـــرطة محافظـــة 
أن شـــرطة المديرية تمكنت 
من القبض على 3 آسيويين؛ 
إثـــر قيامهـــم بســـرقة مبلـــغ 
مالي حوالي 10 آالف دينار 
ومصوغـــات ذهبية من أحد 

المنازل بمنطقة توبلي.

تلقـــي  فـــور  أنـــه  وأوضـــح 
البـــاغ تـــم مباشـــرة أعمـــال 
التـــي  والتحـــري،  البحـــث 
أســـفرت عـــن تحديـــد هوية 
والقبض عليهم،  المذكورين 
إذ تـــم تحريـــز المضبوطات 
وإحالة القضيـــة إلى النيابة 

العامة.

3 آسيويين يسرقون منزال في توبلي

المنامة - وزارة الداخلية

في إطـــار البرامج التوعوية 
تنفذهـــا  التـــي  والتثقيفيـــة 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
المدنـــي ضمـــن جهودها في 
مواجهة الحوادث والحرائق 
والحـــد من أســـبابها، أطلقت 
والســـامة  الحمايـــة  إدارة 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة 
توعويـــة  حملـــة  المدنـــي 
الوقايـــة  متطلبـــات  حـــول 
مـــن الحريـــق فـــي األســـواق 
فريـــق  قـــام  إذ  التجاريـــة، 
العمل بتوعية القائمين على 
مـــن خـــال  األســـواق  هـــذه 
اشـــتراطات  علـــى  التأكيـــد 
التعامـــل  وكيفيـــة  الســـامة 

مـــع الحريق وأهميـــة توفير 
طفايـــات الحريـــق وأجهـــزة 
علـــى  والتعـــرف  اإلنـــذار 
المخـــارج واألماكـــن اآلمنة. 
الســـوق  الحملـــة  وشـــملت 
عيســـى  بمدينـــة  الشـــعبي 
وســـوق مدينة حمد )ســـوق 
واقـــف ( وســـوق المحرق، إذ 
تم تخصيص ملصق توعوي 
اســـتخدام  كيفيـــة  بعنـــوان 
وتوفيـــر  الحريـــق  طفايـــات 
جهاز كاشـــف الدخان بلغات 
عـــدة، وتـــم تســـليط الضوء 
على كيفية إخاء المحات 
واألسواق والتصرف السليم 

في حال نشوب الحريق.

حملة توعية للوقاية من الحريق

عيسى الصفار

تكدس بمركز مجمع اللؤلؤ الستالم أكياس القمامة
ـــة ـــر سالس ـــة أكث ـــاد آلي ـــهلي بإيج ـــر الس ـــة المدي ـــا.. ومطالب ـــب يومي 400 طل

تقديـــم  بمركـــز  وتكـــدس  طوابيـــر 
ألمانـــة  التابـــع  القمامـــة  أكيـــاس 

العاصمة بمجمع اللؤلؤ التجاري.
وشـــكا مواطنـــون عبر “البـــاد” من 
تأخـــر مواعيـــد تســـليم األكيـــاس. 
وطالبـــوا مدير عـــام أمانة العاصمة 
محمـــد الســـهلي بضـــرورة التدخل 
ساســـة  أكثـــر  آليـــة  وإيجـــاد 

وانسيابية للمراجعين.
وكانـــت أمانة العاصمـــة قد أطلقت 
خدمة توفير األكياس بمركز مجمع 
اللؤلؤ منذ 12 يوليو 2020 بدال من 

المقر السابق بالسوق المركزية.
وذكرت األمانة في تصريح ســـابق 
بأن المركز الجديد يتميز بمســـاحة 
للســـيارات  قريبـــة  اكبـــر ومواقـــف 

ويوفـــر تحديـــث بيانات حســـابات 
المشـــتركين التـــي كانت تســـتدعي 
إتمامهـــا فـــي مبنى أمانـــة العاصمة 

الكائن بالزنج.
وأشـــارت إلـــى أنها تســـتقبل يوميا 
أكثر مـــن 400 طلب لألكياس، وتم 

توفير 65 ألف طلب في الفترة من 
يناير إلى يونيو 2020م.

يشار إلى أن أكياس القمامة خدمة 
العاصمـــة  أمانـــة  تقدمهـــا  مجانيـــة 
المملوكـــة  المســـاكن  ألصحـــاب 
ضمنهـــم  الفئـــات  بعـــض  وتنـــدرج 

كســـكن أبنـــاء وأقربـــاء وموظفـــي 
البحرينيـــة  األســـر  وأيضـــا  المالـــك 
التي تسكن مساكن مؤجرة بشرط 
اســـتفادتهم مـــن خدمـــة تخفيـــض 
الرســـوم البلدية استنادا إلى القرار 

رقم )3( لسنة 1999.

زحمة بمركز الخدمة محمد السهلي

“األشغال”: العمل جار لحل المشكلة في شرق الحد
الــــــــشــــــــوارع لـــــــكـــــــالب  األطــــــعــــــمــــــة  تــــــــرمــــــــوا  ال 

أفـــادت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
الثـــروة  وكالـــة  أن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الحيوانية بالوزارة قـــد اتخذت اإلجراءات 
الازمـــة للتعامـــل مع مشـــكلة تجمع الكاب 
الضالة في شرق الحد، وفي مختلف مناطق 
البحريـــن عـــن طريـــق التعاقـــد مـــع شـــركة 
وتعقيمهـــا  الـــكاب  الصطيـــاد   ”Urbaser“
فـــي عيـــادة بيطرية خاصـــة مرخصة وذلك 
وفـــق خطة عمل تســـهم في الحـــد من هذه 

الظاهرة.
وأوردت فـــي بيـــان أمـــس، وذلـــك ردا علـــى 
المحـــرق  بلـــدي  مجلـــس  عضـــو  تصريـــح 
عبدالعزيـــز الكعبي المنشـــور يـــوم الخميس 
الماضـــي بخصوص انتشـــار قطعان الكاب 
الضالـــة فـــي منطقـــة شـــرق الحد، أنـــه تمت 
زيـــارة منطقـــة الحد مـــن قبل فرق الشـــركة 
المتخصصة مـــرات عدة، وإزاء ذلك ُنصبت 

المصائـــد للـــكاب الضالة بنـــاء على باغات 
ســـابقة بهذا الخصـــوص، كمـــا اصطيد عدد 

من الكاب.
وتابع البيان أن الشركة المختصة تواصلت 
مـــع العضـــو البلـــدي عبدالعزيـــز الكعبـــي من 
أجل نصب أقفاص الصيد في األماكن التي 

يكثر فيها وجود هذه الكاب.

واســـتدركت الـــوزارة فـــي بيانهـــا أن هنـــاك 
الثـــروة  وكالـــة  قبـــل  مـــن  متكاملـــة  خطـــة 
الحيوانيـــة للتعامـــل مـــع موضـــوع الـــكاب 
الضالة وتحويلها من ظاهرة مقلقة للمجتمع 
إلى ظاهرة مفيدة، وأن نجاح عمليات صيد 
الكاب الضالة منـــوط بتعاون المجتمع في 
عـــدم تقديـــم الطعـــام لهـــذه الـــكاب؛ كونها 

تتجمع في أماكن توافر الطعام والماء.
وأهابـــت بالقاطنيـــن والمقيميـــن بالتعـــاون 
معهـــا فـــي التغلـــب على هـــذه الظاهـــرة من 
خـــال التوقـــف عـــن توفيـــر األطعمـــة التي 
تجـــذب الـــكاب لهـــذه المنطقـــة، مردفة أن 
وكالـــة الثـــروة الحيوانيـــة ســـوف تواصـــل 
حملتهـــا بنصـــب المصائـــد من قبل الشـــركة 
هـــذه  مـــن  للتخلـــص  ذاتهـــا  المنطقـــة  فـــي 
الـــكاب فـــي أماكن وجودها بمنطقة شـــرق 
الـــوزارة بيانهـــا، أن فـــرق  الحـــد. وختمـــت 
عمـــل الشـــركة المكلفـــة باصطيـــاد الـــكاب 
الضالـــة على أتم االســـتعداد لتأديـــة المهام 
الموكلـــة لهم لـ 6 أيام في األســـبوع من يوم 
الســـبت إلى الخميس، وعليه يرجى التقدم 
بالباغـــات الخاصـــة بالـــكاب الضالـــة على 
الخـــط ســـاخن رقـــم )17155363( أو خـــط 

االتصال الوطني )80008001(.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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وظائف إنترنت... ال تحتاج شهادة جامعية برواتب مرتفعة
ظلت الشـــهادة الجامعية على مدى عقود 
طويلـــة عامـــًا أساســـًيا للحصـــول علـــى 
الوظائـــف فـــي ســـوق العمل، لكـــن بفضل 
التطـــور التكنولوجي الذي نشـــهده حالًيا 
تغير هذا التوجه، وأصبحت هناك وظائف 
والخبـــرة  المهـــارة  علـــى  تعتمـــد  تقنيـــة 
العملية، وُتعتبر هـــذه الخطوة نقلة مهمة 
فـــي التحول إلى هـــذا التوجه في مجال 

التوظيف عالمًيا في المستقبل.
وعلـــى الرغـــم ارتفـــاع معـــدالت البطالـــة 
عمومـــا فـــي هـــذا العـــام؛ بســـبب جائحـــة 
فيـــروس كورونا، إال أن هنـــاك العديد من 
شركات التقنية شهدت زيادة في طلبات 

التوظيف.
وبـــدأت بعـــض الشـــركات التقنيـــة، مثـــل: 
هـــذه  مثـــل  تنفيـــذ  فـــي  بالفعـــل   ”IBM“
المبـــادرات، إذ قامت الشـــركة بتعيين 15 
% مـــن قوتهـــا العاملة في العـــام الماضي 
اعتماًدا علـــى المهارات وليس المســـتوى 

التعليمي.
وفـــي نهايـــة شـــهر يونيـــو الماضـــي، وقع 
الرئيـــس األميركـــي ترامب أمـــًرا تنفيذًيا 

الحكومـــة  لفـــروع  تعليمـــات  بتوجيـــه 
الفيدراليـــة، بالتركيز على المهـــارات بداًل 
مـــن الشـــهادات الجامعيـــة عنـــد اختيـــار 

الموظفين الفدراليين.
و ُتشـــير التقاريـــر إلـــى أن زيـــادة الطلب 
علـــى الوظائـــف التقنيـــة بســـبب ســـهولة 
إنجـــاز مهام العمل عن ُبعد نســـبًيا مقارنة 
بالصناعـــات األخرى، ومع اســـتمرار تأثير 
الجائحة على القطاعات كافة حتى نهاية 
العـــام علـــى األقل، فإن العمـــل من المنزل 
أصبح هو التوجه الســـائد اآلن، فيما يلي 

سنســـتعرض أبـــرز 10 وظائف تقنية ذات 
رواتب مرتفعة ال تتطلب شهادة جامعية، 
وكذلك عدد الوظائف المتاحة منها، وفًقا 

لتصنيف موقع Glassdoor لعام 2020:
مهنـــدس تطبيقـــات:  متوســـط الراتـــب: 
76,854 دوالر ســـنوًيا.  عـــدد الوظائـــف 

المتاحة: 9,550.
متوســـط الراتب: 80,429 دوالٍر سنوًيا.  

عدد الوظائف المتاحة: 31,909.
الراتـــب:  متوســـط  جافـــا:   مطـــور 
83,589 دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد الوظائـــف 

المتاحة:16,136.
مهندس نظم:  متوسط الراتب: 92,225 
دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد الوظائـــف المتاحة: 

.16,850
 متوســـط  ماســـتر:  ســـكرم  متخصـــص 
الراتـــب: 100,000 دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد 

الوظائف المتاحة: 2,894.
مطـــور الواجهـــات األماميـــة:  متوســـط 
الراتـــب: 105,240 دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد 

الوظائف المتاحة: 13,122.
مهنـــدس برمجيـــات:  متوســـط الراتب: 
105,563 دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد الوظائف 

المتاحة: 50,438.
متوســـط  العمليـــات:   تطويـــر  مهنـــدس 
الراتـــب: 107,310 دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد 

الوظائف المتاحة: 6,603.
عالم بيانات:  متوسط الراتب: 107,801 
دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد الوظائـــف المتاحة: 

.6,542
مهنـــدس حوســـبة ســـحابية:  متوســـط 
الراتـــب: 110,600 دوالٍر ســـنوًيا.  عـــدد 

الوظائف المتاحة: 4,668.

أفادت تقارير إعالمية أن مايلي سايروس تتعرض لفترة عصيبة في  «
الوقت الراهن مع صديقها كودي سيمبسون، إذ انتشرت بكثافة على 

مواقع التواصل االجتماعي الكثير من الشائعات المنتشرة حول اتخاذ 
سايروس قرارها بترك سيمبسون.

وبينت التقارير أن اإلشاعات بدأت بعد التقاط الصور لسيمبسون وهو  «
يتناول الغداء مع امرأة أخرى، ما يظهر خيانته لسايروس.
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16 فيلًما دولًيا في “الجونة السينمائي”

أعمــال  لتقديــم  المســتمرة  الســينمائي  الجونــة  مهرجــان  مســاعي  ضمــن 
ســينمائية مميــزة مــن المنطقــة والعالم، تواصل الــدورة الرابعــة لمهرجان 
الجونــة الســينمائي، عــرض عــدد مــن األفــام التــي تــم االحتفــاء بهــا فــي 

المهرجانات السينمائية الدولية البارزة.

مســـتمرة،  البرمجـــة  عمليـــة  تـــزال  وال 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  البرنامـــج  ويشـــمل 
الســـينمائية  اإلنتاجـــات  مـــن  مجموعـــة 

الدولية المرموقة والُمحتفى بها.
وصرح مدير مهرجان الجونة السينمائي 
الرغـــم  “علـــى  قائـــًا  التميمـــي،  انتشـــال 
مـــن التحديـــات العالميـــة الحاليـــة، فإننا 
ملتزمـــون بعرض أعمال العام المهمة من 
جميـــع أنحـــاء العالم في الـــدورة الرابعة 
للمهرجـــان، وبفضـــل الثقـــة التـــي منحها 
لنا المجتمع الســـينمائي الدولي، يســـرني 
أن أعلن أن ســـعينا للحصول على أفضل 

األفام يحظى بكل الدعم الممكن”.
للمهرجـــان  الفنـــي  المديـــر  قـــال  بينمـــا 
أميـــر رمســـيس “على مدار الـ 3 ســـنوات 
الماضيـــة، نعتـــز باختيارنا ألهـــم األعمال 
السينمائية البارزة. يشكل الوباء العالمي 
الحالـــي تحديـــات للممارســـات الحياتية 
اليوميـــة للكثيريـــن، رغـــم ذلـــك، فإننـــا ال 
نـــزال مصرين على اختيـــار أفضل أفام 

العام للدورة الرابعة للمهرجان”.
ويفخر المهرجـــان بضمه لفيلم “حكايات 
ســـيئة” )إيطاليـــا، سويســـرا( للمخرجيـــن 
داميانو وفابيو دينوسينزو، في مسابقة 
األفـــام الروائيـــة الطويلة. وفـــاز الفيلم 
بجائـــزة الـــدب الفضي ألفضل ســـيناريو 
برليـــن  لمهرجـــان   70 الــــ  الـــدورة  فـــي 

السينمائي.
وتحفـــة أخرى تنضـــم لبرنامج المهرجان 
هي فيلم “أيام أكلة لحوم البشر” )فرنسا، 
جنوب إفريقيا، هولندا( لتيبوهو إدكينز، 
المســـتخدم  الوثائقـــي  هـــذا  ويســـلط 
لعناصـــر دراميـــة، الضوء علـــى األخاديد 
القاحلـــة الجـــرداء لمقاطعـــة ثابا تســـيكا 

ذات الكثافـــة الســـكانية المنخفضـــة في 
شـــرق ليســـوتو. وُعرض الفيلم في قسم 
البانورامـــا فـــي الـــدورة ال70 لمهرجـــان 

برلين السينمائي
ويتضمـــن البرنامـــج “ُمشـــع” لريثـــي بان، 
فرنســـي-  درامـــا   - دوكيـــو  فيلـــم  وهـــو 
كمبودي يـــدور حول البشـــر الناجين من 
إشـــعاعات الحـــرب. فـــاز الفيلـــم بجائـــزة 
أفضـــل فيلـــم وثائقي فـــي الـــدورة الـ 70 

لمهرجان برلين السينمائي.
ويـــدور “امســـح التاريـــخ” )فرنســـا(، مـــن 
وجوســـتاف  ديليبيـــن  بينـــوا  إخـــراج 
كيرفيـــرن، حـــول 3 جيـــران يتصالحـــون 
التواصـــل  وســـائل  عالـــم  عواقـــب  مـــع 
إشـــادة  الفيلـــم  الجديـــد.  االجتماعـــي 
متعاطفـــة بأولئـــك الذيـــن تركهـــم ذلـــك 
العالـــم الجديـــد وراء ظهـــره. فـــاز الفيلم 
لجنـــة  جائـــزة  الفضـــي-  الـــدب  بجائـــزة 
التحكيـــم الخاصـــة - فـــي الـــدورة ال70 

لمهرجان برلين السينمائي
ويشـــمل البرنامـــج أيًضـــا فيلـــم “برليـــن 
ألكســـندر باتز” )ألمانيـــا، هولندا( لبرهان 
قربانـــي، ويمثـــل رواية معاصـــرة لرواية 

ألفريـــد دوبلين الكاســـيكية العام 1929 
تحمـــل  التـــي  األلمانيـــة  الحداثـــة  عـــن 
العنوان ذاته. حظـــي الفيلم بأربع جوائز 
ذهبيـــة فـــي حفـــل توزيـــع جوائـــز الفيلم 
األلماني الـ 69، إضافة إلى مشـــاركته في 
المســـابقة الرســـمية لمهرجـــان برلين في 

دورته الـ 70.
لســـردان  “أب”  يحكـــي  صربيـــا،  ومـــن 
جوبولوفيتـــش، عـــن نيكـــوال، األب الذي 
ُيجبـــر علـــى التخلـــي عن طفليـــه لمكتب 
الرعاية االجتماعية، بعد انتحار زوجته. 
فـــاز الفيلـــم بجائـــزة الجمهور في قســـم 
لجنـــة  جائـــزة  إلـــى  إضافـــة  البانورامـــا، 
التحكيـــم المســـكونية في الـــدورة الـ 70 

لمهرجان برلين السينمائي.
وينضـــم فيجـــو مورتنســـن بفيلمه األول 
“ســـقوط” )الواليات المتحدة األمريكية، 

التناقضـــات  يستكشـــف  الـــذي  كنـــدا(، 
الخاصـــة بالعائلـــة الحديثة، إلـــى برنامج 
األميركـــي  مورتنســـن  العـــام.  هـــذا 
الدنماركـــي هـــو ممثـــل ورســـام وشـــاعر 
وموســـيقي،  فوتوغرافـــي  ومصـــور 
يضيـــف  الطويـــل،  لفيلمـــه  وبإخراجـــه 

اإلخراج إلى سيرته المهنية.
روفييـــه  أوريليـــا  تعـــاون  يأتـــي  بينمـــا 
وشـــيموس هايلي في فيلمهما “بانكسي 
أكثـــر المطلوبيـــن” )فرنســـا(، ليحكـــي عن 
روبـــن هـــوود الُمقنـــع، بانكســـي. عـــرض 
الفيلم في الدورة الـ 19 لمهرجان تريبيكا 

السينمائي.
ومن االختيارات الرســـمية لمهرجان كان 
السينمائي 2020، ُيعرض فيلم “إبراهيم” 
)فرنســـا( لســـمير قواســـمي، وهـــو فيلـــم 
روائـــي طويـــل يحكي عن شـــاب مراهق 

حالـــم يتـــورط فـــي عملية ســـرقة متجر 
ُتغـــرق والـــده، الـــذي تربطـــه بـــه عاقـــة 
صعبـــة، في ديـــون هائلة. يقـــرر إبراهيم 
أن يســـخر كل جهده مـــن أجل أن يصلح 

الوضع ويستعيد احترام والده.
ثانيـــة”  “دورة  يتتبـــع  الدنمـــارك،  ومـــن 
لتومـــاس فينتربـــرج، 4 أصدقـــاء – كلهم 
مـــن معلمـــي المـــدارس الثانويـــة – بينما 
أنهـــم  فكـــرة  تدعـــم  نظريـــة  يختبـــرون 
يســـتطيعون تحســـين حياتهم من خال 
الحفـــاظ على مســـتوى معين من الُســـكر 
فـــي جميـــع األوقات. الفيلم تـــم اختياره 
ضمـــن االختيـــارات الرســـمية لمهرجـــان 
كان السينمائي، وسيشارك في الدورة الـ 
68 لمهرجان سان سباستيان السينمائي 

الدولي.
يلتحـــق  مـــن صربيـــا  آخـــر مميـــز  فيلـــم 
بالبرنامـــج، هو “واحة” إليفـــان إيكيتش، 
وهـــو فيلـــم روائـــي طويـــل يعـــرض لنـــا 
لمحات من حيوات األطفـــال المولودين 
بإعاقـــات ذهنيـــة، المهجوريـــن مـــن قبل 
األهل، والكائنين بمؤسسات متخصصة. 
ضمـــن  الفيلـــم  ضـــم  عـــن  اإلعـــان  تـــم 
أيـــام  لمســـابقة  الرســـمية  االختيـــارات 

فينيسيا السينمائية 2020.
ويحكي “الصبي صائد الحيتان” )بولندا( 
لفيليـــب يوريـــف، قصـــة مغامـــرة تحدث 
لصبي ُيدعى شوكوتشـــي هانتر ليوشكا، 
يقـــع فـــي حـــب فتـــاة جميلـــة رآهـــا على 

فـــي  هـــام  كونـــه  الكومبيوتـــر خاصتـــه. 
حـــب تلك الصورة بعيـــدة المنال، يدفعه 
إلـــى خـــوض رحلـــة خطيـــرة ليبحث عن 
محبوبتـــه. تـــم اإلعـــان عن ضـــم الفيلم 
ضمن االختيارات الرسمية لمسابقة أيام 

فينيسيا السينمائية 2020.
وتضـــم مســـابقة األفـــام القصيـــرة هـــذا 
العام فيلم التحريك السويسري الوثائقي 
“قشر” لصامويل باثي وسيلفاين مونيه، 
ويتتبع الروتين اليومي لدار مسنين تقع 

في مكان معزول.
وفي نفس المسابقة، ُيعرض أيًضا، فيلم 
التحريك القصير “بيـــار” )هولندا( لديانا 
فـــان هوتن وجي جـــي إيبينج ويانجوي 
المرســـوم  الفيلـــم  هـــذا  يحكـــي  بولـــي. 
باأليـــدي قصـــة ديســـتوبية لمدينـــة فـــي 
زمـــن تعيد فيـــه الطبيعة الســـيطرة على 

الشوارع.
كمـــا ُيعـــرض الفيلـــم اإلســـباني “مؤثـــرة” 
دولًيـــا ألول مـــرة، وهـــو فيلـــم قصير من 
إخـــراج روبـــن باربـــوزا، ويحكـــي الفيلـــم 
مـــن  متابـــع  ماييـــن   4 ســـرقة  قصـــة 
حســـاب احدى مؤثرات مواقع التواصل 

االجتماعي.
بينما يشاركنا جورجي إم. أونكوفسكي، 
فـــي فيلمه القصيـــر “ُملصـــق” )جمهورية 
شـــمال مقدونيـــا(، تجربـــة ديجـــان الذي 
يفشـــل في تجديد رخصة سيارته، ويقع 
فـــي فـــخ بيروقراطـــي يختبـــر تصميمـــه 
على أن يكون أًبا مســـؤواًل. شارك الفيلم 
في مســـابقة األفام القصيـــرة لمهرجان 
صندانس السينمائي 2020، وفاز بجائزة 
لجنـــة التحكيم ألفضل فيلـــم قصير في 
مهرجـــان بروكليـــن الســـينمائي الدولـــي 

.2020
ســـتقام الدورة الرابعـــة لمهرجان الجونة 
الســـينمائي ما بين 23 31- أكتوبر 2020 
في مدينة الجونة. بينما ســـيتم اإلعان 
عـــن البرنامج الكامل للـــدورة الرابعة في 

نهاية سبتمبر 2020.

ــعــام ــذا ال ــه ــات الــدولــيــة ل ــان ــرج ــه ــم ــارة مـــن ال ــت ــخ ــم ــن ال ــاوي ــن ــع نــخــبــة مـــن ال
خاص
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“تراث بيروت”... صمد أمام 3 حروب ودمر بلحظة
صــورا  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  عبر  نشطاء  تـــداول 
 160 العمر  من  البالغ  سرسق  لقصر  “بالمحزنة”  وصفوها 

عاما، بعد أن دمر بانفجار بيروت.
وبحسب ما نشرته وسائل إعالمية محلية لبنانية وعربية 
عالميتين،  حربين  وجــه  فــي  صمد  القصر  فــإن  وعالمية 
والحرب األهلية، وكان شاهدًا على سقوط اإلمبراطورية 
لبنان، لكن األثر  الفرنسي واستقالل  العثمانية واالنتداب 

التاريخي ُدمر في لحظة، بفعل انفجار مرفأ بيروت.
تم بناء القصر عام 1860 في حي األشرفية بمدينة بيروت 
التي وصفت رسميا “بالمنكوبة”، على تل يطل على المرفأ 

المدمر حاليا، بعد االنفجار.
بين  رحاها  دارت  التي  البالد  في  األهلية  الحرب  وبعد 
عامي 1975 و1990، احتاج أصحاب قصر سرسق إلى 20 

عاما من الترميم الدقيق إلعادته إلى سابق مجده.
بحسب  الثانية”،  من  “في جزء  دمر  التاريخي  األثــر  لكن 
ــك ســرســق صــاحــب الــقــصــر، مــع مئات  تعليق مــن رودريــ
انفجار مرفأ بيروت،  التي تضررت بفعل  المباني األخرى 

الثالثاء، الذي هز العاصمة اللبنانية.
وتم تداول مقطع فيديو منشور “من داخل متحف سرسق 

لحظة انفجار بيروت”، على حد تعبير الناشطين.

24”: إن  “لــبــنــان  يــقــول رودريــــك ســرســق، بحسب مــوقــع 
“مــســتــوى الــدمــار الــنــاجــم عــن االنــفــجــار الــهــائــل فــي مرفأ 
 15 فعلته  مما  مــرات   10 أســوأ  الماضي  األسبوع  بيروت 

سنة من الحرب األهلية”.

يعتبر القصر وبحسب الصور المنشورة عبر مواقع  «
التواصل وبحسب ما كتبه روادها، موطن ألعمال فنية 

رائعة وأثاث من العصر العثماني ورخام ولوحات من 
إيطاليا. وتم جمع الصور من قبل 3 أجيال تنتمي إلى 
عائلة سرسق اليونانية التي استقرت في بيروت عام 

.1714

ــات  ــتــخــاب ــعــرضــت مــرشــحــة فـــي االن ت
الرئاسية األميركية إلى هجوم مباغت 
وعــضــة مــن قــبــل خــفــاش، مــمــا عرقل 

نشاطها االنتخابي قليال.
جو  الليبرالي،  الحزب  مرشحة  وكتبت 
جــورغــيــنــســن، عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي 
تتمكن من  لــم  ــهــا  إن “تــويــتــر”،  بــمــوقــع 
ــتــخــابــي، فـــي واليـــة  حــضــور تــجــمــع ان
لعضة  تعرضها  إثــر  الــســبــت،  لــويــزيــانــا، 
االنتخابية  الحملة  بـــدء  قــبــل  خــفــاش 
ــالـــت جــورغــيــنــســن إنــه  الـــجـــديـــدة. وقـ
إجــراء  فــي  الكلب  داء  لــقــاح  ستتلقى 

وقائي بعد الحادث الذي تعرضت له.
الــواضــح حتى اآلن كيف   ولــيــس مــن 
ــيــلــي الــمــرشــحــة  ــل ــوان ال ــيـ ــحـ هـــاجـــم الـ
المصابة  الخفافيش  لكن  األمــيــركــيــة، 
الواليات  الكلب موجودة في كل  بداء 

األميركية تقريبا.

“عضة خفاش” 
تعرقل خطط 

فقدت البحرين اليوم المدرب صالح المادح والذي من مرشحة رئاسية
على كرسيه المدولب كان ينشر السعادة واالملواصبح 
أول مدرب تطوير من ذوي اإلعاقة الحركية في المملكة 

رواد  كبير من  الجسد. ونعى عدد  ال  إعاقةالفكر  اإلعاقة هي  أن  بأسره  للعالم  ليثبت 
السوشال ميديا مدرب التطوير النموذج والذي كان ينشر االمل عبر تواجدهالدائم في 
الفعاليات االجتماعية والتطويرية بالرغم من اعاقته التي كان يقول عنها: “أنا سعيد 
جدًابإنجازي، وأتمنى أن يلغي كل إنسان من ذوي االحتياجات الخاصة كلمة اليأس من 
قاموسه وان يسعىلتحقيق حلمه وطموحاته ويكسر الحاجز بينه وبين مجتمعه ليثبت 
له بأنه كم من إنسان معافى وسليمعجز عن تقديم أي شيء مفيد للبشرية بينما قدم 

العديد من ذوي االحتياجات الخاصة إنجازاتواختراعات ومؤلفات على مر العصور«.

هناك مشاهد في الحياة البرية تظهر قدرا 
الحيوانات،  بعض  لدى  الذكاء  من  كبيرا 
كما أنها تكشف جانبا بطوليا لكائنات حية 
للتشاؤم. ويظهر  البعض مصدرا  يعتبرها 
مقطع فيديو متداول على “تويتر” لقطات 
لغراب يقوم بموقف بطولي إلنقاذ حيوان 
للخطر.  كــانــت حــيــاتــه مــعــرضــة  صــغــيــر، 

ويظهر الفيديو حيوان صغير يقف وسط 
الطريق، بينما تقترب منه بعض السيارات 
ــوال تــدخــل غــراب  الــتــي كـــادت تــدهــســه، ل
قـــام بــمــحــاولــة نــاجــحــة إلنـــقـــاذه. ويظهر 
الغراب في الفيديو، وهو يضرب الحيوان 
الصغير بمنقاره ليجبره على التوجه إلى 

جانب الطريق، حفاظا على حياته.

وفاة رجل األمل... صالح المادح

غراب يقوم بعمل بطولي على طريق عام

فتاة تقفز من رصيف للغوص في بحيرة جنيف قبالة 
قرية لوتري غرب سويسرا أثناء غروب الشمس، 

حيث تجتاح موجة الحر أوروبا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يفرض األردن وضع الكمامات إلزاميا 
في  المقبل  السبت  يــوم  مــن  اعتبارا 
لمكافحة  المغلقة  الــعــامــة  األمـــاكـــن 
المستجد  كـــورونـــا  فــيــروس  تــفــشــي 
غرامات  الملتزمين  غير  وســيــواجــه 
حوالى  الــى   30 بين  تــتــرواح  مالية 
إلــى  اإلجــــراء  ويــهــدف  دوالر.    300
المحلية الجديدة  مكافحة اإلصابات 
القليلة  األيــــام  خـــالل  سجلت  الــتــي 
الماضية في محافظتي إربد والمفرق 
شمال المملكة، والتي تبعث مخاوف 
من موجة ثانية من الوباء قد تشكل 
ضربة موجعة لالقتصاد األردني الذي 
خارجي  وديـــن  مصاعب  مــن  يعاني 

يتجاوز 40 مليار دوالر. 
األشخاص  من  كبير  عــدد  ويتجاهل 
اإلجراءات الصحية الموصى بها من 
تباعد اجتماعي ووضع الكمامات في 

األماكن العامة المغلقة.

وجـــــــــــــــــد أحـــــــــد 
دار  مـــــوظـــــفـــــي 
ــزادات فــي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
نــظــارة  بريطانيا 
الــزعــيــم الــهــنــدي 
غــانــدي،  المهاتما 
فــــــــي صـــــنـــــدوق 
المؤسسة،  بــريــد 
فيما ترك الُمرسل 

بــه. وقــال  رســالــة طلب فيها االتــصــال 
بريستول  “إيــســت  دار  فــي  الــعــامــلــون 
ــاي نـــيـــوز”  ــكــ ــشــبــكــة “ســ لــــلــــمــــزادات” ل
الــبــريــطــانــيــة، إن رجـــال وضـــع الــنــظــارة 
يوم  بــالــدار  الخاص  بريد  صندوق  في 
الموظفين  أحــد  وأن  الماضي،  الجمعة 
األســبــوع.  نــهــايــة  عطلة  بــعــد  اكتشفها 
العاملين في  أحــد  ــدرو ســتــو،  أنـ وقـــال 
الدار: “التقط زميلي المظروف، وعندما 
بالداخل  موجزة  مالحظة  وجد  فتحه 
الــنــظــارات تخص غاندي،  هــذه  تــقــول: 

اتصل بي”.

األردن يفرض وضع 
الكمامات ويغرم 

المخالفين

نظارة غاندي في صندوق 
بريد دار للمزادات

علقت عشرات األبقار على أسطح المنازل 
الجنوبية،  كوريا  في  الفيضانات  بسبب 
ما طرح تحديات كبيرة أمام فرق اإلنقاذ 

بسبب ضخامة الكثير منها.
وكانت رؤوس الماشية تطفو إلى األعلى 
مدينة  فــي  الفيضانات  مياه  تصاعد  مــع 
أن  إلــى  الــبــالد،  جنوبي  الزراعية  غوريي 
بلغت بر األمان على أسطح منازل ومبان، 

بحسب ما ذكرت وكالة األنباء الفرنسية.
بينما   ،13 الفيضانات  ضحايا  عــدد  وبلغ 

المفقودين  عــداد  فــي  آخـــرون   13 أصبح 
وفقا لإلحصاءات األولية، مع تجاوز عدد 
وغرقت  شــخــص،  ألــف  عتبة  المنكوبين 
5,751 هكتار من األراضي الزراعية تحت 

المياه أو تعرضت لالنهيار.
الــطــرق  انــهــيــار  مــن  728 حــالــة  كــمــا ورد 
والجسور و403 حاالت ضرر في السكك 
الحديدية و224 حالة من االنهيار الجبلي 
نــهــريــة و19  ــروع  و101 حــالــة فــيــضــان فـ

حالة متعلقة بسدود.

عشرات األبقار على أسطح المنازل بسبب الفيضانات

أعلن الممثل الهوليودي اإلسباني، أنطونيو بانديراس، مساء أمس االثنين، إصابته 
بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وأشار بانديراس إلى أنه 
تغيب عن عشاء في ماريبا يوم األحد كان مخصصا لجمع تبرعات، بعدما أثبتت 

التحاليل إصابته بفيروس كورونا. وقال بانديراس: “أجد نفسي مجبرا على االحتفال 
بعيد ميالدي الستين، بعد الحجر الصحي بعدما أثبتت إصابتي بمرض كوفيد 19”. عدد الذين نجوا من األضرار من خالل عملية اإلنقاذ من سلطة اإلطفاء بلغ نحو 1400 شخص خالل 

األيام األربعة األخيرة.

ساعدت سيدة بريطانية الشرطة 
مغتصب  على  القبض  إلقاء  على 
ــي جـــنـــوب  ــ ــل خـــالـــتـــهـــا، فـ ــ ــاتـ ــ وقـ
أفريقيا قبل 6 سنوات، وذلك عبر 

استخدامها موقع “فيسبوك”.
ــــت صــــحــــيــــفــــة”مــــيــــرور”  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
البريطانية عن ليهان سيرجسون، 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 49 عــامــا أن 
ــزارع  “شــكــوكــهــا تـــركـــزت عــلــى مــ
ندلوفو،  آنـــدرو  اإلفريقي  خالتها 
الذي اختفى بعد يوم من حدوث 
الجريمة وفر إلى زمبابوي، مشيرة 
إلى أنها نجحت في تحديد هوية 
الــذي كــان يستخدم اسما  أنـــدرو، 
وإنها  “فــيــســبــوك”،  على  مستعارا 
أنها معجبة  بدأت تراسله بدعوى 

به. وأشارت إلى أن أندرو وثق بها 
وأنه  ذلك،  بعد  وأصبحا صديقين 
منها  ويطلب  يوميا  يراسلها  بــدأ 
ينقطع  أن  قبل  للقائه،  الــمــجــيء 
االتصال به ألكثر من سنة، ليظهر 
أخـــرى على مواقع  مــرة  الــمــجــرم 
اسم  تحت  االجتماعي  التواصل 

مستعار آخر.
وأضـــافـــت: “عــلــمــت بــعــد ذلـــك أنــه 
واتصلت  جوهانسبرغ،  إلــى  عــاد 
به ألحدد موعدا للقائه في يونيو، 
على  وافــق  حيث  الماضي،  العام 
الــلــقــاء، وأخــبــرت شــرطــة جنوب 
إفريقيا بذلك، إال أنه لم يظهر في 
فرصة  وضاعت  المحدد،  الموعد 

كبيرة لإلمساك به”.

بريطانية تستخدم “فيسبوك” لكشف جريمة قتل

تعمل شركة مجوهرات إسرائيلية حاليا 
على تصنيع أغلى كمامة وجه في العالم، 

إذ سيبلغ سعرها 1.5 مليون دوالر. 
ويقول إسحاق ليفي مالك شركة “إيفل” 
ومصمم الكمامة، إن الكمامة المصنوعة 
18 قيراطا،  الــذهــب األبــيــض عــيــار  مــن 
بـ3600 ماسة، يمكن أن يثبت  المرصعة 
“إن99-”،  طــراز  من  هــواء  مرشح  عليها 

في  مقيما  صينيا  أعمال  رجــل  أن  وأضــاف  بــرس”.  “أسوشيتد  وكالة  نقلت  ما  وفــق 
الواليات المتحدة هو من طلب منه إنتاج تلك التحفة شريطة أن ينتهي من إنتاجها 

قبل نهاية 2020، وأشار إلى أنها ستكون األغلى على اإلطالق في العالم.
وفي مقابلة في مصنعه بالقرب من القدس، عرض ليفي عدة قطع من القناع المغطاة 
بالماس، حيث صرح “أنا سعيد ألن هذا القناع أعطانا العمل الكافي لموظفينا ليكونوا 

قادرين على توفير وظائفهم في أوقات صعبة للغاية في مثل هذه األوقات”.

تصنيع كمامة بـ 1.5 مليون دوالر!

قصر سرسق.. صمد أمام 3 حروب وُدمر “في لحظة” 
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