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تأكيًدا لـ “^ سبورت”.. جوش بون رفاعي“سنافيه” مجموعة ذهبية جديدةارتفاع قتلى “الفاجعة” ببيروتمليون لمكاتب “الوطني لإليرادات”حبس “مغرد” محرض 6 أشهر
صرح وكيل النائب العام علي الجاسم  «

أن المحكمة الصغرى الجنائية قضت 
أمس، في نشر أحد األشخاص بنشر 

تغريدة على “تويتر”، تتضمن تحريًضا 
على إثارة الفتنة وبغض طائفة من 

الناس، بإدانة المتهم ومعاقبته 
بالحبس 6 أشهر مع النفاذ.

طرح الجهاز الوطني لإليرادات  «
مناقصة لتجهيز مكاتب لـ 4 

طوابق في مركز البحرين التجاري 
العالمي للجهاز، أقل عطاء كان 
Mu� (بنحو مليون دينار لشركة 

rano Design & Build(، وأكبرها 
بقرابة 1.5 مليون دينار.

تجددت في العاصمة  «
اللبنانية )بيروت( أمس، 

التظاهرات المطالبة بمحاسبة 
المسؤولين عن االنفجار الذي 

هز مرفأ بيروت، وأسفر عن 
مقتل 171 شخصا وإصابة أكثر 

من 6 آالف آخرين.

أطلقت المجموعة الذهبية  «
أحدث أعمالها الغنائية التي 

حملت رائعة من روائع الشعر 
لسمو الشيخة علياء بنت 

خليفة آل مكتوم، تحت عنوان 
“سنافيه”، وأبدعت سموها كما 

باقي قصائدها.

تعاقد فريق الرفاع رسمًيا  «
مع األميركي جوش بون؛ 

ليمثل صفوفه فيما تبقى 
من منافسات كرة السلة 

للموسم الرياضي الجاري. 
ووصل الالعب مساء االثنين 

إلى المطار.

    وّجـــه رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني للتنســـيق مـــع وزارة العمـــل والتنمية 
حســـب  كل  األخـــرى  المعنيـــة  والجهـــات  االجتماعيـــة 
اختصاصه لوضع آلية تضمن سرعة تصحيح أوضاع سكن 
العمال والحد من انتشـــار المساكن العشـــوائية في األحياء 
السكنية والمزارع القريبة منها، على أن يتم رفع تقرير إلى 
مجلس الـــوزراء يتضمن مراجعة جميع اإلجراءات الحالية 
والتشـــريعات التـــي تنظم هذه العملية بـــدءًا من الترخيص 
للمســـاكن ودورية الرقابة والتأكد من االلتزام باالشتراطات 
التنظيميـــة ومتطلبـــات الصحة والســـامة المطبقة لتنظيم 
الســـكن المشـــترك، وبما يضمن تقليل الكثافة الســـكانية في 
هذه المساكن، وتعزيز اإلجراءات التي تحافظ على سامة 

المواطنين والمقيمين في األحياء السكنية.
  وجدد ســـموه تأكيـــد أهمية حصر مباني الســـكن المشـــترك 
المخالفة لاشتراطات، وإخطار أصحاب األعمال والعقارات 
المخالفـــة بضـــرورة تصحيـــح أوضاعها، وتحمل مســـؤولية 

تأهيل المساكن بالشكل المائم للحفاظ على صحة وسامة 
العمال، وبما يتماشـــى مع القرارات واإلجراءات االحترازية 
والوقائيـــة الصـــادرة من الفريق الوطنـــي لمكافحة فيروس 

كورونا المستجد.

  ويأتي هذا التوجيه في ظل ما يوليه صاحب السمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء مـــن اهتمـــام بمتابعة جميـــع القضايـــا التي 
يطرحها المواطنون في الصحافة المحلية، وحرص ســـموه 

على العمل بما يكفل لهم سبل الراحة والعيش الكريم.

تصحيح أوضاع سكن العمال فورا
ســمو رئيــس الــوزراء يوجه للحــد مــن المســاكن العشــوائية فــي “الفرجان”

المنامة - بنا

العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء صاحب  مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
سلمان بن حمد آل خليفة 
لســـنة   )21( رقـــم  قـــرار 
2020 بتنظيـــم الخدمات 
المالية المشـــتركة بوزارة 
واالقتصـــاد  الماليـــة 

الوطني.
آليـــات  القـــرار  ويتضمـــن 
لتنظيـــم  وإجـــراءات 
فـــي  العامليـــن  شـــؤون 

قطـــاع الخدمـــات الماليـــة المشـــتركة بما فـــي ذلك آليـــة ندب وصـــرف الرواتب 
والمزايا الوظيفية وشـــروط مراجعـــة التنظيـــم اإلداري إلدارات الموارد المالية 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة واإلجـــراءات الخاصـــة بالمســـاءلة، ويأتي هـــذا القرار 
إعمـــاال بمـــا نص عليه مرســـوم إعادة تنظيـــم وزارة المالية واالقتصـــاد الوطني 

رقم )1( لسنة 2019.

تنظيم الخدمات المشتركة في “المالية”

وزير المالية: القرار يعزز كفاءة اإلنفاق الحكومي

المنامة - بنا

تنفيذ مبادرات الحزمــة المالية بـ 4.5 مليار دينار لدعم المواطنين
خطط للتعامل بكفاءة مع التداعيات االقتصادية

المنامة - بنا

للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  تواصـــل 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي، 
برئاســـة نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، 
جهودها لتنفيـــذ أولوياتها حتى العام 
2022 بالتوازي مع مســـاعيها لمواكبة 
المستجدات الطارئة والداعمة لجهود 
التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 

من النواحي المالية واالقتصادية.
الوزاريـــة مرئياتهـــا  اللجنـــة  وقدمـــت 
الماليـــة  المبـــادرات  تنفيـــذ  آليـــة  عـــن 
واالقتصاديـــة فـــي حزمتيهـــا األولـــى 
والثانيـــة اللتيـــن شـــكلتا مـــا مجموعه 
4.5 مليـــار دينـــار لـ 18 مبـــادرة هدفت 
المواطنيـــن  دعـــم  إلـــى  جميعهـــا 
ومؤسســـات القطاع الخاص بمختلف 
الســـيولة  وتوفيـــر  أحجامهـــا، وضـــخ 
نشـــاط  ديمومـــة  لضمـــان  الازمـــة 

األسواق المحلية.
وفـــي إطـــار تنفيذ توجيهـــات صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء، ناقشت 
اللجنـــة الوزاريـــة الخـــط الزمني ألبرز 
التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس، 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  علـــى  وتأثيـــره 
وتوقعات صندوق النقد الدولي للناتج 
لـــدول  الحقيقـــي  اإلجمالـــي  المحلـــي 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ومـــدى 
تأثـــر بعـــض المؤشـــرات االقتصاديـــة 
الحيويـــة مـــن خـــال مقارنـــة النتائج 

بالعـــام 2019، على نحـــو يمهد إلعداد 
الخطط المســـتقبلية التي تســـهم في 
االستجابة السريعة والتعامل بكفاءة 
مع التداعيات واآلثار االقتصادية ألي 

طارئ.
جاهزيـــة  الوزاريـــة  اللجنـــة  وبحثـــت 
الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة بتنفيـــذ 
مشـــروع توحيـــد آلية الصـــرف المالي 
للدعم النقدي الحكومي المباشر الذي 
تم تنفيـــذ المرحلة األولى منه في 15 

فبراير 2020.

المنامة - وزارة الداخلية

أصـــدر وزيـــر الداخليـــة قرارا 
بتشكيل لجنة برئاسة المدير 
العام لـــإدارة العامـــة للدفاع 
ممثلـــي  وعضويـــة  المدنـــي، 
تتولـــى  المعنيـــة،  اإلدارات 
حصر المواد الخطرة ومواقع 
التفتيـــش  وآليـــات  تخزينهـــا 
عليهـــا، والتأكـــد مـــن االلتزام 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
المعمول بها في هذا الشـــأن، 
وذلك منذ وصول هذه المواد 
حتـــى  المملكـــة  منافـــذ  إلـــى 
نقلها إلى أماكن تخزين آمنة، 

بعيدة عن الحيز العمراني.
وتضمن قـــرار تكليف اللجنة، 
االشـــتراطات  مراجعـــة 

عمليـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول 
والقيـــام  والتخزيـــن  النقـــل 
بإجراء تقييم شـــامل لجميع 
اإلجـــراءات المطبقة في هذا 
توفيـــر  أجـــل  مـــن  المجـــال؛ 
الســـامة،  معاييـــر  أقصـــى 
في إطـــار الحفـــاظ على أمن 

وسامة الجميع.

للتعامل  لجنة  تشكيل 
المواد الخطرة مع 

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

العامـــة  العاقـــات  إدارة  مديـــر  أكـــد 
واإلعام بوزارة التربيـــة والتعليم فواز 
الشـــروقي أنه نتيجة للظـــروف الناجمة 
عـــن تفشـــي فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19(، التـــي أدت إلـــى اتخـــاذ العديـــد من 
اإلجراءات الصحيـــة االحترازية، ومنها 
تعليـــق الدراســـة الصفيـــة واالختبارات 
الدراســـية  المراحـــل  لجميـــع  النهائيـــة 
فـــي الفصل الثانـــي من العام الدراســـي 
المنصـــرم، قـــررت الـــوزارة أيًضـــا تعليق 
العمـــل باالختبـــارات الخاصـــة بالبعثات 
الدراســـية، واالكتفـــاء باالعتمـــاد علـــى 
المعدل التراكمـــي معيارا للتنافس على 
البعثـــات حالًيـــا. وأضاف الشـــروقي أن 
الطلبـــة الحاصلين على معـــدل تراكمي 
95 % فمـــا فوق ســـوف يحصلون على 
بعثات دراســـية، أما الحاصلون على 90 
95 % فســـيحصلون  إلـــى مـــا دون   %

على منح دراسية.

االعتماد على المعدل 
بداًل من االختبارات 

لنيل البعثات

)03(

)04(

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

رفع تقرير إلى مجلس 
الوزراء يتضمن مراجعة 

اإلجراءات الحالية 
المنظمة للعملية

ضرورة تحمل مسؤولية 
تأهيل المساكن بالشكل 

المالئم للحفاظ على 
سالمة العمال

مشاركة 6000 متطوع 
في التجارب السريرية 

تبعث على الفخر واالعتزاز

سمو ولي العهد يقود 
فريق البحرين بكل اقتدار 

)02(لمواجهة “كورونا”
جاللة الملك مستقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين وعددا من كبار المسؤولين

الرياض - بنا

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  أعـــرب 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
نايـــف الحجـــرف عـــن اســـتنكاره 
للتهديـــدات والتصريحـــات التـــي 
فـــي  المســـؤولين  بعـــض  وجههـــا 
تركيا تجاه دولة اإلمارات العربية 

المتحدة.
دول  أمـــن  أن  الحجـــرف  وأكـــد 

مجلـــس التعـــاون الخليجي كل ال 
يتجـــزأ، انطاًقا من مبـــدأ الدفاع 
مجلـــس  إطـــار  فـــي  المشـــترك 
خـــال  ذلـــك  جـــاء  التعـــاون. 
اســـتقباله في مقر األمانة العامة 
أمس ســـفير الجمهورية التركية 
لـــدي المملكة العربية الســـعودية 

اردوغان كوك.

“التعاون الخليجي” يستنكر 
التصريحات التركية ضد اإلمارات

“دلمون للدواجن” تحقق 
584 ألف دينار صافي أرباح 

بالنصف األول

 “فنادق الخليج” 
تسجل مبلغا إجمالًيا 

قدره 4.216 مليون 

)07(

)07(

الشيخ راشد بن عبدالله

عواصم ـ وكاالت

وســـط حماس العالم برمته إلى مســـألة 
اللقـــاح الـــذي ســـيضع حـــًدا للفيـــروس 
المســـتجد، المستمر في حصد األرواح، 
أعلن الرئيس الروســـي فاديمير بوتين 
أمـــس أن باده طـــّورت أول لقاح يوفر 

“مناعة مستدامة” ضد كورونا.
وقال بوتين في اتصال عبر الفيديو مع 
وزراء حكومتـــه “هـــذا الصبـــاح، وألول 

مـــرة فـــي العالم، تم تســـجيل لقاح ضد 
فيروس كورونا المســـتجد في روسيا”، 
مؤكـــًدا أن اللقـــاح خضـــع للفحوصـــات 

الازمة.
مـــن جانبهـــا، شـــككت منظمـــة الصحـــة 
العالمية في فعالية اللقاح الروسي ضد 
كورونـــا، أمس، مؤكدة أنها ال تســـتطيع 

تقييمه؛ بسبب نقص المعلومات.

“الصحة العالمية” تشكك في اللقاح الروسي
الجفير - وزارة الصحة

أعلنـــت إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحـــة عـــن فتح بـــاب التســـجيل 
للتطـــوع االختيـــاري فـــي التجارب 
السريرية الثالثة للقاح “كوفيد 19” 
غير النشـــط والمدرجة تحت مظلة 
منظمـــة الصحـــة العالمية من خال 
المنصة الوطنيـــة للتطوع بدًءا من 

اليوم.

بـــاب  أن  عـــن  الـــوزارة  وكشـــفت 
أمـــام  مفتوًحـــا  ســـيكون  التطـــوع 
ممـــن  ومتطوعـــة  متطـــوع   6000
تزيـــد أعمارهـــم عـــن الــــ 18 عاًمـــا، 
مشـــيرًة إلى أنه علـــى الراغبين في 
التطـــوع للتجارب الســـريرية زيارة 
للتطـــوع  الوطنيـــة  المنصـــة  رابـــط 

.  )volunteer.gov.bh  /  /:https(

فتح باب التطوع في التجارب السريرية الثالثة
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جاللة الملك مستقبال القائد العام لقوة دفاع البحرين وعددا من كبار المسؤولين

المنامة - بنا

استقبل عاهل البالد القائد األعلى صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
امـــس فـــي قصـــر الصافريـــة، القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بـــن أحمد آل خليفة وعدد من كبار 
المســـؤولين. وفـــي مســـتهل اللقاء، أشـــاد 
جاللته بما تشـــهده قوة دفاع البحرين من 
تطور مستمر ورقي في مجاالت التسليح 
مختلـــف  فـــي  العســـكرية  والمنشـــآت 
اإلســـهامات  جاللتـــه  مثمًنـــا  أســـلحتها، 
والجهـــود الصحيـــة الكبيـــرة والمتواصلـــة 
التـــي تقوم بها قوة الدفاع من خالل عمل 
فريـــق البحرين الوطني لمواجهة فيروس 
كورونـــا واحتوائـــه، الذي يقوده ويشـــرف 
العهـــد  ولـــي  وتميـــز  اقتـــدار  بـــكل  عليـــه 
نائـــب القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، معرًبا 
جاللتـــه عـــن خالص تقديـــره لمـــا تقوم به 
قوة دفاع البحرين من مســـاهمات وطنية 
نبيلـــة بتوفير المنشـــآت المجهـــزة بأحدث 
المســـتلزمات الصحيـــة والتدابير الوقائية 
كـــوادر  خـــالل  مـــن  المميـــزة  والعالجيـــة 
طبيـــة ذات كفـــاءة عاليـــة. وأثنـــى جاللـــة 
الملك على الجهـــود المثمرة والقيمة التي 
يقـــوم بها رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد ـ 19(، الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب 
خليفة، إذ كلفه بنقل تحياته وتقديره إلى 

جميـــع العاملين معه فـــي القطاع الصحي 
والكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة واإلدارية 
وفـــرق العمـــل كافـــة في الصفـــوف األولى 
علـــى دورهـــم اإلنســـاني الســـامي، والتـــي 

تواصل نجاحها بجهود مباركة حثيثة في 
ســـبيل التصـــدي لوبـــاء “كورونـــا”، وتوفير 
الراقيـــة  والعالجيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن على هـــذه األرض 

الطيبـــة، مؤكـــًدا جاللة الملـــك على حرص 
مملكة البحرين الدائـــم على توفير أفضل 
ســـبل الحياة الكريمـــة للمواطنين األعزاء، 
إضافـــًة إلـــى تقديـــم الرعايـــة واالهتمـــام 

للمقيمين كشركاء في بناء الوطن. وأشاد 
بالحمـــاس الكبير الذي أبـــداه المتطوعون 
فـــي التجارب الســـريرية للقـــاح التجريبي 
للوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا التـــي تتم 

في مملكـــة البحرين بالتعاون مع القائمين 
عليهـــا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة وشـــركاء المبادرة من جمهورية 
الصيـــن، مؤكًدا جاللته أن مشـــاركة 6000 
مواطـــن ومقيـــم في هذه التجـــارب تبعث 
علـــى االعتـــزاز والفخـــر، شـــاكًرا لهـــم هذه 
المبـــادرة اإلنســـانية النبيلـــة. وأكـــد جاللة 
الملك القائـــد األعلى اعتـــزازه برجال قوة 
دفاع البحرين البواسل لما يقومون به من 
واجبـــات وطنية ســـامية دفاًعا عن وطننا 
العزيـــز في مختلف مواقـــع عملهم بكفاءة 
عالية، وحمـــل األمانة بكل والء وإخالص 
وما يتسمون به من شجاعة مميزة، وروح 

معنوية رفيعة.

ــاٍم س إنــســانــي  ــم  ــ دورك ــة:  ــي ــام األم الــصــفــوف  ــي  ف العاملين  يــحــّيــي  الــمــلــك  جــالــة 

حريصون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورعاية المقيمين

 مشاركة 6000 
متطوع في 

التجارب السريرية 
تبعث على الفخر 

واالعتزاز

رجالنا البواسل 
يتمتعون بكفاءة 

عالية وحمل 
األمانة بكل 

إخالص وشجاعة

سمو ولي العهد 
يقود فريق 

البحرين بكل اقتدار 
وتميز لمواجهة 

فيروس كورونا

قوة الدفاع 
تشهد تطوًرا 
مستمًرا في 

التسليح والمنشآت 
العسكرية

فرص تدريبية احترافية محلية وخارجية للشباب البحريني
حققــت الحركــة الشــبابية والرياضية في مملكة البحريــن طفرة كبيرة في 
مختلــف أركانهــا بفضل توجيهات عاهل البــالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، وحرص جاللته على توفير البيئة المناســبة من أجل 

تحقيق اإلنجازات باسم المملكة ورفع علمها عالًيا.

الملـــك  أكـــد ممثـــل جاللـــة  مـــن جهتـــه، 
لألعمال اإلنســـانية وشئون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حرص 
المجلـــس علـــى تنفيـــذ توجيهـــات عاهل 
البـــالد فـــي دعـــم الشـــباب البحريني في 
كافة المجـــاالت، وتقديم فرص تدريبية 
لهم في الشـــركات والمؤسسات المحلية 

والخارجية وفق أعلى المستويات.
 وقال ســـموه في لقاء صحافي بمناسبة 
الحركـــة  “إن  للشـــباب  الدولـــي  اليـــوم 
الشبابية والرياضية في مملكة البحرين 
تسير على الســـكة الصحيحة في عملية 
تطويرهـــا بصـــورة كبيـــرة، إذ تـــم إقـــرار 
العديـــد من المبـــادرات البـــارزة والفريدة 
المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  نوعهـــا  مـــن 
والعالم، التي ســـتجعل الحركة الشبابية 
مـــع  متواكبـــة  البحرينيـــة  والرياضيـــة 
التطورات العالمية”، مشيًرا سموه إلى إن 
جميع المبادرات التي قدمها في مختلف 
المجـــاالت هـــي ترجمـــة لرؤيـــة صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك، الـــذي دائمـــا مـــا يؤكـــد 
جاللتـــه على مكانـــة الشـــباب وأهميتهم 
البالغة في مجتمعاتنـــا باعتبارهم نصف 

الحاضر وكل المستقبل.
وتطـــرق ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة أثنـــاء اللقـــاء الصحافـــي إلى 
فـــي  طرحهـــا  ســـيتم  التـــي  المبـــادرات 
المســـتقبل، مؤكـــًدا ســـموه ســـعيه لوضع 
الشـــباب البحريني على ســـلم األولويات 

األفـــكار  كل  تقديـــم  وإلـــى  الوطنيـــة، 
تنميـــة  فـــي  التـــي تســـاهم  والمبـــادرات 
الشـــباب وتطبيـــق أفكارهـــم علـــى أرض 

الواقع.
وفيمـــا يلـــي نـــص اللقـــاء الصحافـــي مع 

سموه:

ُيصادف الثاني عشر من  «
أغسطس من كل عام اليوم 

الدولي للشباب، ما الركائز 
التي تعتمدها مملكة البحرين 

لتنمية وصقل مواهب 
ومهارات الشباب؟

- حريصون في المجلس األعلى للشباب 
التوجيهـــات  تنفيـــذ  علـــى  والرياضـــة 
الملكيـــة الســـامية لعاهل البـــالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفـــة في دعـــم الشـــباب البحريني في 
إنشـــاء  علـــى  والعمـــل  المجـــاالت  كافـــة 
قاعـــدة قويـــة مـــن الكفـــاءات الشـــبابية 
كـــي تكـــون مؤهلة ومدربـــة للدخول في 
كافة منظومة المملكة واســـتالم القيادة 

باعتبار الشباب هم قادة المستقبل.
بصـــورة  البحرينـــي  الشـــباب  ولتدريـــب 
متميـــزة ووفـــق أعلـــى المســـتويات تـــم 
إطالق برنامج “فرص” لتدريب الشـــباب 
وهو البرنامج الهـــادف إلى تقديم فرص 
تدريبية للشباب البحريني في الشركات 
والمؤسســـات المحليـــة والخارجيـــة؛ من 
أجـــل تنميـــة قـــدرات الكـــوادر الوطنيـــة 

خبراتهـــم  وصقـــل  مهاراتهـــم  وتعزيـــز 
والعمل على زيادة حجم كفاءة الشـــباب 
وبناء الثقة عبر مهارات تطبيقية تساعد 
الشـــباب علـــى االبتكار وبناء المســـتقبل، 
وتهيئتهـــم للدخـــول فـــي ســـوق العمـــل 

وقيادة ريادة األعمال.

كيف يمكن توصيف ما وصلت  «
إليه الحركة الشبابية والرياضية 

من مراحل ُمتقدمة على 
المستوى العالمي؟

الشـــبابية والرياضيـــة  الحركـــة  - تســـير 
الســـكة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الصحيحـــة في عمليـــة تطويرها بصورة 
كبيـــرة فقـــد تـــم خـــالل الفتـــرة الماضية 
البـــارزة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  إقـــرار 
مســـتوى  علـــى  نوعهـــا  مـــن  والفريـــدة 
المنطقـــة والعالم، التي ســـتجعل الحركة 
الشـــبابية والرياضية البحرينية متواكبة 
منظمـــة  فـــي  العالميـــة  التطـــورات  مـــع 
القطاعين الفنية واإلدارية كما أننا نؤمن 
أن العمل الجاد والمخلص وتكاتف كافة 
الشـــبابي  بالقطاعيـــن  المعنيـــة  الجهـــات 
والرياضـــي هـــي الســـبيل األمثـــل لرؤية 
الحركة الشـــبابية والرياضيـــة البحرينية 
في مصـــاف الدول المتقدمـــة في هذين 

القطاعين الحيويين.

ما الدور الُمناط بالمراكز  «
الشبابية، وما الذي حققته 

البرامج المتنوعة التي يستفيد 
منها آالف الشباب من 
منتسبي هذه المراكز؟

- لقـــد وجهنـــا بتغييـــر مســـميات المراكز 
الشـــبابية وتحويلهـــا إلى مراكـــز لتمكين 
المراكـــز  تلـــك  لمنـــح  وذلـــك  الشـــباب 
تقديـــم  عمليـــة  فـــي  أكبـــر  صالحيـــات 
البرامـــج والفعاليـــات الخاصـــة بالحركـــة 
الشـــبابية واســـتيعاب أكبـــر قـــدر ممكـــن 
مـــن الشـــباب فـــي تلـــك البرامـــج كما تم 
تحديـــد أهـــداف لمراكـــز الشـــباب ومـــن 
أهمها االهتمام المباشـــر بعملية اكتشاف 
المواهب الشبابية في مختلف المجاالت 
والعمل على صقل تلك المواهب بالشكل 
العملـــي الصحيـــح لتكـــون أكثـــر نضجـــا 
وفعاليـــة، إضافـــة إلـــى إبـــراز المواهـــب 
أمـــام المجتمع المحلـــي والعالمي لتبيان 
أن الشـــباب البحريني قـــادر على اإلبداع 

والتميز في مختلف المجاالت. 

 لســـموكم العديـــد من المبـــادرات 
التي ســـاهمت في ارتقاء الشـــباب 
البحرينـــي، وتمكينهـــم مـــن تطوير 
المجاالت،  قدراتهم فـــي مختلـــف 
أهـــداف  تحقيـــق  نحـــو  ودفعهـــم 
التنمية المســـتدامة فـــي المملكة 
وسوق العمل وريادة األعمال، كيف 
انعكـــس ذلك على تنشـــئة جيل واٍع 
ومؤمن باهتمام وطنه به، وبتطوير 

إمكاناته وتعزيز مهاراته؟
- إن جميـــع المبـــادرات التـــي أقدمها في 
مختلـــف المجـــاالت هـــي ترجمـــة لرؤيـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك، الـــذي دائما ما 
يؤكد أهمية االنتقال من ترديد المقوالت 
النظرية بشـــأن مكانة الشباب وأهميتهم 
البالغة إلى واقع عملي، عبر إقامة برامج 
وفعاليات تطبق على أرض الواقع تحقق 
للشباب البحريني الفائدة المرجوة منها، 
فلذلك نرى أن الشباب البحريني وبفضل 
من الرؤيـــة الملكية الســـامية وباإلضافة 
إلـــى المبـــادرات التي تقدم لـــه، بات أكثر 
نضجـــا ودراية بالتحـــوالت الحاصلة في 
مجـــاالت التنمية وســـوق العمـــل وريادة 
األعمال والقطاعين الشـــبابي والرياضي 
وبـــات الشـــباب يؤمنون بأهميـــة دورهم 
في قيـــادة المملكة نحو آفاق من التقدم 
واالزدهـــار، كمـــا أن الشـــباب البحرينـــي 
مدرك للمســـؤوليات الجسام الملقاة على 

عاتقه في المرحلة المقبلة.
 مـــا الخطط المســـتقبلية لتشـــجيع 
الشـــباب علـــى المشـــاركة الفاعلة 
وطـــرح الـــرؤى واألفـــكار اإلبداعية، 
إليجاد الحلول للمشكالت والتحديات 

التي تواجه المجتمع؟

التـــي  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  هنـــاك   -
ســـيتم طرحهـــا فـــي المســـتقبل والتـــي 
تهتـــم بصـــورة مباشـــرة باالســـتماع إلـــى 
الشـــباب بشـــكل مباشـــر؛ بهـــدف ســـماع 
صوتهـــم وتقديم تحليلهم حـــول العديد 
يمـــر  التـــي  والتحديـــات  القضايـــا  مـــن 
فـــي مختلـــف  البحرينـــي  المجتمـــع  بهـــا 
المجـــاالت باإلضافـــة إلى االســـتماع إلى 
آرائهـــم والحلـــول التـــي يرونها مناســـبة 
ووفقا لرؤيتهم.. وقد طبقنا في الســـابق 
مبـــادرات فريـــدة مـــن نوعهـــا لالســـتماع 
إلـــى الشـــباب البحرينـــي ومحـــاورة كبار 
المســـؤولين فـــي المملكة ومـــن بين تلك 

المبادرات “قمة الشباب”.

 الشباب البحريني على  «
سلم األولويات الوطنية، ما 

المطلوب منه لبذل المزيد من 
العطاء وتأدية واجبه الوطني، 

خصوصا في أوقات األزمات؟

- نعم، نحن نضع الشباب البحريني على 
وسنســـعى  الوطنيـــة،  األولويـــات  ســـلم 
إلـــى تقديم كل األفـــكار والمبادرات التي 
الشـــباب وتطبيـــق  تنميـــة  فـــي  تســـاهم 
أفكارهـــم علـــى أرض الواقـــع.. الشـــباب 
البحرينـــي ليس بحاجة إلى دعوة للقيام 
بمهامـــه فهـــو يـــدرك تماما الثقـــة الكبيرة 
التي أوالها إيـــاه صاحب الجاللة الملك، 
مـــن أجل قيـــادة البحريـــن والدخول في 
مجاالت العمل المختلفة كما أن الشـــباب 
البحرينـــي أثبـــت أنه المدافـــع عن وطنه 
والقـــادر علـــى صيانـــة أمنـــه ومنجزاتـــه 
الحضارية، إضافة إلى تحقيق اإلنجازات 

البارزة على مختلف األصعدة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: 
حريصون على 

تنفيذ التوجيهات 
الملكية في دعم 

الناشئة

سمو الشيخ ناصر بن حمد



تواصل اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي، برئاسة نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، جهودها لتنفيذ أولوياتها 
حتــى العــام 2022 بالتــوازي مــع مســاعيها لمواكبــة المســتجدات الطارئــة والداعمــة 

لجهود التصدي لفيروس كورونا )كوفيد – 19( من النواحي المالية واالقتصادية.

بـــن عبـــد هللا آل  الشـــيخ خالـــد  وأعـــرب 
خليفة عن أســـمى آيات الشكر واالمتنان، 
باألصالـــة عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن جميـــع 
أعضاء اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
المالـــي، لعاهـــل  واالقتصاديـــة والتـــوازن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
التوجيهـــات  علـــى  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الملكية السامية التي قدَّمت أمن المجتمع 
وصحـــة وســـالمة المواطنيـــن علـــى كافة 
األولويـــات األخرى في ظل هذه الظروف 
االســـتثنائية التـــي ســـتتمكن المملكة من 
تجاوزهـــا بإذن هللا بفضـــل حكمة وقيادة 
جاللته؛ لتواصل البحرين مســـيرة العطاء 
والتنمية التي يعـــد المواطن هو محورها 

وغايتها األساسية.
كما أثنى على ثقة رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، فـــي اللجنـــة الوزاريـــة عبر ما 
أسند إليها ســـموه من تكليفات لدراستها، 
وتهدف في مجملها إلى ضمان اســـتدامة 
وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، 
مـــن  ســـموه  قـــرب  يعكـــس  الـــذي  األمـــر 
المواطنين الذين يوليهم كل رعاية ودعم 
واهتمـــام عبر التوجيه المســـتمر لمواصلة 
تقديـــم الخدمات االجتماعيـــة والتنموية 
مســـتويات  أعلـــى  وفـــق  بهـــا  واالرتقـــاء 
الجـــودة التي تحقق تطلعـــات المواطنين 
ومـــا يطمح إليـــه الجميـــع، وللحفاظ على 
مكتســـباتهم بشـــكل عام، والحـــرص على 
عـــدم تحميلهـــم أي أعبـــاء إضافية ناتجة 
عـــن تداعيات الوضع الحالي من خالل ما 
تمت ترجمته من قرارات اتخذها مجلس 
الـــوزراء بالموافقة علـــى توصيات اللجنة 

الوزارية.
ه كذلـــك بالجهـــود الوطنيـــة لفريـــق  ونـــوَّ
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد نائـــب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، والتي أســـهم 

سموه بقيادته لهذه الجهود في التخفيف 
مـــن وطأة اآلثار العكســـية لهـــذه الجائحة 
علـــى كافة األصعدة، بما فيها االقتصادية 
مملكـــة  تجربـــة  مـــن  وجعلـــت  والماليـــة، 
إشـــادة  ومحـــل  أنظـــار  محـــط  البحريـــن 
دوليـــة وأمميـــة بفضـــل اإلدارة المحكمـــة 
التـــي جعلت األزمة تحت الســـيطرة وفي 
حدودهـــا اآلمنـــة، مشـــيرًا إلـــى مـــا يوليـــه 
ســـموه مـــن اهتمـــام كبيـــر بالدفـــع بعجلة 
الوضـــع  وتعزيـــز  االقتصاديـــة  التنميـــة 
المالـــي، ودور اللجنة الوزارية عبر متابعة 
خـــالل  مـــن  لبرامجهـــا  المباشـــرة  ســـموه 
ترؤســـه اللجنـــة التنســـيقية، وتوجيهـــات 
ســـموه المســـتمرة والحريصة دومـــًا على 
تحقيـــق كل مـــا من شـــأنه الخيـــر والنماء 
للوطـــن والمواطـــن. وقـــال “علـــى الرغـــم 
مـــن كون النصف األول مـــن العام الجاري 
العالـــم  إلـــى  بالنســـبة  اســـتثنائية  فتـــرة 
بأســـره بمـــا فـــي ذلـــك مملكـــة البحريـــن؛ 
بســـبب التداعيـــات غيـــر المتوقعـــة التـــي 
خلفتهـــا جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
– 19(، إال أن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي، 
المنتظمـــة،  وعبـــر متابعاتهـــا األســـبوعية 
استطاعت مواكبة المتغيرات المتسارعة، 
ولـــم يثنهـــا ذلـــك عـــن مواصلـــة تـــدارس 
وتنفيذ أولوياتها واألهداف التي تشكلت 

ألجلها”.
وفي هذا الجانب، أشـــاد الشـــيخ خالد بن 
عبـــد هللا بما تمتع به جميع أعضاء اللجنة 
الوزاريـــة من حـــس المســـؤولية الوطنية 

والتعـــاون فيمـــا بينهـــم مـــن أجـــل ترجمة 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية والقرارات 
الحكومية ووضعها في مسارها التنفيذي 
لتخفيف حدة اآلثار المالية واالقتصادية 
للجائحة من جهة، والعمل من جهة أخرى 
علـــى أن تحقق اللجنة مـــا التزمت به من 
مبـــادرات تعد خارطة طريق بالنســـبة لها، 
ويســـهم تنفيذها في زيادة نســـب اإلنجاز 
فـــي برنامج الحكومـــة وبرنامـــج التوازن 

المالي.

التكيف مع المستجدات

لقد كانت اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي قادرة على 
التكيف مع المستجدات التي طرأت على 
المســـتوى العالمـــي وألقت بظاللهـــا محليًا 
مـــن خـــالل التداعيـــات المتســـارعة التـــي 
خلفتهـــا جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد 
– 19( علـــى الصعـــد الماليـــة واالقتصادية 

واالجتماعية.
وفور صدور التوجيهات الملكية السامية 
لتوحيـــد الجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ على 
صحـــة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن 
الدولـــة  برامـــج  اســـتمرار  مـــع  بالتـــوازي 
ومســـيرة عملها تحقيقًا لمســـاعي التنمية 
المســـتدامة لصالـــح المواطنيـــن، باشـــرت 
الحكومـــة الموقرة وضـــع الخطط الالزمة 
االســـتثنائي  الظـــرف  هـــذا  مـــع  للتعامـــل 
ومـــن  المختصـــة،  وفرقهـــا  لجانهـــا  عبـــر 
بينهـــا اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 

التـــي  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
ســـارعت لتقديم المقترحـــات الرامية إلى 
عبـــر  الجائحـــة  هـــذه  تداعيـــات  معالجـــة 
رفـــع التوصيـــات التي تالئـــم المرحلة من 

النواحي المالية واالقتصادية.
وقامـــت اللجنـــة الوزارية فـــي هذا الصدد 
تنفيـــذ  آليـــة  حـــول  مرئياتهـــا  بتقديـــم 
فـــي  واالقتصاديـــة  الماليـــة  المبـــادرات 
حزمتيها األولى والثانية اللتين شـــكلتا ما 
مجموعه 4.5 مليار دينار لعدد 18 مبادرة 
المواطنيـــن  إلـــى دعـــم  هدفـــت جميعهـــا 
بمختلـــف  الخـــاص  القطـــاع  ومؤسســـات 
أحجامها، وضخ وتوفير الســـيولة الالزمة 

لضمان ديمومة نشاط األسواق المحلية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، ناقشـــت اللجنة 
الوزاريـــة الخـــط الزمني ألبـــرز التطورات 
المتعلقة بانتشـــار الفيروس، وتأثيره على 
االقتصـــاد الوطنـــي، وتوقعـــات صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي للناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، 
ومدى تأثر بعض المؤشـــرات االقتصادية 
الحيوية من خـــالل مقارنة النتائج بالعام 
2019، علـــى نحـــو يمهـــد إلعـــداد الخطط 
المســـتقبلية التي تســـهم في االســـتجابة 
الســـريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات 

واآلثار االقتصادية ألي طارئ.

 اقتناص اإليجابيات 

انطالقـــًا من مبـــدأ “اقتنـــاص اإليجابيات” 

فـــرص”،  إلـــى  التحديـــات  و”تحويـــل 
تنبهـــت اللجنة الوزارية إلـــى أهمية بحث 
والتوصيـــات  الحكوميـــة  اإلجـــراءات 
الدولية التي يمكن استمرار العمل بها بعد 
انتهـــاء الجائحة، والنتائج المتحققة على 
مســـتوى الـــوزارات والجهـــات الحكومية 
والتي ســـاهمت في تحسين سير وكفاءة 
المصروفـــات  علـــى  وانعكاســـاتها  العمـــل 
العامـــة للدولة. لقـــد اســـتطاعت الجائحة 
بما فرضته من تحديات كادت أن تتسبب 
في وقف مســـار الحياة في العالم بأسره، 
تســـريع خطـــط تنفيـــذ مبـــادرات تتعلـــق 
بـــاإلدارة الفاعلـــة والتحـــول اإللكترونـــي 
العمـــالء  وخدمـــة  للخدمـــات  التـــام 
وعمليـــات  واالجتماعـــات  والمراســـالت 
الدفـــع. وســـتكون تلـــك محـــاور الدراســـة 
التي تعكف اللجنة الوزارية على إعدادها 
حكوميـــة  اســـتراتيجية  لوضـــع  تمهيـــدًا 
متكاملة مـــزودة بخطة تنفيذية بالتعاون 

مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.

تدابير وقائية

تماشـــيًا مع ما يتطلبـــه الوضع الحالي في 
ظل انتشار فيروس كورونا )كوفيد – 19( 
من ضرورة اتخاذ تدابيـــر وقائية عاجلة، 
أوصت اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي بتفعيـــل 
المـــادة )11( مـــن المرســـوم بقانـــون رقـــم 
)39( لســـنة 2002 بشأن صالحية السحب 
المباشـــر من الحســـاب العمومي لمواجهة 

المصروفـــات الطارئـــة التـــي ال تتوفـــر لها 
اعتمـــادات في الميزانية العامة، وبخفض 
ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات 
والجهات الحكومية بنســـبة 30 % للسنة 
الماليـــة الجارية، وإعـــادة جدولة عدد من 

المشاريع اإلنشائية واالستشارية.

 التوازن المالي

اتســـاقًا مـــع شـــعار المرحلـــة الـــذي يرتكز 
علـــى تحقيق “أمن اقتصـــادي واجتماعي 
مســـتدام في إطار تـــوازن مالـــي”، تابعت 
الماليـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
تنفيـــذ  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
مبـــادرات برنامج التـــوازن المالي، بما في 
ذلك المتابعة األسبوعية لتقارير الخدمات 
الماليـــة المشـــتركة التابعة لـــوزارة المالية 
اشـــتملت  والتـــي  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
علـــى نتائـــج البت في طلبات الشـــراء من 
قبـــل فـــرق العمل الســـتة المعنية بتقليص 
المصروفـــات التشـــغيلية الحكوميـــة، إلى 
جانـــب بيـــان أداء فرق العمـــل، واالطالع 
الـــدوري علـــى التوصيـــات المنبثقـــة مـــن 
عمل الفرق الســـتة لتعزيز كفـــاءة اإلنفاق 

الحكومي.
وعلى صعيد آخر، بحثت اللجنة الوزارية 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  جاهزيـــة 
الصـــرف  آليـــة  توحيـــد  بتنفيـــذ مشـــروع 
المالـــي للدعـــم النقدي الحكومي المباشـــر 
الـــذي تم تنفيـــذ المرحلة األولـــى منه في 

15 فبراير 2020.

الشيخ خالد بن عبدالله

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

تنفيذ األولويات واألهداف رغم المتغيرات والظروف االستثنائية 
“الوزاريـــة الماليـــة” تشـــيد بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الـــوزراء التـــي تعكـــس قربـــه مـــن المواطـــن

تحرير مخالفات بعد رصد 16 مسكنا مشتركا بمدينة عيسى
ــي ــاع ــم ــت ــد االج ــاع ــب ــت ــل ــة تــطــبــيــقــا ل ــي ــوب ــن ــج ــرة مـــن ســمــو مــحــافــظ ال ــم ــت ــس ــة م ــع ــاب ــت ــم ب

ضمن جهـــود المحافظة الجنوبية في 
مكافحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد 
المســـتمرة  المتابعـــة  إطـــار  وفـــي 
الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة  لمحافـــظ 
خليفـــة بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة 
لرصد مســـاكن العمالـــة المخالفة، قام 
الفريق المشـــترك برئاســـة مدير إدارة 
واالســـتثمار  الهندســـية  الخدمـــات 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة خالـــد حاجي، 
بزيارات ميدانية بالتعاون مع مديرية 
شـــرطة المحافظة الجنوبيـــة، وبلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة، وهيئـــة الكهرباء 
والمـــاء، لتصحيـــح أوضـــاع عـــدد من 

مســـاكن العمالة المشـــتركة في مدينة 
عيسى.

الخدمـــات  إدارة  مديـــر  وأوضـــح 
بالمحافظـــة  واالســـتثمار  الهندســـية 
الجنوبيـــة خالـــد حـــاج أن الفريق قام 

مشـــتركا  مســـكنا   16 علـــى  بالكشـــف 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة بحـــق 
المخالفيـــن مـــن أصحابها فـــي منطقة 
مدينة عيســـى، مؤكدا مواصلة جهود 
الحملـــة فـــي زيـــارة مختلـــف المناطق 

ورصد مخالفات العمالة والحد منها.
وأكد مدير إدارة الخدمات الهندســـية 
واالســـتثمار أهميـــة تحقيـــق التباعـــد 
االجتماعـــي خصوصـــا فـــي المســـاكن 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  المكتظـــة 

الجهـــات المختصـــة، موضحـــا أهميـــة 
اتبـــاع اإلجـــراءات المتخـــذة لتنظيـــم 

آلية السكن الجماعي المشترك.
من جانبه، أشـــاد الفريق المشترك في 
الزيـــارة بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل 

تحقيـــق  فـــي  الجنوبيـــة،  المحافظـــة 
أعلى المستويات التوعوية والتدابير 
االحترازيـــة لمكافحة فيـــروس كورنا 
والتنســـيق  بالتعـــاون   )19 )كوفيـــد 
المشترك مع مختلف األجهزة األمنية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

 تنفيذ مبادرات 
الحزمة المالية بـمبلغ 

4.5 مليارات دينار 
لدعم المواطنين
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“الجنوبية” مستمرة بحملتها “سالمتكم في الصيف”
المحافظـــة  محافـــظ  مـــن  بتوجيـــه 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، تســـتمر 
المحافظـــة فـــي حملتهـــا “ســـالمتكم 
التـــي تأتـــي تنفيـــًذا  فـــي الصيـــف”، 
اللجنـــة  مـــن  المنبثقـــة  للتوصيـــات 
األمنيـــة الهادفـــة إلـــى تعزيـــز الوعي 
لـــدى المواطنين والمقيميـــن بأهمية 
إتبـــاع تعليمـــات وإرشـــادات األمـــن 

والسالمة أثناء فصل الصيف.
وأكد مدير إدارة البرامج االجتماعية 
بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
فـــي  االســـتمرار  أن  الفـــاو  محمـــد 

الصيـــف”،  فـــي  “ســـالمتكم  حملـــة 
التـــي تقـــام بالشـــراكة والتعـــاون مع 
مديرية شـــرطة المحافظة الجنوبية 

وعـــدد مـــن اإلدارات األمنيـــة بوزارة 
جهـــود  ضمـــن  يأتـــي  الداخليـــة، 
المحافظـــة الجنوبيـــة للحفـــاظ على 

أمن وســـالمة أفـــراد المجتمـــع كافة 
في مناطق المحافظة.

وقـــام فريق العمـــل بجولـــة توعوية 

المتعلقـــة  اإلرشـــادات  خاللهـــا  وزع 
باشـــتراطات الســـالمة أثنـــاء فصـــل 
والعصائـــر  الميـــاه  ووزع  الصيـــف، 

الباردة علـــى العمالة؛ لتخفيف وطأة 
الحر عنهم وتوعيتهم بأهمية شـــرب 

الماء خصوًصا في فصل الصيف.

عوالي - المحافظة الجنوبية
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نقل جميع مديري الموارد المالية في الوزارات إلى “المالية”
ـــي ـــاق الحكوم ـــاءة اإلنف ـــزز كف ـــات” يع ـــم الخدم ـــة: “تنظي ـــن خليف ـــلمان ب س

أشــاد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة بقرار 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بتنظيــم الخدمــات الماليــة المشــتركة 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني، مشــيًرا إلى أن القرار يســهم في تعزيز كفاءة 
اإلنفــاق الحكومــي وتطويــر اإلجــراءات الماليــة، وخفــض النفقــات التشــغيلية 
الخدمــات  وجمــع  الماليــة،  للمــوارد  األمثــل  االســتخدام  وضمــان  الحكوميــة، 

واإلجراءات الحكومية المالية على ُأسس موحدة ومشتركة.

وأكد وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
أنـــه بناًء علـــى المبادرات التـــي اتخذتها 
التـــوازن  برنامـــج  لتنفيـــذ  الحكومـــة 
المالي، تم اســـتحداث قطـــاع الخدمات 
المرســـوم  بموجـــب  المشـــتركة  الماليـــة 
رقـــم )47( لســـنة 2018 بإعـــادة تنظيـــم 
وزارة الماليـــة، وعليـــه تـــم نقـــل جميـــع 
أقســـام  ورؤســـاء  إدارات  مديـــري 
المـــوارد المالية في الجهـــات الحكومية 
وزارة  إلـــى  المدنيـــة  للخدمـــة  التابعـــة 

بموجـــب  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
المرســـوم رقم )49( لســـنة 2018. وأشار 
تنفيذهـــا  الحكومـــة  مواصلـــة  أن  إلـــى 
لمبـــادرات برنامج التـــوازن المالي تأتي 
بهـــدف تعزيـــز اســـتدامة الماليـــة العامة 
وضمـــان الحفـــاظ علـــى المـــوارد المالية 
والتركيـــز علـــى األولويـــات العمـــل على 
خفض المصروفـــات وزيـــادة اإليرادات 
الحكوميـــة، وهو ما بينته نتائج اإلقفال 
والجهـــات  للـــوزارات  الســـنوي  نصـــف 

 30 فـــي  المنتهيـــة  للفتـــرة  الحكوميـــة 
يونيـــو 2020. وأضـــاف أن قـــرار تنظيم 
الماليـــة  بـــوزارة  المشـــتركة  الخدمـــات 
واالقتصـــاد الوطنـــي يتضمـــن اآلليـــات 
واإلجـــراءات لتنظيـــم شـــئون العامليـــن 
في قطـــاع الخدمات المالية المشـــتركة 
بما فـــي ذلك آلية ندب وصرف الرواتب 

والمزايـــا الوظيفيـــة وشـــروط مراجعـــة 
التنظيم اإلداري إلدارات الموارد المالية 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة واإلجـــراءات 

الخاصة بالمساءلة. 
وأشـــار إلى الـــدور الذي يقـــوم به جميع 
العامليـــن في الشـــؤون المالية بالجهات 
الحكوميـــة في تنفيذ مبـــادرات برنامج 
الخطـــط  ومختلـــف  المالـــي  التـــوازن 
منوًهـــا  والمبـــادرات،  االســـتراتيجية 
بأهميـــة مضاعفـــة الجهود فـــي المرحلة 
المقبلة لتحقيق مزيد من المنجزات بما 

يلبي األهداف المنشودة.

وزير المالية

وزير اإلعالم يستقبل سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

شـــاركت مملكـــة البحرين فـــي التوقيع 
علـــى بيـــان تضامـــن عالمـــي مـــع لبنـــان 
الثقافـــي  التـــراث  الســـتعادة  ودعـــم 
مّثـــل  حيـــث  بيـــروت،  فـــي  المتضـــرر 
المملكة في التوقيع على البيان كل من 
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 
وهيئة البحريـــن للثقافة واآلثار، وذلك 
وخاصـــة  عامـــة  مؤسســـة   27 ضمـــن 
ودوليـــة معنيـــة بحفظ وصـــون التراث 

الثقافي من حول العالم.
وجاء نص البيان على النحو التالي:

بيان تضامن مع لبنان ودعم الســـتعادة 
التراث الثقافي المتضرر في بيروت

نـــود أن نعرب عن تضامننا مع الشـــعب 
اللبناني بعد المأساة التي حلَّت بمدينة 
بيروت. وإننا نشـــعر بالحزن حيال هذه 
األحـــداث ونعـــرب عـــن تعازينـــا للبنـــان 
جراء الخسائر المأســـاوية في األرواح 
وقلقنـــا المشـــترك بشـــأن حجـــم الدمار 

المادي.
بصفتنـــا أعضاء وممارســـين في مجال 
حمايـــة التـــراث، فقـــد عملنـــا على مدى 

إلـــى جنـــب مـــع الشـــعب  عقـــود جنًبـــا 
اللبنانـــي لحماية تراثـــه الثقافي الفريد 
بجانبكـــم  وســـنظل  عليـــه.  والحفـــاظ 
لمواصلـــة عملنـــا المشـــترك خـــال هذه 

األوقات العصيبة.
ســـوف تتطلـــب المكتبـــات والمتاحـــف 
المتضـــررة  التاريخيـــة  والمبانـــي 
الثقافـــي  للتـــراث  اإلســـعافات األوليـــة 
الطويـــل  المـــدى  علـــى  وتدخـــات 
إلنعاشـــها. وســـتحتاج مجموعاتها إلى 
وإنقاذهـــا.  لحمايتهـــا  عاجلـــة  تدابيـــر 
وإننـــا لنتعهـــد ببـــذل كل ما في وســـعنا 
الكاملـــة  االســـتعادة  فـــي  للمســـاهمة 
للتـــراث الـــذي تضرر في بيـــروت جراء 

هذا االنفجار.
مع كامل تضامنا”.

تضامن بحريني وعالمي الستعادة التراث المتضرر في بيروت

المنامة- بنا

الرميحـــي  علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  أشـــاد 
بالعاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
علـــى  وتطورهـــا  الصديقـــة،  الفرنســـية 
مختلـــف األصعـــدة بما يحقـــق المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

اســـتقباله  لـــدى  الوزيـــر،  واســـتعرض 

أمس، ســـفير الجمهورية الفرنسية لدى 
المملكـــة جيروم كوشـــارد، ســـبل تعزيز 
التعـــاون المشـــترك وتفعيـــل االتفاقيات 
الثنائيـــة الموقعـــة فـــي ضـــوء النتائـــج 
المثمـــرة للزيـــارة األخيرة لعاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، إلـــى فرنســـا، خصوصـــا في 

المجال اإلعامي. 

الرميحي يشيد بالعالقات التاريخية المتميزة مع فرنسا

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

لمســـابقة  التحكيـــم  لجنـــة  عضـــو  أشـــاد 
البحرينـــي  الفنـــان  “#موهبتك_فالبيـــت” 
األول  النائـــب  بمبـــادرة  الرميثـــي  خليـــل 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمد آل خليفـــة، بإقامة 
مســـابقة “موهبتـــك فالبيـــت”، مؤكـــدا أن 
هذه المســـابقة ســـتمنح الفرصة لتشكيل 
منتخـــب جديد من المبدعين البحرينيين 
فـــي مختلف المجـــاالت التي ستشـــهدها 

هذه المسابقة.
مســـابقة  فكـــرة  “إن  الرميثـــي  وقـــال 
)موهبتـــك فالبيـــت( فريـــدة مـــن نوعهـــا، 
الشـــيخ  وتؤكـــد حـــرص واهتمـــام ســـمو 
خالـــد بن حمد آل خليفة الحتضان ودعم 
الشباب البحريني في مختلف المجاالت، 
مناســـب،  توقيـــت  فـــي  إقامتهـــا  وجـــاء 
اســـتثمار  علـــى  ســـتركز  أنهـــا  خصوصـــا 
قدرات وطاقات الشباب بمختلف أعماره 
خـــال هـــذه الفترة، التـــي تشـــهد تطبيق 

اإلجـــراءات االحترازيـــة المتبعـــة لتعزيـــز 
التباعـــد االجتماعـــي، والـــذي يســـهم في 

مواجهة جائحة كورونا )كوفيد 19(”.
سيســـهم  المســـابقة  إقامـــة  أن  وأضـــاف 
في إبـــراز مخـــزون اإلبـــداع الـــذي يتمتع 
به الشـــباب البحريني، وســـيكون له األثر 
اإليجابـــي في خلـــق جيل مثقـــف وفنان، 
يســـتطيع مـــن خال هـــذه الفرصـــة التي 
منحهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة لهـــم، أن يقدمـــوا مواهبهـــم فـــي 

والمنافســـة  بالتحـــدي  مليئـــة  أجـــواء 
الشريفة”.

المســـابقة تأتـــي مـــن  وأوضـــح أن هـــذه 
منطلق رؤية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة لتعزيـــز اإلبـــداع واالبتكار في 
مجـــاالت المســـابقة، علـــى الشـــكل الـــذي 
يســـهم فـــي تكويـــن جيـــل شـــبابي قـــادر 
مواصلة العطـــاء والتنمية فـــي المجتمع، 
متمنيـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه كل التوفيـــق 
المشـــاركين فـــي هـــذا  والنجـــاح لجميـــع 

الحدث.

خليل الرميثي

الرميثي: “#موهبتك_فالبيت” منصة لتشكيل نخبة من المبدعين

العائلـــة وأمـــراض  أفـــاد استشـــاري طـــب 
السكري فيصل المحروس بأن هناك فئات 
مهمـــة البـــد من زيـــادة االهتمـــام برعايتها، 
وأهمهـــم كبار الســـن المصابـــون باألمراض 
واألمـــراض  الســـكري  كـــداء  المزمنـــة 
التنفـــس  ضيـــق  مثـــل  والرئـــة  الصدريـــة 
واألزمة الرئوية وضغط الدم غير المنتظم 
وأمـــراض القلـــب، واألمـــراض التـــي تؤثـــر 
على مناعة الجســـم، كما أن من المهم عدم 
اختاطهـــم باآلخرين؛ لما يشـــكله ذلك من 
خطـــورة متزايـــدة فـــي احتمـــال إصابتهم 
بفيـــروس كورونـــا. ولفت المحـــروس إلى 
أنـــه مـــن الضـــروري مراقبـــة هـــذه الفئات، 
مـــن حيـــث عـــدم إهمـــال أمـــر مراجعتهـــم 
الطبيـــب أو امتناعهـــم عـــن الذهـــاب إلـــى 
المؤسســـة الطبية.  وأضاف “بالنســـبة إلى 
األماكـــن الدينيـــة مـــن جوامـــع ومســـاجد 

الدينيـــة  التجمـــع  وأماكـــن  وحســـينيات 
األخـــرى لســـائر األديـــان والتـــي وإن كانت 
مغلقـــة حاليـــا، إال أنـــه حتى مـــع افتتاحها 
فابد من االلتزام بمبدأ التباعد الجســـدي، 
إذ من المهم التشـــديد على أن كبار الســـن 
البالغين 60 سنة فما فوق وفئة المصابين 
باألمراض المزمنة وبالذات السكري الذين 
يضعـــف لديهـــم جهـــاز المناعـــة، وبالتالـــي 
فـــإن فيروس كورونـــا ليـــس الوحيد الذي 

يمكـــن أن يهاجمهـــم بـــل أي فيـــروس آخر 
يمكـــن أن يشـــكل خطـــًرا ومـــن هنـــا تأتـــي 
تجنـــب  أهميـــة  وكـــرر  الوقايـــة”.  أهميـــة 
االختـــاط مـــع االحتفـــاظ بمســـافة تباعد 
جســـدي تتراوح بين متر ومترين ال سيما 
فـــي األماكـــن المكتظـــة بالنـــاس، كالمراكز 
التجارية، كما يفضل تعقيم عربة الشـــراء 
حتـــى مـــن مقابضها، وعدم إهمـــال ارتداء 
الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات 
المتوافرة في األسواق.  وفي حال العودة 
إلـــى المنزل قادمين من التســـوق، والكام 
للمحروس، فإنه من الضرورة التخلص من 
األكيـــاس لمنع وصول العـــدوى إلى داخل 
البيـــت. كما نصح مـــن يتطلب وجوده في 
الخارج لســـاعات طويلة لظروف عمله أن 
يحمل معـــه المناشـــف الصغيـــرة المعقمة؛ 
لكي يمســـح به العرق المتصبب من جميع 
أنحاء جســـده والذي ربما يصل إلى العين 

أو األنف حامًا الفيروس.

فيصل المحروس

المحروس يدعو لزيادة االهتمام بمصابي األمراض المزمنة
كبار السن أكثر عرضة لإلصابة بكورونا

خالد بن حمد: دور مهم للشباب بتحقيق التنمية المستدامة
تفعيـــل دورهـــم واعتبارهـــم جـــزءا رئيســــــا بعمليــــــة التطويـــــر

بمناســبة يــوم الشــباب الدولي الذي يصادف 12 أغســطس فــي كل عام، أكد النائــب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الشــباب البحريني 
لعب على أرض الواقع دورا بارزا ومؤثرا في صياغة وبلورة مفاهيم التنمية المستدامة في المملكة ومازال يعمل 

بكل عزم؛ من أجل الوصول إليها واالرتقاء بالمملكة في مختلف المجاالت. 

فـــي  أننـــا جميعـــا  ســـموه  وأكـــد 
آمالنـــا  نعلـــق  البحريـــن  مملكـــة 
الكبيرة على الشـــباب ونقف إلى 
جانبهـــم ونمنحهـــم كل الثقة من 
أجل قيادة المملكة إلى نجاحات 
تنمويـــة أكبر وصوال إلى تحقيق 
أهداف التنمية المســـتدامة التي 
حددتهـــا األمم المتحدة، وتجعل 
نموذجـــا  الغاليـــة  مملكتنـــا  مـــن 

يحتذى به.
وقال ســـموه إن مملكة البحرين 
واضحـــة  خطـــوات  اتخـــذت 
لتفعيـــل دور الشـــباب واعتبـــاره 
جزءا رئيســـا في عملية التطوير 
والتنميـــة المجتمعيـــة وإشـــراكه 
فـــي صناعـــة القرار، بمـــا يتوافق 
المتحـــدة  األمـــم  تطلعـــات  مـــع 
التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى 

المســـتدامة 2030، مشـــيرا إلـــى 
أن الشـــباب عصـــب األمـــم وبهم 
ونحـــن  وتزدهـــر،  الـــدول  تقـــوم 
فـــي البحريـــن فخورون بشـــبابنا 
البحرينـــي الـــذي أصبـــح عامـــة 
فارقـــة في عديد مـــن المجاالت؛ 
بفضـــل ما قدمه مـــن نتاج فكري 
متميـــز  وأداء  وفنـــي  وثقافـــي 
ورفيع المســـتوى، اســـتحق عليه 

وكذلـــك  والتقديـــر،  اإلشـــادة 
حصوله على اعتراف من األسرة 

الدولية.

سمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

األربعاء 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 - العدد 4320

تعقيم شوارع القضيبية والزنج بمشاركة 50 متطوعا
الــجــائــحــة تـــجـــاوز  فـــي  ــي  ــال ــأه ل ــم  مــه دور  ــة:  ــم ــاص ــع ال ــافــظ  ــح م

واصلـــت محافظـــة العاصمـــة عمليـــة 
تطهيـــر مناطقها وذلـــك ضمن الجهود 
ومنـــع  الحتـــواء  المبذولـــة  الوطنيـــة 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار 
)كوفيد 19( بالتعاون مع وزارة الصحة 
ومديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة 
القضيبيـــة  منطقتـــا  شـــهدت  حيـــث 
والزنـــج تطهيـــرا للشـــوارع والمحـــال 
متطوعـــا   50 بمشـــاركة  التجاريـــة، 
فـــي تنفيـــذ التطهير من فريق شـــباب 
ســـاهموا  حيـــث  التطوعـــي،  النعيـــم 
كذلـــك فـــي التفتيـــش علـــى صالونات 
ومحات الحاقة والتجميل الرجالية 
تضمينهـــا  مـــن  للتأكـــد  والنســـائية؛ 
اشـــتراطات وإجـــراءات الســـامة من 
الفيـــروس، إضافة إلى توزيع إعانات 

توعوية على المارة والمحال.
وأشـــاد المحافـــظ الشـــيخ هشـــام بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفة بـــدور مديرية 
للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة  العاصمـــة 
المدنـــي الرامـــي إلـــى تعزيـــز التعاون 
المجتمعـــي وخلـــق وعـــي متنـــام فـــي 
حملة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا 
أن العاقـــة الوطيـــدة التـــي حققتهـــا 
المحافظـــة بالمتطوعين ومؤسســـات 
بتطهيـــر  ســـاهمت  المدنـــي  المجتمـــع 
مناطـــق جدعلي، الجفيـــر، أم الحصم، 
ومجمـــع 388 بالعدلية، مشـــيدا بوعي 
األهالـــي بمخاطر الفيـــروس ودورهم 
المهم في تجاوز هذه األزمة من خال 
العمل بمســـؤولية واألخذ باإلرشادات 
والتعليمـــات مـــن الجهـــات المختصة، 
مشيرا إلى أن تطهير مناطق العاصمة 

ينـــدرج ضمن جهـــود المحافظـــة لنيل 
استحقاق لقب المدينة الصحية.

يذكـــر أن مشـــاركة المتطوعيـــن فـــي 
عمليـــة التطهيـــر تأتـــي بعـــد إلحاقهم 
أقامتهـــا  إرشـــادية  عمـــل  بـــدورة 
وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المحافظـــة 
الصحـــة بعـــد أن تـــم تدريبهـــم علـــى 

لتقييـــم  تفتيشـــية؛  بحمـــات  القيـــام 
الصالونـــات  فـــي  الصحـــي  الوضـــع 
والتجميـــل  الحاقـــة  ومحـــات 
الرجاليـــة والنســـائية وعـــدم اإلخال 
باالشـــتراطات واإلجـــراءات الصحية 
التـــي يتعيـــن اتخاذهـــا فـــي المحـــال 

التجارية والصناعية.

المنامة - محافظة العاصمة

المنامة - بنا

نظم مركز االتصال الوطني أمس 
نـــدوة بعنوان “صياغـــة المحتوى 
اإلعامـــي الرقمـــي”، وذلـــك عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئي، إذ قدمها 
اإللكترونـــي  المحتـــوى  إداري 
بوجيـــري،  محمـــد  المركـــز  فـــي 
بمشـــاركة أعضاء شبكة االتصال 

الحكومي.
اســـتعراض  النـــدوة  أثنـــاء  وتـــم 
صياغـــة  مبـــادئ  مـــن  مجموعـــة 
المحتـــوى فـــي اإلعـــام الرقمـــي، 
التي تمثلت في 3 محاور رئيسة، 
التواصـــل  وســـائل  فهـــم  هـــي: 
الهويـــة  وتعريـــف  االجتماعـــي، 
البصرية وعناصرهـــا، إضافة إلى 
أفضـــل الممارســـات فـــي صياغة 

المحتوى.
وأشـــاد أعضـــاء شـــبكة االتصـــال 
الحكومي بجهـــود مركز االتصال 

الوطنـــي المســـتمرة فـــي تنظيـــم 
الندوات التي تســـاهم في تطوير 
الحكومـــي  اإلعامـــي  العمـــل 
بيـــن  االتصـــال  شـــبكة  وتقويـــة 
الجهات الرســـمية كافة، مؤكدين 
أســـاليب  علـــى  التعـــرف  أهميـــة 
اإلعامـــي  المحتـــوى  صياغـــة 
تطـــورات  ظـــل  فـــي  الرقمـــي 
اســـتخدام وطـــرق التعامـــل مـــع 
والتكنولوجيـــا  الجديـــد  اإلعـــام 
في وســـائل التواصل االجتماعي 

والمنصات اإللكترونية.

“االتصال” يناقش صياغة المحتوى اإلعالمي الرقمي

سعيد محمد

التركيز على خفض 
المصروفات وزيادة 
اإليرادات الحكومية



مشروع لقياس تداعيات “كورونا” االقتصادية واالجتماعية
ــة ــ ــاألزمـ ــ بـ ــق  ــلـ ــعـ ــتـ تـ رأي  ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ ــة  ــ ــي ــ ــن ــ وط ــات  ــ ــوحـ ــ ــسـ ــ مـ إجـــــــــــراء 

أطلق مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية 
والدوليـــة والطاقـــة “دراســـات” وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي )UNDP( مشـــروًعا مشـــترًكا 
لقيـــاس التداعيات االقتصاديـــة - االجتماعية 
لألزمـــة   )socio-economic assessment(
التي سببتها جائحة فيروس كورونا العالمية. 
لــــ  المشـــروع ضمـــن جهـــود مكثفـــة  وينـــدرج 
حـــول  المجتمـــع  لتوعيـــة  تهـــدف  “دراســـات” 
مختلـــف  علـــى  األزمـــة  انعكاســـات  طبيعـــة 
كمـــا  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة  األصعـــدة 
يســـعى المشـــروع إلى دعم عملية صنع القرار، 
عـــن طريـــق تزويـــد أصحـــاب القـــرار ببيانـــات 
وتحليالت موضوعية بشـــأن تداعيات جائحة 
فيـــروس كورونـــا، تحصر طبيعـــة التأثير الذي 
لحـــق بالمواطنيـــن وأصحاب األعمـــال، ومداه 

وانعكاساته على أنشطتهم المختلفة.

وقـــال المديـــر التنفيـــذي لــــ “دراســـات” قتـــاده 
عبدالحميـــد زمـــان إن أزمـــة فيـــروس كورونـــا 
األخيـــرة أدخلـــت العالـــم عصـــًرا جديـــًدا يملي 
تحدياتـــه الخاصة، وأن اســـتجابة “دراســـات” 
المشـــهود لهـــا، تتواصل الســـتخالص الدروس 
والعبر، والخبرة فـــي التعامل مع هذه النوعية 
من األزمات، وجعل مملكة البحرين أكثر منعًة 

في مواجهة التحوالت العالمية.
وشـــدد زمان علـــى أهمية التعاون مـــع برنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائي، إذ يعطي المشـــروع 
زخًمـــا علـــى أســـاس المقارنـــة بين االســـتجابة 
البحرينية ومختلف حاالت التعامل مع الوباء 
على الصعيد العالمـــي، ما يتيح المجال إلثراء 
التجربـــة البحرينيـــة، ســـواًء عبـــر اســـتفادتها 
مـــن التجـــارب األخـــرى، أو تقديمهـــا لنموذجها 
بوصفـــه إحدى محطات النجاح التي يمكن أن 

تستثمر دول العالم بعض دروسها.

وأشـــار الممثل المقيـــم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في مملكة البحرين، ستيفانو بتيناتو، 
إلى “دوام استفادة السياسة العامة الجيدة من 
األدلة الســـليمة على أرض الواقع. لهذا السبب 
اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  يســـتثمر 
مضنيـــة  تقييمـــات  مجموعـــة  فـــي  المـــوارد 
وشاملة لآلثار االجتماعية واالقتصادية حول 
العالـــم، ويشـــمل ذلـــك مملكـــة البحريـــن، وفي 
الوقـــت الذي اســـتجابت فيه حكومـــة المملكة 
بســـرعة وحزم تجاه الجائحـــة، خصوصا على 
الجبهـــة الصحية، ومن خالل موارد اقتصادية 
إضافيـــة وإعانـــات للســـكان، فإننـــا نعتقـــد أن 
التحليـــالت المكملـــة التـــي تنظر قدًمـــا، كالتي 
ســـتجرى بصورة مشـــتركة بيـــن برنامج األمم 
المتحـــدة اإلنمائـــي ومركز )دراســـات(، ســـوف 
تثري صياغة السياسات المستقبلية المصممة 

لتلبية احتياجات السكان”.

كما أكد بتيناتو أهمية هذه المنصة في التركيز 
الجائحـــة،  مـــن  األكثـــر تضـــرًرا  الفئـــات  علـــى 
والتعلم مـــن تجاربهم ورؤاهم، وضمان إمكان 
إضافـــة مزيد مـــن الحلول إلى قائمـــة األفعال، 
علـــى  الجائحـــة  مـــن  والتعافـــي  لالســـتجابة 
األصعـــدة االجتماعية واالقتصاديـــة والبيئية، 
المطـــورة  لآلليـــات  ســـيضيف  الـــذي  األمـــر 
للتحديـــات  للتصـــدي  والوقايـــة  للجهوزيـــة 

المماثلة التي قد تقع مستقباًل.
يذكر أن المشـــروع ســـيتضمن أنشـــطًة بحثيًة 
منوعة، تقوم على أسس علمية رصينة، تشمل 
إجـــراء عـــدد مـــن المســـوحات الوطنية بشـــأن 
موضوعـــات مختلفـــة تتعلـــق بأزمـــة جائحـــة 
social dis- االجتماعـــي  كالتباعـــد  )كورونـــا، 

 ،)tele-medicine( والعالج عن بعد ،)tancing
 ،)distance learning( بعـــد  عـــن  والتعليـــم 

.)remote work( والعمل عن بعد

المنامة - “دراسات”
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

القضيبية - مجلس الشورى

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميـــل حميدان، عضـــو مجلس النواب، 
فاضل السواد، أمس الثالثاء، وذلك في 
مكتبه، وبحث معه سبل تعزيز التعاون 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
الخدمـــات  تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا 
المتنوعـــة التـــي تقدمها الـــوزارة لجميع 

فئات وشرائح المجتمع.
وأكـــد حميـــدان اســـتمرار وزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعية فـــي توفير فرص 

العمـــل للمواطنين، وتأكيد اســـتقرارهم 
الوظيفي في مختلف الظروف، وكذلك 
مواصلـــة تعزيـــز الحمايـــة االجتماعيـــة 
وتنميـــة األســـر وتمكينهـــا اقتصاديًا من 
أجل رفع مستواها المعيشي عبر توفير 
كافـــة اإلمكانيـــات لها، الفتًا إلـــى أهمية 
التعـــاون القائـــم مع مجلـــس النواب في 
تطوير التشـــريعات الالزمة التي تســـهم 
في االرتقـــاء بمجاالت العمـــل والرعاية 

االجتماعية.

أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي 
أن اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 
اليوم الثاني عشـــر من أغسطس من كل 
عـــام، يمثل محطة للوقـــوف على الدور 
الالفـــت الـــذي يضطلع به شـــباب مملكة 
البحريـــن، ودورهـــم المشـــهود في دعم 
المسيرة الوطنية نحو التقدم واالزدهار 

بقيادة جاللة الملك.
وأشـــار العرادي إلـــى أن مملكة البحرين 
ومـــا  شـــبابها،  جهـــود  بفضـــل  قـــادرة 
وإمكانـــات  طاقـــات  مـــن  يقدمونـــه 
لتجاوز التحديـــات والصعوبات وتذليل 
العقبـــات، خصوصـــا فـــي ظـــل الظروف 

الراهنة لجائحة كورونا كوفيد 19.
التـــي  والمبـــادرات  البرامـــج  أن  وأكـــد 
يرعاهـــا ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار 
األمـــن الوطني رئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، دائما ما تؤتي أكلها، 

وتعطي ثمارهـــا، وتترك أثرها الملموس 
لـــدى قطاع الشـــباب، الذي شـــهد بفضل 
جهود سموه تقدما كبيرا على المستوى 
ترجمـــة  وذلـــك  والخارجـــي،  المحلـــي 

للتوجيهات والرؤى الملكية السامية.
برامـــج  مواصلـــة  ضـــرورة  إلـــى  ودعـــا 
الدعم للشباب، ورفع مستوى كفاءتهم، 
وتأهيليهـــم للمســـاهمة في رفـــد الوطن 
فـــي مجاالتـــه وقطاعاته كافـــة باألفكار 
والجهـــود الراقيـــة، ومســـاعدتهم علـــى 

االبتكار واإلبداع.

حميدان: تنمية األسر وتمكينها اقتصاديا

العرادي: البحرين قادرة بشبابها على تجاوز التحديات

البحرين مقرا لالتحاد العالمي لـ “الصغيرة والمتوسطة” 
اللجنـــة التأسيســـية برئاســـة الشـــعلة تبحـــث اســـتكمال إجـــراءات التســـجيل

تواصــل اللجنــة التأسيســية لالتحــاد العالمــي لمنظمات المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة )اليونيســمو( اجتماعاتها عن ُبعد برئاســة وزير العمل والشــؤون 
االجتماعيــة األســبق عبدالنبــي الشــعلة؛ بغــرض إنهــاء اإلجــراءات المتعلقــة 

بتسجيل االتحاد وذلك بعد اختيار مملكة البحرين مقًرا دائًما له.

وصـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
العـــام لالتحـــاد  البحرينيـــة والمنســـق 
عبدالحســـن الديري بأن فكرة تأسيس 
هـــذا االتحـــاد مـــرت بمراحـــل عديـــدة 
ومـــن خالل اتصـــاالت دولية واســـعة؛ 
بهدف ضمان وتعزيز دور هذا االتحاد 
في مجال المساندة لتوفير المزيد من 
فرص العمل وتطوير بيئة األعمال من 
خالل دعم قطاع المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في مختلف دول العالم.
وتتكـــون اللجنـــة التأسيســـية لالتحاد 
مـــن أكثـــر مـــن 20 خبيـــرا ومتخصصا 
في مجال دعم ريادة األعمال وتنمية 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
ينتمون إلى 11 دولة ويمثلون القارات 

الست حول العالم.
وأضاف الديري أن هذه المبادرة لقيت 
ترحيًبـــا ودعما واســـعين مـــن مختلف 
الجهـــات المعنيـــة والمختصـــة إيماًنـــا 
منهـــا بأهميـــة الـــدور الـــذي ســـيضطلع 
بـــه هـــذا االتحاد فـــي مجـــال النهوض 
بالجهود المبذولة؛ لتنمية وتعزيز دور 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
كمكونـــات فاعلة للحركـــة االقتصادية 
والتجاريـــة وكمولـــد للمزيد من فرص 
العمـــل التـــي قدرتهـــا منظمـــة العمـــل 
الدوليـــة بواقع 70 % من فرص العمل 
المتوفرة، كما قدرت المنظمة الحاجة 
إلـــى خلـــق نحـــو 600 مليـــون وظيفة 
سيحتاجها العالم بحلول العام 2030، 
وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
سيكون لها دور كبير لخلق واستيعاب 
أن  كمـــا  الوظيفيـــة،  الفـــرص  هـــذه 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
تشكل نسبة تفوق 90 % من مجموع 
المؤسســـات العاملـــة في الســـوق على 

المستوى العالمي.
وأشـــار إلـــى أن المؤسســـين لالتحـــاد 
يفضلـــون اختيار مملكة البحرين مقًرا 
لهـــذا االتحـــاد المتميـــز؛ نظـــًرا لموقعها 
الجغرافـــي وللسياســـات االقتصاديـــة 
الحـــرة  الســـوق  وقوانيـــن  المرنـــة 
التـــي تتبعهـــا المملكـــة والســـيما فـــي 
مجـــال دعـــم ريـــادة األعمـــال وقطـــاع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما 
تتمتـــع بـــه مـــن ســـمعة ومكانـــة دولية 

مرموقة.
وبمناســـبة هـــذا اإلنجاز الدولـــي الذي 
يضاف إلى إنجـــازات مملكة البحرين، 
فقـــد تقـــدم الديـــري بخالـــص التهاني 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  إلـــى  القلبيـــة 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
الـــوزراء  مجلـــس  ورئيـــس  خليفـــة، 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلس الوزراء  صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حيث إنه وبفضل البرامج والسياسات 
والمبادرات الريادية والسيما المتعلقة 
بدعـــم االقتصاد وتطوير بيئة األعمال 
التـــي تتبناها الحكومـــة وما توليه من 
دعـــم لمنظمـــات المجتمـــع المدني في 
المملكة استطاعت البحرين أن تحقق 
مثـــل هـــذه اإلنجـــازات النوعيـــة علـــى 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه المبـــادرة انبثقت 
كأحـــد أهـــم التوصيات الــــ 23 للمؤتمر 
العالمـــي  لليـــوم  الثامـــن  الســـنوي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
جمعيـــة  نظمتـــه  والـــذي   2020
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
البحرينيـــة مؤخـــًرا خالل شـــهر يونيو 

الصناعـــة  وزيـــر  برعايـــة  الماضـــي 
والتجـــارة والســـياحة زايـــد الزيانـــي، 
لقطـــاع  الداعميـــن  أبـــرز  مـــن  وهـــو 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
في البحرين منـــذ توليه حقيبة وزارة 
2014 وال  العـــام  الصناعـــة والتجـــارة 
هـــذه  مثـــل  دعـــم  فـــي  جهـــدا  يدخـــر 
المشـــاريع  مـــن  وغيرهـــا  المبـــادرات 
التـــي قامت الجمعيـــة بتنظيمها خالل 
الســـنوات الماضية، مثنًيـــا في الوقت 
ذاتـــه على الدعم الالمحـــدود من قبل 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
وعلـــى رأســـها الوزير جميـــل حميدان 
الـــذي ال يتوانـــى عـــن تقديـــم الدعـــم 
المطلـــوب لمختلـــف أنشـــطة وبرامـــج 
الجمعيـــة وجميـــع منظمـــات المجتمع 

المدني في المملكة. 
االتحـــاد سيســـعى  أن  الديـــري  وأكـــد 
الجهـــات  مـــع  والتنســـيق  للتعـــاون 
المختصـــة فـــي كل دول العالم بما في 
ذلك وزارات العمـــل ووزارات التجارة 
إلـــى  التجاريـــة  والغـــرف  والصناعـــة 
جانب التعاون والتنســـيق مع الهيئات 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمنظمـــات 
المختصة في هذا المجال مثل منظمة 
العمـــل الدوليـــة فـــي جنيـــف ومنظمة 

الصناعيـــة  للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم 
وغيرهم من المنظمات العالمية وذلك 
التـــي ســـتعمل  الفـــروع القاريـــة  عبـــر 
بالتنســـيق الوثيق مـــع األمانـــة العامة 
في المقر الرئيـــس لالتحاد في مملكة 

البحرين.
وفـــي ختـــام تصريحه أّكـــد الديري أن 
عـــن  اجتماعاتـــه  ســـيواصل  االتحـــاد 
ُبعد، حيث من المقرر انعقاد االجتماع 
أغســـطس  شـــهر  نهايـــة  قبـــل  الرابـــع 
الجـــاري؛ لمناقشـــة الترتيبـــات الالزمة 
التاســـع  الســـنوي  المؤتمـــر  لتنظيـــم 
لليـــوم العالمـــي للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة العـــام المقبـــل 2021 في 
مملكـــة البحرين، إضافة إلى مناقشـــة 
مقترح افتتاح الفـــروع القارية، حيث 
تقدم مندوبو القـــارة األوروبية بطلب 
افتتـــاح فـــرع المقـــر القـــاري األوروبي 
لالتحـــاد في مدينة بروكســـل ببلجيكا 
خـــالل العـــام المقبـــل وذلـــك كخطـــوة 
مستقبلية يليها افتتاح فروع القارات 
األخـــرى، وهـــذا باإلضافـــة إلـــى عـــدة 
مواضيع أخرى ســـيجري بحثها خالل 
االجتمـــاع وســـط تفـــاؤل وتفاعل من 

جميع األعضاء المؤسسين.

عبدالنبي الشعلة

علي العرادي

عبدالحسن الديري

المنامة - جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

“األهلية”: نطمح لتخريج كفاءات بمجال تقنية المعلومات
دعت عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات 
بالجامعـــة األهلية وســـن عواد خريجي 
المرحلة الثانوية المتميزين إلى التوجه 
نحـــو التخصصات والبرامـــج الجامعية 
التـــي تتزايـــد الحاجـــة إليها في ســـوق 
العمـــل وأهمهـــا تكنولوجيـــا المعلومات 
واألنظمة الموزعة والوسائط المتعددة 
أن جائحـــة  إلـــى  منوهـــة  )الملتميديـــا( 
“كوفيـــد 19” عـــززت من أهمية دراســـة 
بالتكنولوجيـــا  المتصلـــة  التخصصـــات 
وتقنيـــة المعلومـــات، إذ تتزايـــد حاجـــة 
والســـوق  البحرينيـــة  العمـــل  ســـوق 
التخصصـــات  لهـــذه  عمومـــا  العالميـــة 
مـــع األخـــذ باالعتبـــار البنيـــة التحتيـــة 
المتقدمـــة لتقنية المعلومات في مملكة 
البحرين والتـــي تؤهلها للعب دور كبير 
فـــي هـــذا القطـــاع إقليميـــا ودوليـــا في 

الوقت الحاضر والمستقبل.
وقالـــت عواد في تصريـــح صحافي إن 
خريجـــي الثانويـــة العامـــة درجوا على 
تفضيـــل مجـــاالت معينـــة مثـــل الطـــب 
والهندســـة وهـــي مجـــاالت ال نقلـــل من 
أهميتها وحيويتها، ولكن يمكنهم إنجاز 
الكثيـــر أيضا فـــي مجـــاالت تكنولوجيا 
دورهـــا  يتنامـــى  التـــي  المعلومـــات 
وأهميتها يوما بعد يوم وبشكل سريع.

تكنولوجيـــا  كليـــة  اســـتعداد  وعـــن 

المقبـــل  الدراســـي  للعـــام  المعلومـــات 
2020 - 2021، أكـــدت عميـــدة الكليـــة 
بالجامعـــة األهلية إلى اســـتعداد الكلية 
الطلبـــة  مـــن  فـــوج  الســـتقبال  التـــام 
المســـتجدين في برامـــج البكالوريوس 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  فـــي 

والبكالوريـــوس فـــي الملتميديا وكذلك 
الماجســـتير في تكنولوجيا المعلومات، 
إذ إن بـــاب القبـــول فـــي برامـــج الكليـــة 
ما يـــزال مفتوحا، مشـــددة على انحياز 
برامـــج الكلية لتقديم دراســـات نظرية 
للمشـــكالت  حلـــوال  تقـــدم  وعمليـــة 
المتوقعـــة  التكنولوجيـــة  والتحديـــات 
في ســـوق العمل، حيث تحرص الكلية 
علـــى اســـتيعاب برامجها لطيف واســـع 
مـــن المهـــارات التي تمتد مـــن البرمجة 
إلـــى تصميـــم  المشـــروعات  إلـــى إدارة 
وهندســـة البرامـــج المعلوماتيـــة وأمـــن 

المعلومات والتشبيك.
وأشـــارت إلـــى أن جميـــع برامـــج الكلية 
حائـــزة على تقديـــر “جديـــر بالثقة” في 
هيئـــة  عـــن  الصـــادرة  التقييـــم  نتائـــج 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب والمعتمدة 
مـــن مجلس الـــوزراء، فـــي الوقت الذي 

تضـــم فيه الكلية مجموعـــة من العلماء 
والمتخصصيـــن فـــي أمـــن المعلومـــات 
والـــذكاء االصطناعـــي وأتمتـــة التعليم 
والتطبيقـــات الهاتفيـــة وأنظمة المواقع 
والبيانـــات الضخمـــة، وهـــو مـــا يســـاعد 
الطلبـــة علـــى التمكـــن مـــن العديـــد مـــن 
المهارات التقنية الحديثة والمستجدة.
وأكـــدت أن كلية تكنولوجيا المعلومات 
تطمـــح إلى إعداد جيـــل من الخريجين 
البحرينيين المحترفين في تكنولوجيا 
الخـــروج  علـــى  القادريـــن  المعلومـــات، 
دائـــرة  مـــن  والمنطقـــة  بالبحريـــن 
واســـتقبالها  التكنولوجيـــا  اســـتهالك 
فقـــط إلـــى الدائـــرة األوســـع المشـــتملة 
تطـــور  فـــي  الفاعلـــة  المســـاهمة  علـــى 
التكنولوجيا ومهاراتها، بما يعود بالنفع 
علـــى البحريـــن واقتصادهـــا ونهضتهـــا 

العلمية عموما.

تكنولوجيـــا  دراســـة  أن  وأوضحـــت 
المعلومات تتصاعد أهميتها واالحتياج 
إليهـــا، خصوصـــا أن العالم صـــار يواجه 
في الســـنوات األخيرة تهديدات رقمية 
وحروبـــا  مســـبوقة  وغيـــر  متطـــورة 
لـــم نشـــهد لهـــا مثيـــال، لهـــا  إلكترونيـــة 
تداعياتهـــا التنمويـــة االقتصاديـــة ممـــا 
جعـــل أمـــن تقنيـــة المعلومـــات يتطلب 
اســـتراتيجيات متطـــورة جدا ويشـــكل 

جزء مهما من البنية التحتية للبلدان.
وتعمل كلية تكنولوجيا المعلومات في 
الجامعـــة األهلية برؤية واضحة تتمثل 
في إعـــداد خريجين من ذوي المهارات 
االحترافيـــة والمؤهليـــن تأهيـــال عاليـــا 
في مجال تكنولوجيـــا المعلومات ممن 
يتمتعـــون بمهـــارات عاليـــة فـــي جميـــع 
أوجـــه ومجـــاالت المعلوماتيـــة بما في 

ذلك البرمجيات والبرمجة والتصميم.

المنامة - الجامعة األهلية

وسن عواد

الجائحة عززت 
من أهمية 

دراسة تخصصات 
التكنولوجيا
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600 ملـيــــون وظيـفـــة يحـتـــاجــهـــا 
العـالـم بحلــــول 2030
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قــال صاحــب مركــز النخيل للياقة، إن أصحاب النوادي الرياضية بانتظار التعليمات واإلرشــادات الصادرة من الجهة 
المعنية عند افتتاح الصاالت في 6 أغسطس المقبل بعد إغالق 5 أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضـــح أنـــه تم تحديد عـــودة افتتاح 
النـــوادي الرياضيـــة فـــي 6 أغســـطس، 
مشـــيًرا إلـــى أن المركز قد بـــدأ بتجهيز 
الموظفيـــن  مـــع  لالحتـــرازات  مبدئـــي 
والتشـــديد علـــى التباعـــد فيمـــا بينهـــم 

وبين الزبائن أيضا.
وعـــن الفتـــرة الماضيـــة، أكد أنه ســـيتم 
تعويـــض جميـــع الزبائـــن بنفـــس المدة 

دون احتساب أية رسوم إضافية.
مـــن جانبه، قال المحامي محمود ربيع، 
إنه من المفترض أن يكون هناك نســـبة 
وتناسب في األمر إذ من غير المنطقي 
أن يتحمـــل صاحـــب الصالـــة مـــا حصل 
وأن يرجـــع كل المبلـــغ للزبـــون، وأيضـــا 

ال يمكـــن أن يكـــون الزبون قد دفع مبلغ 
االشـــتراك ولم يســـتطع الذهاب وأيضا 
يخســـر المبلغ. وأوضح أنـــه يجب أخذ 

مبـــادئ العدالة واإلنصـــاف وأن يتوزع 
العـــبء بيـــن صاحـــب المركـــز الصحي 
والزبـــون إذ إن االثنيـــن ال ذنب لهم بما 
ا بين  حصل، ويفضل حل الموضوع وديًّ
الطرفين بالتصالح والتفاهم أفضل من 

اللجوء إلى ساحات المحاكم.

المحامي محمود ربيع

مالــك نــاٍد يشــير لتعويــض األعضــاء عــن الفتــرة الماضيــة
هل يخسر زبائن “الجمات” أشهر اإلغالق؟ ربيع: تفاهموا ودّيا

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
للمباحث واألدلة الجنائية بأن شرطة 
إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية 
اآلداب العامـــة تمكنـــت مـــن القبـــض 
علـــى 9 أشـــخاص بينهـــم 3 نســـاء إثر 
تورطهم بجريمة لعب القمار في شقة 

بمنطقة المنامة.
وأوضـــح أنـــه بنـــاًء علـــى المعلومـــات 
الـــواردة، تـــم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحري، والتي أســـفرت عن تحديد 
هويـــة المذكوريـــن والقبـــض عليهـــم، 
إذ تـــم تحريـــز المضبوطـــات والمبالغ 

المالية التي كانت بحوزتهم.
وأشـــار المديـــر العـــام لـــإدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنه 
جار اســـتكمال اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة؛ تمهيـــدا إلحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

القبض على 9 
أشخاص بتهمة 

لعب القمار

موظف بـ“الجعفرية” يعيل 5 أبناء بال راتب منذ 3 أشهر
مســـبق إخطـــار  دون  أجـــري  قطعـــت  اإلدارة  لــــ“^”:  المواطـــن 

شـــكا موظـــف يعمـــل ســـائقا بقســـم 
األوقـــاف  إدارة  لـــدى  الصيانـــة 
الجعفرية امتنـــاع اإلدارة عن صرف 
مســـتحقاته لـ 3 أشهر متواصلة دون 

مبرر.
وذكـــر في حديثه لـ”البالد” أن اإلدارة 
تجاهلت وضعه اإلنســـاني بإحجامها 
عـــن صـــرف رواتبـــه منـــذ شـــهر مايو 
وحتـــى اليـــوم؛ إذ إنـــه يقطـــن شـــقة 
باإليجـــار ويعيـــل 5 أبنـــاء، رغم عدم 
وجود أي مبررات تمنع صرف أجره. 
وقال إنه ومع بدء تطبيق اإلجراءات 
االحترازية في المملكة لمنع انتشـــار 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، طلب 
منـــه مســـؤول قســـم الصيانـــة العمل 
عن بعـــد دون الحاجـــة لحضوره إلى 

مبنـــى اإلدارة، وهو ما قام به بالفعل، 
وتـــم صـــرف أجـــره لقـــاء عملـــه على 
هـــذا النحو حتى شـــهر مايـــو. ولفت 

إلـــى أنـــه وبعـــد توقـــف صـــرف راتبه 
عمد إلى متابعـــة الحضور إلى موقع 
العمل، خشية من استغالل عمله عن 

بعد، والذي جاء بطلب من مســـؤوله 
المباشـــر؛ لتبريـــر وقف صـــرف راتبه، 
فيما ال تزال اإلدارة رغم ذلك تماطل 
فـــي صـــرف مســـتحقاته وتمتنع عن 
الجلوس معه لبيان أســـباب امتناعها 
عن صـــرف راتبه، إلى جانب تجاهله 
مـــن قبل مســـؤوليه وعدم إســـناد أي 

مهام له.
إلـــى  اإلدارة  الصحيفـــة  عبـــر  ودعـــا 
التزامهـــا بصرف مســـتحقاته إضافة 
أجـــره  فـــي صـــرف  االســـتمرار  إلـــى 
معـــه  والجلـــوس  اعتيـــادي،  بشـــكل 
لبحث األســـباب والمبررات، الســـيما 
أن القرار الذي اتخذ بوقف الراتب تم 
دون مراعـــاة التدرج فـــي الجزاءات 

في حال وجود مبرر لذلك.

المنامة - وزارة الداخلية

لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  أهــابــت 
الــــفــــســــاد واألمــــــــــن االقــــتــــصــــادي 
واإللكتروني بالمواطنين والمقيمين 
إعالنات  وراء  االنسياق  عــدم  إلــى 
ــتــداول  لــالســتــثــمــار فــي شــركــات ال
تضمن  ال  ــي  ــتـ والـ اإلنـــتـــرنـــت  ــر  عــب
الشركات  لــهــذه  المستثمر  وصـــول 
إلى  اإلدارة  وأشــارت  لضمان حقه. 
أنـــه لــوحــظ مــؤخــرا نــشــر إعــالنــات 
وهمية  واستثمار  تــداول  لشركات 
عن طريق طلب الدخول إلى رابط 
بملء  فيه  والتسجيل  إلكتروني 
الشخصية  بالمعلومات  اســتــمــارة 
من  اإلدارة  ــذرت  ــ وحــ لــلــضــحــيــة. 
سيتم  إذ  الشركات،  لهذه  الترويج 
حيال  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ 
التنويه  ــود  تـ ــهــا، كــمــا  ل ــروج  ــ ي مــن 

ــج الـــخـــدمـــات  ــ ــروي ــ بـــــأن نـــشـــاط ت
الـــمـــالـــيـــة لــلــمــقــيــمــيــن فــــي مــمــلــكــة 
الخدمات  ضمن  يــنــدرج  البحرين 
بموجب  للرقابة  الخاضعة  المالية 
المركزي  البحرين  مصرف  قــانــون 
 ،2006 لسنة  المالية  والمؤسسات 
المستهلكين  توعية  على  وحرصا 
األعمال  تلك  مثل  من  وتحذيرهم 
على  اإلدارة  تــشــدد  واألنـــشـــطـــة، 
ــات  ضـــــرورة تـــوخـــي أقـــصـــى درجــ
الــوقــوع في  الحيطة والــحــذر مــن 
أو  المساهمة  أو  االستثمار  مخاطر 
في  مبالغ  بأي  التداول  أو  التعامل 
األوراق  وأعـــمـــال  أنــشــطــة  مــن  أي 
المالية أو العمالت األجنبية مع أي 
مؤسسات  أو  أشخاص  أو  شخص 
مــن  ــد  ــأكــ ــ ــت ــ ال دون  ــات  ــ ــركـ ــ شـ أو 

حصولهم على التراخيص.

“الداخلية” تحذر من إعالنات 
لشركات استثمار وهمية

فتح باب التطوع في التجارب السريرية الثالثة
بـــدءا مـــن اليـــوم ويســـتهدف 6000 ممـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 18 عاًمـــا

أعلنـــت إدارة الصحـــة العامة بـــوزارة الصحة عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل للتطـــوع االختيـــاري فـــي 
التجارب السريرية الثالثة للقاح “كوفيد 19” غير 
النشـــط والمدرجـــة تحـــت مظلة منظمـــة الصحة 
العالمية من خالل المنصة الوطنية للتطوع بدًءا 

من اليوم.
وكشـــفت الـــوزارة عـــن أن بـــاب التطوع ســـيكون 
مفتوًحـــا أمـــام 6000 متطـــوع ومتطوعـــة ممـــن 
تزيـــد أعمارهـــم عـــن الــــ 18 عاًمـــا، مشـــيرًة إلـــى 
للتجـــارب  التطـــوع  فـــي  الراغبيـــن  علـــى  أنـــه 
الســـريرية زيـــارة رابط المنصـــة الوطنية للتطوع 
)volunteer.gov.bh / /:https(، وســـيقوم الفريـــق 
المتطوعيـــن  مـــن  المتقدميـــن  بمتابعـــة  الطبـــي 
للترتيـــب بشـــأن آلية خضوعهـــم لعمليـــة التقييم 
الصحية قبل االنضمام للتجارب السريرية للقاح، 

وفًقا لالشـــتراطات الصحيـــة للمتطوعين، منوهًة 
بأن ذلك سيتم بحسب البروتوكول المعتمد.

يذكر أن طريقة تصنيع هذا اللقاح تعد من الطرق 
المتعـــارف عليهـــا ســـابًقا والمعتمـــدة مـــن منظمة 

الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات. 

وتأتـــي مرحلـــة التجـــارب الســـريرية الثالثـــة في 
مملكة البحرين بعد نجـــاح وتبيان فاعلية وأمان 
المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة فـــي الصيـــن، إذ إن 
اللقاح نجح في اجتيـــاز المرحلتين من التجارب 
دون أن يتسبب في أي آثار ضارة. وتعد التجربة 
الســـريرية التـــي تقوم بهـــا البحريـــن متوازية مع 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، وســـتضم في 
وقت الحق دول أخرى أعلنت انضمامها للتجارب 
الســـريرية علـــى موقـــع ســـينافورم اإللكترونـــي.
وبينت الـــوزارة أن المرحلة الثالثـــة من التجارب 
الســـريرية للقـــاح اعُتمـــدت مـــن الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وستركز على 
اختبـــار فاعلية وكفـــاءة اللقاح، إذ ســـيتم إجراء 
التجارب عبر اختيار عشـــوائي الختبارات اللقاح 

الجديد الذي يعد لقاحًا معطاًل وخاماًل.

 الجفير - وزارة الصحة

الوالد معوق.. والوالدة مريضة.. واألسرة تنتظر بيت العمر
بســـنين،  الســـتين  والـــدي  “تجـــاوز 
وهـــو معـــوق مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصة، وأصبحت معاناته أكبر من 
مـــن إعاقته وســـنه الكبيـــر، أصبحت 
معاناتـــه هًمـــا يعيشـــه كل يـــوم منـــذ 
بزوغ الشـــمس وحتـــى غروبها، وهو 
ينتظـــر بيـــت اإلســـكان، الـــذي يبـــدو 
أنه لن يراه فـــي ظل وضعه الصحي 
الصعب الذي يعيشـــه وتعيشـــه معه 
والدتي المريضة، التي لم تعد قادرة 
علـــى النهوض والمشـــي إال بصعوبة؛ 
المفاصـــل  وآالم  الديســـك  بســـبب 

المبرحة، ولكن ال حياة لمن تنادي”.
أبنـــاء منطقـــة  مـــن  يـــروي مواطـــن 
الســـنابس معاناته لــــ “البالد”، ويقول 
“في معاناة جمعت المرض واإلعاقة 

لم ترحم والدي الكبيرين في الســـن، 
زادتهمـــا قهـــرا فتـــرة انتظـــار طويلة 
للحصول على وحدة سكنية، ونحن 
أبنـــاء منطقة الســـنابس في كل مرة 
نحصـــل فيهـــا علـــى وعد مـــن وزارة 
اإلســـكان بســـبب الظـــروف الصحية 
التـــي يعانـــي منهـــا والـــدي ووالدتي 
الطبيـــة  التقاريـــر  فـــي  والمثبتـــة 

والموثقة لدى الوزارة”.
ويقول بمعاناة شـــديدة “نســـكن في 
شـــقة فـــي الـــدور الثانـــي؛ ولذلـــك ال 
يســـتطيع والـــدي ووالدتـــي الحركـــة 
لعدم قدرتهما على الركوب والنزول 
عبر الدرج، وهذه بالنسبة لهم معاناة 
يومية متواصلة ومن سنين طويلة، 
الذيـــن  أبناؤهـــم  ناهيـــك عنـــا نحـــن 

تجاوزت أعمارنا ســـن الزواج، ولكننا 
غيـــر قادريـــن لعـــدم توافـــر الســـكن 

المالئم”.
ويضيـــف “وبعد الكثير مـــن التقارير 
التـــي  المســـتندات  جميـــع  وتوفيـــر 
طلبتها الوزارة، وعدتنا الوزارة ببيت 
بمنطقة الســـنابس، ولكننا لم نحصل 
ببيـــت  البشـــارة  جـــاءت  ثـــم  عليـــه، 
بالشـــمالية ولكننـــا لـــم نحصـــل عليه 

أيضا، وأخيًرا قالوا ستحصلون على 
بيت بالرملي، ولكننا لم نحصل عليه، 
ونحن لدينا طلب بصفة االستعجال، 
وبعـــد طول انتظـــار ووعـــود حصلنا 
على وحدة سكنية في منطقة شرق 
ســـترة، وتفاجأنا بأنهـــا مدينة لم تبن 
بعد، ولم يجهز فيها أي شـــيء، وهذا 
يتنافى تماما مع طلب حصولنا على 

وحدة سكنية بصفة االستعجال”.
علينـــا  أخـــرى  مـــرة  “اآلن  ويكمـــل 
وربمـــا  طويلـــة،  لســـنين  االنتظـــار 
ستكون أكثر من التي انتظرناها بعد 
كل هذه الوعـــود، وقد تغمض عيون 
أبي وأمي قبل أن يتحقق أملهما في 

بيت اإلسكان”. 
لـــدى  الطلـــب  صاحـــب  )معلومـــات 

المحرر(

مواطن من 
السنابس يروي 

لـ “البالد”: نسكن 
بشقة في الدور 

الثاني
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المنامة - النيابة العامة

علـــي  العـــام  النائـــب  وكيـــل  صـــرح 
الصغـــرى  المحكمـــة  أن  الجاســـم 
أمـــس،  أصـــدرت حكمهـــا  الجنائيـــة 
فـــي قضيـــة قيـــام أحد األشـــخاص 
بنشر تغريدة على برنامج التواصل 
تتضمـــن  “تويتـــر”،  االجتماعـــي 
تحريًضـــا على إثـــارة الفتنة وبغض 
طائفـــة مـــن النـــاس علـــى نحـــو من 
إذ  العـــام،  بالســـلم  المســـاس  شـــأنه 
ومعاقبتـــه  المتهـــم  بإدانـــة  قضـــت 

بالحبـــس لمـــدة 6 أشـــهر مـــع النفاذ، 
وذلـــك عمـــا اســـند إليـــه مـــن اتهـــام 

لالرتباط، ومصادرة الهاتف النقال.
وأضـــاف الجاســـم أن النيابة العامة 
باشـــرت التحقيـــق فـــور تلقيها ذلك 
البالغ، إذ تم استجواب المتهم الذي 
أقـــر بقيامـــه بنشـــر التغريـــدة محل 
الواقعـــة، وأمرت بحبســـه احتياطًيا 
المحكمـــة  إلـــى  وإحالتـــه محبوًســـا 

التي أصدرت حكمها المتقدم.

حبس “مغرد” طائفي 6 أشهر

قال ســائق “التاكســي” عبدهللا أحمد هنون لـ “البالد” إن هنالك تناميا ملحوظا 
للعامليــن فــي المهنــة بشــكل غيــر قانونــي، مــن الجنســيات اآلســيوية ومــن 

البحرينيين أيضا، مستخدمين بذلك سياراتهم الخاصة وفي كل األوقات.

وأوضـــح هنـــون أن هـــذه الممارســـة 
تتســـبب فـــي إحـــداث الضـــرر البالـــغ 
علـــى أصحاب التكاســـي الرســـميين، 
الذيـــن يتلزمـــون بالقوانيـــن المعمول 
بهـــا فـــي مملكـــة البحريـــن، خصوصًا 
مع الظروف الحالية لجائحة كورونا، 
التي أضرت بهذا القطاع أسوة ببقية 
القطاعـــات الســـياحية واالقتصاديـــة 

األخرى.
وأكد أن هؤالء المخالفين يمارســـون 
مهنـــة األجـــرة مـــن دون رخصـــة فـــي 
وضح النهـــار وحتى أوقـــات متأخرة 
مـــن الليل، دون أن يبالـــوا بأحد، وأنه 
وغيـــره مـــن الســـائقين قامـــوا مـــرارا 
بتوثيـــق الكثيـــر من هـــذه التجاوزات 
االقتصـــادي،  القطـــاع  بهـــذا  المضـــرة 

دون أي نتيجة حاسمة تذكر.
وبيـــن أنهـــم موجـــودون فـــي الغالـــب 
بالمناطـــق المكتظة بالناس، خصوصا 
السياحية والتجارية النشطة، كشارع 
المعارض والجفير والقضيبية وشارع 

الزبـــارة، ويقومون بتوصيل األجانب 
والبحرينيين والعمال وحتى السياح 
إن وجدوا، وبأسعار مشابهة للمعمول 
بها، منها تسعيرة الدينارين للتوصيل 

من شارع المعارض إلى الجفير.
وتســـاءل هنـــون عـــن األســـباب التي 
تحـــول دون وضـــع الحلـــول النهائيـــة 
لهذه الظاهرة السيئة والمضرة بقطاع 
ســـائقي األجـــرة، خصوصا مـــع تزايد 
الضغوطـــات الماليـــة عليهـــم، ســـواء 
مـــن حيـــث تلبيـــة أقســـاط البنـــوك أو 
ســـداد االلتزامات المعيشـــية اليومية 
يتعثـــر  أمـــر  وهـــو  األوالد،  وطلبـــات 
مـــع االنخفـــاض الحـــاد فـــي مســـتوى 
منهـــا  مختلفـــة،  ألســـباب  المدخـــول 
ظاهرة الذين يمارسون المهنة بشكل 

مخالف للقانون، للتربح المالي.
وناشـــد هنـــون اإلدارة العامـــة للمرور 
اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة ضد 
هـــؤالء، وتنظيـــم الحمـــالت المرورية 

لضبطهم، ووقفهم عند حدهم.

سائق أجرة لــ “^”: 
المخالفون يقطعون أرزاقنا

إبراهيم النهام

زينب العكري

ربيع:المفترض 
أن يكون نسبة 
وتناسب باألمر

سيدعلي المحافظة

بدور المالكي



business@albiladpress.com 07

مليون دينار لتجهيز مكاتب “الوطني لإليرادات”
ــي ــم ــال ــع ال ــاري  ــ ــج ــ ــت ــ ال ــبـــحـــريـــن  الـ مـــركـــز  ــي  ــ ف ــق  ــ ــواب ــ 4 ط

طرح الجهاز الوطني لإليـــرادات مناقصة لتجهيز 
مكاتـــب لـ4 طوابـــق في مركـــز البحريـــن التجاري 
العالمـــي للجهـــاز، تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة، تم 
تعليـــق 5 عطاءات منها، وأقل عطاء بنحو مليون 
 ،)Murano Design & Build( لشـــركة  دينـــار 

وأكبرها بقرابة 1.5 مليون دينار.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فـــإن تجهيـــز 4 طوابق 
فـــي مركـــز البحريـــن التجـــاري العالمـــي لمكاتـــب 
خدمـــات  لتشـــمل  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز 
ميكانيكيـــة وأنظمة الصـــوت والفيديو وتركيبات 
الوصـــول واألمـــن وتركيـــب أجهـــزة اإلنـــذار مـــن 
الحريق واألسالك الكهربائية واإلضاءة وخدمات 
الخدمـــات  إلـــى  )باإلضافـــة  الداخلـــي  التصميـــم 

األخرى المذكورة في طلب تقديم العرض.
وأظهـــرت أحـــدث بيانات أن المجلـــس فتح أمس 
لإليـــرادات،  الوطنـــي  للجهـــاز  وحيـــدة  مناقصـــة 

عطـــاءات   5 تعليـــق  وتـــم  عطـــاء،   11 بإجمالـــي 
تقدمت للمناقصة.

فتـــح   2019 13 يونيـــو  بتاريـــخ  المجلـــس  وكان 
مناقصة لوزارة المالية واالقتصاد الوطني لتقديم 
خدمات استشارية خاصة بتجهيز مكاتب الجهاز 
الوطني لإليـــرادات لـ 3 طوابق في مركز البحرين 
التجاري العالمي تقدم إليها عطاءان أقلهما بقيمة 

10 آالف دينار واآلخر بنحو 64.3 ألف دينار.
ويعتبـــر الجهـــاز الوطنـــي لإليرادات مســـؤوال عن 
تســـجيل الخاضعيـــن للقيمـــة المضافـــة واالنتقاء 
والتزاماتهـــم لهـــا والتحقـــق من صحـــة اإلقرارات 
المقدمـــة وتقييـــم األمـــور ذات الصلـــة. كمـــا يقوم 
الجهـــاز بســـداد القيمـــة التـــي يمكـــن اســـتردادها 
وتحصيـــل أيـــة مبالـــغ مســـتحقة والقيـــام بأعمال 
التدقيـــق. إضافة لذلك، يختص الجهاز بالنظر في 
التظلمـــات والبت فيها ومتابعـــة وتنفيذ االمتثال 

بشكل مستمر.

اتفاقية “آيسدا” المصرفية االتفاقية الرئيسية 
للجمعية الدولية لمبادلة المشتقات )2-2(

ذكرنـــا في المقال الســـابق، أن اتفاقية “آيســـدا” من أهـــم االتفاقيات 
الماليـــة المحاســـبية المبرمـــة بيـــن البنوك مـــع البنوك األخـــرى أو مع 
العمـــالء. واتفاقية “آيســـدا” الرئيســـية صادرة مـــن الجمعية الدولية 
لمبادلـــة المشـــتقات. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المحاكم فـــي أمريكا 
وانجلتـــرا، طلبـــت من البنـــوك الحرص علـــى تقديـــم كل المعلومات 
المتعلقـــة باالتفاقية ألنها تحتاج لعناية خاصة ولتمكين العمالء من 

فهم وهضم االتفاقية قبل الدخول في متاهاتها. 
اتفاقية “أيســـدا” تتضمن جـــداول، يجب االطـــالع والموافقة عليها 
وادخال التعديالت التـــي يرى الطرف أنها تحقق مصالحه. وننصح 
األطراف المتعاقدة والبنوك، الحرص والتدقيق في الجداول وإعادة 
صياغتهـــا بمـــا يحقق ما يتطلع إليه. وهنا تأتي قيمة االســـتفادة من 

االتفاقية.
هنـــاك أحكام هامة في اتفاقية اآليســـدا تتناول “حاالت اإلخفاق أو 
الفشل في التنفيذ وحاالت إنهاء االتفاقية” ومن هذه الحاالت مثال 
الفشـــل في الســـداد أو التســـليم في التواريخ المتفق عليها أو فشل 
أحـــد األطراف في تنفيـــذ أي اتفاقية أو التزام أو خالفه، إذا لم يتم 
معالجة الوضع خالل فترة 30 يوما من تاريخ إرسال اإلنذار المعني 
بسبب اإلخفاق. ومن حاالت إنهاء االتفاقية مثال مخالفة القانون أو 
حدوث ظرف قاهر “فورس مجور” أو إنهاء االتفاقية بسبب الفشل 
فـــي التنفيـــذ أو اســـتحالة التنفيـــذ “فرستريشـــن”، وهـــذه األوضـــاع 
يعانـــي منهـــا الجميع اآلن بســـبب جائحـــة كورونا التي تســـببت في 
خلق صعاب ومشـــكالت قانونية ولوجستية عديدة. وعمليا تحدث 
خالفات حادة بين األطراف عند حدوث مثل هذه األمور في الواقع 
وذلك لتباين المواقف بين األطراف، ولذا من األصوب الوصول إلى 
تفاهـــم تام لموقف كل طرف أثناء مناقشـــة االتفاقية وذلك لتجنب 
االنزالق في ردهات المحاكم أو مراكز التحكيم، خاصة وأننا الحظنا 
أن المحاكم في هذه القضايا تميل إلى التقيد التام بحرفية نصوص 

األحكام الواردة في االتفاقية.
ال بد من اإلشـــارة إلى أنه وبالنســـبة للعمليات المصرفية اإلســـالمية 
فقد تم توقيع اتفاقية “التحوط الرئيســـية - هيدجنق” بين الســـوق 
المالية اإلسالمية الدولية و”اآليسدا”، وهذا األمر محبب بل ضروري 
ويســـير مـــع التطـــورات المطلوبـــة، ألنـــه سيشـــكل دفعـــة للعمليـــات 
المصرفيـــة اإلســـالمية ومنتجاتها كالمرابحة والمشـــاركة وغيرهما. 
وبصفـــة عامـــة نقـــول، إن “اتفاقيـــة التحـــوط الرئيســـية - هيدجنق” 
مشـــابهة لنموذج اآليســـدا “االتفاقية الرئيسية 2002”، مع الفرق في 
أن تطبيقها يتم في كل مكان وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية وفي 
منتجـــات الصيرفـــة اإلســـالمية، وربما يتم تطوير هـــذا العمل مع ما 
يطـــرأ مـــن تطورات وفق الممارســـة فـــي الصيرفة االســـالمية، ومن 
سار علي الدرب وصل. وكل هذه المنتجات ضرورية لتطوير المهنة 
المصرفية وكل النشاطات المرتبطة بها لخدمة كل عميل علي حدة 
وفق متطلباته وتطلعاته العملية. وهكذا تتطور الصناعة المصرفية 

لتقوم بدورها الريادي في تنمية المجتمع.

awarsama@waresamalc.com

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

ـــف األول ـــي النــصــــ ـــة 568 % فـــ ـــت بنـســبــــــ ارتفـعــــ

صافي أرباح “دلمون للدواجن” 

أعلنــت شــركة دلمــون للدواجــن عــن نتائجهــا الماليــة للنصــف األول من العــام الجاري 
2020 بصافــي أربــاح قدرهــا 584,086 دینــارا مقارنة مع صافي أربــاح قدرها 87,459 
دينارا لنفس الفترة من العام الماضي 2019، بنســبة ارتفاع قدرها 568 %، وذلك بعد 
اعتمــاد مجلــس اإلدارة المعلومــات الماليــة المرحليــة الموجــزة المراجعــة من مدققي 
حســابات الشــركة للنصــف األول مــن العــام 2020 فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 11 

أغسطس 2020.

وبلـــغ الدخل الشـــامل للفترة مبلـــغ 33,456 
دينـــارا   425,832 بمبلـــغ  مقارنـــة  دینـــارا 
مـــن العـــام الماضـــي وبنســـبة انخفـــاض 92 
%، إذ تـــم احتســـاب خســـائر غيـــر محققـــة 
للموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلة بمبلغ 
550,630 دينـــارا للعـــام الجـــاري مقارنة مع 
أربـــاح غيـــر محققـــة للموجـــودات الماليـــة 

بالقيمة العادلة بمبلغ 338,373 دینارا.
وأوضـــح رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن 
جمشـــير أن الســـبب في ارتفاع األرباح عن 
العام الماضي لنفس الفترة يعود إلى عوامل 
عـــدة، أبرزهـــا انخفـــاض التكلفـــة اإلنتاجية 
في جميع المصانع: المفرخة ومصنع العلف 

ومذبح الدجاج.
وبلغت إيرادات الشـــركة مـــن المبيعات في 
الفتـــرة الجاريـــة مبلـــغ 7,419,328 دينـــارا 
للفتـــرة  دینـــارا   7,894,517 بمبلـــغ  مقارنـــة 
نفســـها مـــن العـــام 2019، وذلـــك بانخفاض 
قـــدره 6 %، وبلغـــت تكلفـــة المبيعـــات فـــي 
دينـــارا   6,979,967 مبلـــغ  األول  النصـــف 
للفتـــرة  دينـــارا   7,682,627 بمبلـــغ  مقارنـــة 
نفسها من العام 2019 بانخفاض قدره 9 %. 
كما أن المصروفات التشـــغيلية في النصف 
األول مـــن العـــام الجـــاري بلغـــت 374,866 
دينـــارا مقارنة بمبلغ 352,680 دينارا للفترة 
نفســـها مـــن العام الماضـــي، إذ بلغـــت أرباح 
العمليات التشـــغيلية 456,048 دينار مقابل 
خســـارة مـــن العمليـــات التشـــغيلية قدرهـــا 
104,436 دینـــارا لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 

.2019
وفيمـــا يتعلق مجمـــل إیرادات الشـــركة من 
االســـتثمارات، فقـــد بلغـــت 138,227 دينارا 
مقابـــل 204,033 دينـــارا للفترة نفســـها من 

العام الماضي أي بانخفاض قدره 32 %.

وبلغ العائد األساســـي للسهم الواحد 19.09 
فلـــس في النصـــف األول من العـــام الجاري 
مقارنـــة بــــ 2.86 فلـــس للفتـــرة نفســـها مـــن 
العام الماضي وبزيادة قدرها 567 %. وبلغ 
مجمـــوع موجـــودات الشـــركة فـــي النصف 
األول من العام الجاري 14,995,430 دینارا 
مقارنـــة بــــ 15,155,273 دينـــارا كما في 31 

ديسمبر 2019 أي بانخفاض قدره 1 %. 
وبلغ مجموع حقـــوق الملكية 13,232,374 
دینـــارا فـــي النصـــف األول من العـــام 2020 
مقارنـــة بــــ 13,198,918 دینـــارا كما في 31 

ديسمبر 2019 وبزيادة قدرها 0.2 %.
العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  فتـــرة  وأثنـــاء 
الجاري، ارتفعت صافي أرباح الشـــركة إلى 
399,953 دينـــارا مقابل صافي أرباح بلغت 
57,795 دینـــارا في الفترة نفســـها من العام 
الماضـــي وبنســـبة 592 %. وبلغت مبيعات 
الشـــركة للربـــع الثاني من العـــام 2020 مبلغ 
3,609,407 دینـــارا مقارنـــة بــــ 3,967,691 
دینارا لنفس الفترة من العام 2019 وبنسبة 
تكلفـــة  وبلغـــت   ،%  9 قدرهـــا  انخفـــاض 
المبيعات في الربع الثاني 3,399,437 دینارا 
للفتـــرة  دینـــارا   3,774,083 بمبلـــغ  مقارنـــة 
نفســـها من العـــام 2020 بانخفاض قدره 10 
%. وبلغـــت أرباح العمليات التشـــغيلية في 
الربع الثاني 384,044 دينارا مقارنة بأرباح 
 29,017 للعـــام الماضـــي قدرهـــا  تشـــغيلية 
دینارا بنسبة ارتفاع 1224 %، وعليه ارتفع 
العائد األســـاس للسهم الواحد لنفس الفترة 
الجارية إلى 13.07 فلس مقابل 1.89 فلس 
للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 2019 أي بزيادة 

.% 592
وبلغ الدخل الشـــامل للربع الثاني من السنة 
الحالية 239,987 دینارا مقارنة بـ 230,032 

دينارا أي بزيادة قدرها 4 %.
وعلـــق جمشـــير أن جائحـــة كورونـــا أثـــرت 
الوطنـــي  االقتصـــاد  علـــى  ســـلبي  بشـــكل 
هـــذه  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  ككل،  والعالمـــي 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  أن  إال  الصعوبـــات 
وإدارتهـــا التنفيذيـــة على يقين أن الشـــركة 
التحديـــات  هـــذه  تخطـــي  باســـتطاعتها 
والصعوبـــات مدعومـــة بالقيـــادة الرشـــيدة 
لجاللة الملك، ورؤية صاحب السمو الملكي 
رئيس الـــوزراء، والتوجيهات الســـامية من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد النائب 
الحكومـــة  ودعـــم  الـــوزراء،  لرئيـــس  األول 
فـــي  المتمثـــل  الخـــاص  للقطـــاع  الرشـــيدة 
الحزمـــة الماليـــة مما خفـــف اآلثار الســـلبية 

لجائحة كورونا.
وصـــرح المديـــر العـــام للشـــركة عبدالهـــادي 
میرزا أن الشركة اتخذت جملة من التدابير 
االحترازيـــة فيمـــا يتعلـــق بجائحـــة کورونا 
العمليـــات  اســـتمرار  لضمـــان  19(؛  )كوفيـــد 
اإلنتاجيـــة وتزويد الســـوق بمنتـــج الدجاج 
الطـــازج، انطالقا من توجيهـــات وتعليمات 
الفريـــق الوطني للتصدي لفايروس كورونا، 
عبـــر تقليـــل االختـــالط وتوفيـــر بيئـــة عمل 
أجـــل  مـــن  كورونـــا؛  وتأثيـــرات  تتناســـب 
الحفاظ على ســـالمة العاملين والمتعاملين 

مع الشركة.

المنامة - دلمون للدواجن

عبدالرحمن جمشير 

المنامة - بورصة البحرين

المؤشر يقفل مرتفًعا

أقفل “مؤشر البحرين العام” يوم أمس 
بارتفاع  عند مستوى 1,307.47 نقطة 
وقدره 7.54 نقطة مقارنة بإقفاله يوم 
“مؤشر  أقــفــل  حين  فــي  األول،  أمــس 
ــي” عــنــد مــســتــوى  ــامــ ــبــحــريــن اإلســ ال
 5.35 وقـــدره  بــارتــفــاع  نقطة   608.41

نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
ــداول الــمــســتــثــمــرون فــي “بــورصــة  ــ وتـ
بقيمة  ســهــم،  مليون   5.89 الــبــحــريــن” 
إجمالية قدرها 762.30 ألف دينار، تم 

تنفيذها من خال 92 صفقة.
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المبلغ اإلجمالي الذي سجلته “فنادق الخليج”
ســجلت البيانــات الماليــة لمجموعة فنادق الخليج لألشــهر الســتة األولــى من العام 
2020 مبلًغــا إجمالًيــا قــدره 4.216 مليون دينار يعكس قــدرة المجموعة على توليد 
النقــد فــي ظــروف تــداول صعبــة للغايــة، فــي حيــن أن صافــي خســارة المجموعــة 
بلــغ 2.999 مليــون دينــار متأثــرا علــى النحــو التالي: انخفــاض المبيعات بنســبة 41 
%، بقيــت معظــم العناصــر الثابتــة كما كانــت في العام الســابق أي اإلهاك وفوائد 
القــرض، زيــادة بنســبة 100 % أو 382.761 ألــف دينــار فــي مخصصــات الديــون 
المشــكوك فــي تحصيلهــا، اضمحــال فــي قيمــة بعض أصول الشــركة بقيمــة بلغت 

2.3 مليون دينار. 

نتوقـــع  ال  “نحـــن  المجموعـــة  وقالـــت 
 GHG لشـــركة  اســـتمرارية  أي مؤهـــل 
علـــى الرغـــم مـــن االنخفـــاض الســـلبي 
فـــي اإليـــرادات، إذ إننـــا نتماشـــى مـــع 
عمومـــا  التكاليـــف  فـــي  االنخفـــاض 
وتحســـين تكاليف المبيعـــات لدينا؛ أي 
خســـائر مســـجلة لـــن يكـــون لهـــا تأثيـــر 

خطير على حقوق ملكية الشركة”.

الشـــركة  أعمـــال  “نطـــور  وأضافـــت 
باســـتمرار ونلغـــي العمليـــات أو األدوار 
غير الضرورية وال يوجد لدى الشـــركة 
تمتلـــك  أخيـــًرا،  قانونيـــة؛  طعـــون  أي 
الشـــركة أنظمة محاسبة وتقارير قوية 
يراقـــب  مـــع فريـــق محتـــرف  مطبقـــة 
االتجاهات والمؤشـــرات المالية بشكل 
مســـتمر ويبلـــغ عنها. ال تظهـــر توقعات 

التدفقات النقدية المســـتقبلية للشركة 
اســـتمرار  بشـــأن  ســـيئة  إشـــارات  أي 
العمـــل، وعندمـــا يتعلـــق األمـــر بـــرأس 
المال العامل والسيولة، حتى في أسوأ 
المســـاهمون  يمتلـــك  الســـيناريوهات، 
مـــوارد كافية لمواصلة العمل والحفاظ 

على وجود الشركة لمدة عام مقبل”.
وذكـــرت المجموعة فـــي بيان صحافي 
كورونـــا  فيـــروس  لتفشـــي  كان  أنـــه 
غير المســـبوق فـــي بداية العـــام 2020 
عواقـــب وخيمـــة. أحدثـــت اإلجراءات 
التـــي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء 
العالـــم تأثير كـــرة الثلج، ما أثر بشـــكل 
كبيـــر على معظـــم الصناعات خصوصا 

صناعة السفر والضيافة بأكملها. 
جائحـــة  تأثيـــر  المجموعـــة  ولخصـــت 
“Covid 19” علـــى أعمالهـــا علـــى النحو 

التالي: 

- الغياب شـــبه التام للسائحين والزوار 
للبحريـــن أدى إغالق جســـر الملك فهد 
إلـــى حرمان الصناعة من التدفق القيم 
لحركـــة المـــرور مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية. 
- إغـــالق تجـــارة التجزئة لمنع انتشـــار 
الفيـــروس علـــى أعمال البيـــع بالتجزئة 
المطاعـــم  تعليـــق عمليـــات  أدى  لدينـــا 
العادية )باســـتثناء الوجبـــات الجاهزة( 
لما يقرب من 5 أشهر إلى خسارة كبيرة 
فـــي اإليـــرادات أدى تقييـــد التجمعات 
جميـــع  إلغـــاء  إلـــى  واالجتماعـــات 

االجتماعات والمناسبات واألفراح. 
- خلـــل فـــي سلســـلة التوريـــدات، مـــن 
التصنيع إلى التســـليم من جميع أنحاء 

العالم. 
- عـــدم قـــدرة الدائنيـــن علـــى الوفـــاء 

بالتزاماتهم. 

- انتهـــاء صالحية المخزونـــات نتيجة 
عدم الطلب. 

- تعليق المشروعات. 
- زيادة مخاطر األمن. 

- عـــدم ثقة الموظفين في اســـتمرارية 
الوظائف. 

المعلومـــات  فـــي  كبيـــر  يقيـــن  عـــدم   -
المتعلقـــة بالفيـــروس التخـــاذ قـــرارات 

متوسطة إلى طويلة المدى. 
- خطـــر انتشـــار الفيـــروس علـــى نطاق 

أوسع. 

فـــي ضوء التحديـــات المذكورة أعاله، 
تأثـــر تـــداول مجموعة فنـــادق الخليج 
بشـــكل كبيـــر وســـعت إدارة المجموعة 
جاهـــدة لتقليـــل األضـــرار الناجمـــة عن 
فـــي  المجموعـــة  تواجـــه  أزمـــة  أكبـــر 

تاريخها الممتد 50 عاًما.

لقراءة مزيد من التفاصيل يرجى  «
الرجوع للموقع اإللكتروني للصحيفة 

albiladpress. / /:http :على الرابط
6 /finance /4320 /2020 /news /com

html.62188

المنامة - مجموعة فنادق الخليج

فاروق المؤيدغارفيلد جونز

أمل الحامد

 4.216
مــــلــــيــــون ديــــنــــار

584.1
ألــــــــف دیـــنــــــار
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تاريخ: ١٠/ اغسطس/ ٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
CR2020-طلب رقم ١١٢٩٤٠
تنازل– عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســادة/ محمد احمد محمد مســدو الشــخصي ٦٨٠٤٠٥٦٦٦، بتحويل 
المحل التجاري التالي إلى السادة/ عمر عبدالسالم محمد صدقي ابراهيم الرقم 

الشخصي ٠٠٠٧١٢٩٦٥
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

بيال جاو ساندويش

االسم التجاري

٧٤٠٨٤

الفرع

٣٠

تاريخ :٢٠٢٠/8/١٠
)CR2020- 114161( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلنــة ادناه: الســيد شــيخه احمد ســلمان لحمدي بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى الســيدة فاطمه حســين احمد ابراهيم محمد خميس 
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد

مطعم ورق الموز التايلندي

االسم التجاري

57021-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة شاهد هولدينغ ش.ش.و
سجل تجاري رقم 68907-

بناء على قرار المالك لشــركة شــاهد هولدينغ ش.ش.و المســجلة على قيد رقم 
68907 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين / -SHAHID ALI- مصفيا للشركة.

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم (21) لعام 
2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
SHAHID ALI :عنوان المصفي

39025069
munawaradc@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة 3ام اش للتجارة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم )117655-1(

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة 3ام اش للتجارة ذ.م.م، المســجلة بموجب 
القيد رقم (117655-1)، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة / سائرة بانو 

عبدالحميد اكبر علي بيك مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون رقــم (21) لعام 
2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمــة، خالل 15 

يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: سائرة بانو عبدالحميد اكبر علي بيك

+ 973 39277397
SHUJADEENS@YAHOO.COM

القيد   109856 - التاريخ  9 2020 - 08 -
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ( 111336 ) لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
مالك شركة صيدلية أنبو ش.ش.و. لمالكها سردار علي المسجلة بموجب القيد 
رقم 109856 ، طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة بجميع فروعها المذكورة 
إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 2,000 د.ب ( الفان دينار 

بحريني ) ، بين كل من:
 عبدالرحمن محمد علي النجار

SARDAR AMEER ALI  

تاريخ   10  08   2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

  CR2020-113810   طلب رقم
تنازل عن المحل التجاري –

تقدم إلينا السادة / محمود عبد هللا حاجيه شمس الرقم  الشخصي 721103863 
، بتحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى الســادة /  سوســن محمــد ســلمان حســين 
شــمس الرقــم الشــخصي 750205504   ، فعلــى كل من لديــه أي اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد

مؤسسة محمود عبد هللا حاجيه

 محمود عبد هللا حاجيه حاجيه

جودة الشمس للفبركة واللحام

جودة الشمس للفبركة واللحام

االسم التجاري

51964

51964

51964

51964

الفرع

1

2

5

6

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020  -  109631   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 : اماني عبدعلي حسن المحل
االسم التجاري الحالي : فاريتي غلوبال للتجارة

االسم التجاري الجديد : ام جي بي للتجارة

رقم القيد : 35177-8

القيد: 86596 - التاريخ: 20/08/09
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل
إعالن رقم )108631( لسنة 2020

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
مالــك شــركة فــور كولــر للمقــاوالت ش.ش.و ولمالكهــا محمــد عبدالرســول نصيف 
علي المســجلة بموجب القيد رقم 86596، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة 
د.ب   20,000 وقــدره  برأســمال  محــدودة  مســئولية  ذات  شــركة  الــى  المذكــورة 

)عشرون الف دينار بحريني(، بين كل من:
1.محمد عبدالرسول نصيف علي

2.علي محمد حسين محسن احمد اسماعيل
MONIRUZZAMAN ABDUR RASHID HAWLADER.3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة عهود يتيم للمقاوالت تضامن

ولصاحبتها عهود علي حسن يتيم وجهاد علي حسن يتيم

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة/ عهــود علــي حســن يوســف يتيــم،  والســيد / جهاد علي حســن يوســف 
يتيــم باعتبارهمــا المصفيــان القانونيــان لشــركة عهــود يتيــم للمقــاوالت تضامن 
ولصاحبتهــا عهــود علــي حســن يتيم وجهاد علي حســن يتيم المســجلة كشــركة 
تضامــن بحرينيــة بموجــب القيد رقــم )116100-1( طالبين إشــهار انتهاء أعمال 
الشــركة  تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلك وفقــا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة وارن ماكلويد ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم 
القانونــي  MEGAN KAY MACLEOD اعتبــاره المصفــي  إليهــا الســيد/    
محــدودة  مســئولية  ذات  كشــركة  المســجلة  ذ.م.م  ماكلويــد  وارن  لشــركة 
بموجب القيد رقم 72216 طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 10/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2020-113458(  إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: فيصــل صداقــت محمد صداقــت محمد فيــاض محمد  
بطلــب تحويــل المحــل التجــاري التالــي إلــى السيد/الســيدة : أكبــر مال قاســم الل 

محمد كل محمد  
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد

مطعم سبايسي فيليج

االسم التجاري

137573-1

القيد : 118888-1 - التاريخ :  06/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن لسنة 2020

بشأن  تحويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد  

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد/  محمــد جميــل يوســف أحمــد الغناه المالــك ل مزرعة بلغراد )مؤسســة 
فردية( والمســجلة بموجب القيد رقم 118888-1،   يطلب تحويل  المؤسســة 
المذكورة إلى شــركة الشــخص الواحد، برأس مال وقدره 1000 دينار، لتصبح 

مملوكة من الغناه القابضة ش.ش.و لمالكها جميل الغناه

Bani Jamra Plan
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+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

.The Merchant House S.P.C عرض وطلب
has a vacancy for the oc-
 cupation of  ASSISTANT
MANAGER (HOTEL) , suit-
 ably qualified applicants

  can contact 17656666  or
jeremy.chang@themerchanthouse.com

360٣

 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 

360٣

 Vacancies
Available

 Spaunder Real Estate S.P.C

has a vacancy for the oc-

cupation of  CLEANER , suit-

 ably qualified applicants

  can contact 36768882  or

MBONIAKUM@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

Harmony Homes Construc-

 tion has a vacancy for the

 occupation of  LABOURER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 33509696  or

HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

Harmony Homes Construc-

 tion has a vacancy for the

 occupation of  LABOURER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 33509696  or

HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

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

 TEACHER , suitably qualified
 applicants can contact

 77507777  or
INFO@NOORALDIYAR.COM 

360٣

 Vacancies
Available

 W and Co B.S.C.(closed) has

a vacancy for the occupa-

 tion of  SPORTS TRAINER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17551111  or

HASSAN.WALAALI@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

AXION IMAGINEERING CON-
 STRUCTIONS CO. W.L.L has a
  vacancy for the occupation of
 PROJECTS COORDINATOR ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17005795  or

THPAPPAS@AXIONIMAGINEERING.COM

360٣

 Vacancies
Available

BFG Advanced Concrete Fa-

 cades W.L.L has a vacancy for

 the occupation of  DESIGNER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17581144  or

HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET

360٣

 Vacancies
Available

 AL BARAKA BANKING GROUP
 B.S.C. has a vacancy for the

 occupation of  DEPUTY CHIEF
EXECUTIVE , suitably quali-
 fied applicants can contact

17535300  or
IALOBAIDLY@BARAKAONLINE.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 PROCCO FINANCIAL
 SERVICES W.L.L has a

 vacancy for the occupation
of  ANALYST(CREDIT) , suit-

 ably qualified applicants can
 contact 17567000  or

Eman.ghuloom@pocco.com 

360٣

 Vacancies
Available

 SICO BSC (c) has a vacancy

 for the occupation of  SYSTEM

 PROGRAMMER , suitably

qualified applicants can con-

tact 17515000  or

hajlan@sicobank.com  

360٣

 Vacancies
Available

 BEACON PRIVATE SCHOOL
S.P.C OWNER ELITE EN-

 TERPRISE CO W L L has a
 vacancy for the occupation

 of  SECRETARY(EXECUTIVE) ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17103030  or

DADABHAI@BATELCO.COM.BH

360٣

 Vacancies
Available

 NOOR AL DIYAR  PRIVATE

 SCHOOL has a vacancy for

 the occupation of  TEACHER

 , suitably qualified applicants

can contact 77507777  or

INFO@NOORALDIYAR.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 THE BRITISH SCHOOL OF

 BAHRAIN/ has a vacancy for

 the occupation of  TEACHER

 , suitably qualified applicants

can contact 17610920  or

mohammeda@thebsbh.com  

360٣

 Vacancies
Available

EXPRESSMED LABORATO-
 RIES has a vacancy for the
 occupation of  MEDICAL

CONSULTANT , suitably quali-
 fied applicants can contact

77298888  or
ALKHENAIZIK@GMAIL.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 VIENNA VENDING SUPPLIES
has a vacancy for the oc-

 cupation of  ELECTRICAL
TECHNICIAN , suitably quali-
 fied applicants can contact

17223233  or
VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 THE BRITISH SCHOOL OF

 BAHRAIN/ has a vacancy for

 the occupation of  TEACHER

 , suitably qualified applicants

can contact 17610920  or

mohammeda@thebsbh.com  

360٣

 Vacancies
Available

 Mahonia Restaurant has a

  vacancy for the occupation of

RECEPTIONIST , suitably quali-

 fied applicants can contact

 66666036  or

MYCAFEBH@GMAIL.COM 

360٣

 Vacancies
Available

 AAROM CONTRACTING has

a vacancy for the occupa-

tion of  ACCOUNTANT , suit-

 ably qualified applicants

  can contact 34477650  or

HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

 KHALED MOHAMED HABIB
 ABDULLA has a vacancy

  for the occupation of
 WORKER , suitably qualified

 applicants can contact
33444545  or

KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 Le soir beauty salon has a

 vacancy for the occupation

 of  BEAUTICIAN , suitably

 qualified applicants can

 contact 34108673  or

NAWALALTAITOON@YAHOO.COM 

360٣

 Vacancies
Available

POULLAIDES CONSTRUC-
 TION COMPANY W.L.L. has

a vacancy for the occupa-
 tion of  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17826660  or
PCCBAH@BATELCO.COM.BH

360٣

 Vacancies
Available

ARAB BANKING CORPORA-
 TION B S C has a vacancy
 for the occupation of  VICE
PRESIDENT , suitably quali-
 fied applicants can contact

 17543000 or
jobs@bank-abc.com 

360٣

 Vacancies
Available

 TERNA CONTRACTING
 WLL has a vacancy for the
 occupation of  ARCHIVES
 CLERK , suitably qualified

 applicants can contact
  17721048  or

KHALIFA@PCC-TERNA.BH

360٣

 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  

360٣

 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

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

 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

 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

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

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 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

 Vacancies
Available

 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

 ELECTRICITE DE FRANCE

 has a vacancy for the

 occupation of  ADVISOR ,

 suitably qualified applicants

 can contact 16161515  or

samar.alaali@edf.bh 

3601

 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  

3601

 Vacancies
Available

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 

 Vacancies
Available

38344464

 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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+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

.The Merchant House S.P.C عرض وطلب
has a vacancy for the oc-
 cupation of  ASSISTANT
MANAGER (HOTEL) , suit-
 ably qualified applicants

  can contact 17656666  or
jeremy.chang@themerchanthouse.com

360٣

 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 

360٣

 Vacancies
Available

 Spaunder Real Estate S.P.C

has a vacancy for the oc-

cupation of  CLEANER , suit-

 ably qualified applicants

  can contact 36768882  or

MBONIAKUM@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

Harmony Homes Construc-

 tion has a vacancy for the

 occupation of  LABOURER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 33509696  or

HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

Harmony Homes Construc-

 tion has a vacancy for the

 occupation of  LABOURER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 33509696  or

HARMOONYHOMES@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

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

 TEACHER , suitably qualified
 applicants can contact

 77507777  or
INFO@NOORALDIYAR.COM 

360٣

 Vacancies
Available

 W and Co B.S.C.(closed) has

a vacancy for the occupa-

 tion of  SPORTS TRAINER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17551111  or

HASSAN.WALAALI@GMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

AXION IMAGINEERING CON-
 STRUCTIONS CO. W.L.L has a
  vacancy for the occupation of
 PROJECTS COORDINATOR ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17005795  or

THPAPPAS@AXIONIMAGINEERING.COM

360٣

 Vacancies
Available

BFG Advanced Concrete Fa-

 cades W.L.L has a vacancy for

 the occupation of  DESIGNER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17581144  or

HAYFA@BFGCOMMERCIAL.NET

360٣

 Vacancies
Available

 AL BARAKA BANKING GROUP
 B.S.C. has a vacancy for the

 occupation of  DEPUTY CHIEF
EXECUTIVE , suitably quali-
 fied applicants can contact

17535300  or
IALOBAIDLY@BARAKAONLINE.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 PROCCO FINANCIAL
 SERVICES W.L.L has a

 vacancy for the occupation
of  ANALYST(CREDIT) , suit-

 ably qualified applicants can
 contact 17567000  or

Eman.ghuloom@pocco.com 

360٣

 Vacancies
Available

 SICO BSC (c) has a vacancy

 for the occupation of  SYSTEM

 PROGRAMMER , suitably

qualified applicants can con-

tact 17515000  or

hajlan@sicobank.com  

360٣

 Vacancies
Available

 BEACON PRIVATE SCHOOL
S.P.C OWNER ELITE EN-

 TERPRISE CO W L L has a
 vacancy for the occupation

 of  SECRETARY(EXECUTIVE) ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17103030  or

DADABHAI@BATELCO.COM.BH

360٣

 Vacancies
Available

 NOOR AL DIYAR  PRIVATE

 SCHOOL has a vacancy for

 the occupation of  TEACHER

 , suitably qualified applicants

can contact 77507777  or

INFO@NOORALDIYAR.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 THE BRITISH SCHOOL OF

 BAHRAIN/ has a vacancy for

 the occupation of  TEACHER

 , suitably qualified applicants

can contact 17610920  or

mohammeda@thebsbh.com  

360٣

 Vacancies
Available

EXPRESSMED LABORATO-
 RIES has a vacancy for the
 occupation of  MEDICAL

CONSULTANT , suitably quali-
 fied applicants can contact

77298888  or
ALKHENAIZIK@GMAIL.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 VIENNA VENDING SUPPLIES
has a vacancy for the oc-

 cupation of  ELECTRICAL
TECHNICIAN , suitably quali-
 fied applicants can contact

17223233  or
VIENNA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 THE BRITISH SCHOOL OF

 BAHRAIN/ has a vacancy for

 the occupation of  TEACHER

 , suitably qualified applicants

can contact 17610920  or

mohammeda@thebsbh.com  

360٣

 Vacancies
Available

 Mahonia Restaurant has a

  vacancy for the occupation of

RECEPTIONIST , suitably quali-

 fied applicants can contact

 66666036  or

MYCAFEBH@GMAIL.COM 

360٣

 Vacancies
Available

 AAROM CONTRACTING has

a vacancy for the occupa-

tion of  ACCOUNTANT , suit-

 ably qualified applicants

  can contact 34477650  or

HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM

360٣

 Vacancies
Available

 KHALED MOHAMED HABIB
 ABDULLA has a vacancy

  for the occupation of
 WORKER , suitably qualified

 applicants can contact
33444545  or

KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM  

360٣

 Vacancies
Available

 Le soir beauty salon has a

 vacancy for the occupation

 of  BEAUTICIAN , suitably

 qualified applicants can

 contact 34108673  or

NAWALALTAITOON@YAHOO.COM 

360٣

 Vacancies
Available

POULLAIDES CONSTRUC-
 TION COMPANY W.L.L. has

a vacancy for the occupa-
 tion of  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17826660  or
PCCBAH@BATELCO.COM.BH

360٣

 Vacancies
Available

ARAB BANKING CORPORA-
 TION B S C has a vacancy
 for the occupation of  VICE
PRESIDENT , suitably quali-
 fied applicants can contact

 17543000 or
jobs@bank-abc.com 

360٣

 Vacancies
Available

 TERNA CONTRACTING
 WLL has a vacancy for the
 occupation of  ARCHIVES
 CLERK , suitably qualified

 applicants can contact
  17721048  or

KHALIFA@PCC-TERNA.BH

360٣

 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  

360٣

 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

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

 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

 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

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

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 Vacancies
Available

 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

 Vacancies
Available

 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

 ELECTRICITE DE FRANCE

 has a vacancy for the

 occupation of  ADVISOR ,

 suitably qualified applicants

 can contact 16161515  or

samar.alaali@edf.bh 

3601

 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  

3601

 Vacancies
Available

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 

 Vacancies
Available

38344464

 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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 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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انفجار المرفأ.. أمن الدولة اللبناني يكشف “سر” العنبر رقم 12

ارتفاع قتلى “الفاجعة”.. وتظاهرات في بيروت إلسقاط الرئيس

تجددت في العاصمة اللبنانية بيروت، 
أمـــس الثالثـــاء، التظاهـــرات المطالبـــة 
بمحاســـبة المســـؤولين عـــن االنفجـــار 
الذي هز مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل 
171 شـــخصا وإصابـــة أكثر من 6 آالف 
آخريـــن. وتجمـــع المحتجـــون بالقـــرب 
من المينـــاء، رافعين شـــعارات مطالبة 
بمالحقـــة المتســـببين في الحـــادث، إذ 
يأتي تجـــدد االحتجاجات غداة إعالن 
رئيـــس الـــوزراء اللبناني حســـان دياب 

استقالته من منصبه.
واعتبر لبنانيون أن اســـتقالة الحكومة 
لـــن تحـــل األزمـــة، ودعوا إلـــى ضرورة 

تغيير المنظومة السياسية في البالد.
اللبنانـــي  الرئيـــس  جـــدد  جانبـــه،  مـــن 
ميشـــال عـــون وعـــده ألهالـــي ضحايـــا 
االنفجار الهائل الذي طال مرفأ بيروت، 
بتوضيـــح حقائق االنفجـــار الذي أودي 
بحياة أكثر من 171 شـــخصا وإصابات 

نحو 6 آالف.

الرســـمي  حســـابه  علـــى  عـــون  وغـــرد 
بتويتر قائال “بعد أسبوع على الكارثة، 
المفجوعيـــن،  لألهـــل  عزائـــي  أجـــّدد 
ووعـــدي لكل اللبنانيين المتأّلمين أنني 
لن أســـتكين قبـــل تبيـــان كل الحقائق. 
 ومـــا اإلحالة إلـــى المجلـــس العدلي إال 

الخطوة األولى لذلك”.

وفـــي أحدث تطـــورات انفجار بيروت، 
ذكـــرت المديريـــة العامـــة ألمـــن الدولة 
فـــي لبنان، فـــي بيـــان، أمـــس الثالثاء، 
أنهـــا اكتشـــفت ثغرات أمنيـــة في مرفأ 
بيروت، أدت لالنفجار الكبير األســـبوع 

الماضي.
وذكـــر جهـــاز أمـــن الدولـــة اللبناني في 

البيـــان أنـــه حـــذر الســـلطات المختصة 
بتقريـــر مفصـــل مـــن خطـــورة المـــواد 

المتفجرة في مرفأ بيروت.
وجـــاء فـــي البيـــان “إّن تمركـــز مكتـــب 
أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في 
الشـــهر الرابـــع من العـــام 2019، وكانت 
الفســـاد،  مكافحـــة  الرئيســـة  مهّمتـــه 
وأثناء عمله في هـــذا المجال، تبّين له 
وجود ثغرات أمنّية في العنبر رقم 12، 
عندها قام باالستقصاءات والتحّريات 

الالزمة”.
القيـــادة  “أصـــدَرت  البيـــان  وأضـــاف 
أمرا بإجـــراء تحقيق عدلـــي، فتّم ذلك 
المحاكمـــات  أصـــول  قانـــون  بموجـــب 
الجزائّيـــة وضمـــن أصـــول العمـــل فـــي 
وبنتيجـــة  العدلّيـــة.  الضابطـــة  مجـــال 
هذه التحقيقات أرســـلت كتابا قضائيا 
إلى رئاســـة هيئة إدارة واستثمار مرفأ 
بيـــروت للقيام باإلجـــراءات الضرورّية 

على جميع الصعد.

بيروت ـ وكاالت

اشتباكات في محيط مبنى البرلمان وسط بيروت )أ ف ب(

الرياض ـ بنا

أكـــد  األميـــن العام لمجلـــس التعاون 
نايـــف  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول 
الحجـــرف، ، حـــرص مجلس التعاون 
على أمن واستقرار المنطقة وتطوير 
العالقات مـــع دول الجوار بما يحقق 
أســـاس  علـــى  المشـــتركة  المصالـــح 
احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
وااللتـــزام  الداخليـــة،  شـــؤونها  فـــي 
وميثـــاق  الدولـــي  القانـــون  بمبـــادئ 
األمـــم المتحـــدة المبنيـــة علـــى حـــل 
الخالفـــات بالطـــرق الســـلمية وعدم 

استخدام القوة أو التهديد بها.
اســـتنكاره  عـــن  الحجـــرف  وأعـــرب 
التـــي  والتصريحـــات  للتهديـــدات 

فـــي  المســـؤولين  بعـــض  وجههـــا 
تركيـــا تجـــاه دولة اإلمـــارات العربية 
دول  أمـــن  أن  مؤكـــدًا  المتحـــدة، 
ال  كل  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
يتجـــزأ، انطالًقـــا مـــن مبـــدأ الدفـــاع 
المشـــترك في إطار مجلس التعاون، 
كما أكد على تمسك مجلس التعاون 
بالحفـــاظ على األمن القومي العربي 
فـــي  الخارجـــي  التدخـــل  ورفـــض 

الشؤون الداخلية للدول العربية.
فـــي  اســـتقباله  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ســـفير  أمـــس  العامـــة  األمانـــة  مقـــر 
الجمهوريـــة التركيـــة لـــدى المملكـــة 

العربية السعودية اردوغان كوك .

“التعاون الخليجي” يستنكر التصريحات التركية ضد اإلمارات

القاهرة ـ وكاالت

أدلـــى الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
الثالثـــاء، بصوتـــه  أمـــس  السيســـي، 
“الغرفـــة  الشـــيوخ  انتخابـــات  فـــي 
الثانيـــة للبرلمان”، التي تضمن تمثيل 
وتدعـــم  أطيافـــه  بكافـــة  المجتمـــع 

الممارسة الديمقراطية.
وفتحت اللجـــان االنتخابية مقراتها 
بتوقيـــت  صباحـــا  التاســـعة  فـــي 
القاهرة؛ الستقبال الناخبين واإلدالء 
بأصواتهـــم فـــي انتخابـــات مجلـــس 
داخـــل  العمـــل  ويســـتمر  الشـــيوخ، 
اللجـــان االنتخابيـــة حتـــى التاســـعة 

مساء الثالثاء واألربعاء.
الشـــيوخ  مجلـــس  وينتخـــب 
مقعـــد   100 بواقـــع  مصـــر  فـــي 
مقعـــد  و100  الفـــردي  بالنظـــام 
بنظام القوائـــم المغلقة المطلقة، 

ويحق لألحزاب والمستقلين 
الترشح في كل منهما.

الشـــيوخ  مجلـــس  لقانـــون  ووفقـــا 
هنـــاك 27 دائـــرة خصصـــت النتخاب 
المرشـــحين علـــى المقاعـــد الفرديـــة، 
و4 دوائر تخصـــص لالنتخاب بنظام 
القوائـــم، يخصـــص لدائرتيـــن منهمـــا 
ويخصـــص  منهـــا،  لـــكل  مقعـــدا   15
للدائرتيـــن األخرييـــن 35 مقعدًا لكل 

منها.
وُينتخـــب عـــن كل دائـــرة منهـــا عدد 
األعضاء الذي يتناسب وعدد السكان 
والناخبيـــن بهـــا، بما يراعـــي التمثيل 
العـــادل للســـكان والمحافظـــات. قال 
رئيس الـــوزراء المصري مصطفي 
الغرفـــة  إن  أمـــس  مدبولـــي، 
الثانية للتشريع تضمن 
المجتمـــع  تمثيـــل 
أطيافـــه  بكافـــة 
الممارســـة  وتدعـــم 

الديمقراطية.

السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

عواصم ـ وكاالت

وســط حمــاس العالم برمته إلى مســألة اللقاح الذي ســيضع حــًدا للفيروس 
المســتجد، المســتمر فــي حصــد األرواح، أعلــن الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتيــن، أمــس الثالثــاء، أن بالده طــّورت أول لقاح يوفر “مناعة مســتدامة” 

ضد كورونا.

عبـــر  اتصـــال  خـــالل  بوتيـــن  وقـــال 
الفيديـــو مـــع وزراء حكومتـــه “هـــذا 
الصبـــاح، وألول مـــرة فـــي العالم، تم 
تســـجيل لقاح ضـــد فيـــروس كورونا 
أن  مؤكـــًدا  روســـيا،  فـــي  المســـتجد” 

اللقاح خضع للفحوصات الالزمة.
كمـــا أضـــاف أن إحـــدى بناتـــه تلقـــت 
جرعة من اللقاح وهي بصحة جيدة. 
طلبـــت  دولـــة   20 أن  عـــن  وكشـــف 
مليـــار جرعة من اللقـــاح، وأن اإلنتاج 

التجاري سيتوافر في سبتمبر.
مـــن جانبها، شـــككت منظمـــة الصحة 
العالميـــة فـــي فعالية اللقاح الروســـي 
أنهـــا  مؤكـــدة  أمـــس،  كورونـــا،  ضـــد 

نقـــص  بســـبب  تقييمـــه  تســـتطيع  ال 
المعلومـــات، الفتـــة إلى أنهـــا لم تتلق 
اللقـــاح  بشـــأن  الكافيـــة  المعلومـــات 

الروسي المحتمل.
وأوضحـــت منظمة الصحـــة العالمية 
أنـــه ال يمكـــن إنتاج أي لقـــاح لكورونا 
قبل اكتمال مرحلتي االختبار الثانية 

والثالثة.
يشـــار إلى أن روســـيا تعـــد أول دولة 
تســـجل لقاًحا لفيـــروس كورونا. وقد 
أبـــدى كثيـــر مـــن العلمـــاء من روســـيا 
اللقـــاح،  تجـــاه  شـــكوًكا  وخارجهـــا 
وتســـاءلوا عـــن قـــرار تســـجيله قبـــل 
تجارب المرحلة الثالثة التي تســـتمر 

آالف  وتضـــم  عـــدة  ألشـــهر  عـــادة 
األشخاص.

يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تجـــاوز عـــدد 
حاالت اإلصابة بكورونا على مستوى 
العالـــم 20 مليـــون حالة، مع تســـجيل 
الواليـــات المتحـــدة والبرازيل والهند 
أكثر من نصف كل الحاالت المعروفة، 

وفق إحصاء لوكالة “رويترز”.

الرئيس الروسي فالديمير بوتين

جائحة كورونا تتجاوز عتبة الـ 20 مليون إصابة في العالم
الرئيس الروسي: طورنا أول لقاح لـ “كوفيد 19”

بغداد ـ أ ف ب

أعلن الجيش العراقي عن مقتل ضابطين 
بقـــوات حـــرس الحـــدود، أمـــس الثالثاء، 
تركيـــة  طائـــرة  شـــنته  جـــوي،  بقصـــف 
مسيرة، عن طريق الخطأ لسيارات تابعة 
للمؤسسة العسكرية، قرب بلدة سيدكان، 

شمال شرقي أربيل.
وذكـــرت خليـــة اإلعـــالم األمني فـــي بيان 
أن الهجوم وقع في منطقة ســـيدكان في 
شمال شرق العراق قرب الحدود التركية 
اإليرانيـــة ووصفتـــه بأنـــه “اعتـــداء تركي 

سافر” من خالل طائرة مسيرة.
وأضافـــت أن الهجـــوم اســـتهدف “عجلـــة 
عســـكرية لحـــرس الحـــدود فـــي منطقـــة 
ســـيدكان، وأســـفر عـــن مقتـــل آمـــر اللواء 
الثانـــي حـــرس الحـــدود المنطقـــة األولى 
وآمـــر الفوج الثالث اللواء الثاني وســـائق 

العجلة”.
واســـتهدفت الطائـــرة المســـيرة التركيـــة 
قادة حـــرس الحدود العراقـــي فيما كانوا 

يعقـــدون اجتماعا مـــع مقاتلين في حزب 
العمال الكردستاني.

وســـبق أن استدعت بغداد مرتين السفير 
التركي احتجاجا على غارات ألنقرة على 

أراضيها.
من ناحيتها، ذكرت وســـائل إعالم كردية 
أن القصف التركي استهدف اجتماعا بين 

مســـؤولين في حـــرس الحـــدود العراقي، 
مـــن جهـــة، وآخريـــن مـــن حـــزب العمـــال 

الكردستاني، من جهة أخرى.
وفـــي 15 يونيـــو الماضي، أطلقـــت تركيا 
عمليـــة جويـــة باســـم “المخلـــب - النســـر” 
زعمـــت أنها تســـتهدف من خاللهـــا مواقع 

حزب العمال الكردستاني.

جندي عراقي يقف بجانب مركبة للجيش تضررت في اعتداء سابق. 

قصــف جوي شــنته طائــرة مســيرة ضد عجلة عســكرية في كردســتان
اعتداء تركي سافر.. مقتل قادة بحرس الحدود العراقي

دبي - العربية نت

أكدت رئيسة حزب كردي معارض 
فـــي تركيـــا أن حكومـــة الرئيـــس، 
رجب طيب أردوغـــان، والمجلس 
األعلـــى لالنتخابـــات انقلبـــوا على 
الديمقراطية من خالل الســـيطرة 
الحـــزب  بهـــا  فـــاز  بلديـــات  علـــى 
الكردي، مشـــيرة إلـــى أّن أردوغان 
ينتقمـــون لخســـارتهم  وحكومتـــه 
شـــهدتها  محليـــة  انتخابـــات  فـــي 

البالد العام الماضي.
وقالت الرئيســـة المشـــاركة لحزب 
الكـــردي،  الديمقراطـــي  الشـــعوب 
الثالثـــاء،  أمـــس  بولـــدان،  برفيـــن 

“استولوا بشـــكل غير قانوني 
على 52 بلديـــة من بين 65 
بلدية فاز الحزب بها خالل 
انتخابـــات 31 مـــارس العام 

الماضي”.
ووفق بولدان “اســـتولى 

المجلس األعلـــى لالنتخابات على 
الحكومـــة  وعينـــت  بلديـــات،   6
وكالء وأمنـــاء لــــ 46 بلديـــة، لدينا 
21 رئيـــس بلديـــة رهـــن االعتقـــال 
مجلســـا   76 عمـــل  علقـــوا  حاليـــًا، 

محليا وبلدية”.
وأشـــارت بولدان إلـــى أن “انقالب 
الوصايـــة بـــدأ فـــي 19 أغســـطس 
2019، نحـــن نواجه حكومة حزب 
العدالـــة والتنميـــة االنقالبية التي 
مـــن خـــالل  الشـــعب  إرادة  ألغـــت 
االســـتيالء على 52 بلدية في عام 
واحد”، وأضافت “هم ال يســـرقون 
أمـــوال الناس فحســـب، بل 
يســـرقون أيضـــا األصوات 
التـــي يدلـــي بهـــا النـــاس 
فـــي صناديـــق االقتـــراع، 
ما يفعلونه هو عداء 

للديمقراطية”.

بولدان: أردوغان انقلب على الديمقراطية
طهران ـ وكاالت

 5 اعتقلـــت  أنهـــا  إيـــران  أعلنـــت 
جواســـيس يعملون لصالح أميركا 
وبريطانيا وإسرائيل في مختلف 
الـــوزارات، وحكمـــت علـــى اثنيـــن 

منهم بالسجن لمدة 20 عاما.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم القضاء 
اإليراني، غالم حسين إسماعيلي، 
أمـــس  صحافـــي،  مؤتمـــر  فـــي 
“خمســـة  اعتقـــال  عـــن  الثالثـــاء، 
جواسيس في وزارات الخارجية 
وشـــركات  والصناعـــة  والدفـــاع 
تعمل في قطـــاع الطاقة ومنظمة 

الطاقة الذرية اإليرانية”.
فقـــد  إلســـماعيلي،  ووفقـــا 
حكم على مســـعود مصاحب، 

رئيس “رابطة الصداقة 
اإليرانيـــة النمســـاوية” 
بالســـجن 10 سنوات 
التجســـس  بتهـــم 

لصالح ألمانيا وإسرائيل.
يذكر أن مسعود مصاحب، رئيس 
الجمعيـــة اإليرانيـــة - النمســـاوية 
ومقرهـــا فـــي فيينـــا تعمـــل علـــى 
التجاريـــة  العالقـــات  تعزيـــز 

واالقتصادية بين البلدين.
فـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت وزارة 
الخارجية النمســـاوية أن مســـعود 
مصاحـــب محتجز فـــي إيران منذ 
عنـــه  ُمنعـــت  وقـــد   ،2019 ينايـــر 

الخدمات القنصلية.
وذكر إســـماعيلي أن المتهم اآلخر 
هو شـــهرام شـــيرخاني، متهم 
بالتجســـس لصالح بريطانيا 
و”قـــدم معلومـــات عن عقود 
المركـــزي  البنـــك 
الوطنـــي  والبنـــك 
الدفـــاع  ووزارة 

للعدو”.

إيران: السجن 20 سنة لمزدوجي جنسية بتهمة “التجسس”

الجيش األميركي يحقق 
في “التفجير الغامض”

أعلن الجيش األميركي، أمس الثالثاء، أنه 
يجري تحقيقا بشأن مزاعم قيام مجموعة 
مسلحة موالية إليران في العراق، بتفجير 
ــعــراقــيــة  ــدود ال ــحــ ــ عـــبـــوة نــاســفــة عــلــى ال
الكويتية، فيما نفى العراق والكويت وقوع 
في  ليذكر  عــاد  العراق  لكن  انفجارات.  أي 
وقــت الحــق أن انــفــجــارا اســتــهــدف قافلة 
لــقــوات الــتــحــالــف الــتــي تــقــودهــا الــواليــات 
الــتــاجــي،  فــي منطقة  ــثــالثــاء  ال الــمــتــحــدة 
شمالي بغداد، مما تسبب في أضرار طفيفة 
جهة  أي  تعلن  لم  ذلــك،  غضون  في  فقط. 
نقلت  ما  بحسب  الهجوم،  عن  مسؤوليتها 

األسوشيتد برس.
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أكــــد أن ســاح حــزب اهلل يخــــــدم العـــــدو ودمــــــر بيـــــروت

صبحي الطفيلي يطالب بمحاكمة نصر اهلل وخامنئي

وســط االنهيــارات واألزمــات السياســية، واالنفجــار المأســاوي الــذي 
تســبب بكارثة، والثورة الشــعبية التي تسببت باستقالة الحكومة، أعاد 
ناشــطون نشــر اتهام األمين العام السابق لحزب هللا، صبحي الطفيلي، 

للحزب بتدمير بيروت وطالب بمحاكمة حسن نصر هللا.

وفـــي ســـابقة تعتبر األولى مـــن نوعها، 
طالب األمين العام السابق لميليشيات 
حـــزب هللا، في مقطع فيديو مســـجل، 
غيـــر معـــرف موعـــد نشـــره، بمحاكمـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  نصـــرهللا،  حســـن 
األميـــن العـــام لحزب هللا فـــوق رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس الـــوزراء ورئيس 

المجلس النيابي اللبناني.
ولم يكتف الطفيلي بالمطالبة بمحاكمة 

بـــل أن يحاكـــم مـــن بعـــده  نصـــر هللا، 
المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، 
مشيرا إلى أن األمن المحلي في بعلبك 
ال يستطيع أن يتحرك من دون موافقة 
إيران، وأنـــه منذ مطلع األلفيـــة الثالثة 
لـــم تعـــد المقاومـــة اللبنانيـــة مقاومـــة 
بل ســـالحا يخدم العـــدو ويدمر العالم 
العربـــي. وقـــال الطفيلـــي فـــي الفيديو 
“ســـالح حـــزب هللا يخدم العـــدو.. هذا 

الســـالح دمـــر ســـوريا والعـــراق واليمن 
ولبنان، هذا السالح فجر بيروت”.

وأضاف “فوق رئيس الجمهورية، أمين 

عام حـــزب هللا، فوق رئيـــس المجلس 
النيابـــي، أميـــن عام حـــزب هللا، إذا هو 
األســـاس، هو الـــذي يجـــب أن يحاكم، 

ومن ورائه، خامنئي”.
وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة ســـابقة قـــد 
أشارت إلى أن حزب هللا اللبناني سبق 
له تخزين كميات كبيرة من مادة نترات 
األمونيوم في دولتين أوروبيتين على 
األقل خالل السنوات الماضية، قبل أن 

يتم اكتشافها ومصادرتها.
وكانـــت نتـــرات األمونيوم الســـبب في 
االنفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، 

الثالثاء الماضي.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

صبحي الطفيلي، األمين العام السابق 
لميليشيات حزب الله

بغداد ـ أ ب
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محنـــة كورونـــا ومـــا صاحبهـــا مـــن تداعيات على مســـتوى بالدنـــا البحريـــن، يمكن 
تحويلها، لمنصة لغٍد أجمل وأروع، حيث نســـتطيع إذا تكاتفنا شعبا ودولة وإرادة، 
خلق المعجزة التي تصنع الحضارات، من يصدق أن اليابان بعد القنبلتين النوويتين، 
وألمانيا وما لحق بها من دمار، وكوريا الجنوبية بعد الحرب المجنونة مع الشمال، 
وســـنغافورة، مـــن يصدق أن هذه الـــدول وغيرها خرجت من تحـــت الرماد لتطفو 
على قمة الهرم العالمي؟ المعجزات تحصل لألمم والشـــعوب، إذا عملنا دون كســـل 
وملل، وإذا وضعنا الفرد المناســـب في المكان المناســـب، وإذا تحررنا من التطرف 
والتعصب اآليديولوجي، وإذا خرجنا من الماضي إلى الحاضر دون النظر لألسماء 
واأللقاب واكتفينا بالكفاءات والشـــهادات العلمية واإلنجازات العملية، يمكننا فعل 
ذلـــك والدليل هـــذه اآلالف من الكفاءات مـــن العاملين والمتطوعيـــن والمجازفين 
علـــى خـــط الجبهة األولى بالمعركة مع كورونا وقد أنجزوا خالل شـــهور قصيرة ما 

عادل عمل سنوات طويلة في معركة ضارية مع الوباء.
تخيلـــوا لو أن هذا العمل الجاري اآلن على الســـاحة الطبيـــة واإلدارية والتطوعية، 
وبـــكل المجـــاالت كان بنفس الحافـــز واالندفاع مع التقدير الذي لم يبخل به ســـمو 
األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه هللا، بتكريم وتحفيز هذه الكفاءات 

التـــي أثبتـــت أنها مســـتعدة للعمل لـــو توفر لها المنـــاخ والبيئة المحفـــزة... لقد كان 
وباء كورونا البيئة المحفزة التي أيقظتنا من الســـبات وجعلت قطار العمل ينطلق 
بســـرعة، نتمنى أن يســـتمر حتى بعد هـــذه المرحلة الكئيبة التي يمـــر بها العالم، لو 
حافظنـــا علـــى وتيرة هـــذا العمل ولو اســـتمرت عجلة القطار بنفس الســـرعة وأكثر 
بكل المجاالت فإن المعجزة اإلنمائية ستتحقق مثلما فعلت شعوب كثيرة حاربت 

بهذه الصورة.
الغد... المستقبل قد ال تكون صورته واضحة من مسافة قصيرة ورؤية محدودة، 
لكن بنظرة بعيدة األفق يمكن رسم صورة مجتمع البحرين القادم بإشراقة مؤكدة 
لـــو توفـــرت ليس فقط النيات الطيبة، لكن معها إرادة العمل وعزيمة البناء وتقدير 
مـــن يحارب على جبهة العمل فهذا الشـــعب يملك طاقة هائلـــة، فقط انتهجوا نهج 
خليفة بن سلمان في وضع األسس والقواعد ليسير عليها الجميع بحسب الكفاءات 
والخبرات لتشهدوا اإلنجازات، فالغد ال ينتظر، وهذه األزمة حافز أكثر منها ُمعّوق.

تنويرة: رأيت متشائما فتفاءلت، ورأيت متفائال فتشاءمت. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

منصة للغد

العثمانيـــون الذيـــن مجدهم اإلخوان المســـلمون والمســـتتركون ممن باع دينه 
وكرامتـــه وهويتـــه العربية وأصبح عبـــدا ذليال خانعا ومطبال لـــكل قاذوراتهم 
التاريخية وسياســـاتهم الحالية، هم في حقيقـــة األمر صعاليك وخليط أقوام 
مشردة وقتلة وقطاع طرق وال أصل لهم، من تتار وقوقاز وفرس وأرمن وبلغار 
وكرد وبلقان، اجتمعوا وكونوا من يســـمون أنفســـهم “العثمانيين”، وهم جبلوا 
على سرقة التاريخ وسرقة مقدرات ومنجزات اآلخرين ونسبها ألنفسهم، فقد 
سرقوا أرض األناضول وهي ليست أرضهم ال من قريب وال من بعيد، وسرقوا 
الخالفـــة العباســـية ونصبوا أنفســـهم خلفاء على أســـيادهم العرب المســـلمين، 
وســـرقوا الحضارة العربية وأطفأوا نورها، وســـرقوا البلقان وخيراتها وجعلوا 
أهلهـــا متخلفين قياســـا بأوروبا الغربية، وســـرقوا أيضا خيـــرات البالد العربية 
وبنوا فيها مدنهم ومبانيهم التي نراها اآلن، وســـرقوا الحجر األســـود من بيت 

هللا ووضعوه على قبورهم العفنة كما سرقوا أيضا القسطنطينية.
لكـــن بداية علينا أن نقول إن االمبراطورية العربية اإلســـالمية، هي من قلمت 
أظافر الروم والدولة البيزنطية في الشام، ووصلت إلى حدود القسطنطينية، 
بالوقـــت الذي كان فيـــه أجداد العثمانيين مجرد مجموعة مـــن القبائل الوثنية 

المشـــردة بمنغوليـــا والقوقـــاز وبقيـــة المشـــردين في بـــالد فـــارس واألناضول 
والبلقان، وقد اســـتغلت هذه القبائل الهمجية ضعف الدولة العباســـية، وبدأت 
فـــي عمليـــات القتـــل والســـلب لـــكل مـــن يقـــف بطريقهـــم مـــن أراضـــي الدولة 
العباســـية، التـــي كانـــت تضم أجـــزاء من األناضـــول، حيث يقتلون ويســـرقون 
كل شـــيء باســـم الفتح، وعندما تم احتالل القســـطنطينية شـــعر هذا الخليط 
المشرد، الذين أطلقوا على أنفسهم العثمانيين، بالنشوة واالنتصار، وأدركواأن 
الوقـــت حـــان لكي ينســـوا الماضي األســـود القـــذر، ويبـــدأوا كتابـــة تاريخ لهم 
ينشـــرونه بين األمم والشعوب، تاريخ مليء بالكذب واالفتراءات واألساطير 
والتزويـــر والســـرقات، يبـــدأ مـــن الصعلـــوك الوثنـــي عثمـــان، واســـمه الحقيقي 
أوزومـــان، وهـــو ابن الوثني أرطغـــرل حتى تاريخنا المعاصـــر، وما يقومون به 
من ســـرقات واحتالل لألمة العربية، ودعـــم اإلرهابيين أمثال داعش والنصرة 
والقاعدة، وجلب المرتزقة الســـوريين المســـتتركين للعبث بأمن األمة العربية، 
وســـرقة خيرات العراق وســـوريا وليبيا والصومال وتونس والمغرب بمساندة 
عبيد العثمانيين اإلخوان المســـلمين، تحت شعار نصرة الثورة ودعم الشرعية 

والديمقراطية. وللسرقات بقية.

tariq
@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

سارقو التاريخ... سرقة القسطنطينية )1(

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

للتواصل: 17111483

مركز تاريخي لمدينة عيسى... شكرا حكومتنا الموقرة
)أمر صاحب الســـمو الشـــيخ عيسى بن ســـلمان آل خليفة أمير البالد 
المعظم ببناء مدينة نموذجية تبعد عن المنامة العاصمة أربعة أميال 
ونصـــف الميل، وتســـتوعب خمســـة وثالثين ألف نســـمة بعد اكتمال 
مراحلها الثالث، وتبلغ مساحتها میلین ونصف الميل المربع، وبالفعل 
تفضل سموه ووضع حجر األساس لمدينة عيسى في السادس عشر 
من ديســـمبر عـــام 1963، وافتتح المرحلة األولى من هذا المشـــروع 
في الثالث عشـــر مـــن نوفمبر 1968، وتتراوح أســـعار البيوت ما بین 
1800 و3900 دينار بحريني، وقامت الحكومة بتمويل كل المشروع، 

ويقوم المواطن بدفع أقساط شهرية مريحة تمتد لعشرين سنة(.
كان ذلـــك مـــن كتيب قديم لـــوزارة اإلعالم بعنـــوان “البحرين اليوم”، 
وقد أســـعدتنا نحن أبناء مدينة عيسى موافقة مجلس الوزراء على 
اقتراح برغبة بشأن استمالك أحد المنازل القديمة في مدينة عيسى 
ليكون مركزا تاريخيا لهذه المدينة، كونها من أقدم المدن اإلسكانية 

في الخليج وأول مشروع إسكاني في المملكة.
نعـــم.. ســـيكون هـــذا المركز شـــاهدا على المـــوروث الثقافـــي العريق 

والغنـــي لمدينة عيســـى، مدينـــة الثقافة والفن وأكبـــر ميناء لتصدير 
الفنـــون والثقافـــة، وتتمنى كل المدن أن ترســـو إلى جـــواره.. مدينة 
عيســـى ليست مجرد مدينة عادية، إنما تاريخ وتراث وأول مشروع 
إســـكاني ضخـــم على مســـتوى دول الخليـــج وعنوان ملحمـــة البناء 
والتعميـــر ومدينـــة عصريـــة حديثة كاملة، واشـــتهرت هـــذه المدينة 
كما ذكرنا في مناســـبة ســـابقة برصيدها الضخم من الثقافة وأبواب 
المعرفة وخرجت في فترات متعددة نوابغ في مختلف التخصصات 
ودعمـــت الحيـــاة الثقافيـــة فـــي البحريـــن أدبا ومســـرحا وموســـيقى 

ورسما وغير ذلك.

إن هذا المركز سيكون بال شك نافذة ألمجاد وتاريخ وتراث مدينة  «
العظماء، وإلبراز كنوزها في شتى الميادين وأبعادها الحضارية 
والتاريخية والثقافية، فشكرا من القلب حكومتنا الموقرة على 
الموافقة واالهتمام بتراثنا وكنوزنا التاريخية، وتنفيذ مثل هذه 

المشروعات الرائدة التي تزيد التمسك بالتراث والحفاظ عليه ونقله إلى 
األجيال القادمة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ماذا لو سمعنا نوايا بعضنا؟!

تخيلـــوا أننـــا قـــادروَن علـــى االســـتماِع لنوايـــا بعِضنـــا البعـــض، فكيـــف 
سنتصرُف حياَل ذلك يا ترى؟ ماذا لو تمكنا من معرفة ما يدوُر في خلِد 
اآلخرين تجاهنا، وهل سيكوُن وقُع هذا الكشف للنوايا صادمًا لنا، سواًء 

كانت تلك النوايا الخفية حسنًة أم سيئة؟
وبناء على هذه الفرضية، ســـنكون قادرين على معرفة آراِء الناس فينا 
حين نمُر عليهم في الشارع ونحن نمارُس رياضَة المشي، أو نلتقي بهم 
ألوِل مرٍة في العمل، أو أثناء المناســـبات االجتماعيِة العديدة، أو عندما 
يتابعوَن حســـاباِتنا في وسائل التواصِل المختلفة، سُنجيُد مهارَة قراءِة 
األذهـــان وســـماِع أحاديـــث النفِس مثـــل ســـوبرمان وباتمان فـــي البيِت 
والعمل والشـــارِع والمستشـــفيات، أال تكون لذلك ميزة قد نكون حِظينا 
بهـــا حيُث يتكشـــُف لنـــا مقداُر إعجاِب النـــاس بنـــا دوَن أن يتكلفوا عناَء 
التعبيـــر بســـبب طبائعهـــم أو حواجزهم النفســـيِة أو العـــاداِت واألعراِف 
السائدة؟ لربما كان ذلك أمرًا بالَغ الروعة أن نكون على مسافِة أماٍن من 

أولئك الذين ينووَن لنا الشر ويخططون إللحاِق األذى بنا.
َر لنا كشُف نوايانا ونوايا  غير أنَّ األمَر ليس كما يبدو في الواقع؛ فلو ُقدِّ
اآلخرين، لكان ذلك سببًا في أْن يعمَّ الدمار، وتنهاَر الروابط بين األفراد، 
وتتفرق المجتمعات، لو أننا نســـمُع نوايا بعِضنا الســـيئة، لتمزقت ُلحمُتنا 
الوطنيـــة وروابطنـــا األســـرية واالجتماعيـــة علـــى حـــٍد ســـواء، ولو كان 
الوضـــع كذلك، لكان لِزامًا علينا أْن نُصمَّ آذاَننا عن ســـماِع النوايا حســـنًة 
كانـــت أم ســـيئة؛ فنحن فـــي نهاية المطاف قـــد نتأذى أو نـــؤذي بنوايانا 

بقصٍد أو بدون قصد.

قد ال نتمتُع بقوة السمِع الخارقِة هذه، لكننا نتمتُع بامتالكنا األخالق  «
الكريمِة التي يحُث عليها ديُننا، فنحِمَل إخوتنا المؤمنين على سبعيَن 
محمل، ونعلَم أنَّ النيَة تقوُم مقام العمل؛ فنتحرَز من كنه نوايانا قبل 
أفعاِلنا، وندأَب على حمِل اآلخرين على محامِل الخير دونما تفسيراٍت 
شخصيٍة ال طائل منها لنوايا بعضنا البعض، ونعلم أننا غيُر معنيين 

بتحليِل أفكاِر اآلخرين والنبِش في عقولهم وأنفسهم إليجاِد ثغرٍة ما أو زلة.

هدى حرم

الكاظمي في واشنطن
استكماال للحوار االستراتيجي األميركي العراقي الذي عقد عبر الدوائر 
التلفزيونية المغلقة في يونيو الماضي سيتوجه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي لواشـــنطن في 20 أغســـطس الحالي لمقابلة الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب حيث من المفتـــرض أن يبحث الطرفان خالل 
هـــذا اللقـــاء القضايـــا األمنيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة ذات االهتمام 

المشترك بين البلدين.
ال أحـــد يترقب لقاء الكاظمي مع ترامب وما الذي من الممكن أن يســـفر 
عنـــه هذا اللقاء بقـــدر طهران التي لطالما اعتبرت العراق ســـاحة خلفية 
لها، فالتقارب الكبير الذي يبديه الكاظمي تجاه واشنطن ودول الخليج 
يشـــكل بالتأكيـــد مصدر قلق وتوتـــر كبيرا لطهران التـــي تخاف أن تفقد 

سيطرتها التي امتدت ألكثر من 17 عامًا على العراق.
أن تتخلـــص العـــراق من طهـــران وتخرج من تحت براثنهـــا مهمة صعبة 
جـــدًا علـــى الكاظمـــي في ظـــل تواجـــد المليشـــيات واألحـــزاب الموالية 
إليـــران، لكـــن وضـــع تصور وخطـــة عمل لذلك ضـــرورة إلصـــالح الوضع 
العراقي، ذلك ما أخذه الكاظمي على عاتقه عندما تعهد بحصر الســـالح 
بيـــد الدولـــة العراقيـــة في أول خطاب لـــه بعد توليه منصبـــه، وفي ذلك 

رسالة واضحة لألحزاب والمليشيات الموالية إليران.
إال أن الوصـــول لهـــذه النقطة يتطلب العمل علـــى أكثر من صعيد، أهمها 
التحـــرر مـــن االرتباط العراقـــي اإليراني بتحســـين العالقات السياســـية 
مـــع واشـــنطن ودول الخليـــج، ذلك ما بـــدأ العمل عليـــه الكاظمي بالفعل 
عندما عمل على إقامة الحوار االستراتيجي األميركي العراقي واختيار 
السعودية لتكون أولى محطاته الخارجية لكن على الطرف اآلخر كانت 

طهران أيضًا محطة مهمة جدًا في جدول زياراته.

يعي الكاظمي أن المواجهة المباشرة والتمرد على طهران ليس في  «
صالحه ذلك ما اتضح جليًا عندما حاول فقط القبض على بعض عناصر 

حزب الله المدعوم إيرانيًا والذي اضطر مجبراً تحت وطأة الضغوط 
والتهديد لإلفراج عنهم، في ضوء ذلك فإنه من غير المتوقع أن تتمخض 
هذه الزيارة عن قرارات مصيرية تغير الوضع في العراق، لكن من المؤكد 

أنها خطوة حقيقية في طريق تغيير الواقع العراقي المرير الذي جعل من 
العراق ورقة تساوم بها إيران المجتمع الدولي.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com



“رب ضــارة نافعــة”، هكــذا يبــدو المشــهد لفريــق نــادي الديــر لكــرة اليــد، الــذي 
اســتغل فتــرة توقــف األنشــطة بســبب وبــاء كورونــا، وعــدم وجود أنبــاء عن 

استئناف الموسم الجاري، في تجهيز الفريق للموسم الرياضي المقبل.

الفتـــرة  طـــوال  الديـــر  نـــادي  فـــإدارة 
لـــم  االثنيـــن،  مســـاء  حتـــى  الماضيـــة 
تتوقـــف عن إبـــرام الصفقـــات الداعمة 
إن  وهـــذا  اليـــد،  لكـــرة  األول  للفريـــق 
دل فإنمـــا يـــدل علـــى العمـــل الصحيح 
والنظـــرة الثاقبـــة مـــن ِقبـــل المعنييـــن 
بالنـــادي باســـتغالل الظـــروف والوقت 
مـــن أجـــل ترتيـــب أوراق فريقهم لكي 

يكون فريًقا منافًسا.
أنـــه فجـــر مفاجـــأة فـــي  الديـــر يبـــدو 
مـــع  تعاقـــده  بعـــد  المحليـــة  الســـاحة 
المـــدرب الوطني يســـري جـــواد، الذي 
حقـــق قفزة كبيرة في كـــرة اليد بنادي 

االتحـــاد خـــالل الســـنوات التـــي تولى 
فيهـــا تدريب فئاته كافـــة، وهذه تعتبر 
“ضربـــة معلم”، وجـــوده مـــع البرتقالي 
ســـيؤثي بثمـــاٍر طيبـــة دون شـــك. كما 
تمكن من خطف الالعب أحمد موسى 
وباربـــار  توبلـــي  لناديـــي  لعـــب  الـــذي 
واحترف مع فريق االبتسام السعودي 
أخيـــًرا، وتـــاله فاضل البـــدر الذي لعب 
معـــه قبـــل موســـمين، وقـــام بسلســـلة 
تجديـــد العقود لكل من حســـين مدن، 
محمـــد الســـلم، محمد مـــدن، الحارس 
حسن عيســـى، علي العشيري، وآخرها 

محمد البابور وعلي الحايكي.

هـــذا التحـــرك المميـــز مـــن إدارة نـــادي 
الديـــر دون شـــك وراءه طمـــوح كبيـــر 
بإعـــادة هيبـــة الفريق التنافســـية على 
الصعيد المحلي، ويكون له شـــأن مهم 
بين الفرق التـــي تتصارع على األلقاب 
في كل عام، فـــي ظل الترنح الحاصل 
لـــه بيـــن موســـم وآخـــر، ففي الموســـم 
مقعـــد  خطـــف  فـــي  أخفـــق  الجـــاري، 
بسداســـي الكبـــار، فيما نجح الموســـم 
الماضـــي فـــي صعـــود منصـــة التتويج 
بتقلـــده الميداليـــة البرونزية لمســـابقة 

الـــدوري. اســـتعدادات مثالية لـ “بحارة 
الدير” تبشـــر رغم الوقت المبكر للحكم 
للمصارعـــة  قـــادم  الفريـــق  أن  بذلـــك، 

مجدًدا كما الســـنوات السابقة مع فرق 
النجمة واألهلـــي وباربار على منصات 

التتويج.

يـد الـديــر.. استعــدادات مثـاليــة للمـوســم الجـديــد

لقطة لالعب علي الحايكي

Sports@albiladpress.com 12

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

بــدأت يــوم أمــس األول االثنيــن 10 أغســطس فتــرة التســجيل الثالثة 
لالعبيــن األجانــب للموســم الرياضــي 2019 - 2020، والتــي ستســتمر 
حتى الســاعة الثامنة من مســاء يوم 27 أغسطس الجاري، وتأتي هذه 
الفترة تحضيًرا الســتئناف ما تبقى من المســابقات المتبقية لفئة الكبار 
وهي دوري زين وكذلك كأس خليفة بن سلمان، إذ ستكون العودة يوم 

3 سبتمبر المقبل.

وقام اتحاد السلة بمراسلة األندية 
لتذكيرهـــم بموعد افتتـــاح وختام 
فتـــرة التســـجيل، وذلك فـــي إطار 
االتحـــاد  بيـــن  المســـتمر  التعـــاون 
واألندية، وحتى نهاية اليوم األول 
لم ُيقدم أي ناٍد أوراق ومســـتندات 

تسجيل أي العب أجنبي جديد.
وفتـــرة التســـجيل هـــذه مخصصة 
فقط لالعبين األجانب، إذ ُيســـمح 

لألنديـــة بتســـجيل العبيـــن اثنيـــن 
أجنبييـــن بالنســـبة للمشـــاركة فـــي 
دوري  ونهائيـــات  الذهبـــي  المربـــع 
ونهائـــي  الذهبـــي  والمربـــع  زيـــن 
كاس خليفة بن ســـلمان فقط، ولن 
ُيســـمح بتســـجيل أي العب محلي 
جديـــد أو انتقـــال أي العب محلي 
خالل فترة المباريات المتبقية من 

مباريات الموسم 2020 -  2019.
رابعـــة  فتـــرة  هنالـــك  وســـتكون 
لتســـجيل الالعبيـــن األجانـــب في 
الفتـــرة من 18 وحتى 27 ســـبتمبر 
المقبـــل للفريـــق المتأهـــل مـــن ربع 
النهائـــي إلـــى نصـــف النهائـــي فـــي 
الكأس من غير الفريقين المتأهلين 

لنهائي الدوري.

بدء فترة التسجيل الثالثة ألجانب السلة

الجفير - المركز اإلعالمي

يعقد مساء اليوم في تمام الرابعة اجتماع الجمعية العمومية بنادي المنامة الرياضي 
والــذي سيشــهد أيضا إجراءات انتخابات عضوية مجلــس اإلدارة للدورة االنتخابية 

الجديدة 2020-2024.
وكانـــت وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
لعقـــد  موعـــدا  األربعـــاء  اليـــوم  اعتمـــدت 
االجتمـــاع علـــى أن تقـــام وفـــق االتصـــال 
المرئي االفتراضـــي “أونالين” عبر برنامج 
ميكروســـوفت تيمـــز بعد التأكـــد من بلوغ 
النصـــاب القانونـــي، فيمـــا تجـــرى عمليـــة 
االقتـــراع واالنتخابـــات لعضويـــة مجلس 
اإلدارة عن طريق الحضور الشـــخصي في 
مقر النادي بالجفير في الفترة من الساعة 

6 حتى 10 مساء.
 ويذكـــر أن منصب رئاســـة مجلس اإلدارة 
كازرونـــي  زهيـــر  الســـيد  لصالـــح  حســـم 

بالتزكيـــة، فيما تقـــام االنتخابات النتخاب 
11 عضوا من أصل 18 مرشـــحا معتمدين 
فـــي القائمـــة النهائيـــة التي تنطبـــق عليهم 
الشـــروط الخاصة بالترشـــح وفقا ألحكام 
 1989 لســـنة   )21( بقانـــون  المرســـوم 
وتعديالتـــه والالئحـــة النموذجيـــة للنظام 
األساسي لألندية الصادرة بالقرار رقم )1( 

لسنة 1990.
 وصـــرح أمين الســـر العـــام بنـــادي المنامة 
عبدهللا عاشـــور، بأن مجلـــس إدارة النادي 
أنهى كافة اإلجراءات اإلدارية الالزمة من 
أجل انعقـــاد الجمعيـــة العمومية، موضحا 

بـــأن جدول األعمال سيشـــمل كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة وعرض التقريرين اإلداري 
والمالـــي، وبعد اعتمادها من قبل الجمعية 
العمومية ســـيقدم مجلـــس اإلدارة الحالي 
اســـتقالته، ومن ثـــم تبدأ عمليـــة االقتراع 

وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد.
أعضـــاء  جميـــع  “ندعـــو  عاشـــور:  وقـــال   
لهـــم  يحـــق  الذيـــن  العموميـــة  الجمعيـــة 
الشـــتراكاتهم  والمســـددين  الحضـــور 
الســـنوية بضـــرورة التواجـــد علـــى منصة 
فـــي  )أوناليـــن(  االفتراضـــي  التواصـــل 
برنامـــج ميكروســـوفت تيمـــز والمشـــاركة 
من خالل الوصلة التي أرســـلت لهم خالل 
األيام الماضية من خالل الدعوة الموجهة 
لهـــم مـــن قبـــل الـــوزارة”، وأضـــاف: “فـــور 
اكتمال النصاب القانوني، سيبدأ االجتماع 
حســـب جـــدول األعمـــال، أمـــا بخصـــوص 
البنـــد األخيـــر بجـــدول األعمال فســـيكون 

بالحضور الشخصي في مقر النادي”.
 وقال عاشور: “ستجرى عملية االنتخابات 
ــر الـــــنـــــادي وفــــــق اإلجــــــــــراءات  ــقـ فــــي مـ

االحــــــتــــــرازيــــــة ووفــــــق 
اآللــيــة واإلرشـــادات 
قبل  مــن  المعتمدة 

وزارة شؤون الشباب 
ــة، وســيــكــون  ــاضــ ــريــ ــ وال
النادي  مقر  االقتراع في 

السادسة  الساعة  مــن 
حتى العاشرة مساء، 
وبــعــدهــا ســيــتــم فــرز 

األصـــــــوات واإلعـــــالن 
ــن الــفــائــزيــن بــعــضــويــة  عـ

االنــتــخــابــيــة  لـــلـــدورة  اإلدارة  مــجــلــس 
التوفيق  كــل  للجميع  متمنيا  الــجــديــدة، 

والسداد لخدمة نادي المنامة”.
مجلس  لعضوية  المرشحين  أن  ويذكر   
كــالــتــالــي:  وهــــم   ،18 وعـــددهـــم  اإلدارة 

أحـــمـــد جـــاســـم الـــجـــوهـــري، 
ــي،  ــلـ ــف عـ ــجــ ــ ــر ن ــ ــيـ ــ أمـ
ــواد مــحــمــود جـــواد،  جـ
ــحــمــيــد  حـــســـيـــن عــبــدال
مـــيـــرزا، حــســيــن عــبــدالــرضــا 
عبدالكريم  حسين  القصير، 
ــادر  ــ ــد، حـــســـيـــن نـ ــ ــي ــســ ــ ال
عبدالعزيز  بــردســتــانــي، 
عبدهللا  قناطي،  عباس 
علي  عاشور،  عبدالحميد 
أحمد قمبر، علي حسن الري، 
مسيح  عيسى  األنـــصـــاري،  عيسى  عــلــي 
محمد  خليفة،  عــبــدهللا  محمد  تــورانــي، 
محمد  توراني،  نادر  محمد  ميرزا،  مجيد 
السيد عبدالمجيد مرحمت، يوسف أحمد 

زمان.

ــة ــرازي ــت ــحــضــور الــشــخــصــي وفـــق إجــــــراءات اح ــال ــراع ب ــ ــت ــ ــن” واالق ــ ــاي ــ ــام “أون ــق ت

اليوم.. اجتماع العمومية وانتخابات نادي المنامة

وجود  عن  إعالمية  وسائل  كشفت 
لكرة  الشباب  ــادي  ن ِقبل  مــن  عــرض 
القدم لالعب العراقي ذوالفقار مالك 
يبدي من أجل التعاقد معه للموسم 

الرياضي المقبل.
وأشار وكيل الالعب محمد الكريطي 
ــادي الــشــبــاب قيد  ــ إلـــى أن عـــرض ن
الفقار؛  ذو  مع  وسيجلس  الــدراســة، 
العروض  بجانب  مناقشته  أجل  من 

األخرى التي وصلته.

فرصته عــلــى  ــول  ــص ــح ال مـــن  الــمــحــلــي  الـــاعـــب  حـــرم 

ســلة الســماوي ســيكون لهــا شــأن فــي صــراع المنافســة

ضاحي: المحترف أضر بالمنتخب

تأكيًدا لـ “^ سبورت”.. جوش بون رفاعي

قال نجم منتخبنا الوطني والعب نادي النصر للكرة الطائرة حســن ضاحي إن مشــاركة المحترف األجنبي ســاهمت 
في تقلص فرص الالعب البحريني للحصول على مركز أساسي في تشكيلة فريقه بمركزي 4 و2 خصوصا “مركز 4”، 

وهو يؤدي إلى تضاءل الخيارات لدى األجهزة الفني للمنتخبات الوطنية وباألخص المنتخب األول.

“البـــالد  لــــ  ضاحـــي  وأضـــاف 
ســـبورت” أنه على مدار المواسم 
الماضيـــة اســـتحوذ المحترفـــون 
و2   4 مركـــزي  علـــى  األجانـــب 
وتوزعـــوا علـــى المركزيـــن، األمر 
الـــذي حجـــب الفرصـــة عـــن بروز 
الكثيـــر مـــن الالعبيـــن المحليين، 
فيمـــا أصبحـــت هنـــاك وفـــرة في 
مركـــز 3 )االرتـــكاز( وظهـــر الكثير 
من الالعبـــون المتميزون، مؤكدا 
فـــي  المحتـــرف  مشـــاركة  تأثيـــر 
هاذيـــن المركزين علـــى المنتخب 

مســـتقبال، كمـــا أشـــار إلـــى أهمية 
استفادة الالعب المحلي من تلك 
األمـــوال، خصوصا خـــالل الفترة 

الحالية الصعبة.
وأضاف ضاحي أن مسألة الحاجة 
إلـــى محترف تختلف من ناد إلى 
آخـــر، مؤكدا أن رؤيـــة النصر غير 
واضحة بشـــأن المحترف والقرار 
عائد لمجلـــس اإلدارة والجهازين 

الفني واإلداري.
ولدى ســـؤاله بشـــأن نظـــام دوري 
الدرجـــة األولـــى وأيهمـــا يفضـــل 

مقارنة بين نظـــام المربع الذهبي 
أو نظام الدوري من دورين )جمع 
النقـــاط(، أكـــد ضاحـــي أن نظـــام 
المربـــع هـــو األفضـــل ألنـــه يخلق 
مزيدا من اإلثـــارة واألندية حتى 
الرمـــق األخيـــر مـــن عمـــر الدوري 
يحســـم  أن  الممكـــن  مـــن  بينمـــا 
اللقـــب فـــي دوري جمـــع النقـــاط 
مبكـــرا وبالتالـــي يختفـــي عنصـــر 

اإلثارة والتشويق.
وذكر ضاحي أنـــه لم يتوقف عن 
التدريبـــات خـــالل فتـــرة توقـــف 

النشـــاط الرياضـــي بســـبب وبـــاء 
كان  إذ   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
زميلـــه  مـــع  باســـتمرار  يتـــدرب 
يونـــس عبدالكريـــم للحفاظ على 

لياقتهما البدنية.

تعاقـــد فريـــق الرفـــاع رســـمًيا مـــع 
ليمثـــل  بـــون  جـــوش  األميركـــي 
صفوفه فيما تبقى من منافســـات 
الرياضـــي  للموســـم  الســـلة  كـــرة 

الجاري.
االثنيـــن  الالعـــب مســـاء  ووصـــل 
إلـــى المطـــار، وكان في اســـتقباله 
بنـــادي  الســـلة  كـــرة  لعبـــة  مديـــر 
ويأتـــي  أكبـــر.  عيســـى  الرفـــاع 
ذلـــك، ليؤكـــد انفـــراد ومصداقيـــة 
“البـــالد ســـبورت”، الذي أشـــار في 
عـــدد أمـــس أن جوش بـــون ضمن 
جـــرت  وقـــد  النـــادي  اهتمامـــات 

مفاوضات بينهما.

وبقـــدوم بـــوش وقبلـــه المحتـــرف 
الســـنغالي منصور كاسي، اكتملت 
صفوف السماوي الذي سيكون في 
ســـباق مع الزمن لعـــد العدة بقيادة 

مدربـــه الصربي دراغـــان الذي عاد 
لتدريـــب الفريق مجـــدًدا؛ من أجل 
الظهـــور بالشـــكل الـــذي يليـــق بـــه 
ويجعلـــه فريًقا منافًســـا على لقب 

الـــدوري الذي ســـيواجه فيه فريق 
المنامة بمرحلة المربع الذهبي في 
للفريـــق  واألفضليـــة  مناســـبات   3
الفائز فـــي مباراتين، كما ســـتتكرر 
فـــي  تحديـــًدا  بينهمـــا  المواجهـــة 

مسابقة كأس خليفة بن سلمان.
وجـــود المحترفيـــن كاســـي وبون 
إضافـــة للعناصـــر المحليـــة وعلـــى 
كويـــد  محمـــد  العمـــالق  رأســـهم 
وأخيـــه يونـــس وصبـــاح حســـين، 
الرفـــاع  ســـلة  أن  يعطـــي مؤشـــًرا 
ســـيكون لها شـــأن كبير فـــي دائرة 
لقـــب  علـــى  التنافســـي  الصـــراع 
الدوري أواًل، ثم على كأس خليفة 
بـــن ســـلمان الـــذي حققه بجـــدارة 

واستحقاق الموسم الماضي.

حسن ضاحي
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عبدالله عاشور

الصفقات الفنية لم 
تتوقف وآخرها البابور 

والحايكي

علي مجيد

“الشباب” يطلب 
ذو الفقار

سبورت

حسن علي

علي مجيد



قال مدرب فريق الشــباب حســين علي )بيليه( إنه يشــعر بالصدمة من المستوى 
الــذي ظهــر عليه الالعبون في المبــاراة الماضية أمام النجمة في الجولة 12 من 
دوري ناصــر بــن حمــد لكــرة القدم التي أقيمــت يوم الجمعة الماضــي بعد توقف 

المسابقة لمدة أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضح بيليه أنه كان يتوقع ظهور الفريق بصورة أفضل بعد فترة إعداد جيدة 
تمخضت عن تعادل في مباراة ودية أمام المحرق بـ 3 أهداف لكل فريق، فضال 
عــن ظهــور انســجام كبيــر وثقــة عاليــة لــدى الالعبين في مبــاراة تجريبيــة أمام 
الحــد برغــم الخســارة بثالثية، مشــيرا إلى أن الالعبين وقعــوا ضحية الضغوط 
النفســية تســببت فــي ارتكابهــم أخطــاء فردية أدت إلى الخســارة أمــام النجمة 
برباعيــة، فضــال عــن تميز هذا األخيــر؛ بفضل خبرة المدرب خالــد الحربان الذي 

تسلم زمام إدارته الفنية مؤخرًا وترك بصمات إيجابية تجلت في المباراة.
“البــالد ســبورت” أجــرى حــوارا عبر الهاتف مــع المدرب الوطني حســين علي، إذ 
ســألناه عــن األســباب التــي أدت إلى الخســارة، وكيف ســوف يكــون الفريق في 

المباراة المقبلة أمام الرفاع الشرقي، فكان هذا الحوار:

الحارس ال يتحمل الخسارة

ما أسباب الخسارة الثقيلة أمام  «
النجمة حسب رأيك؟

- بصراحـــة، صدمني مســـتوى الفريق 
فـــي هـــذه المبـــاراة. كنت أتوقـــع أداء 
أفضـــل عطفـــا علـــى اإلعـــداد الجيـــد. 
تدربنا طـــوال الفترة الماضية بشـــكل 
رائـــع ولعبنـــا مباراتيـــن كبيرتيـــن أمام 
كان  والمحـــرق،  الحـــد  المتصدريـــن 
بأنـــه  انطبـــاع  يعطـــي  الفريـــق  أداء 
جاهـــز لتقديـــم مســـتوى أفضـــل ممـــا 
ظهـــر عليـــه أمـــام النجمـــة. اعتقـــد أن 
الالعبيـــن أعطـــوا المبـــاراة أكبـــر مـــن 
حجمهـــا وتأثـــروا بالضغوط النفســـية، 
وهو ما أدى إلى عدم بروزهم بالشكل 
المطلوب، كان العامل النفسي حاسما 

في الملعب.
البعض يحمل الحارس المسؤولية  «

ألنه ليس الحارس األساسي في 
الفريق؟

العبـــا  أحمـــل  أن  أرفـــض  شـــخصيا   -
خســـارة فريـــق بأكملـــه، ال يوجد العب 
أن  أو  ســـيئ  بشـــكل  الظهـــور  يتمنـــى 
يرتكـــب أخطاء تضر فريقـــه، ما حدث 
هـــو أن 8 العبيـــن كانـــوا بعيديـــن عـــن 

مســـتوياتهم الحقيقية، وهو ما انعكس 
بشـــكل ســـيئ علـــى أداء الفريـــق ككل، 
ومـــن خالل العـــودة لمجريـــات المباراة 
يتضـــح لنـــا أن ثمة أخطـــاء فردية وقع 
فيهـــا الالعبيـــن، فضال عن عـــدم وجود 
العـــب يترجم الهجمات إلى أهداف. ما 
أود قوله، إننـــا لم نكن في يومنا، وهذا 

سبب الخسارة.

بصمات الحربان واضحة

 يعني ذلك أن “الشباب” لم يكن في  «
المستوى، ماذا عن “النجمة”؟

فـــي  النجمـــة  تألـــق  إغفـــال  يمكـــن  ال   -
المبـــاراة وظهـــور بصمـــات المـــدرب خالد 
الحربان الذي وضع لمســـاته وســـاهم في 
ظهـــور فريقـــه بشـــكل مميـــز، ولكـــن فـــي 
ذات الوقـــت، الشـــباب لـــم يظهر بالشـــكل 
المطلـــوب، ليـــس ألنه فريق ســـيئ، وإنما 
لعدم تقديم الالعبين المستوى المطلوب، 
وتأثرهـــم بالضغوط النفســـية، ما تســـبب 
فـــي الخســـارة بنتيجـــة كبيـــرة لـــم نكـــن 
نســـتحقها، فـــي النهايـــة ال أود أن أهضـــم 
حـــق النجمة، وفـــي ذات الوقـــت لن أقلل 
مـــن قيمـــة فريقـــي والعبيـــه ألننـــي أعلم 
جيدا أن لديهم أفضل من هذا المستوى.

أصبح “الشباب” في وضع صعب، هل  «
تتوقع تحسن المستوى أمام الرفاع 

الشرقي؟

-  أتمنى ذلك بكل تأكيد، وعندي ثقة 
في الالعبين بأن يظهروا أداء رجوليا 
أمـــام الــرفــاع الــشــرقــي؛ ألن ضــيــاع أي 
أكثر  الهبوط  لخطورة  يعرضنا  نقطة 
فأكثر. حاليا بقيت 6 مباريات ما يعني 
عن  بــســهــولــة  نتخلى  ولـــن  نــقــطــة،   18
مناطق  إلى  نصل  تجعلنا  التي  النقاط 

دافئة في سلم الترتيب، لدي أمل كبير 
في أن يقدم الفريق مستويات أفضل 
ــتــصــارات فــي الــمــبــاريــات  ويــحــقــق االن

القادمة.

تأثير الجائحة وحرارة الجو

كيف ترى أداء الفرق بعد استئناف  «
المسابقة ومن استفاد من فترة 

التوقف؟

- أعتقد أن الرفاع قدم أفضل مســـتوى 

خالل الجولة واســـتفاد من فترة 
وهـــذا  مثالـــي،  بشـــكل  التوقـــف 
األمـــر انعكـــس بصـــورة واضحة 
علـــى أدائـــه فـــي أمـــام المنامـــة، 
ويأتـــي بعـــده الحد، إذ اســـتطاع 
الحفـــاظ علـــى الصـــدارة وتعادل 
بهـــدف لمثله أمـــام المحـــرق، أما 
هذا األخير، فلم يقدم المســـتوى 
المتوقع، وأرى أنه الفريق األحمر 
لديه إمكانـــات أفضل لم يظهرها 

حتـــى اآلن. عمومـــا، لـــم تســـتفد 
غالبيـــة الفرق من فتـــرة التوقف 
رأيـــي،  حســـب  متضـــرر  والـــكل 
ولكـــن بشـــكل متفـــاوت، كمـــا أن 
جائحـــة كورونـــا ال زالـــت تلقـــي 
بظاللهـــا على الجميـــع، فضال عن 
حـــرارة الجو العاليـــة، إذ لم يعتد 
الالعبـــون اللعب فـــي هذه الفترة 
مـــن الســـنة التـــي عادة مـــا كانت 

فيها المسابقة منتهية.

“بيليه”: صدمني المستوى أمام النجمة ولم نفقد األمل
النفســـية أكبـــر مـــن حجمهـــا وتأثـــروا بالضغـــوط  المبـــاراة  الشـــباب أعطـــوا  العبـــو 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

نجــح 10 مشــاركين فــي اجتيــاز مرحلــة التصفيــات والتأهل إلى المرحلــة النهائية لمنافســات بطولــة “#أقوى_رجل_فالبيت”، المقرر 
إقامتها يوم 15 أغســطس الجاري. وحجز كل من: محمد يوســف الصوفي، علي عادل الشــيخ، ســيد ماجد آل شــرف، محمد صالح 
يوســف، حســن نزيه بوغمار، طارق عبدالرحمن عبدهللا، خالد محمد الســعيدي، عالء إبراهيم األصمخ، هشــام يوســف أحمد وأحمد 
عبدالعزيــز خضــر مقاعدهــم في المرحلة النهائية من المســابقة، بعد أن تمكنوا من إنهاء منافســات المرحلة التأهيلية بنجاح، والتي 

شهدت 3 ألعاب، هي: تمرين الضغط، تمرين العقلة والتمرين االستعراضي. 

مـــن جانبه، هنـــأ رئيس اللجنـــة الفنية 
“#أقوى_رجل_فالبيـــت”  بمســـابقة 
فارس الكوهجي المشـــاركين العشرة 
المســـابقة،  لنهائيـــات  المتأهليـــن 
الوصـــول  فـــي  نجاحهـــم  أن  مؤكـــدا 
المنافســـات  مـــن  األخيـــرة  للمرحلـــة 
القـــدرات  علـــى  واضـــح  وبشـــكل  دل 
واإلمكانـــات العاليـــة التـــي يمتلكونها، 
والتي اســـتطاعوا من خاللهـــا اجتياز 
متطلبات التصفيـــات والحصول على 

بطاقات العبور للمرحلة المقبلة. 

منافســـات  “إن  الكوهجـــي  وقـــال 
النهائيـــة ستشـــهد منافســـة  المرحلـــة 
قوية بيـــن جميع المتأهليـــن؛ نظرا لما 
يمتلكونـــه من قدرات كبيرة، ســـيكون 
لها األثر الواضح في إبراز ونجاح هذه 
المســـابقة، التـــي أقيمـــت بتوجيه من 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبيـــة البحرينيـــة، دعمـــا للشـــباب 
البحرينـــي علـــى المســـتوى الرياضـــي 

خصوصا في هذا التوقيت بالتحديد، 
الذي يشـــهد تطبيق اإلجـــراءات التي 
اتخذتهـــا اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة 
شـــعارها  لتعزيـــز  العهـــد،  ولـــي  ســـمو 
)#نواصل_بعـــزم(؛ مـــن أجـــل مكافحة 

جائحة كورونا”. 
وأشار رئيس اللجنة الفنية بالمسابقة 
ستشـــهد  النهائيـــة  المرحلـــة  أن  إلـــى 
إقامة 3 تمارين، هي: تمرين أوفر هيد 
بـــار بريـــس، تمريـــن ســـكوات وتمرين 
اللجنـــة  الميتـــة، إذ ســـتعتمد  الرفعـــة 

على احتســـاب عدد التكرار في جميع 
التماريـــن خالل 60 ثانيـــة، متمنيا كل 
التوفيـــق والنجاح لجميع المشـــاركين 

في المرحلة النهائية. 
ــد بـــن حمد  وكــــان ســمــو الــشــيــخ خــال

المنظمة  اللجنة  وجــه  قــد  خليفة  آل 
باعتماد جوائز المسابقة، إذ سيحصل 

صاحب المركز األول على 10 آالف 
وســيــحــصــل  دوالر، 

ــاحــــب الـــمـــركـــز  صــ
ــى  ــلـ الـــــــثـــــــانـــــــي عـ

دوالر،  آالف   5
وســيــحــصــل صــاحــب 
الــمــركــز الــثــالــث على 

فيما  دوالر،  آالف   3
الــمــركــز  صــاحــب  سيحصل 

الرابع وصاحب الخامس على 
1000 دوالر، وسيحصل صاحب 

المركز  وصاحب  السادس  المركز 
السابع على 800 دوالر، وسيحصل 

صاحب المركز الثامن وحتى العاشر 
على 500 دوالر.

ــي: دلــــيــــل عـــلـــى إمـــكـــانـــاتـــهـــم وقـــــدراتـــــهـــــم الـــعـــالـــيـــة ــ ــج ــ ــوه ــ ــك ــ ال

10 مشـاركيــن فـي نهائيــات “أقـوى رجـل فالبيــت”
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أحمد كريم

لدي ثقة في ظهور 
الفريق بشكل أفضل 
أمام الرفاع الشرقي

الرفاع هو األفضل حتى 
اآلن والمحرق ليس 

بالشكل المتوقع

الجولة األولى بعد التوقف 
ال تعكس المستويات 

الحقيقية للفرق



 استثمر بعض اإليجابيات لتعزيز وضعك المهني؛ 
للوصول إلى األهداف.

ه لك بعض االنتقادات الالذعة بسبب  قد توجَّ
بعض التصرفات العشوائية!

ال تتماَد في تمردك وحافظ على مشاعر 
المحيطين، وال تُغص في متاهات.

تحظى بإشارات إيجابية تساعد على العمل 
واإلنتاج وترفع من معنوياتك.

تفاؤلك يزيد من اندفاعك نحو األمام، هناك 
مشاريع استثمارية ناجحة اليوم.

يجب أن تسعى إلى كسب ود المحيطين 
وتشارك في جميع المناسبات.

ال تتواَن عن التدخل في أي خالف ووضع 
الحلول المناسبة.

ترغب في أن يكون لديك العديد من الممتلكات 
في وقت واحد!

ابتعد عن الزمالء الذين يتسببون في أذى لك، 
وعن القيل والقال!

استمع لنصائح الخبراء باحتواء شريك حياتك 
والتعامل معه بذكاء. 

التمارين الرياضية والنوم بشكل جيد هما الحل 
األمثل لك اليوم.

قد تالحظ أن األوضاع جميعها ستكون أفضل، 
وتحديدا على مستوى األصدقاء.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

اســتأنف الفنان كريــم عبدالعزيز تصويــر دوره في فيلم 
“كيرة والجن”، اليوم الجمعة، داخل أحد مواقع التصوير 
في القاهرة. ومن المقرر ســفر أســرة الفيلــم إلى عدد 
مــن المحافظات خــال الفترة المقبلة، منهــا الغردقة 

وأسوان لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك. 
يذكــر أن فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عــن رواية “1919” للكاتب 

أحمد مراد، ويشــارك في البطولة هند صبري، ســيد رجــب، أحمد مالك، هدي 
المفتي، وكوكبة من النجوم.

أطلقــت المجموعة الذهبيــة أحدث أعمالهــا الغنائية التي 
حملت رائعة من روائع الشــعر لســمو الشيخة علياء بنت 
خليفة آل مكتوم، تحت عنوان “ســنافيه” وأبدعت سموها 
كمــا باقي قصائدهــا في البنــاء الفني والتغنــي بالجمال 

والشــجاعة والشــهامة لتعكــس مفرداتهــا قيــم الوفــاء 
والتمسك بها، وببراعة التميز بالغزل العفيف من خال التمسك 

بالعــادات العربية األصيلة. “ســنافيه” تم إطاقها بحنجرة صــوت اإلمارات الفنان 
عيضه المنهالي لشركة الخوار لإلنتاج.

طرح المطرب السعودي هيثم الشاولي أحدث كليباته الغنائية 
بعنوان “البنــت ديا” علــى قناة مزيكا الفضائيــة وقناته على 
يوتيوب مؤخرا بمناسبة عيد األضحى المبارك. األغنية تنتمي 
إلى نوعية موســيقى التسعينات، وهي كلمات وألحان عصام 

مصطفى، وتوزيع موســيقى وائل صبري، والكليب مونتاج تامر 
سليم، ومدير التصوير ميدو بارون، ومن إخراج السوري مجد طالب 

الحجلــي. يعــد الكليب عودة للفنان والطبيب الســعودي هيثم الشــاولي الى مجال 
الغناء بعد غياب استمر أكثر من عشر سنوات.

هيثم الشاولي يطرح “البنت ديا”“سنافيه” تجمع الثالثي الذهبي من جديدعودة فيلم “كيرة والجن”
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حفل مباشر لـ “دار شباب الرفاع” غدا ضمن “صيف البحرين”

الذكــرى الثالثـــــة لرحيـــــل عبدالحسيـــــن عبدالرضـــــا

يســتمر مهرجان صيف البحرين في نســخته الثانية عشــرة في تقديم أنشــطة متنوعة في أســبوعه الثاني، إذ سيكون الجمهور على موعد مع حفل مباشر في 
الساحة الخارجية لقلعة عراد بمدينة المحّرق، غدا الخميس 13 أغسطس الساعة 7 مساًء.

ــة  ــئـ ــيـ وتــــــســــــعــــــى هـ
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة 
تقديم  إلـــى  ــار  ــ واآلثـ
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــة ثـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ تـ
ــمــحــبــي  ــرة ل ــ ــايـ ــ ــغـ ــ مـ
مع  الثقافي  الــحــراك 
األولــويــات،  رأس  على  الجميع  سالمة  وضــع 
البحرين  مملكة  في  العام  للجمهور  ُيتاح  إذ 
ــفــــل، مــــع ضــــــــرورة االلــــتــــزام  ــــحــ ــور ال ــضــ حــ
الوقائية  والتدابير  االحترازية  بــاإلجــراءات 
Co� )وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا 

 .)vid � 19
الــســيــارات  مــن  الحفل  الجمهور  وسيشاهد 
فقط، على أن يتم االستماع للحفل من مذياع 

 ،)FM 98.4(ــتــردد اإلذاعـــــــي الــســيــارة عــلــى ال
بمسافة  االلــتــزام  الحاضرين  على  وسيكون 
وعدم  المنّظمين،  قبل  من  المحددة  السيارة 
وارتــداء  كــان  السيارة ألي سبب  من  النزول 
ــال الــحــاجــة  ــســيــارة فـــي حـ ــل ال الــكــمــام داخــ
للتحدث مع أحد المنظمين، وأال يتجاوز عدد 
األشخاص داخل السيارة 4 أشخاص. وتدعو 
الهيئة الحضور إلى عدم التجمع بعد الحفل، 
والتعاون مع المنظمين في تسيير حركة سير 
السيارات أثناء دخول منطقة الحفل واتباع 
من  الــخــروج  أثــنــاء  ــادات  ــ واإلرشـ التعليمات 

ساحة الحفل. 
تلفزيون  على  مــبــاشــرة  الحفل  بــث  وسيتم 
 98.4( اإلذاعيتين  الموجتين  وعلى  البحرين 

FM( و )FM 95(. كما وسيتم بثه الحقًا على 
على  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  قنوات 
culture� على  االجتماعي  التواصل  )مواقع 

.)@bahrainsummerfestival(و )@bah
ــانـــي، ســيــكــون جــمــهــور  ــثـ وفــــي أســـبـــوعـــه الـ
مــهــرجــان صــيــف الــبــحــريــن عــلــى مــوعــد مع 
ــرنـــت.  ــتـ حـــفـــالت وعـــــــروض تـــبـــث عـــبـــر اإلنـ
حفالً  الــمــهــرجــان  يــقــّدم  أغسطس   13 فــيــوم 
ألوركــســتــرا الــشــبــاب الــســمــفــونــيــة الــروســيــة 
مملكة  لــدى  الروسية  السفارة  مــع  بالتعاون 
البحرين. ويوم 14 أغسطس يتم بث عرض 
السفارة  مع  بالتعاون  سندراواسيه”  “رقصة 
اإلندونيسية. أما ورش عمل األسبوع الثاني 
ــة عمل  فــتــبــدأ يـــوم 11 أغــســطــس مـــع ورشــ

أشكاالً”  تصنع  كيف   – اللينوكت  طباعة  “فن 
ــوم 12  ــ وورشــــة عــمــل “تــرمــيــم الــفــخــار”. وي
أغسطس بث المهرجان ورشة عمل “التشكيل 

بالخيوط”.
وفي مجال أنشطة الطبخ المباشرة، سيكون 
أصدقاء مهرجان صيف البحرين على موعد 
العلوي  بّسام  الشيف  مع  أغسطس   15 يــوم 
ثقافة  لربط  بسيطة  وصــفــات  سيقدم  الــذي 
الطهي البحرينية باإلسبانية. أما فعالية سرد 
وسيتم  أغسطس   14 يــوم  فتقام  القصص 
خــاللــهــا تــقــديــم قــصــة “شــمــســة والــســوشــي” 
للمؤلفة نورة النومان والقارئة إيمان الغواص. 
يقّدم  سوكر،  سوبر  أكاديمية  مع  وبالتعاون 
ــوم 15  ــ ــبــحــريــن فـــقـــرة ي مــهــرجــان صــيــف ال

كرة  لعب  مهارات  األطفال  لتعليم  أغسطس 
القدم وأساسياتها. 

هذه  لبث  المحددة  المواعيد  على  وللتعرف 
األنشطة وأكثر يمكن متابعة قنوات المهرجان 
على مواقع التواصل االجتماعي على العنوان 
)Nakhoolbah@(، كما ويمكن الحصول على 
األنشطة  وتفاصيل  البحرين  صيف  برنامج 
www.bah� اإللكتروني  الموقع  على  )كافة 

.)rainsummer.bh

هــا هــي تمــر الذكــرى الثالثــة لرحيــل عمــالق الكوميديــا الخليجيــة والعربيــة 
الفنــان الكبيــر عبدالحســين عبدالرضــا هــذه األيــام، بعــد أن قــدم لنا 
مجموعــة ذهبيــة من أجمل األعمال الفنيــة والغنائية التي 
ال تنســى، منذ بداياته في أوائل الســتينات مع 
العديــد من اإلنجــازات والشــهرة والجوائز 
بأعمال الزال يعشقها المشاهد البحريني 
عنــد  والزالــت  العالــم،  حــول  والعربــي 
عرضها تحقق األرقام الكبيرة للمشاهدة.

في  رحيله  نبأ  بسماع  الجميع  وتأثر 
معاناة  بعد  لــنــدن،  مستشفيات  أحــد 
78 سنة بعد  بلغ  المرض عن عمر  مع 
في  وجــــوده  أثــنــاء  لجلطة  تــعــرضــه 
أوالده  بــجــوار  البريطانية  العاصمة 

وعشاقه.
إثــراء  في  الغنية  مسيرته  وساهمت 
الكويت  في  الفنية  الحركة  وتطوير 
والــخــلــيــج الــعــربــي مــن خـــالل أعــمــال 
مــتــمــيــزة مــثــل مــســلــســل “درب 
وخالد  الفرج  مع سعد  الزلق” 
النفيسي وعبد العزيز النمش 
و”األقــدار”  المفيدي،  وعلي 
ــــذي كــتــبــه بــنــفــســه، وكــان  ال
في مسلسل  له  آخــر ظهور 
“سيلفي 3 “ في العام 2017 
وقدم في حلقتين شخصية 

بقلب  ــه  ل يــتــبــرع  عــمــن  يبحث  مــســن 
محافًظا  وبــدا  أبـــوي“،  ”قلب  بعنوان 
كما  األداء،  في  العفوية  روحــه  على 
ســبــقــه مــســلــســل كـــومـــيـــدي بــعــنــوان 
”العافور“، ورغم غياب ”حسينو“ الزال 
نجمه ساطعا في السماء وخير مثال 
رمضان  شهر  فــي  نجاحه  ــك  ذل على 
الـــزلـــق“،  “درب  األول  مــســلــســلــه  مـــع 
الذي عرض على محطة “ام بي سي” 
كسرت  كبيرة  متابعة  بنسبة  وحظي 

جميع أرقام المسلسالت الحديثة.
الكثير  عبدالرضا  عبدالحسين  قــدم 
من األعمال المسرحية التي ال تنسى، 
منها على سبيل المثال: “هالو دوللي”، 
ــرب”، و”بــنــي صــامــت”،  ــاي بـــاي عــ ــ و”ب
مسرحية،   33 نــحــو  للمسرح  وقـــدم 

وكتب أيضا بعض األعمال التي مثل 
بجمال  عــرف  الكثير،  وغيرها  فيها، 
“األوبــريــتــات”  تجربة  وخــاض  صوته 
التمثيلية الغنائية التي القت نجاحات 
عدد  بالغناء ضمن  اشتهر  كما  كبيرة، 

من أعماله التلفزيونية والمسرحية.
األجنبية،  ــالم  اإلعـ وســائــل  وتناقلت 
تايمز”  “نيويورك  وقالت  وفاته،  خبر 
أبرز  أحد  كان  الراحل  “إن  األميركية 
الذين  أحــد  وهــو  بالكويت،  الفنانين 
أســـعـــدوا الــجــمــهــور بــتــقــديــم عــروض 
فنية جميلة”، بينما ذكرت “ديلي نيوز” 
أكثر  فقدت  الكويت  “أن  البريطانية 
الفنانين الكويتيين المحبوبين”، علًما 
عربي  فنان  يحظى  أن  النادر  من  أن 
األجنبية،  اإلعــــالم  وســائــل  بــاهــتــمــام 

الكبيرة  لمكانته  تأكيًدا  ذلــك  ويــأتــي 
لـــدى الــجــمــهــور الــعــربــي، ألن الــراحــل 
هذه المرة كان “راسم البسمة” ومبهج 

القلوب.
كسب  من  بجدارة  عبدالرضا  وتمَكن 
ــاس، وخـــطـــف قــلــوبــهــم  ــ ــنـ ــ مــحــبــة الـ
وثقت  الــتــي  الــثــريــة  الفنية  بــأعــمــالــه 
الخليج  تــاريــخ  فــي  رئيسة  محطات 
الكوميدية  بإطاللته  وكذلك  العربي، 
الكوميديا  أهرامات  من  أصبح  حتى 
ــعــربــيــة،  الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة وال
ــحــســيــن  ــدال ــان عــب ــ ــن ــ ــف ــ ــقـــى ال ــبـ ــيـ وسـ
خليجًيا  األبـــــرز  ــنــجــم  ال ــرضــا  ــدال عــب
ضمن قائمة أشهر المتوفين في شهر 

أغسطس.

فرقة دار شباب الرفاع

١٢ أغسطس
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ــد  ــ ــالـ ــ ــادة خـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــون بـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ  الـ
بـــــــــــن الـــــــولـــــــيـــــــد يـــــــنـــــــتـــــــصـــــــرون 
على الروم بقيادة ماهان في معركة 
اليرموك، وقد قتل من الروم 50 ألًفا 
ومن المسلمين 3 آالف، وتم إثر هذه 

المعركة فتح باقي بالد الشام.

 1898
 تحول ملكية جزر هاواي في المحيط الهادي إلى الواليات المتحدة.

 1928
 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك، وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في األسبوع.

 1981
 ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة آي  بي  إم.

 2016
ات ُعمًرا.  عالم األحياء الدنماركي يوليوس نيلسن ينشر بحثه الذي ُيؤكِّد بأنَّ قرش غرينالند هو أطول الفقاريَّ

 2018
ة.  وكالة ناسا ُتطلق مسبار باركر نحو الشمس؛ لدراسة هالتها الخارجيَّ

دخل مؤخرا النجم 
اإلنجليزي ديفيد بيكهام 

بمحادثات جادة مع منصة 
نتفليكس؛ لعمل فيلم جديد 

عن حياته على 
جميع المسارات 

وفق ما نقله 
موقع “ذا صن” 

البريطاني.

tariq_albahhar
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طارق البحار



تتعاون شـــركة بنفت مع ثنك ســـمارت في مشـــروع خاص ُيعرف 
باســـم فرصتـــي، وهو يتم بالشـــراكة مع مايكروســـوفت، ويهدف 
إلـــى بنـــاء قـــادة تكنولوجيا المعلومـــات المســـتقبليين عبر تأهيل 
الخريجيـــن البحرينيين المتميزين وتجهيزهم لوظائف الغد على 

الصعيد المحلي.
ومـــن خالل هـــذه المبادرة المتماشـــية مع جهود فريـــق البحرين، 
تسعى بنفت، بجانب شركاء آخرين، لتحقيق االستدامة والتنمية 
االقتصاديـــة والمجتمعيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، عبـــر إإعـــداد 

البحرينيين لشغل مناصب رئيسية ضمن مختلف القطاعات.
وسيخضع عدد من الخريجين البحرينيين التابعين لفريق بنفت، 
لتدريب شـــركة مايكروســـوفت على الدور الوظيفي والشهادات 
المهنية، التي تتماشـــى مـــع المتطلبات الصناعيـــة والفنية لجميع 
القطاعـــات. كمـــا ســـيحظى الطـــالب أيًضـــا بالتوجيـــه واإلرشـــاد 
المهني، والذي من شأنه أن ُيساهم – في نهاية المطاف – بتعزيز 
مدى قابليتهم للتوظيف ضمن الوظائف الناشئة، منها على سبيل 
المثال: محللو التكنولوجيا المالية، ومهندسو الذكاء االصطناعي، 
ومحللو بيانات، ومطوروا البرمجيات، والمهندسون المعماريون، 
مما سيؤمن للشركات )مثل: بنفت( سهولة الوصول إلى مجموعة 

من المواهب الُمدرجة ضمن البرنامج.
وفـــي حديثه حـــول هـــذه المبـــادرة، قـــال عبدالواحـــد الجناحي، 

الرئيس التنفيذي لشـــركة بنفت: “يســـر بنفـــت أن تدعم مثل هذه 
المبـــادرة المهمـــة، كونها تتماشـــى مـــع مهمتنا الراميـــة إلى توفير 
حلول مبتكرة لتشجيع المواهب البحرينية الشابة. نحن واثقون 
من أن هذه المبادرة ســـتدعم المجتمـــع في جميع القطاعات، مما 
ســـيؤدي إلـــى تحقيق االســـتدامة والتنميـــة االقتصاديـــة لمملكة 

البحرين.”
ومـــن جانبـــه، ذكـــر أحمـــد الحجيـــري، الرئيـــس التنفيـــذي لثنـــك 
ســـمارت، فـــي بيـــان لـــه: “نحـــن نؤمـــن بأهميـــة كٍل مـــن التعليـــم، 
وتوفيـــر مســـتقبل مســـتدام لمواهبنـــا البحرينية الشـــابة. وبدعم 
من شـــركائنا، وبمشـــاركة أفضل الجامعات في المملكة، سنتمكن 
من تطوير اقتصادنا والمساهمة في تحقيق االستدامة والتنمية 

االقتصادية بالبحرين”.

أطلقـــت بتلكـــو معســـكرها التدريبـــي الرقمـــي الصيفـــي الســـنوي 
للشباب في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والقيادة )STEM(، بالتعاون مع مركز برينك وشـــركة “كليفر بالي” 
والـــذي سيســـتمر حتـــى 6 ســـبتمبر 2020. يهـــدف هـــذا المعســـكر 
إلعداد شـــباب قيـــادي ومثقف بالمهارات والمعرفـــة، وليكون على 
استعداد للتفوق واإلبداع في مجال ريادة األعمال في المستقبل.

 تم توزيع الشباب المشاركين في المعسكر التدريبي الرقمي على 
مجموعتيـــن، حيث تضم المجموعة األولـــى الطلبة الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 15 و18 عاًمـــا، بينما تضم المجموعـــة الثانية على 
20 طالبا بين 19 و22 عاًما. وستشـــمل البرامج التدريبية جلســـة 
لتبادل األفكار لمنتجات مبتكرة ترتكز على رفع كســـب اإليرادات 
وخفض التكاليف، وســـيقوم الطلبة أيًضا بإنشـــاء نماذج ألنشـــطة 
تجاريـــة افتراضيـــة مـــن اختيارهـــم، وتحديـــد مصـــادر اإليرادات 
وتمييـــز أصحـــاب المصلحـــة الرئيســـيين، والتعـــّرف علـــى المزيد 
حول ما يتعلق بهذه األنشـــطة التجارية. كما ســـيتم ضمن أنشطة 
المعســـكر التعرف على طرق انشـــاء االعمال، وكذلك وضع نماذج 
أولية لمنتجاتهم من خالل عمل تطبيق ســـواًء للهواتف الذكية أو 

المواقع اإللكترونية. 
وسيتضمن برنامج المعسكر الصيفي التدريب على مهارات فنون 
عـــرض األفكار من خالل وســـائل مختلفة علـــى لجنة التحكيم مع 
التركيز على أساســـيات التسويق والمبيعات. وستختتم المسابقة 
باختيار الفكرة الفائزة من قبل ُحكام من الخبراء المختصين بهذا 

المجال.
وســـيحظى طلبـــة المعســـكر بفرصة الكتشـــاف طاقاتهـــم الذاتية 
وتطويـــر أفكارهـــم وتعزيـــز الثقـــة بالنفـــس مـــع تنميـــة المهـــارات 

القيادية وطرق وضع خطط العمل وتنفيذها بنجاح.

في العلوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات والقيادة
“بنفت” تشارك في بناء قادة المستقبل لتكنولوجيا المعلومات في البحرين“بتلكو” تدشن معسكرا تدريبيا رقميا للشباب

“غرناطة” تبيع أكبر مخطط في شارع البديع في 3 أيام
طرحـــت مجموعـــة غرناطـــة العقاريـــة 
261 قســـيمة فـــي منطقـــة بنـــي جمـــرة 
المبـــارك،  األضحـــى  عيـــد  أيـــام  خـــالل 
والعالقـــات  التســـويق  مديـــر  وصـــرح 
العامـــة أحمـــد حبيـــب أنه تـــم حجز 34 
% مـــن القســـائم في اليـــوم األول وفي 
اليـــوم الثانـــي وصلت الحجـــوزات إلى 
81 % لينتهي كامل المخطط في اليوم 

الثالث. 
وأوعز حبيب سرعة البيع على االنتشار 
الواســـع الذي تمتلكـــه المجموعة ضمن 
قاعـــدة العمـــالء الضخمـــة والتي تضم 
مستثمرين ومطورين وأفرادا باإلضافة 
إلـــى األســـاليب التســـويقية المتطـــورة 
والتي تعتمد بشـــكل رئيسي على فريق 
تســـويق يحظى بتدريب مهني مستمر 
ومتواصل. وبالطبع كل ذلك يعود لثقة 
عمالئنـــا فـــي المشـــاريع التـــي نطرحهـــا 

باإلضافـــة إلـــى مـــا يتميز بـــه المخطط 
مـــن موقع وخدمات وســـعر. حيث يقع 
المخطـــط علـــى بعـــد أمتـــار من شـــارع 
البديـــع وهـــو وســـط جميـــع الخدمات. 
أمـــا عن الســـعر فقـــد تم طرح القســـائم 
بأســـعار أقل من األسعار المعروضة في 
المنطقة مما يتيح الفرصة لشريحة من 
المشـــترين إلعادة البيع السريع. كما أن 
تقســـيم المخطـــط مثالي جـــدًا وجميع 
األراضـــي ذات واجهـــات كبيرة وســـعة 
الشوارع 15 متًرا وبه 10 مداخل اثنان 

منها متصالن بالشارع العام مباشرة. 

كمـــا نـــوه حبيـــب أيضـــًا أن المجموعـــة 
ستقوم بتطوير وبناء عدد من القسائم 
لمشترين قد اختاروا مقاوالت غرناطة 
لمـــا تتميـــز بـــه مـــن اســـتخدام ألفضـــل 
والتـــي  لإلنشـــاء  الحديثـــة  التقنيـــات 
وســـيتم  والســـرعة،  الجـــودة  تضمـــن 

طرح الفلل بأســـعار تنافســـية. واختتم 
حبيب تصريحه بالشكر لجميع العمالء 
علـــى ثقتهم فـــي غرناطـــة مشـــيرًا إلى 
وجود مخططات جديدة أخرى ســـيتم 

طرحها قريبا في منطقة الجنبية وسار 
مخططـــات  إلـــى  باإلضافـــة  الجديـــدة 
مازلت قيد الدراســـة وبالتأكيد كل ذلك 

مع ضمان أفضل األسعار.

أحمد حبيب
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ُمرســـخة إرثهـــا العريـــق في جمع 
تقـــدم  العطـــور،  بصناعـــة  الفـــن 
أمواج لمحبيها فـــي العالم تحفة 
أخـــرى فـــي عطر “روز انســـينس” 
حصرًيـــا  متوافـــر  كان  أن  بعـــد 
بلنـــدن.  فـــي متجـــر ســـلفريدجز 
عالـــم  رواد  بإمـــكان  وأصبـــح 
العطور الحصول على عطر “روز 
انســـينس” اآلن فـــي عـــدٍد مختار 
من بوتيكات أمواج حول العالم، 
www.( وعلى الموقع اإللكتروني

إمـــكان  مـــع   )amouage.com
الشحن ألكثر من 75 دولة. ومستلهًما فكرته من الغموض الذي ما يزال يحيط 
بلغز “البرعم” في فيلم الدراما “سيتيزن كين”، نجح برونو جوفانوفيتش في 
هذا العطر أن يدمج ببراعة رحيق الورد مع حيوية النغمات الخشبية ليحاكي 

الحياة في تجاربها المتناقضة.
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، قـــال رئيـــس تجربة العمـــالء في أمـــواج رينو ســـالمون: 
“أطلقنـــا عطـــرروز انســـينس” فـــي العام 2019 لُيدشـــن مجموعتنـــا “إتس أول 
آباوت” والتي تبرز مرة أخرى حرص أمواج على ابتكار توليفات عطرية غنّية 
لعشـــاقها. وبعد القبول الكبير الذي حظي به، يســـعدنا تقديم “روز انســـينس” 

للعالم ليروي قصة حب ملحمية بين عبير الورود وعبق البخور”.

عطر “روز انسينس” من أمواج: دراما 
عطرية تحاكي الحياة في أروع تجاربها الفائز فيصل ســوار: عيدي عيدين هالســنة بفضل اهلل ومــع برنامج “حصادي”

جائزة نصف مليون دوالر من “األهلي المتحد” من نصيب رجل أعمال

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد عن فــوز فيصل عبــدهللا محمد ســوار، رجل 
أعمــال عصامــي يعمل في مجال المالبس، بجائزة عيد األضحى المبارك 
بقيمــة 500 ألــف دوالر، في النســخة الجديدة مــن برنامج حصادي للعام 

.2020

تـــم  الجديـــدة  النســـخة  أن  يذكـــر 
تطويرها لتصبح الجائزة الســـنوية 
اآلن بقيمـــة مليونـــي دوالر، إضافة 
إلـــى جائزتين ربع ســـنويتين بقيمة 
مليون دوالر، و21 جائزة أسبوعية 
بقيمة 1000 دوالر؛ ليصبح مجموع 
الفائزيـــن أكثـــر من ألـــف فائز طوال 

السنة 
واستقبل سوار خبر فوزه بكثير من 
الســـعادة والفرحـــة، وأعطـــى لمحة 
عن األحـــالم التي يتمنـــى تحقيقها 
بعـــد حصولـــه علـــى الجائـــزة، قـــال 
“كنت وال أزال عمياًل ســـعيًدا للبنك 
األهلي المتحد منذ عقود، وقد كان 
البنـــك جزًءا مـــن حياتي ومســـيرة 
فـــي  أيامـــي  بدايـــة  منـــذ  نجاحـــي 

التجـــارة. كمـــا أنهم فـــي الكثير من 
األوقات منحوني المشورة لتطوير 
أعمالي؛ نظًرا لعالقتي القوية معهم. 
ال يخفـــى عليكـــم أن الجائـــزة أتـــت 
فـــي أنســـب وقـــت، إذ إن الظـــروف 
الحاليـــة أثرت علـــى أعمالي، وهذه 
السيولة الجديدة ستساعدني ليس 
فقط على سداد بعض القروض، بل 
أيًضا اســـتئناف بعض مشـــروعاتي 
التي اضطررت إليقافها، مثل إعادة 
تصميم العالمة التجارية لمجموعة 
البوتيكات. الفوز بهذه الجائزة كان 
حلمـــي منـــذ ســـنوات، واليـــوم هـــو 
تتويـــج لعالقتي المتميزة مع البنك 

األهلي المتحد.”
يذكـــر أن ســـوار يعمـــل فـــي مجـــال 

عمـــره  كان  مـــذ  المالبـــس  تجـــارة 
10  ســـنوات، وافتتـــح أول محـــل 
لـــه في أوائـــل الثمانينات. وتنتشـــر 
بوتيكاته اليوم في مختلف مناطق 
البحريـــن، مع فروع في الســـنابس، 
والمنامة، والمحـــرق، ومدينة حمد، 
وغيرها من المناطق. وهو يستورد 
المالبـــس مـــن إســـبانيا، والكويـــت، 
والصيـــن، وتايلنـــد، وغيرها، كما أن 
بوتيكاتـــه معروفة بالمهارة والتميز 

في الخياطة والتفصيل.
قســـم  رئيـــس  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخدمـــات   - بالتجزئـــة  التوزيـــع 
المصرفية لألفراد صرح نادر موسى 
“برنامـــج حصادي يشـــكل أحد أهم 
ركائز التجربة التي نقدمها لعمالئنا، 
ونحـــن ســـعداء دوًما برؤيتـــه وهو 
يحقـــق هدفه المتمثل فـــي تحويل 
أحـــالم عمالئنـــا إلى حقيقـــة، حتى 
فـــي ظل الظـــروف غيـــر االعتيادية 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم هذه الســـنة. 

لقـــد كان تجاوبنا مـــع هذه الظروف 
هو مســـاعدة عمالئنا علـــى تحقيق 
قبـــل.  مـــن  أكبـــر  وأمنيـــات  أحـــالم 
بالشـــكر والعرفـــان  نحـــن مدينـــون 
لجميع عمالء برنامج حصادي على 
فـــي  واســـتمرارهم  لنـــا  اختيارهـــم 

منحنا ثقتهم.”
يذكر أن كل 50 دينارا يتم االحتفاظ 
بهـــا في حســـاب حصـــادي لمدة 15 
يوًمـــا علـــى األقـــل تخـــول عمـــالء 
“األهلي المتحـــد” من المواطنين أو 
المقيمين في البحرين للدخول في 
الســـحوبات لفرصـــة الفـــوز بجوائز 
تتراوح مـــن 1000 دوالر أســـبوعًيا 
وصواًل إلـــى الجائزة الكبـــرى بقيمة 
مليونـــي دوالر. وتزيد فرصة الربح 
كلما كان الحســـاب أقدم وأكبر. كما 
أنـــه بدًءا مـــن هذه الســـنة لن يكون 
هنـــاك حد أقصى لفـــرص الفوز لكل 
عميـــل، فكلمـــا أودعت أكثـــر، زادت 

فرصك في الفوز.
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قصة غرام سرية عاقبتها ماليين الدوالرات
الســريعة،  الوجبــات  مطاعــم  سلســلة  شــركة  رفعــت 
الســابق،  رئيســها  ضــد  قضائيــة  دعــوى  ماكدونالــدز، 
ســتيف إيستربروك؛ بســبب ارتباطه بقصة غرام سرية 

مع إحدى موظفات الشركة. 
وتســعى الشــركة إلــى مقاضــاة إيســتربروك مــن أجــل 
حرمانــه مــن تعويضــات نهايــة الخدمــة، ألنــه “انتهــك 

قواعد الشركة األخالقية”.
وأفــاد الرئيس الحالــي لماكدونالدزكريس كمبينســكي، 
أن المعلومات الجديدة بشــأن ســلوك الرئيس التنفيذي 
السابق أصبحت معلومة من شهادات العاملين، مشيرا 
إلــى أن أفعالــه “تتعــارض مع قيم الشــركة بدرجة أكبر، 
ممــا كان متوقعــا حين جــرت إقالته من مجلس اإلدارة 

في نوفمبر 2019”.
وقــال كمبينســكي عــن ســلفه إن “المعلومــات الجديدة 
تظهــر بوضــوح أنــه كــذب ودمــر األدلــة بشــأن عالقتــه 
الشــخصية غيــر الالئقــة، وال ينبغــي أن يحصــل علــى 
تعويــض تعاقدي. وبتوجيه من مجلس اإلدارة، رفعت 

الشركة دعوى قضائية السترداد هذا التعويض”.
وكان إيســتربروك تنحــى عــن منصبــه كرئيــس تنفيذي 

لماكدونالــدز فــي 4 نوفمبــر 2019، بعد أن انكشــف أمر 
عالقته الغرامية بإحدى الموظفات.

نهايــة  تعويضــات  أن   ”360“ تلفزيــون  قنــاة  وذكــرت 
الخدمــة لـــ 6 أشــهر) التــي تلقاهــا إيســتربروك( بلغــت 8 
مالييــن دوالر. ُيذكــر أن ســتيف إيســتربروك ولــد العام 
العــام  إلــى ماكدونالــدز  فــي بريطانيــا، وانضــم   1967
1993، وغادرها في العام 2011 ثم ما لبث أن عاد بعد 
عاميــن، وأصبــح الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي العام 

2015، وبقي في منصبه حتى نوفمبر 2019.

أن  مصريــة  إعــالم  وســائل  أعلنــت 
محافظــة اإلســماعيلية شــهدت واقعــة 
مأســاوية، إذ أطلــق شــخص النــار علــى 
ســيارة  فــي  وجودهــا  أثنــاء  زوجتــه 

تاكسي وأصابها بإصابات خطيرة. 
قــوات األمــن  بتلقــي  البدايــة  وجــاءت 
بالغــا يفيــد بــورود إخطــار مــن شــرطة 
النيــران  شــخص  بإطــالق  النجــدة 
علــى ســيدة فــي منطقــة الشــيخ زايــد 

باإلسماعيلية.
وكشــفت التحريات األولية أن الســيدة، 
ســنة(   35( الديــن  ســعد  أحمــد  نعمــة 
المقيمــة فــي شــارع عبد الحكيــم عامر، 
أطلق عليها مجهولون يستقلون سيارة 

“كيا سيراتو”، النيران والذوا بالفرار.
زوج  أن  الالحقــة  التحريــات  وأثبتــت 
الســيدة هــو مــن أطلــق النيــران عليهــا، 
وجــار ضبطــه، ونقلت الســيدة المصابة 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم.

مصري يطلق النار 
على زوجته في 

الشارع
المنــزل  ســعودي  مليارديــر  اشــترى 
اليونانــي  المليارديــر  لعائلــة  الســابق 
الراحل أرسطو أوناسيس، في العاصمة 

البريطانية لندن، كهدية البنته.
مــن االســتحواذ علــى  الشــاري  وتمكــن 
الشــقة الفخمــة فــي الطابــق األول فــي 
47 ميــدان غرفيســنور، مايفيــر، مقابــل 
18 مليــون و600 ألف جنيه اســترليني، 
 25 مقابــل  للبيــع  معروضــا  كان  بعدمــا 
مليــون. يشــار إلى أن هــذه الصفقة هي 

أعلــى ســعر تحقــق لشــقة واحــدة غيــر 
حديثة في مايفير العام الجاري.

واســتضاف المنــزل بانتظــام المليارديــر 
أرســطو  الشــحن  وقطــب  اليونانــي 
أوناســيس، وزوجتــه جاكليــن كينيــدي 
أوناســيس، كمــا أن الشــقة كانــت ملــك 

شقيقته أرتميس أوناسيس.
لشــركة  المنتــدب  العضــو  ورفــض 
العقارات، الذي ســاعد فــي إتمام صفقة 
بيع المنزل اإلفصاح عن هوية المشتري.

ملياردير سعودي يشتري منزل أوناسيس هدية البنته

صورة تذكارية لمجموعة من ضباط شرطة البحرين أمام 
قلعة الشرطة، وذلك في السبعينات من القرن الماضي

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تفاجــأت ســيدة هنديــة بوجــود أفــراد 
مــدة  طــوال  القضبــان  وراء  عائلتهــا 
غيابهــا عــن البيــت، والتي امتــدت لعام 

ونصف، بعد اتهامهم بقتلها.
الهنديــة،  “ميــد-داي”  لصحيفــة  ووفقــا 
فــإن األســرة رجحــت هــروب البنت مع 
حبيبهــا، لكــن قــرار الشــرطة كان عكس 
ذلــك، إذ ألقت قوات األمن القبض على 
والــد الســيدة وشــقيقها وشــخص ثالث 

بتهمة قتلها دفاعا عن الشرف.
وبالفعل في شــهر ديســمبر لعــام 2019، 
صدر الحكم بحبس األشــخاص الثالثة 
بعــد أن زعمــت الشــرطة عثورهــا علــى 
مسدس ومالبس المرأة المفقودة. ومن 
إلســقاط  المحاكمــة  ُتعــاد  أن  المنتظــر 
وإطــالق  أســرتها  أفــراد  عــن  التهــم 
ســراحهم بعــد مثــول المــرأة التــي ُزعم 
قتلهــا أمــام المحكمة، لتســجيل أقوالها 

وإثبات وجودها على قيد الحياة.

فيــروس  انتشــار  علــى  عــدة  أشــهر  بعــد 
بيئيــة  مشــكلة  العالــم  يواجــه  كورونــا، 
والقفــازات  األقنعــة  بنفايــات  تتمثــل 
المستخدمة للوقاية من الفيروس، حيث 
والتكنولوجيــا  العلــوم  صحيفــة  حــذرت 
األميركيــة من أزمة تلك النفايات الضارة 
التــي قــد تســبب تغيــرا بيئيــا علــى مــدى 
ســنوات طويلــة. وأفــادت الصحيفــة بأن 
العالم يستهلك أكثر من 194 مليار كمامة 
وقفازا شــهريا بسبب كورونا، مشيرة إلى 
أن تلك األقنعة أو القفازات البالســتيكية 
نفايــات  لتصبــح  واحــدة  لمــرة  ُتســتهلك 
مــا  غالبــًا  النفايــات  هــذه  معظــم  ضــارة. 
تنتهي في البحار والمحيطات لتترك أثرا 
واضحا على النظام البيئي لعقود قادمة.

مــن  فرنســيون  بيئيــون  نشــطاء  وحــذر 
زيــادة عــدد األقنعــة المتلفــة فــي البحــار 
إعــادة  يمكــن  ال  حيــث  والمحيطــات، 
تدويرهــا بســبب ما قــد تفرزه مــن أبخرة 

سامة ستضر المناخ.

هندية تعود إلى 
قريتها لتجد أسرتها 

مسجونة بتهمة قتلها

أقنعة كورونا الُمتلفة 
تنذر بأزمة بيئية

فــي  تحفــر  التــي  الوشــوم  ترمــز  عــادة، 
الجســم إلــى المحبة، حيــث يفضل البعض 
رســم وشــم لوجــه شــخص عزيز عليــه، أو 
تدوين اســمه، أو حتى تدوين تاريخ ليوم 
هــام في حياتــه، حتى يظــل يتذكره لألبد 
كلما نظر إليه. إال أنه ومع انتشــار فيروس 
كورونــا غــدا لألمــر منحــى آخر، فقد أشــار 
فنان الوشم اإلسباني، أندريس فيجا، إلى 
إنــه تلقــى مؤخــرًا العديد مــن الطلبات من 
أطبــاء وممرضــات لرســم وشــم “كورونــا”، 

الفيــروس  ضــد  نضالهــم  ذكــرى  لتخليــد 
خالل فترة الوباء، من خالل رســم طبيبة 
رســم  أو  قنــاع وجــه  ترتــدي  أو ممرضــة 
فيــروس كورونا، مع تدوين عبارات تحث 

على القدرة في القضاء على الوباء.
ورســم فنــان الوشــم المقيــم فــي ســيدني 
النــس أوريــون فيلبــرو، البالــغ مــن العمــر 
32 عامــا، مؤخــرا وشــما لعميــل أراد تذكــر 
الصعوبات التي واجهها خالل فترة العزل 

المنزلي، من خالل رسم فيروس كورونا.

جديد العالم.. صور كورونا وشوًما على األجساد

الملكة اإلسبانية ليتيتسيا مع ابنتها األميرة صوفيا أثناء زيارة لمركز نوم 
الثقافي في بالما دي مايوركا )أ ف ب( كما تلقى طلبا من شاب أميركي بالغ من العمر 22 عامًا، رسم كورونا على ذراعه اعتقاداً منه بأن 

الوشم سيحميه من اإلصابة بالفيروس.

متابعــي  تلقــى  والحــزن  بالصدمــة 
الشــهير،  المصــري  “اليوتيوربــر” 
مصطفــى حفنــاوي، نبــأ وفاتــه يــوم 

االثنين، عن عمر يناهز 25 عاما.
وذكــرت وســائل إعــالم مصريــة، أن 
حفنــاوي المولــود عــام 1995، توفي 

إثر إصابته بجلطة في المخ. 
وأشــارت إلــى أنــه أدخل مستشــفى 
بعــد  أيــام،  عــدة  قبــل  القاهــرة  فــي 
فــي  بالتهــاب  إصابتــه  تشــخيص 
القولــون، لكــن األمــور تطــورت نحو 
الجلطــة وبعدهــا دخــل فــي غيبوبــة 
وفارق الحياة.  وتصدر اسم الراحل 
الوســوم األكثر تــداوال فــي “تويتر”، 
وتحــول موقع التدوين الشــهير إلى 

مــا يشــبه “دفتــر العزاء”، حيــث نعاه 
المغردون، ومن بينهم مشاهير.

الــذي  وللراحــل مصطفــى حفنــاوي 
ونــال  حلــوان،  جامعــة  فــي  درس 
فيديوهــات  تقديــم  مــن  شــهرته 
ميديــا”،   “السوشــيال  علــى  ســاخرة 
قنــاة فــي موقــع “يوتيــوب” يشــترك 
فيهــا نحــو 132 ألــف شــخص، ويبلغ 
عــدد المتابعيــن لحســابه على موقع 

“إنستغرام” أكثر من مليون متابع.
فــي  قناتــه  أطلــق  حفنــاوي  وكان 
أكتوبــر عــام 2017. ورغــم أنــه نشــر 
علــى هــذه القنــاة 15 مقطــع فيديــو 
فقط، فإنهــا تمكنت من حصد مئات 

آالف المشاهدات.

وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي تصدم متابعيه

عــن  البحــث  هــواة  أحــد  اكتشــف 
الكنوز واحدا من أهم كنوز العصر 
فــي  عليهــا  عثــر  التــي  البرونــزي 
اســكتلندا، مــن ضمنهــا مجوهرات 

وسيف عمره ثالثة آالف عام.
ماريــوس  المعــادن  كاشــف  قــال 
مــن  يرتجــف  “كان  إنــه  ســتيبين 

الســعادة” عندمــا اكتشــف هــذا الكنــز في يونيــو في حقل بالقــرب من قريــة بيبلز، على 
بعــد حوالــي 36 كيلومتــرا جنــوب إدنبــرة. وأضاف “اعتقــدت أنني لم أر شــيئا كهذا من 
قبل وشــعرت منذ البداية أن هذا قد يكون شــيئا مذهال وقد اكتشــفت للتو جزءا كبيرا 
مــن التاريــخ االســكتلندي”. واتصــل ســتيبين وأصدقــاؤه بوحــدة االكتشــافات التابعــة 
للحكومــة االســكتلندية وخيمــوا فــي الحقل لمــدة 22 يوما حيث اكتشــف علماء اآلثار 
مجموعــة القطــع األثريــة. وشــملت القطــع األثريــة طاقــم أحزمة خيــول كاملــة وحلية 

معدنية وخواتم وزخارف وسيف ال يزال في غمده وأغطية محاور من عربة خيل.

العثور على كنز عمره 3 آالف عام في اسكتلندا

المدير التنفيذي لـ”ماكدونالدز” ستيف إيستربروك

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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 11:42 
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07:46 
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ويوجد في المنزل أيضا جناح ضيوف رئيسي مع غرفة تبديل مالبس وحمام داخلي، باإلضافة 
إلى غرفة طعام رسمية، ومكتب، وغرفة مرافق وغرفة تخزين كبيرة.


