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ضاحية السيف - البنك األهلي المتحد

أعلـــن البنك األهلي المتحد نتائجه المالية لفترة 
تظهـــر  التـــي   ،2020 العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
تحقيـــق أربـــاح صافيـــة – بعد اســـتثناء حصص 
األقليـــة - بلغت 293.4 مليـــون دوالر، بانخفاض 
قـــدره 22.3 % عـــن فتـــرة 6 األشـــهر نفســـها من 
العـــام 2019، التي ســـجلت 377.5 مليون دوالر، 

لينخفض تبعا لذلك العائد األســـاس للسهم إلى 2.9 سنت عن النصف األول 
من العام مقابل 3.7 سنت للفترة نفسها من العام السابق.

“األهلي المتحد” يحقق
 293.4 مليون دوالر أرباًحا
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“التنسيقية” تستعرض مستجدات “كورونا”

سمو ولي 
العهد يترأس 

اجتماع اللجنة 
التنسيقية

تـــرأس ولـــي العهد نائـــب القائد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
اللجنـــة  اجتمـــاع  خليفـــة  آل 
التنســـيقية رقم 339 الذي عقد 

عن بعد.
التنسيقية  اللجنة  واستعرضت 
آخـــر مســـتجدات التعامـــل مـــع 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

0607101412

سلة المنامة تتعاقد مع األميركي جرانتالمدهون: النحت شيء نادرإسقاط طائرة مفخخة حوثية1.37 مليون تداوالت “البورصة”مراوح الرذاذ المائي للعمال
رفع 5 من أعضاء مجلس  «

النواب اقتراحا برغبة بتضمين 
اشتراطات السالمة بإلزام 

أصحاب العمل بتركيب مراوح 
هوائية ذات الرذاذ المائي البارد 

للعاملين في مختلف مواقع 
العمل.

بلغ إجمالي كمية األوراق  «
المالية المتداولة أمس 

في “بورصة البحرين” 7.21 
مليون سهم ووحدة، بقيمة 

إجمالية قدرها 1.37 مليون 
دينار تم تنفيذها من خالل 

88 صفقة.

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس،  «
إسقاط طائرة مسّيرة مفخخة تابعة 
لميليشيات الحوثي في مديرية نهم 
شرق صنعاء. وقالت قوات الجيش 
اليمني إنها حررت مواقع مهمة في 
محيط منطقة نجد العتق بمديرية 

نهم، شرق صنعاء.

قال الفنان التشكيلي خليل  «
المدهون إن مجاالت الفنون التي 

يمارسها باختالفها يجمعها سقف 
واحد، وهو الفن، ولكن لكل مجال 
طبيعته المختلفة والنحت شيء 

نادر وغير موجود بكثرة في البحرين 
وحتى في الخليج العربي.

أعلن موقع “آسيا  «
باسكت” المهتم بأخبار 

كرة السلة اآلسيوية 
والعالمية عن تعاقد 

نادي المنامة لكرة 
السلة مع الالعب 

األميركي جيري جرانت.

قال الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
القائـــد  نائـــب  أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي 
األعلـــى للقوات المســـلحة، أمـــس، إنه 
تـــم االتفـــاق، في اتصـــال هاتفـــي، مع 
ترامـــب،  دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس 
ورئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتانياهـــو، علـــى إيقاف ضم إســـرائيل 

لألراضي الفلسطينية.
واتفق الشيخ محمد بن زايد وترامب 
ونيتانياهـــو، علـــى مباشـــرة العالقات 
الثنائيـــة الكاملة بين إســـرائيل ودولة 

اإلمارات.
الواليـــات  بيـــن  بيـــان مشـــترك  وذكـــر 
المتحدة وإســـرائيل ودولـــة اإلمارات، 
أنـــه مـــن شـــأن اإلنجـــاز الدبلوماســـي 
التاريخي أن يعزز الســـالم في منطقة 

الشرق األوسط.

وقف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية
عبداهلل بن زايد: االتفاق يفتح آفاقا جديدة للسالم واالستقرار في المنطقة

محمد بن زايد وترامب ونتنياهو اتفقوا على مباشرة العالقات الثنائية الكاملة

مشعل العثمان

بالغ أبوظبي - سكاي نيوز عربية عــن  البحرين  مملكة  أعــربــت 
العربية  ــارات  اإلمــ لــدولــة  التهاني 
ــشــقــيــقــة وقــيــادتــهــا  الـــمـــتـــحـــدة ال
الحكيمة على اإلعالن مع الواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وإســرائــيــل 
عــن الــتــوصــل التــفــاق يــوقــف ضم 
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة واتــخــاذ 
إلى  التوصل  تعزز فرص  خطوات 

السالم في الشرق األوسط.
وأشــــــــــادت الـــمـــمـــلـــكـــة بـــالـــجـــهـــود 
الــدبــلــومــاســيــة الــمــخــلــصــة الــتــي 
أن  اإلمـــارات، مؤكدة  دولــة  بذلتها 
ستسهم  التاريخية  الخطوة  هــذه 
في  والسلم  االستقرار  تعزيز  في 
الــمــنــطــقــة، مــشــيــدة بــالــوقــت ذاتــه 
ــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــتــهــا  بــالــجــهــود ال
ــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــات ال ــ ــوالي ــ ال

لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى هـــــــذا االتــــفــــاق 
لحرصها  اســـتـــمـــرارا  الــتــاريــخــي؛ 
وترسيخ  تعزيز  نحو  الــمــتــواصــل 
والسالم  واالستقرار  األمن  دعائم 

في جميع أنحاء العالم.
وتــطــلــعــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــى 
ــجــهــود لــلــتــوصــل إلــى  ــة ال مــواصــل
ــم للنزاع  حــل عـــادل وشــامــل ودائـ

الفلسطيني اإلسرائيلي.

البحرين تهنئ اإلمارات 
باالتفاق التاريخي

 المنامة - وزارة الخارجية

)١٠(

12 % حصــة صاحــب العمــل... و7 % حصــة العامــل
“التأمينات”: دعم الرواتب الثالثة ال يشمل سداد االشتراك

وردت إفـــادة من الهيئة العامـــة للتأمين 
الحكومـــي  الدعـــم  بـــأن  االجتماعـــي 
بســـداد 50 % مـــن رواتـــب البحرينييـــن 
بالمنشـــآت األكثر تضررا باألشهر الثالثة 
)يوليو وأغســـطس وســـبتمبر( ال يشـــمل 
حصتـــي  عـــن  االشـــتراك  نســـبة  ســـداد 
العامـــل وصاحب العمل لـــدى التأمينات. 
وحصلـــت “البـــالد” على نســـخة من هذه 

اإلفادة. وفيما يأتي نصها:
اســـتنادًا إلى قرار وزير العمـــل والتنمية 
االجتماعية رقم 36 لســـنة 2020 بشـــأن 
الدعـــم  اســـتحقاق  وضوابـــط  شـــروط 
المالـــي ألجـــور العمـــال البحرينييـــن في 
القطـــاع الخاص خـــالل الفترة من يوليو 
إلـــى ســـبتمبر 2020، تـــود الهيئـــة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي إحاطة ســـيادتكم 
علمـــا بأن مبالغ الدعم الحكومي المقدرة 
بــــ 50 % من أجـــور العمـــال البحرينيين 

لديكـــم ســـيتم تحويلهـــا إلـــى حســـابكم 
البنكي يوم االثنين 27 يوليو 2020.

هـــذا وفي مقابـــل ذلك، ســـيكون مطلوبا 
المتبقيـــة  النســـبة  دفـــع  منشـــأتكم  مـــن 
مـــن أجـــور العمـــال البحرينييـــن لديكـــم 
فـــي المواعيـــد المقـــررة لصـــرف األجور، 
مـــع التأكيـــد علـــى قيامكـــم بدفع نســـبة 

االشـــتراك عن حصتـــي العامل وصاحب 
العمـــل والبالغـــة 19 % مـــن أجـــر العامل 
البحرينـــي )12 % حصة صاحب العمل، 
7 % حصـــة العامل(، وذلك حتى 15 من 
شـــهر أغســـطس، علما بأن خدمـــة الدفع 
اإللكترونـــي متوافـــرة من خـــالل الموقع 

اإللكتروني للهيئة.

سداد 50 % من رواتب البحرينيين بالمنشآت األكثر تضررا ال يشمل نسبة االشتراك

المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
والمزايـــدات فـــي جلســـة أمس 4 
مناقصـــات للمجلس األعلى للبيئة 
لتوريـــد لحـــوم طازجـــة ودجـــاج 
مجمد وبرســـيم جاف وحشـــائش 
جافـــة لمنتـــزه ومحميـــة العريـــن 
بنحـــو  أشـــهر  و3  عاميـــن  لفتـــرة 

212.6 ألف دينار. 
أن  البيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
فتـــح أمـــس 13 مناقصـــة تابعة لـ 
6 جهـــات حكوميـــة بإجمالـــي 73 
عطـــاء، فـــي حين تـــم تعليـــق 11 

عطاء تابع لـ 9 مناقصات. 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 453.6 دينار.

212.6 ألف دينار 
لتوريد لحوم 

ودجاج وبرسيم 
لمحمية العرين
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محرر الشؤون المحلية

االعتداء التركي على أربيل انتهاك للمواثيق الدولية
المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت مملكة البحريـــن عن إدانتها واســـتنكارها 
الشديدين لالعتداء العسكري التركي على منطقة 
ســـيدكان بمحافظـــة أربيل في جمهوريـــة العراق، 
مؤكًدة أن هذا االعتداء هو انتهاك صارخ لســـيادة 
جمهورية العراق الشـــقيقة ولمبادئ حسن الجوار 

ومخالفة مستنكرة للمواثيق والقوانين الدولية.
وقـــد عبـــر وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني 

خـــالل اتصـــاٍل هاتفـــي أجراه مـــع وزيـــر خارجية 
جمهوريـــة العـــراق فؤاد حســـين، أمـــس الخميس   
عـــن بالـــغ تعـــازي مملكـــة البحرين ملـــكا وحكومة 
وشـــعبا لحكومـــة وشـــعب جمهوريـــة العـــراق في 
الشهداء العسكريين العراقيين الذين لقوا حتفهم 
جراء هذا االعتداء العسكري التركي اآلثم، مؤكًدا 
تضامـــن مملكـــة البحريـــن مـــع جمهوريـــة العـــراق 

الشـــقيقة ضـــد كل مـــا يهـــدد أمنهـــا واســـتقرارها 
وسالمة أراضيها.

مـــن جانبه، أعرب حســـين عـــن اعتـــزاز جمهورية 
لمملكـــة  األصيلـــة  األخويـــة  بالمواقـــف  العـــراق 
البحريـــن تجـــاه جمهوريـــة العـــراق ووقوفها معها 
فـــي صـــف واحـــد ضـــد أي انتهـــاكات تمـــس بأمن 

الدول العربية واستقرارها.

أمل الحامد

بلغـــت قيمة عمليات نقـــاط البيع عبر بطاقات 
االئتمان وبطاقات الخصم في يوليو الماضي 
196.4 مليون دينار، مســـجلة ارتفاًعا بنســـبة 
12.1 % قياًســـا بيونيـــو الماضي، إذ ســـجلت 
175.3 مليون دينـــار. واتضح من إحصاءات 

عمليـــات نقـــاط البيـــع وأنظمـــة المدفوعـــات 
الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ليوليو 
2020، أمـــس، أن أعلـــى 5 قطاعـــات شـــكلت 
52.7 % مـــن مبالـــغ التعامالت، إذ جاء قطاع 
الخدمـــات الحكومية فـــي الصدارة من حيث 
قيمـــة العمليات المســـجلة بقيمة 41.9 مليون 

دينار.

قيمة عمليات “نقاط البيع” بيوليو
مليون دينار
196

المحرر االقتصادي

الخطوة التاريخية 
تسهم في 

تعزيز االستقرار 
والسلم في 

المنطقة

الجفير - وزارة الصحة

هناك  أن  الــصــحــة  وزارة  كشفت 
في  المشاركة  على  كبيرا  إقــبــاال 
للقاح  الثالثة  السريرية  التجارب 
“كوفيد 19” غير النشط والمدرجة 
تـــحـــت مــظــلــة مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
وأكدت الــوزارة أن اإلقبال الكبير 
الذي شهده التسجيل عبر المنصة 
الوطنية للتطوع خالل 48 ساعة 
ــاب الــمــشــاركــة  ــ فــقــط مـــن فــتــح ب
ــة فــي  ــ ــاري ــ ــي ــ ــت ــيـــة االخــ ــتـــطـــوعـ الـ
التجارب السريرية الثالثة الجارية 
المخصصة  المنطقة  فــي  حــالــًيــا 
الدولي  البحرين  مركز  في  لذلك 
للمؤتمرات والمعارض قد بلغ لحد 
اآلن 2220 متطوًعا، يمثلون أكثر 
من ثلث إجمالي العدد المستهدف 

مــن الــمــتــطــوعــيــن لــلــمــشــاركــة في 
 6000 يبلغ  والــذي  التجارب  هذه 

متطوع.
بـــاب  أن  الــــــــــــوزارة  ــت  ــ ــ ــاف ــ وأضــ
في  للراغبين  مفتوح  التسجيل 
عن  أعمارهم  تزيد  ممن  التطوع 
الوطنية  المنصة  عبر  عاما   18 الـ 
https://volunteer.gov. للتطوع
bh /، حيث سيقوم الفريق الطبي 
الصحية  التقييم  عملية  بمتابعة 
ــام  ــمـ ــضـ ــل االنـ ــبـ ــمــتــطــوعــيــن قـ ــل ل
ــة بــحــســب  ــريـ ــريـ ــسـ لـــلـــتـــجـــارب الـ

البروتوكول المعتمد.
عــن  الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــربــــت   
شكرها وتقديرها لكل المواطنين 
ــن الـــــذيـــــن بــــــــادروا  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ

بالتسجيل.

“الصحة”: أكثر من ثلث العدد 
سجلوا للتجارب السريرية للقاح
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القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

امليزانية املوحدة
)مدققة(

31 دي�سمرب

٢٠1٩

30 يونيو 

٢0٢0

�ألف

دوالر �أمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

املوجودات

1.366.٩78 1.317.7٢7 نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية

٢.٢٠٢.34٠ 1.956.995 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية

4.683.٢6٠ 3.81٢.135 ود�ئع لدى بنوك 

٢٠.74٢.36٠ ٢1.1٢8.777 قرو�ض و�سلف

٩.133.881 9.704.41٢ ��ستثمار�ت حمتفظ بها لغر�ض غري �ملتاجرة

315.٠11 ٢97.646 ��ستثمار�ت يف �سركات زميلة 

٢٢٩.8٠3 179.346 ��ستثمار�ت عقارية

8٢3.714 903.668 فو�ئد م�ستحقة �لقب�ض وموجود�ت �أخرى

٢٩5.54٩ ٢96.764 ممتلكات ومعد�ت

487.155 481.363 �ل�سهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�سة 

4٠.٢8٠.٠51 40.078.833 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

5.٠٢3.٩15 5.391.174 ود�ئع من بنوك 

٢.8٩1.53٢ 3.940.383 �قرت��سات مبوجب �إتفاقيات �إعادة �سر�ء 

٢5.518.1٢3 ٢3.905.196 ود�ئع �لعمالء

1.457.٠٩٠ 1.901.699 فو�ئد م�ستحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

٢7.86٢ 9.534 مطلوبات ثانوية

34.٩18.5٢٢ 35.147.986 جمموع املطلوبات

احلقوق

٢.1٩3.611 ٢.41٢.97٢ ر�أ�ض �ملال - �الأ�سهم �لعادية

٢.٠71.٩16 1.445.986 �إحتياطيات

4.٢65.5٢7 3.858.958 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

6٠٠.٠٠٠ 600.000 �أور�ق ر�أ�سمالية د�ئمة مدرجة �سمن ر�أ�ض �ملال فئة 1

4٩6.٠٠٢ 471.889 حقوق غري م�سيطرة

5.361.5٢٩ 4.930.847 جمموع احلقوق

4٠.٢8٠.٠51 40.078.833 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠1٩ ٢0٢0

�ألف

دوالر �أمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

3.٩٠8.7٠1 4.٢65.5٢7 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)1.٠٠٠( )1.000( تربعات

4.٢٠٠ - �أ�سهم �إ�سافية �سادرة

)13.75٠( )13.750( �لتوزيع �ملتعلق باإ�سد�ر �أور�ق ر�أ�سمالية د�ئمة مدرجة �سمن ر�أ�ض �ملال فئة 1

)4.1٢٠( )4.1٢0( �لتوزيع �ملتعلق باإ�سد�ر �سكوك د�ئمة مدرجة �سمن ر�أ�ض �ملال فئة 1

)3٩7.756( )438.7٢٢( �أرباح �الأ�سهم �لعادية 

7٠5 - �إطفاء �لقيمة �لعادلة ملعامالت �لدفع باالأ�سهم

3٩7.٩68 157.346 جمموع �لدخل �ل�سامل للفرتة 

- )98.449( �سايف �خل�سارة من تعديل عقد �لقر�ض 

)3.415( )1.387( حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�سامل �الآخر 

- )٢.03٢( تغري�ت يف �سركات تابعة  

)1.7٠5( )4.455( تغري�ت يف �سركات زميلة

3.88٩.8٢8 3.858.958 الر�شيد يف 30 يونيو العائد اإىل املالك   

6٠٠.٠٠٠ 600.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

467.7٢8 471.889 حقوق غري م�شيطرة 

4.٩57.556 4.930.847 جمموع احلقوق يف 30 يونيو  

عادل اللبان  

�لرئي�ض �لتنفيذي للمجموعة و�لع�سو �ملنتدب  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ض جمل�ض �الإد�رة

 �أ�ستخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�سامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�سرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ض.م.ب. 

لل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠٢٠، و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ض �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�ست ويونغ، مملكة �لبحرين بخامتة مر�جعة غري متحفظة يف 13 �أغ�سط�ض ٢٠٢٠.

www.ahliunited.com :للمزيد من �ملعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ض من قبل م�سرف �لبحرين �ملركزي كم�سرف قطاع جتزئة تقليدي(

القائمة املوحدة للدخل 

 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠1٩ ٢0٢0

�ألف

دوالر �أمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

4٩٠.18٩ 406.7٢0 �سايف دخل �لفو�ئد

13٩.8٩7 168.854 �لر�سوم ودخل �آخر

63٠.٠86 575.574 الدخل الت�شغيلي 

34.334 8٢.38٢ خم�س�ض �خل�سائر �الئتمانية و�أخرى 

5٩5.75٢ 493.19٢ �شايف الدخل الت�شغيلي  

166.873 157.453 امل�شروفات الت�شغيلية 

4٢8.87٩ 335.739 الربح قبل ال�شرائب والزكاة 

٢٠.٢46 ٢1.376 م�سروف �سريبي وزكاة

4٠8.633 314.363 �شايف الربح للفرتة

31.117 ٢0.9٢4 �سايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�سيطرة

377.516 ٢93.439 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة

3.7 ٢.9
 �لن�سيب �الأ�سا�سي و�ملخف�ض لل�سهم �لعادي يف �الأرباح  

)�سنتات �أمريكية(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل 
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠1٩ ٢0٢0

�ألف

دوالر �أمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

4٠8.633 314.363 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

٢٢.7٢5 )73.660( تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

3.13٢ )69.603( �سايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة خالل �لفرتة  

434.4٩٠ 171.100 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

36.5٢٢ 13.754 جمموع �لدخل �ل�سامل �لعائد �إىل حقوق غري م�سيطرة

3٩7.٩68 157.346 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 
 لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف

30 يونيو

٢٠1٩ ٢0٢0

�ألف

دوالر �أمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

٢.4٠8.٩78 )136.843( �سايف �لنقد )�مل�ستخدم يف( / من �الأن�سطة �لت�سغيلية

)545.4٠6( )141.5٢٢( �سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �الأن�سطة �ال�ستثمارية

)5٩6.656( )49٢.495( �سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �الأن�سطة �لتمويلية

1.٢66.٩16 )770.860( �شايف )النق�س( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

13.415 )14.635( �سايف فروق �سرف �لعمالت �الأجنبية

3.٠88.٩64 4.0٢4.9٢3 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

4.36٩.٢٩5 3.٢39.4٢8 النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو 
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

الخدمات المصرفية لألفراد  •  الخدمات المصرفية للشركات  •  األولوية المصرفية  •  االستثمار  •  إدارة الثروات

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

 احتياطي 
المجموعالعائد المقترحأرباح مبقاةاألسهم

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 193.659  10.597  183.062  22.517  3.587  324  24.115  132.519 الرصيد في 1 يناير 2020

 3.888  )3( 3.891 - 3.891 ---صافي الدخل للفترة

 )41( -    )41(-- )41(--الخسارة األخرى الشاملة للفترة

 3.847  )3( 3.850 - 3.891  )41(--مجموع الدخل الشامل للفترة

 )22.517( -    )22.517( )22.517( -   ---توزيعات أرباح

 )16.997( -    )16.997(- )16.997(---االعتراف بخسارة التعديل

 )2.848( )2.848( -   -----صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 155.144  7.746  147.398    -    )9.519( 283  24,115  132.519 الرصيد في 30 يونيو 2020

 182.263  7.766  174.497  16.608  3.587  170  21.613  132.519 الرصيد في 1 يناير 2019

 10.632  )1( 10.633 - 10.633 ---صافي الدخل للفترة

 112 - 112 -- 112 --الدخل اآلخر الشامل للفترة

 10.744  )1( 10.745 - 10.633  112 --مجموع الدخل الشامل للفترة

 )16.608(- )16.608( )16.608(----توزيعات أرباح

 )3( )3(------صافي التغيرفي حقوق غير مسيطرة

 176.396  7.762  168.634 -    ١٤.٢٢٠  282  21.613  132.519 الرصيد في 30 يونيو 2019

٣٠ يونيو ٢٠٢٠ )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، وتمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٧ يوليو 2020. بيت التمويل الكويتي 
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة المرحلية

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة المرحلية

 قائمة الدخل الموحدة 
المرحلية

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 )مراجعة(للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 )مراجعة( في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعة
 3٠ يونيو ٢٠٢٠

ألـف دينـار بحرينـي

مدققة
31 ديسمبر ٢019
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف 
99.535  8١.٠79      البحرين المركزي 

115.٢16  ٤5.٤6٢  مبالغ مستحقة من البنوك

913.90٧  95٤.٢١9  عقود تمويل 

6.156  3.٠٢٢  استثمارات 

٢٧0.٢٧٧  3٤١.58١  استثمارات في صكوك

8.461  7.٢3٤  استثمارات في شركات زميلة 

٢4٧.3٢8  ٢37.٤5٤  ذمم مدينة وموجودات أخرى

9.553  ٤.١١9  ممتلكات ومعدات

1.6٧0.433  ١.67٤.١7٠  مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
    وحقوق المالك

المطلوبات

1٢8.٢58  ١5٢.٠6٢  حسابات جارية للعمالء

101.٧83  ١٠7.٢٤٤  مبالغ مستحقة لبنوك

٢٢٢.965  ٢9٢.٤58  مبالغ مستحقة لغير البنوك

15.399  ١6.٠٢6  مطلوبات أخرى 

468.405  567.79٠   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار

159.699  ١٤٢.9٤٢  البنوك

848.6٧0  8٠8.٢9٤  غير البنوك واألفراد

   95١.٢36  1.008.369

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

13٢.519  ١3٢.5١9  رأس المال 

٢4.115  ٢٤.١١5  احتياطي قانوني

3٢4  ٢83  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٢٢.51٧  -    العائد المقترح

3.58٧  )9.5١9( أرباح مبقاة

  ١٤7.398  183.06٢

10.59٧  7.7٤6  حقوق غير مسيطرة 

193.659  ١55.١٤٤  مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
1.6٧0.433  ١.67٤.١7٠      االستثمار وحقوق المالك

بيانات لم تدرج بالميزانية

135.145  ١36.7١٠   حقوق حاملي حسابات االستثمار

108.٧96  ١66.7٤١   ارتباطات والتزامات محتملة

الستة األشهر المنتهية 30 يونيو

٢٠٢٠ 
ألـف دينـار بحرينـي

٢019
ألـف دينـار بحرينـي

األنشطة التشغيلية

10.63٢  3.888  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

)416( 5.١٠5  مخصصات - صافي

658  635  استهالك

1٧0  ٢8١  حصة من الخسائر في شركات زميلة

-    )359( صافي مكسب من بيع استثمارات

)394()٢95(مكسب من تحويل العمالت األجنبية

)144(-صافي مكسب غير محقق من استثمارات 

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
9.٢5510.506      والمطلوبات  التشغيلية

 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

350  5.939  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

9٧  ٤.8٤8  مبالغ مستحقة من البنوك

)3٢.068( )83.٠٢١( عقود تمويل

)٢.0٧0( ٤.95٤  ذمم مدينة وموجودات أخرى

-    ١.٤6٠  الدعم المالي من الحكومة

15.698  ٢3.8٠٤  حسابات جارية للعمالء

)53.9٧3( 5.٤6١  مبالغ مستحقة لبنوك

)13.959( 69.٤93  مبالغ مستحقة لغير البنوك

5.399  337  مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
)٧0.0٢0(٤٢.53٠    األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

-    3.٤5٢  التخلص من االستثمارات - صافي

)٢5.060( )7١.٤٠٤( شراء استثمارات في صكوك - صافي

45  )٢١( )شراء( التخلص من المباني والمعدات - صافي

متحصالت من التخلص من شركات تابعة محتفظ 
-    ٤.76٠  بها لغرض البيع

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة  
)٢5.015( )63.٢١3(     في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
119.356  )57.١33(    حسابات االستثمار

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(  
119.356  )57.١33(     من األنشطة التمويلية

 

صافي )النقصان( الزيادة في النقد
٢4.3٢1  )77.8١6(     وما في حكمه

88.٧01  ١76.٢6٠  النقد وما في حكمه في 1 يناير

113.0٢٢  98.٤٤٤  النقد وما في حكمه في 30 يونيو

الستة األشهر المنتهية 30 يونيو

٢٠٢٠ 
ألـف دينـار بحرينـي

٢019
ألـف دينـار بحرينـي

 

31.008  3١.٤6٤  دخل من عقود تمويل

1.090  ١.٤٠١  دخل من استثمارات

6.808  7.٢١7  دخل من صكوك

)1٧0( )٢8١( حصة من الخسائر في شركات زميلة 

38.٧36  39.8٠١  الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار،  
)15.806( )٢٢.٢3٠(     قبل خصم حصة المضارب للمجموعة

4.٧14  ١٠.9٤8  حصة المضارب للمجموعة

)11.09٢( )١١.٢8٢( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار

)5.895( )7.7٠3( ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك

٢1.٧49  ٢٠.8١6  صافي الدخل التشغيلي

6.43٢  6.١69  تكاليف الموظفين

658  635  استهالك

)416( 5.١٠5  مخصصات - صافي

4.443  5.٠١9  مصروفات أخرى

11.11٧  ١6.9٢8  مجموع المصروفات التشغيلية

10.63٢  3.888  صافي دخل الفترة

العائد إلى:

10.633  3.89١  مساهمي الشركة األم 

)1( )3( حقوق غير مسيطرة

  3.888  10.63٢
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ناصر بن حمد: العالقات بين الشعبين وطيدة 
ــي ــا العربـ ــة بواجبهـ ــان المملكـ ــد إيمـ ــان يؤكـ ــاعدات للبنـ ــم المسـ تقديـ

بعث ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، خطاًبـــا إلـــى ســـفير 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  لبنـــان  جمهوريـــة 
ميالد نمـــور ردا على الخطاب الذي ســـبق 
أن رفعـــه إلى عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفـــة، الذي 
تضمن اإلشادة بتوجيهات جاللته بتقديم 
المســـاعدات اإلنســـانية لجمهوريـــة لبنـــان 

جراء الكارثة التي أصابت بيروت.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي خطـــاب ســـموه المرســـل إلى 
الســـفير اللبناني لدى مملكـــة البحرين “إنه 
لمـــن دواعـــي الســـرور أننـــا تلقينـــا رســـائل 
الشـــكر واالمتنان إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
مـــن األشـــقاء أبنـــاء الجاليـــة اللبنانية في 
مملكـــة البحرين، وذلك علـــى أثر التوجيه 

المســـاعدات  بتقديـــم  لجاللتـــه  الســـامي 
الالزمـــة للشـــعب اللبناني الشـــقيق، وذلك 
مـــن أجـــل تخفيـــف معاناتهـــم وتحســـين 
أوضاعهـــم اإلنســـانية فـــي ظـــل الظـــروف 
الراهنـــة التـــي يمـــر بهـــا الشـــعب اللبنانـــي 
الشـــقيق، التي عبر فيها جاللته عن إيمان 
مملكـــة البحريـــن بواجبهـــا العروبـــي إزاء 
أشـــقائها، وأنهـــا لـــن تدخـــر جهـــًدا لتقديـــم 
وإيصـــال المســـاعدات اإلنســـانية اإلغاثية 

العاجلة والالزمة لهم”.
وأضـــاف ســـموه “لقـــد عبـــر جاللتـــه عـــن 
اعتـــزازه بالعالقـــات الوطيـــدة التي تربط 
الشعبين البحريني واللبناني، والتي تعود 
بتاريخهـــا إلى عقود مضت، وتشـــمل كافة 
المجـــاالت، الفًتا جاللتـــه إلى أن تقديم يد 
العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق 
خـــالل المحنة التي ألمت به جراء الكارثة 
التي أصابت العاصمة بيروت، أمر تفرضه 

األخوة واإلنسانية”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “وإذ يؤكـــد جاللـــة الملـــك وقـــوف 
مملكـــة البحريـــن إلـــى جانـــب الجمهورية 
اللبنانيـــة الشـــقيقة فإنـــه يعرب عـــن تطلع 
مملكـــة البحرين إلى تجاوز لبنان الشـــقيق 
تداعيـــات هـــذه الكارثـــة من أجـــل تحقيق 

فـــي األمـــن  اللبنانـــي  الشـــعب  طموحـــات 
واالستقرار والتنمية”.

وختـــم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة الرســـالة “ونؤكد لكم شـــكر وتقدير 
جاللـــة الملك على هـــذه المشـــاعر النبيلة، 
فـــي  تبذلونهـــا  التـــي  المقـــدرة  والجهـــود 
كان  والتـــي  الثنائيـــة،  العالقـــات  تعزيـــز 
لهـــا كبيـــر األثر في تقـــدم مســـار العالقات 
المســـتويات،  جميـــع  علـــى  المشـــتركة 
وننقـــل لكم دعوات جاللتـــه الصادقة، بأن 
يحفظكم هللا ويرعاكم ويمتعكم بالصحة 
والعافية، وننقـــل من خاللكم أحر التعازي 
وصـــادق المواســـاة، إلـــى الشـــعب اللبناني 
الشـــقيق، ســـائلين هللا تعالـــى أن يتغمـــد 
الضحايـــا بواســـع رحمتـــه ويلهـــم ذويهـــم 
الصبر والســـلوان، وأن يمن على المصابين 
بلدكـــم  يجنـــب  وأن  العاجـــل،  بالشـــفاء 

الشقيق كل مكروه”.

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

زار القائـــد العـــام لقوة دفاع 
الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة إحـــدى وحدات قوة 
اطلـــع  إذ  البحريـــن،  دفـــاع 
تجهيـــزات  أحـــدث  علـــى 
الوحـــدة، كمـــا اســـتمع إلـــى 
إيجـــاز عن خطـــط ومراحل 
فيهـــا  والتدريـــب  التطويـــر 
النواحـــي  إلـــى  إضافـــة 
كافة  والتدريبية  العسكرية 

ومستوى سير العمل.
وأوضح القائد العام أن قوة 

الدفـــاع ماضيـــة بكل مقدرة وثبـــات في ظل القيادة الحكيمـــة لعاهل البالد 
القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة نحو مدارج 
الرقي العســـكري والتقدم اإلداري والعلمي وتنفيذ دورها النبيل في حماية 
مقدرات ومكتســـبات الوطن، وذلك وفق النهج العســـكري الراسخ المستند 
على أعلى المســـتويات العســـكرية وأحدث التقنيـــات والتجهيزات اإلدارية 

والفنية المتطورة.

تعزيز قدرات قوة الدفاع العسكرية

البحرين تهنئ باكستان بذكرى االستقالل

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وولي 
العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات تهنئة إلى رئيس 
الجمهوريـــة الباكســـتانية اإلســـالمية عـــارف علوي، 
وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقالل بـــالده، أعربوا فيها 
عـــن أطيب تهانيهـــم وتمنياتهم لـــه بموفور الصحة 
والســـعادة ولشـــعب جمهورية باكســـتان اإلسالمية 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث ســـمو رئيـــس الوزراء وســـمو ولـــي العهد 
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء برقيتي تهنئة مماثلتيـــن إلى رئيس وزراء 

جمهورية باكستان اإلسالمية عمران خان.

المنامة - بنا

تتقدم

 اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في 

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

 نزار معروف 

مساعد المدير العام، تطوير األعمال والتسويق 

فـــي وفـــاة المغفور له بإذن اهلل تعــــالى

خالـــه
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها 

فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

تتقدم

 اإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في 

بأحر التعازي والمواساة إلى السيد

 نزار معروف 

مساعد المدير العام، تطوير األعمال والتسويق 

فـــي وفـــاة المغفور له بإذن اهلل تعــــالى

خالـــه
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها 

فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

هادية محمد فتح اهلل
بأحر التعازي والمواساة إلى

تتقدم
  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

وجميع العاملين في

عضو مجلس اإلدارة

عمها

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  ملـــك  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة برقية شـــكر جوابية 
من ســـفير الجمهوريـــة اليمنية 
الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين 
علي األحمـــدي رًدا على برقية 
التعزيـــة والمواســـاة التي بعث 
بهـــا جاللته إليه فـــي المتوفين 
مـــن رعايا الجمهوريـــة اليمنية 
المقيميـــن فـــي المملكـــة جراء 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتهـــم 

وأعـــرب   .)COVID - 19(
الســـفير اليمني باســـمه ونيابة 
عـــن أســـر المتوفيـــن عـــن بالـــغ 
شـــكره وتقديـــره لجاللة الملك 
علـــى مشـــاعر جاللتـــه الطيبـــة 
البحريـــن  وشـــعب  ولحكومـــة 
الشـــقيق لما قدمـــوه من رعاية 
واهتمام للمقيمين في المملكة، 
سائالً هللا ســـبحانه وتعالى أن 
يحفـــظ جاللتـــه ويســـدد على 

درب الخير خطاه.

جاللة الملك يتلقى شكر 
السفير اليمني

سمو رئيس الوزراءجاللة الملك

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو ولي العهد

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة عبداللطيـــف  اســـتقبل وزيـــر 
الزيانـــي، بمكتبه بالديـــوان العام للوزارة، 
أمـــس Piyush Srivastava، الـــذي ســـلم 
أوراق  مـــن  نســـخة  الخارجيـــة  وزيـــر 
اعتماده ســـفيًرا لجمهوريـــة الهند المعين 

لدى مملكة البحرين.
اللقـــاء، أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة  وأثنـــاء 
بعالقات الصداقة التاريخية التي تجمع 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهوريـــة الهند، 
مؤكـــًدا اهتمام مملكـــة البحرين بالمضي 
مختلـــف  علـــى  العالقـــات  بهـــذه  قدًمـــا 
األصعـــدة، وتعزيـــز التعـــاون الثنائي بين 
البلديـــن الصديقيـــن خدمـــة لمصالحهمـــا 
التوفيـــق  للســـفير  متمنيـــا  المشـــتركة، 

والنجاح في أداء مهام عمله.

 Piyush Srivastava من جانبـــه، أعـــرب
عـــن اعتـــزاز جمهوريـــة الهنـــد بعالقـــات 
الصداقـــة القوية مع مملكة البحرين، وما 
تتميـــز بـــه من احتـــرام متبادل وتنســـيق 
أنـــه ســـيبذل قصـــارى  مشـــترك، مؤكـــدا 
جهـــده للمضي بهـــذه العالقات نحو آفاق 

أرحب.
وأعرب عن شـــكر وتقدير بالده لما تلقاه 

الجاليـــة الهندية من رعايـــة واهتمام من 
الحكومـــة، وما أبدتـــه الجهات المختصة 
من عناية كبيرة بشـــؤون العمالة الهندية 
خـــالل مواجهة جائحة كوفيد 19 تنفيذا 
لتوجيهات جاللة الملك بتقديم الفحص 
والعـــالج المجانـــي لكافـــة المقيميـــن في 
المملكـــة، متمنيـــا لمملكـــة البحرين دوام 

التقدم والنماء واالزدهار.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الهندي

المنامة - وزارة الخارجية

استقبلت وكيل وزارة الخارجية، الشيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، في 
أمـــس  للـــوزارة،  العـــام  بالديـــوان  مكتبهـــا 
القائـــم بأعمال ســـفارة بروناي دار الســـالم 

فريدا حيراني هيشام.
وزارة  وكيـــل  رحبـــت  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الخارجية بفريدا حيراني هيشام، مشيدة 
بالمســـار المتقـــدم للعالقـــات الثنائيـــة بين 
الســـالم،  دار  وبرونـــاي  البحريـــن  مملكـــة 
مؤكـــدة حرص مملكة البحرين على تعزيز 
الســـالم علـــى  برونـــاي دار  مـــع  عالقاتهـــا 
المســـتويات كافـــة، ودفـــع أطـــر التنســـيق 

مختلـــف  إزاء  البلديـــن  بيـــن  والتشـــاور 
البلديـــن  مصالـــح  يحقـــق  بمـــا  القضايـــا 

والشعبين الصديقين.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت حيراني عـــن اعتزاز 
الثنائيـــة  بالعالقـــات  الســـالم  دار  برونـــاي 

المتميـــزة مع مملكة البحريـــن وما وصلت 
إليـــه مـــن تقـــدم ونمـــاء، مؤكـــدة اهتمـــام 
بروناي دار الســـالم بتوسيع آفاق التعاون 
المشـــترك بيـــن البلديـــن خدمـــة للمصالـــح 

المشتركة.

تعزيز أطر التنسيق بين البحرين وبروناي دار السالم

الرفاع - قوة الدفاع

قـــام قائـــد القـــوات البحريـــة بالقيادة 
المركزيـــة األميركيـــة قائد األســـطول 
الخامس الفريق بحري جيمس مالوي 
بزيـــارة إلـــى ســـالح البحريـــة الملكـــي 

البحريني صباح أمس الخميس.
ســـالح  قائـــد  االســـتقبال  فـــي  وكان 
اللـــواء  البحرينـــي  الملكـــي  البحريـــة 

الركن بحري محمد يوسف العسم.

قائد األسطول الخامس يزور سالح البحرية الملكي البحريني



استمرار المبادرات األمنية والمجتمعية واتخاذ التدابير الوقائية 
سمو محافظ الجنوبية يشيد بمشاركة رجال األمن الفاعلة في تبني سلسلة من البرامج الهادفة

تحت رعاية محافظ الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفة بن علي بـــن خليفة آل خليفة، نظمت 
ضمـــن  االفتراضـــي،  الملتقـــى  المحافظـــة 
برامـــج حملـــة “ســـامتكم في الصيـــف”، في 
إطار سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامج التي 
والـــذي  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  تســـتضيفها 
حضـــره العميـــد محمـــد بـــن دينه مديـــر عام 
األمنيـــة،  العامـــة لإلعـــام والثقافـــة  اإلدارة 
والعميد عيسى ثامر الدوسري نائب محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، والعميد ســـعد حســـن 
النعيمـــي مـــن اإلدارة العامة للدفـــاع المدني، 

وممثل عن قيادة خفر السواحل.
وفـــي بدايـــة الملتقـــى، أكـــد ســـمو محافـــظ 
وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  أنـــه  الجنوبيـــة 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
عبـــدهللا آل خليفـــة، فإن المحافظـــة أطلقت 
سلســـلة من المبادرات االحترازية والوقائية 
المتعلقـــة بالمجاالت األمنية الرامية لتحقيق 
الشراكة المجتمعية مع األهالي والمواطنين، 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع اإلدارات األمنيـــة 

لترسيخ مفهوم الوعي األمني والمجتمعي.
المبـــادرات األمنيـــة  وأكـــد ســـموه اســـتمرار 

فـــي  مهـــم  دور  مـــن  لهـــا  لمـــا  والمجتمعيـــة 
تفعيـــل المســـؤولية المجتمعية لكافـــة أفراد 
المجتمع، من خال اتخـــاذ التدابير الوقائية 
خال موســـم الصيف لتعزز من التوعية في 

مختلف األنشطة.
كمـــا أشـــاد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة بجهود 
المحافظـــة  مـــع  وتعاونهـــم  األمـــن  رجـــال 
الجنوبيـــة عبر مشـــاركتهم الفاعلـــة في تبني 
سلســـلة مـــن المبـــادرات والبرامـــج الهادفـــة، 
الوعـــي  مســـتوى  رفـــع  فـــي  تســـهم  والتـــي 
والتقيـــد باشـــتراطات الوعي والســـامة في 

فصل الصيف.
من جهتهـــم، أعرب المشـــاركون في الملتقى 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لمـــا يوليـــه ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة آل خليفة 
محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة مـــن رعايـــة 
وتبٍن للحمـــات الهادفة والمبـــادرات الرائدة 
خـــال موســـم الصيـــف، فـــي إطار التنســـيق 
والتعاون المشـــترك، مؤكدين مواصلة العمل 
مع المحافظة في مختلف المبادرات األمنية 
بمـــا يعـــود بالنفع على كافة شـــرائح المجتمع 

في مختلف أرجاء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية
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بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

في 13 أغسطس 2020  تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة 

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

محمد جعفر نيني
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم مراجعتها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها  
في المراجعة من دون تحفظ  في 13 أغسطس 2020

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

ألف دوالر أمريكي بيان المركز المالي الموجز كما في 30 يونيو 2020 
31 ديسمبر 2019 30 يونيو 2020  الموجودات

)تم تدقيقه( )تمت مراجعته(
 501   20,661 أرصدة لدى البنوك

  13,622   13,004 ذمم مدينة للمرابحة
  560   619 الموجودات األخرى

  14,683 إجمالي الموجودات 34,284 

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات  

ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى  20,293   287 
  287   20,293 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين 

رأسمال األسهم 10,000  10,000 
االحتياطي القانوني  3,465   3,465 

اإليرادات المستبقاة 526  931 
إجمالي حقوق المساهمين 13,991  14,396 

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 34,284  14,683 

البيان الموجز للتدفقات النقدية للستة شهورالمنتهية في 30 يونيو 2020

30 يونيو 2019 30 يونيو 2020
تمت مراجعته تمت مراجعته

أنشطة العمليات
قبض من استحقاق حساب استثمار مقيد 20,000 -  

قبض اإليرادات االستشارية 1,137  429 
 181 قبض اإليرادات من عقود المرابحة 101
قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة 64 65

المدفوعات للموظفين والموردين )431( )317(
رسوم اإلدارة المدفوعة )398( )377(
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات 20,473 )19(

أنشطة التمويل
أرباح موزعة )931( )1,092(
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل )931( )1,092(

صافي الزيادة / )النقص( في النقد ومعادالت النقد 19,542 )1,111(

النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير 14,123 14,162 

النقد ومعادالت النقد كما في 30 يونيو 33,665 13,051

ألف دوالر أمريكي  بيان الدخل الموجز للستة شهور المنتهية في 30 يونيو 2020
الستة شهور المنتهية في

30 يونيو 2019 30 يونيو 2020 اإليرادات
)تمت مراجعته( )تمت مراجعته(

اإليرادات من الخدمات االستشارية 1,192  1,038 
اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة 64  65 

اإليرادات من عقود المرابحة  101   181 

إجمالي اإليرادات 1,357  1,284 
المصروفات   

تكاليف الموظفين 186  197 
مصروفات أخرى 645  585 

إجمالي المصروفات  831  782 

الربح  للفترة 526  502 

ألف دوالر أمريكي البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للستة شهورالمنتهية في 30 يونيو 2020

المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2020 )تمت مراجعته(

كما في 1 يناير 2020 10,000  3,465  931  14,396 

526 526 - - الربح للفترة

األرباح الموزعة -   - )931(  )931(

كما في 30 يونيو 2020 10,000  3,465  526  13,991 

المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2019 )تمت مراجعته(

كما في 1 يناير 2019 10,000  3,361  1,092  14,453 

 502  502 - - الربح للفترة

األرباح الموزعة -   - )1,092( )1,092(

كما في 30 يونيو 2019 10,000  3,361  502  13,863 

سيتي بنك أن إيه - مصرف تجزئة - البحرين

تم إقرار البيانات المالية من قبل اإلدارة في 26 مارس 2020 ووقع عليها باسمه:

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

كرستوف جيدنر
مسؤول قطاع التجزئة

زهرة جمالي
مدير اإلدارة المالية

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها  
في التدقيق من دون تحفظ  في 26 مارس 2020  

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف للتجزئة

ألف دينار بحريني قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019 
2018 2019  الموجودات

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(
 10,406   10,287 نقد وأرصدة لدى البنوك
  56,317   61,212 األوراق المالية االستثمارية
  62,791   63,534 قروض وتسليفات
  28,851   34,156 مستحقات من جهات أخرى في المجموعة

  446   503 الفائدة المستحقة القبض
6,559 5,562 موجودات أخرى

  165,370 إجمالي الموجودات 175,254 

المطلوبات و أموال المقر الرئيسي
حساب المقر الرئيسي 4,540  4,540 

االحتياطات 809  774 
ربح غير محّول 8,307  9,486 

  14,800   13,656 اجمالي أموال المقر الرئيسي

2,201 مستحقات لجهات أخرى في المجموعة 3,009 
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  1,021  204 

142,177 ودائع عمالء - من غير المصارف 151,058 
الفائدة مستحقة الدفع 99  369 

مطلوبات أخرى 6,411  5,619 
150,570 إجمالي المطلوبات 161,598 

 165,370 إجمالي المطلوبات وأموال المقر الرئيسي 175,254 

بنود مذكرة 44,414  41,292 

بيان التدفقات النقدية
ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

2018 2019
)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( عمليات التشغيل
ربح السنة 3,820  5,005 

تسويات لمطابقة صافي اإلرادات مع صافي النقد من العمليات:
االستهالك واالطفاء 978  919 

  2,388 صافي مخصصات القروض والسلف 4,753 
صافي إيرادات الفوائد )14,170( )12,402(

توزيعات األرباح )56( )70(
األرباح المحققة من الصرف األجنبي )1,029( )959(

صافي النقد قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية )5,704( )5,119(
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

قروض وتسليفات لغير المصارف )5,496( )5,888(
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  817  )132(
ودائع عمالء - من غير المصارف 8,881  )95(
موجودات/مطلوبات أخرى 1,112  419 
رصيد إحتياطي مصرف البحرين المركزي )27( )11(

صافي النقد بعد التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية )417( )10,826(
الفائدة المقبوضه نقداً 15,478  14,962 
الفائدة المدفوعه نقداَ )1,635( )2,554(
صافي النقد من عمليات التشغيل 13,426  1,582 

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
شراء المعدات  )298( )124(

أرباح نقدية موزعة 56  70 
صافي النقد من عمليات االستثمار )242( )54(

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
األرباح المحولة للمقر الرئيسي )4,999( )2,601(
صافي النقد من أنشطة التمويل )4,999( )2,601(
صافي التغير في النقد وما في حكمه 8,185  )1,073(
النقد وما في حكمه في بداية السنة 88,404  88,518 

تأثير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه 1,030  959 
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 97,619  88,404 

النقد وما في حكمه بحسب بيان المركز المالي
نقد وأرصدة لدى البنوك 5,870  6,016 

سندات الخزينة  60,602  55,738 
مستحقات من جهات أخرى في المجموعة 34,156  28,851 
مستحقات لجهات أخرى في المجموعة )3,009( )2,201(

النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر  97,619  88,404 

قائمة الدخل
ألف دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019

2018 2019
)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(
فوائد مكتسبة 15,535  15,070 
فوائد مدفوعة )1,365( )2,668(
صافي إيرادات الفوائد 14,170  12,402 

إيرادات أخرى 4,304  4,395 
إجمالي اإلرادات 18,474  16,797 

مصروفات الموظفين 1,570  1,432 
مصروفات أخرى 8,331  7,972 
صافي رسوم العجز 4,753  2,388 

إجمالي المصروفات 14,654  11,792 

الربح للسنة 3,820  5,005 

ألف دينار بحريني بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(
الربح للسنة  3,820  5,005 

بنود الدخل الشامل األخرى
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

التغير في القيمة العادلة لموجودات األوراق المالية االستثمارية, بالصافي 35  )3(
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة 35  )3(

إجمالي الدخل الشامل للسنة 3,855  5,002 

ألف دينار بحريني بيان التغيرات في أموال المقر الرئيسي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2019

المجموع
ربح غير 

محّول

احتياطي القيمة العادلة 
لألوراق المالية 

االستثمارية

احتياطي 
األسهم

حساب المقر 
الرئيسي 2019 )تم تدقيقه(

كما في 1 يناير 4,540 208 566 9,486 14,800
الدخل الشامل: -   -   -   3,820  3,820

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى )موجودات مالية متوفرة للبيع( :

التغيير الصافي في القيمة العادلة -   -   35 -   35
إجمالي الدخل الشامل للسنة -     -  35  3,820  3,855 
تحويالت خالل السنة -    -   -  )4,999( )4,999(
كما في 31 ديسمبر 4,540 208 601 8,307 13,656

المجموع
ربح غير 

محّول

احتياطي القيمة العادلة 
لألوراق المالية 

االستثمارية

احتياطي 
األسهم

حساب المقر 
الرئيسي 2018 )تم تدقيقه(

كما في 1 يناير 2018 4,540 208 )15( 7,942 12,675
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9  -   -   584 )860( )276(

الرصيد المعدل في 1 يناير 2018 4,540 208 569 7,082 12,399
الدخل الشامل:

ربح السنة -    -   -   5,005 5,005
بنود الدخل الشامل األخرى )موجودات مالية متوفرة للبيع( :

التغيير الصافي في القيمة العادلة -   -   )3( -   )3(
5,002 5,005 )3(   -    - إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحويالت خالل السنة -   -   -   )2,601( )2,601(
كما في 31 ديسمبر 4,540 208 566 9,486 14,800

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

ألف دوالر أمريكي بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( اإليرادات
1,909 اإليرادات من الخدمات االستشارية 2,158 

182 126 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة
295 330 اإليرادات من عقود المرابحة

2,386 إجمالي اإليرادات 2,614
المصروفات 

360 394 تكاليف الموظفين
847 1,185 مصروفات أخرى

1,207 إجمالي المصروفات  1,579

الربح للسنة 1,035 1,179

ألف دوالر أمريكي بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   
المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2019 )تم تدقيقه(

  14,453 1,092  3,361   10,000 كما في 1 يناير 2019
1,035 1,035 - - الربح للسنة
1,035 1,035 - - إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

)1,092( )1,092( - - األرباح الموزعة
- )104( 104 - تحويل إلى االحتياطي القانوني

14,396   931  3,465   10,000 كما في 31 ديسمبر 2019

المجموع اإليرادات المستبقاة االحتياطي القانوني رأسمال األسهم 2018 )تم تدقيقه(

  13,281 38 3,243   10,000 كما في 1 ديسمبر 2017
 (7) (7) -     - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 

13,274 31 3,243   10,000 كما في 1 يناير 2018
1,179 1,179 - - الربح للسنة
1,179 1,179 - - إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

- (118) 118 - تحويل إلى االحتياطي القانوني
14,453 1,092 3,361 كما في 31 ديسمبر 2018 10,000 

ألف دوالر أمريكي  بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019 
2018 2019  

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه( الموجودات
632 أرصدة لدى البنوك  501  

 13,530  13,622 ذمم مدينة للمرابحة
462 الموجودات األخرى  560 

إجمالي الموجودات  14,683  14,624 

المطلوبات وحقوق المساهمين  
المطلوبات   

  171   287 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

إجمالي المطلوبات 287  171 

حقوق المساهمين  

10,000 10,000 رأسمال األسهم

3,361 3,465 االحتياطي القانوني

1,092 931 اإليرادات المستبقاة

14,453 إجمالي حقوق المساهمين 14,396

14,624 14,683 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في في 20 فبراير 2020

عثمان أحمد
الرئيس التنفيذي

محمد جعفر نيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كيه بي إم جي التي أعربت عن رأيها 
في التدقيق من دون تحفظ  في 20 فبراير 2020

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بيان للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
2018 2019   

)تم تدقيقه( )تم تدقيقه(   
أنشطة العمليات   

2,061 2,100 قبض اإليرادات االستشارية 
295 330 قبض اإليرادات من عقود المرابحة 

  182 126 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة 
)835(  (725( المدفوعات للموظفين والموردين 
)488( )785( رسوم اإلدارة المدفوعة 

1,215 التدفقات النقدية من أنشطة العمليات  1,046 

أنشطة التمويل 

أرباح موزعة  (1,092( -

   - )1,092( التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 1,21٥ )46( صافي )النقص( / الزيادة في النقد ومعادالت النقد 
 12,954 14,169 النقد ومعادالت النقد كما في 1 يناير 

 14,169  14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر 

يشمل النقد ومعادالت النقد: 

632 501 أرصدة لدى البنوك 

13,537 13,622 ذمم مدينة للمرابحة 

14,169 14,123 النقد ومعادالت النقد كما في 31 ديسمبر

يشمل النقد ومعادالت النقد:
أرصدة لدى البنوك 20,661 422

ذمم مدينة للمرابحة 13,004 12,629

النقد ومعادالت النقد كما في 30 يونيو 33,665 13,051

المنامة - محافظة العاصمة

أشـــاد محافظ العاصمة الشـــيخ هشام بن 
عبدالرحمن آل خليفة باالستجابة الفاعلة 
للشـــباب فـــي مكافحـــة جائحـــة )كوفيـــد 
- 19(، إذ اســـتطاعوا فـــي مختلـــف دول 
العالـــم وخصوًصـــا فـــي مملكـــة البحرين، 
أن يضربـــوا أروع األمثلـــة فـــي التفانـــي 
والتضحيـــة من أجل حمايـــة مجتمعاتهم 
وبلدانهـــم، عبـــر وقوفهـــم فـــي الصفـــوف 
األماميـــة لمكافحة هذه الجائحة، ليثبتوا 
قدرتهم على االرتقاء لمستوى التحديات 

التي يواجهونها.
ألقاهـــا  التـــي  الكلمـــة  أثنـــاء  ذلـــك  جـــاء 
االفتراضـــي  المجلـــس  فـــي  المحافـــظ 
الـــذي نظمتـــه محافظـــة  الشـــبابي األول 
األمـــم  مكتـــب  مـــع  بالتعـــاون  العاصمـــة 
المتحـــدة فـــي مملكـــة البحرين بمناســـبة 
يـــوم الشـــباب الدولـــي الذي يصـــادف 12 

أغسطس من كل عام.
وعقـــد اللقاء عن بعـــد عبر تقنية االتصال 
المرئـــي، بحضـــور المنســـق المقيـــم لألمم 
المتحدة فـــي البحرين باإلنابـــة، والممثل 
المقيـــم لبرنامج األمم المتحـــدة اإلنمائي 
ســـتيفانو بيتيناتو، ومشـــاركة واسعة من 

النشـــطاء الشـــباب والمتطوعيـــن، مقدًما 
شكره وتقديره إلى مكتب األمم المتحدة 

على جهودهم في دعم برامج الشباب.
الشـــباب  جهـــود  المحافـــظ  واســـتعرض 
البحرينـــي المتطـــوع لمواجهـــة الظـــروف 
جائحـــة  فرضتهـــا  التـــي  االســـتثنائية 
الفاعلـــة  ومشـــاركتهم   ،)19  - )كوفيـــد 
فـــي مختلـــف البرامـــج والمبـــادرات التي 
تبنتهـــا المحافظـــة فـــي الفتـــرة الماضية، 
إذ كان لهـــم بصمـــة واضحـــة فـــي إنجـــاح 
هذه المبادرات بفضـــل روحهم اإليجابية 
ورغبتهـــم الكبيـــرة فـــي دعـــم مجتمعهم، 
متمنًيـــا للشـــباب التوفيـــق والنجـــاح فـــي 
صناعة مســـتقبل هـــذا الوطـــن واألجيال 
القادمة، والوصول إلى األهداف الوطنية 

وتحقيق طموحات أبناء مملكة البحرين.
بالحضـــور  بتيناتـــو  رحـــب  جانبـــه،  مـــن 
وخـــص  المشـــاركة  الشـــبابية  والجهـــات 
بالشـــكر محافظـــة العاصمـــة علـــى دورها 
الريـــادي في تشـــجيع الشـــباب لانخراط 
البيئـــة  وتوفيـــر  التطوعـــي  العمـــل  فـــي 
المناســـبة لهـــم فـــي إيصـــال صوتهـــم في 

شتى المجاالت.
وتابـــع حديثـــه بأهميـــة االحتفـــال بيـــوم 
الشـــباب العالمي خصوصا في هذه السنة 
الصعبة، التي تشـــهد تغيرات عالمية على 
جميع المستويات؛ بسبب جائحة )كوفيد 
- 19(، إذ يأتـــي هـــذا االحتفـــال فـــي إطار 
احتفال األمم المتحدة بالذكرى الســـنوية 

الخامسة والسبعين إلنشائها.

هشام بن عبدالرحمن: بصمة بارزة للمتطوعين في تخطي الجائحة

الشباب ضربوا أروع األمثلة في التضحية لبلدهم

المنامة - وزارة الداخلية

بناًء على قرار اللجنة التنســـيقية برئاسة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
الســـباحة  بـــرك  فتـــح  بشـــأن  خليفـــة  آل 
اإلدارة  قامـــت  الرياضيـــة،  والصـــاالت 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي بتنفيـــذ زيـــارات 
والصـــاالت  الســـباحة  لبـــرك  ميدانيـــة 
الرياضيـــة في محافظـــات المملكة وذلك 
انطاقـــا مـــن حـــرص اإلدارة فـــي توعية 
مرتادي البرك بمتطلبات السامة والتأكد 
من تنفيذ كافة االشتراطات واإلجراءات 
الوقائيـــة، حيـــث قامـــت شـــرطة الدفـــاع 
المدنـــي بتوزيـــع منشـــورات تحتوي على 
اإلرشـــادات التوعويـــة التـــي تهـــدف إلى 
منـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا وتأميـــن 
السامة لمرتادي برك السباحة والصاالت 
الرياضيـــة باإلضافة إلـــى التأكد من توفر 
األجهـــزة ومعـــدات اإلنقـــاذ واإلســـعافات 

األولية.
الوقائيـــة  باإلجـــراءات  يتعلـــق  وفيمـــا 
للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونـــا، فقد 

أوصـــت اإلدارة بإلـــزام العامليـــن في برك 
الســـباحة والصـــاالت الرياضيـــة بارتـــداء 
القفـــازات والكمامات طـــوال فترة العمل 
وتوفيـــر مطهـــر كحولـــي ال يقـــل تركيـــزه 
نقـــاط  وفـــي  المدخـــل  عنـــد   % 70 عـــن 
موزعـــة حـــول بـــرك الســـباحة، وااللتـــزام 
برمـــي القفـــازات والكمامات فـــي أكياس 
باســـتيكية )نفايـــات مزدوجـــة البطانـــة( 
إضافـــة إلى فصـــل النفايـــات الناتجة عن 
التنظيف والتخلص منها في أسرع وقت 
ممكـــن، وتوفيـــر المطهـــرات والمنظفـــات 
للعنايـــة  صحـــي  بشـــكل  واســـتخدامها 

بنظافـــة دورات المياه وغســـل المناشـــف 
بالمـــاء الدافـــئ بدرجـــة 80 أو أكثـــر على 
أال تصـــل لدرجـــة الغليـــان والتقيـــد بكافة 
والتعليمـــات  الصحيـــة  االشـــتراطات 
الصـــادرة من الجهـــات المختصة في هذا 

الشأن.
وأهابـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
أهميـــة  إلـــى  والمقيميـــن  بالمواطنيـــن 
االلتـــزام باشـــتراطات الســـامة وتجنـــب 
أثنـــاء  األطفـــال  مراقبـــة  فـــي  اإلهمـــال 
ارتيادهـــم بـــرك الســـباحة، وذلـــك لكونهم 

أكثر عرضة لحوادث الغرق.

توفيــر معقمات ال يقل تركيزها عــن 70 % عند المدخل

إلزام العاملين في البرك والصاالت بالقفازات والكمامات
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اإلقبال الواسع وراء نفاد مواعيد بطاقات الهوية
أشـــهر  5 فـــي  معاملـــة  ألـــف   75 إنجـــاز  اإللكترونيـــة”:  “الحكومـــة 

عقبت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية على الشكوى المنشورة في 
“مواطنون  الموافق 11 أغسطس 2020 تحت عنوان  الثالثاء  يوم  “البالد” 
إلصــدار  شاغرة  مواعيد  ال  مصالحهم...  لتعطل  سريعة  بحلول  يطالبون 

بطاقة الهوية”، وفيما يلي نص الرد كامال:

والحكومة  المعلومات  هيئة  تابعت 
اإللكترونية وباهتمام بالغ ما جاء في 
الشكوى المنشورة بصحيفتكم البالد 
أغسطس   11 الموافق  الثالثاء  يــوم 
“مــواطــنــون  عـــنـــوان  وتــحــت   2020
لتعطل  ســريــعــة  بــحــلــول  ــبــون  يــطــال
مصالحهم... ال مواعيد شاغرة إلصدار 
أن تؤكد  بداية  الهوية”، وتود  بطاقة 
أن كافة الخدمات التي توفرها الهيئة 
جاءت  قد  اإللكترونية  قنواتها  عبر 
والمقيمين  المواطنين  تمكين  بهدف 
ــمــام مــعــامــالتــهــم، وأن  مــن ســرعــة إت
الخدمات  اإلقبال على هذه  مواصلة 
واالســتــفــادة منها هــو أمــر فــي غاية 
الظروف  ظل  في  خصوصا  األهمية 
ــمــا لــهــذه الــخــدمــات من  الــراهــنــة، ول
التباعد  أســـس  تحقيق  فــي  أهــمــيــة 
ــافـــظـــة عــلــى  ــمـــحـ ــاعــــي، والـ ــمــ ــتــ االجــ

صحتهم وسالمتهم.
فـــي نص  مـــا ورد  إلــــى  ــارة  ــ ــاإلشـ ــ وبـ
توافر  عدم  حول  المنشورة  الشكوى 
ــخــدمــات بــطــاقــة  مــواعــيــد شـــاغـــرة ل
الحكومة  بــوابــة  مــوقــع  على  الــهــويــة 
ــأن  وب  ،)bahrain.bh( اإللــكــتــرونــيــة 
ــهــويــة “فـــرع  ــالق مــركــز بــطــاقــة ال إغــ
عدد  تــراجــع  فــي  أسهم  قــد  المحرق” 
بأنها  تــوضــح  الهيئة  فــإن  الــمــواعــيــد، 
ــادة خــدمــات  ــ ــ ــد حـــرصـــت عــلــى زي قـ
بطاقة الهوية اإللكترونية والخدمات 
“تحديث  ذلــك  فــي  بما  لها  الــداعــمــة 
ــبــيــانــات” والــمــتــاحــة ضــمــن خدمة  ال
المدنية”  السجالت  بيانات  “تحديث 
اإللكترونية والتي ال تتطلب تحديث 
ــلــشــريــحــة كـــالـــحـــالـــة االجــتــمــاعــيــة  ل
وتتيح  العائلية،  والبيانات  والديانة 
الــزواج  بيانات  تحديث  إمكانية  لهم 

والتعليم وبيانات التحويل من طالب 
وبيانات  العمل  وبيانات  عاطل،  إلى 
جواز السفر وحالة التواجد وتحديث 
ــمــرتــبــطــة  وال األســـــــرة  رب  ــانـــات  ــيـ بـ
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى عـــــــالوة الـــدعـــم 
الحضور  تتطلب  ال  والتي  الحكومي 
نفسه  الــوقــت  فــي  مبينة  الشخصي، 
العناوين  بيانات  تحديث  خدمة  أن 
لبعض الجهات غير متاحة إلكترونيا 
نظرا ألنها ال تمتلك الربط اإللكتروني 

مع نظام الهيئة.
الملحوظ  اإلقــبــال  أن  الهيئة  وتبين 
عــلــى خـــدمـــات بــطــاقــة الــهــويــة، قد 
نفاد  ــى  إلـ ــفــتــرات  ال بــعــض  فــي  أدى 
على  حـــرصـــت  أنـــهـــا  إال  الـــمـــواعـــيـــد 
تــحــقــيــق االســتــجــابــة الـــفـــوريـــة من 
خالل سرعة توفير المواعيد لمعظم 
الــطــلــبــات الــمــتــأخــرة، كــمــا خصصت 
ID@iga.gov.( اإللــكــتــرونــي  الــبــريــد 
إمكانية  للمراجعين  يتيح  الذي   ،)bh
التواصل السريع مع مقدمي الخدمة 
في حال واجهتهم أي مشكلة متعلقة 
ــخــدمــة  ــات ال ــراطــ ــتــ بــاســتــيــفــاء اشــ

اإللكترونية.
وتشير الهيئة إلى إن إجمالي الطلبات 
الهوية  لبطاقة  المنجزة  اإللكترونية 
االحترازية في  اإلجــراءات  بدء  منذ 
 2020 11 أغسطس  29 مارس حتى 
ألـــف معاملة   )75( مــن  أكــثــر  بــلــغ  قــد 
منجزة، كما بلغ إجمالي عدد خدمات 
تــحــديــث بـــيـــانـــات شــريــحــة بــطــاقــة 
من  أكثر  الفترة  نفس  خــالل  الهوية 

)25( ألف معاملة.
خـــتـــامـــا، تـــجـــدد هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة دعــوتــهــا 
ــال  ــ ــب ــى الـــجـــمـــيـــع بـــــضـــــرورة اإلقــ ــ ــ إل
ــخــدمــات  ــن كـــافـــة ال واالســـتـــفـــادة مـ
اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــاحــة عــبــر قــنــوات 
الهيئة اإللكترونية، والمبادرة بتقديم 
مــالحــظــاتــهــم ومــقــتــرحــاتــهــم بــشــأن 
الوطني  النظام  عبر  الخدمات  هــذه 
لــلــمــقــتــرحــات والـــشـــكـــاوى “تـــواصـــل” 
أو   ،)bahrain.bh/tawasul( عــلــى 
bahrain.( اإللكتروني  التطبيق  عبر 
على  ــال  االتـــصـ عــبــر  أو   )bh/apps

.)80008001(

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

5 نواب يقترحون تركيب مراوح الرذاذ المائي للعمال في محطات الوقود وغيرها
ــيـــف ــصـ ــل الـ ــ ــص ــ ــس الــــــحــــــار فــــــي ف ــ ــق ــ ــط ــ بـــســـبـــب ال

رفع 5 من أعضاء مجلس النواب اقتراحا برغبة بتضمين اشــتراطات الســالمة بإلزام أصحاب 
العمــل بتركيــب مــراوح هوائيــة ذات الــرذاذ المائــي البــارد للعامليــن فــي مختلف مواقــع العمل 
كمحطــات الوقــود وورش النجــارة والحــدادة واللحام وغيرها، لما سيســاهم في تحســين بيئة 

العمل وزيادة إنتاجية العمال ما سينعكس عل ربحية المؤسسة واستمرارها في العمل.

ووقع علـــى المقترح كل من النائب ســـيد فالح 
هاشـــم، وعبدالنبـــي ســـلمان، إبراهيـــم النفيعي، 

معصومة عبدالرحيم، وزينب عبداألمير.
وأشـــاروا إلى أنه نظرا للظـــروف لما يعاني منه 
العامليـــن فـــي العديد مـــن مواقع العمـــل ومنها 
النجـــارة والحـــدادة  الوقـــود وورش  محطـــات 
واللحـــام ومثيالتهـــا فـــي العمـــل مـــن ظـــروف 
عمل قاســـية نتيجـــة الرتفاع درجـــات الحرارة 
والرطوبـــة معظم أيام الســـنة مـــا ينعكس على 
صحة العاملين وســـالمتهم. ومن هذا المنطلق، 

علـــى  اقتراحنـــا  يأتـــي 
إلـــزام  ضـــرورة 

العمـــل  أصحـــاب 
تركيـــب  علـــى 
الـــرذاذ  مـــراوح 

األجـــواء،  تلطيـــف  أجـــل  مـــن  البـــارد؛  المائـــي 
خصوصـــا فـــي ظـــل الطقـــس الحـــار والرطوبة 
العالية الذي تشهده البحرين معظم أيام السنة، 
ومـــا له مـــن تأثير ملحـــوظ على صحـــة العامل 
وأدائـــه، كمـــا تؤثـــر تأثيرا ســـيئًا علـــى النواحي 
إحساســـه  يزيـــد  ممـــا  للعامـــل  الفســـيولوجية 

بالضيق ويقلل كفاءته في العمل.
ــه ســيــســاهــم في  ــأن ــيــن مــقــدمــو الــمــقــتــرح ب وب
من  العمال  هــؤالء  ويقي  العمل  بيئة  تحسين 
االســتــمــرار  عــلــى  يشجعهم  مــا  الــصــيــف  لهيب 
المرتفعة،  الــحــرارة  درجـــات  تحت  العمل  فــي 
الــحــرارة  هــذه  تحت  للعمل  العمال  واضــطــرار 

الــمــســلــطــة عــلــيــهــم بــاســتــمــرار قد 
تؤدي إلى تعب وإجهاد حراري 

في  للعاملين  صحية  وتبعات 
هذه المحطات.

المقترح  أن  ــى  إلـ ولــفــتــوا 
ــى تــحــســيــن  ــلـ ســيــعــمــل عـ
في  وسيساهم  العمل  بيئة 
العمال،  إنتاجية  زيـــادة 
ما سيكون له انعكاس 
على ربحية المؤسسة 

واســــتــــمــــراريــــتــــهــــا 
واســـتـــدامـــة الــعــمــل 

فيها، إلى جانب عدم 
تسرب العاملين في مثل 

هذه األماكن طلبا لظروف 
عمل أفضل.

وذكــــر مــقــدمــو الــمــقــتــرح في 

 36 رقم  العمل  قانون  أن  اإليضاحية  المذكرة 
لسنة 2012 في الباب الخامس عشر )السالمة 
والصحة المهنية وبيئة العمل( في المادة )166( 
بتوفير  العمل  صاحب  يلتزم  أنــه:  على  ينص 
أماكن  في  المهنية  والصحة  السالمة  وسائل 
مخاطر  مــن  الــوقــايــة  يكفل  نحو  على  العمل 
الــعــمــل وحــددهــا فــي الــبــنــد الــثــالــث مــن نفس 
على  تؤثر  التي  الطبيعية  )المخاطر  الــمــادة: 
ضرر  أو  خطر  نتيجة  وصحته  العامل  سالمة 
طبيعي مثل الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو 
الضوضاء أو اإلشعاعات الضارة أو الخطرة أو 
االهتزازات أو زيادة الضغط الجوي الذي يتم 
فيه العمل ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي الجهات 
المعنية، قرارا بتحديد الشروط واالحتياطات 

الالزمة للوقاية من مخاطر العمل(.
كما نص في المادة )169( على أنه “يحظر على 
صاحـــب العمـــل تحميل العامـــل أيـــة نفقات أو 
يقتطـــع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وســـائل 

الحماية الالزمة له ضد مخاطر العمل”.

300 بحـريـني مصـابــون بـ “االيـــدز”
كشف مصدر طبي مطلع في وزارة الصحة عن أن هناك أكثر من 300 مريض بحريني مصاب بمرض نقص المناعة 
المكتســبة “االيــدز”، وأنهــم جميعا بخيــر، وال يعانون من أي مضاعفات، ويتلقون الرعايــة الطبية والعالج الالزم من 
قبل وزارة الصحة ويتم التعامل مع حاالتهم بمنتهى الخصوصية. وأضاف المصدر أنه قد تم إدخال أحدث االدوية 
المعروفة على المستوى العالمي في عالجهم، والتي تعد من االدوية المكلفة جدا، مضيفا أن استخدام هذه األدوية 
الحديثة من قبل الكوادر الطبية المتخصصة والمتابعة المستمرة للحاالت من خالل “اللجنة الثانوية لعالج مرضى 
نقــص المناعــة المكتســبة”، حققــت نتائــج مذهلة أدى إلى تحســن صحــة المرضى وهو مــا أثبتته النتائــج المختبرية 
األخيــرة التــي أجرتهــا اللجنــة، إذ أظهرت انخفاضا كبيــرا في كمية الفيروس في الدم عنــد المرضى، وارتفاعا كبيرا 

في نسبة المناعة لديهم، وهم يخضعون دوريا لمثل هذه التحاليل المختبرية الخاصة.

وتابع المصدر في تصريح خاص 
تلقت  ــبــحــريــن  ال أن  ــــالد”  ــب ــ “ال ـــ  لـ
ــادات عــالــمــيــة ومــنــهــا إشـــادة  ــ إشـ
كبيرة من منظمة الصحة العالمية 
المتبع  الــعــالجــي  برنامجها  فــي 
لمرضى نقص المناعة المكتسبة، 
حيث تعد أول دولة في الخليج 
الحكومة  فيها  تشكل  والمنطقة 

طبيا  وفريقا  خاصة  طبية  لجانا 
ويضم  التخصصات  مختلف  من 
مـــؤســـســـات حــكــومــيــة وخــاصــة 
أهلية  وجمعيات  طبية  ومرافق 
لــمــتــابــعــة جــمــيــع مــرضــى االيـــدز 
بالبحرين ومنها، اللجنة الوطنية 
ــنــقــص  ــتــــالزمــــة ال لـــمـــكـــافـــحـــة مــ
المناعي المكتسب “االيدز”، والتي 

وضـــعـــت خــطــطــا إســتــراتــيــجــيــة 
للعالج والحد من انتشار المرض 
بالبحرين، ما انعكس على تطور 
صـــحـــة الــمــصــابــيــن وتــعــافــيــهــم 
التي  ــرى،  األخــ المضاعفات  مــن 
لدى  الــوفــاة  فــي  تكون سببا  قــد 

مرضى االيدز.
وفي هذا المجال، أوضح المصدر 

الممارسات  من  العديد  هناك  أن 
والــســلــوكــيــات الــتــي ُتــســاهــم في 
انتقال االيدز من شخص إلى آخر 
الصحية  غير  الممارسات  ومنها 
كممارسة  الــشــاذة  والسلوكيات 
الجنس بطرق شاذة، أو مشاركة 
غير  الحقن  الــمــخــدرات  مدمني 

المعّقمة بين بعضهم بعضا.
أيضا  يمكن  ــدز”  ــ “االيـ أن  ــر  وذكـ  
الــمــصــابــة  األم  مـــن  يــنــتــقــل  أن 
أو من  الجنين،  إلى  الحمل  أثناء 
خالل نقل الدم الملوث بفيروس 

االيدز إلى شخص سليم، أو عن 
الملوثة  األعــضــاء  زراعـــة  طريق 

بالفيروس.
واســتــدرك قــائــال: إن الــدراســات 
أكــثــر  بــيــنــت أن  ــاءات  ــ ــصـ ــ واإلحـ
ــار “االيـــــــــدز” هــو  ــتـــشـ ــاب انـ ــ ــب أســ
الممارسة الجنسية “غير السوية” 
ــحــقــن  وال األدوات  ــة  ــاركـ ــشـ ومـ
الملوثة بالفيروس بين المدمنين، 
قــــادر على  الـــفـــيـــروس  أن  ــــك  ذل
واألدوات  اإلبــر  تلك  في  العيش 
لــمــدة طــويــلــة قــد تــصــل إلـــى 42 

يوًما.
ــتــــم الـــمـــصـــدر بـــــأن مــمــلــكــة  وخــ
البحرين كانت قد حققت إنجازا 
قانون  بــإصــدارهــا  مسبوق  غير 
وقـــايـــة الــمــجــتــمــع مـــن “اإليـــــدز”، 
قانون يصدر في  أول  يعد  الذي 
 ،2017 العام  والمنطقة  الخليج 
اإلنجازات في حماية  أهم  ويعد 
حقوق المرضى والمتعايشين مع 
المرض، مشددا على أن المجتمع 
نــشــر مزيد  إلـــى  بــحــاجــة  مــا زال 
بهذا  الــالزم  والوعي  الثقافة  من 
المصابون  يعيش  وأن  الــمــرض، 
مجتمعاتهم  فــي  طبيعية  حــيــاة 
من دون أي وصمة أو تمييز من 

باقي أفراد المجتمع.

مصدر طبي: الخطة العالجية طورت 
مناعتهم وخفضت كمية الفيروس 

لديهم

سيد فالح 
معصومة هاشم

عبدالرحيم

“تمكين” وأجهزة التنفس االقتصادية
Û  النــزف علــى ورقــة الكتابــة بحثــا عــن زهــرة تطــل مــن بيــن ركام، أو وظيفــة

متســللة مــن بيــن وزارة العمل لعاطل عن العمل، يحتــاج إلى نزف يومي ولو 
بلون أخضر، هذا النزيف يعد نوعا من أنواع الصالة. وبين كل هذه األوجاع 
نحمــل أمــال أن تتــوزع االرغفــة، ونتقاســم الوجــع اليومــي والفرح المســروق 
أيضا مما فعله فايروس كورونا الذي أصبح يترصد بنا ببندقيته فوق مباني 

األمراض ليسقط كل يوم عزيزا أو أخا أو صديقا. 
Û  وبين كل هذا الركام البد أن نرفع القبعة لإليجابيات، ونحن نحفر في التراب

بحثا عن جذر أمل أو نثقب جدار اليأس أمال في قراءة مســتقبل أقل وجعا 
وأكثــر اشــراقا. أعرف أن ايميلي متخم ببراكين أســئلة مــن بعض القراء، عن 
غياب خارج عن إرادة محبرتي المتوحمة على مغازلة عين الجمهور وأصابع 
المتربصيــن ألشــجار مانجــو الثقافــة. وكي أكون أكثر تفاؤال، اســمحوا لي أن 
أبــدأ بإلقــاء بعــض الورد على مشــروع تمكين الذي ال يقــل إنجازا وأهمية من 

أجهزة االكسجين التي توضع على المختنقين من مرضى كورونا.
Û  فأجهــزة االكســجين االقتصاديــة ))لتمكيــن (( ال تقــل أهمية عند اســتخدامها 

للمؤسســات التــي تعانــي من اختناق مالي. فســمو ولي العهــد كان يمثل دور 
الطبيــب االقتصــادي القتصاد أنهكه هذا الفايروس الــذي أصاب اقتصاديات 
العالم في مقتل. فوفقا لتوجهات ســمو ولي العهد، عبر زيادة حجم ميزانية 
للمؤسســات األكثــر تأثــرًا فــي فــي القطاعــات المثخنــة بالجــراح كالصــاالت 
الصحيــة،  واألنديــة  الصالونــات  والمقاهــي،  المطاعــم  الرياضيــة،  واألنديــة 

مكاتب السفر والسياحة، معاهد التدريب النقاذها من التعثر.
Û  إّن “تمكيــن” تعمــل ضمــن منظومــة الجهــود الوطنيــة المتكاملــة فــي إطــار 

الحزمــة الماليــة التــي أطلقتها الحكومــة وفقًا لتوجيهات جاللــة الملك وذلك 
بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا محليا.

Û  ال يمكننــا القفــز علــى هــذه المســاعي إلنقــاذ مؤسســات وشــركات وقطاعات 
أصبــح الكثيــر منهــا يعانــي من فشــل كلوي مــادي أو نزيف اقتصــادي يحتاج 
إلــى عمليــات جراحية ســريعة، وقد المؤسســة الواحدة تحتــاج إلى أكثر من 
عمليــة إلنقاذهــا بين بنوك تخنقها بقضايــا المحاكم، وبين تضخم العرض في 
الســوق وكســاح الطلــب لمجتمــع مصــاب بذعــر فوبيا الفقر وشــبح مــا يخبئه 
الفايــروس مــن مراوغــة. تبلــغ الميزانية المرصــودة لبرنامج دعم اســتمرارية 
األعمــال والتــي أعلنتها الحكومة 40 مليونا بحرينيا وقد تم زيادتها بعد ذلك 
وهذا موقف إيجابي. وقد شــملت إضافة إلى المؤسســات تضمين المتأثرين 
مــن ســائقي ســيارة األجــرة والحافــالت ومدربــي الســياقة وعامــالت رياض 

األطفال. 
Û  ،ال أحد يشك أن ))تمكين(( تسعى ألجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه والسؤال الملح

كيف نســتطيع بناء خطة اقتصادية مســتقبلية لعدم سقوط هذه المؤسسات 
فــي أمــراض اقتصاديــة مزمنــة، هذا ونحن نشــاهد شــركات كبرى فــي العالم 
زادت ديونها وهناك من سقطت )) وتدين الشركات األميركية بالنصف تقريبا 
مــن ديــن الشــركات العالميــة برصيــد يبلــغ 3.9 تريليــون دوالر، وتحــل ألمانيا 
في المركز الثاني بديون تبلغ 762 مليار دوالر. ولديها هي األخرى ثالث من 
كبرى الشركات المثقلة بالدين في العالم، بما في ذلك صاحبة الصدارة عالميا 
“فولكســفاغن” التــي يضعهــا ديــن يبلــغ 192 مليــار دوالر (( فكيــف بنــا نحــن؟ 
وكيــف نســتطيع إشــراك الطبقــة الفقيــرة مــن البحرينييــن كــي تعيــش حيــاة 
أكثــر ســعة وكيــف نحافــظ علــى الطبقة الوســطى التــي تعــد اقتصاديا نقطة 
االرتــكاز لالقتصــاد الناجح؟ نســتطيع ذلك إذا تكاتفنا جميعــا دولة ومجتمعا 

ومؤسسات وقطاعات ومثقفين.
Û  قبل ســنتين تحدثت عن خطورة )البجعة الســوداء( في السياسة واالقتصاد

وأهميــة التخلــص مــن أي )الفيلــة البيضاء( وهي المشــاريع أو المؤسســات أو 
الشــركات التي تســتنزف االقتصاد ماليا وال ربح فيها. وضرورة التخلص من 

)بنوك الزومبي( على فرض وجودها بحرينيا.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تعتـــزم وزارة التربيـــة والتعليم عقد امتحان تحريري افتراضي للمتقدمين لدراســـة 
برنامـــج البكالوريوس فـــي التربية بكلية البحريـــن للمعلمين للعام الدراســـي المقبل 
2020 - 2021، وذلـــك يومـــي األحـــد واالثنين 16 و17 أغســـطس الجاري، إذ ســـيتم 
إرســـال الوصلـــة الخاصـــة باالمتحـــان علـــى البريد اإللكترونـــي للطلبـــة، وذلك ضمن 

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ويعـــد اجتيـــاز االمتحان متطلًبا لدخول الكلية، لذلك يرجـــى من المتقدمين االلتزام 
بالمواعيد المقررة، والحرص على اإلجابة عن األســـئلة شخصًيا، واالستغالل األمثل 
للوقت، وتوفير جهاز حاســـب آلي مزود بكاميرا رقمية، أو حاســـب آلي وهاتف نقال 

مزود بكاميرا ومتصلين بشبكة األنترنت، إضافًة إلى سماعة وميكرفون.
ويرجـــى مـــن المتقدميـــن الدخول علـــى الوصلة المرســـلة عبر بريدهـــم اإللكتروني، 
وتســـجيل حســـابهم ضمن تطبيق “مايكروســـوفت تييمـــز”. ولالستفســـار والمتابعة 

يمكن االتصال على الخط الساخن بإدارة الموارد البشرية )17278222(.

امتحان افتراضي للمتقدمين لكلية المعلمين 16 و17 أغسطس

مروة خميس

بدور المالكي
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قيمة عمليـات “نقـاط البيع” بيوليـو
ــيــة ــرون ــكــت اإلل ــة  ــي ــال ــم ال ــات  ــوي ــح ــت ال قــيــمــة  ــار  ــنـ ديـ ــار  ــي ــل م  1.4

بلغــت قيمــة عمليــات نقاط البيع عبر بطاقات االئتمــان وبطاقات الخصم في 
يوليــو الماضــي 196.4 مليــون دينــار، مســجلة ارتفاًعا بنســبة 12.1 % قياًســا 

بيونيو الماضي، إذ سجلت 175.3 مليون دينار.

واتضـــح مـــن إحصاءات عمليـــات نقاط 
البيـــع وأنظمة المدفوعـــات الصادرة عن 
مصرف البحرين المركزي ليوليو 2020، 
أمس، أن أعلى 5 قطاعات شكلت 52.7 
% مـــن مبالغ التعامـــات، إذ جاء قطاع 
الخدمـــات الحكوميـــة في الصـــدارة من 
حيـــث قيمـــة العمليات المســـجلة بقيمة 
المحـــات  تلتـــه  دينـــار،  مليـــون   41.9
22.6 مليـــون دينـــار،  بقيمـــة  التجاريـــة 
بقيمـــة  الســـوبرماركت  أســـواق  وثالًثـــا 
14.5 مليـــون دينـــار، ورابًعـــا الخدمـــات 
الصحيـــة بـ12.9 مليون دينار، وخامًســـا 

المابس واألحذية بـ11.7 مليون دينار.
البيـــع،  نقـــاط  بعمليـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
اتضـــح أنها ســـجلت ارتفاًعا فـــي يوليو 
الماضي، بنسبة 15.5 % مقارنة بيونيو 
الماضـــي مـــن 6.2 مليـــون عمليـــة فـــي 
يونيـــو الماضـــي إلى 7.2 مليـــون عملية 

في يوليو الماضي.
قيمـــة  بلغـــت  متصـــل،  صعيـــد  وعلـــى 
التحويـــات الماليـــة اإللكترونيـــة التـــي 
تشـــمل )فوري وفـــوري وفواتير( 1.359 
مليار دينار في يوليو الماضي بانخفاض 
بنســـبة 3.4 % قياًسا بيونيو الماضي إذ 

بلغت 1.441 مليار دينار.
كما تراجعت قيمة عمليات النظام اآلني 
للتسويات اإلجمالية في يوليو الماضي، 
بنسبة 15.32 % قياًسا بيونيو، إذ بلغت 
فـــي يوليو 5.23 مليار دينار للتحويات 
دينـــار  مليـــار  و0.977  المصـــارف  بيـــن 
للتحويـــات بيـــن العمـــاء. فـــي حيـــن، 

ارتفعـــت قيمـــة عمليـــات الســـحب مـــن 
مكائن الصراف اآللي في يوليو الماضي 
بنســـبة 10.32 % قياًسا بشهر يونيو، إذ 
بلغت 135.5 مليون دينار في يوليو. أما 
قيمة عمليات بوابات الدفع اإللكترونية 
فـــي يوليو فبلغـــت 54.6 مليون دينار 

بارتفاع 5.49 % على أساس شهري.

المنامة - شركه يودرايف لتأجير السيارات

عينـــت شـــركة يودرايـــف لتأجيـــر الســـيارات مؤخـــرا عـــدد مـــن الموظفيـــن 
البحرينيين في مناصب قيادية، إذ تم تعيين مدير عام بحريني الجنســـية 
وعـــدد آخـــر فـــي قســـم المحاســـبة ومبيعـــات الشـــركات. وصـــرح الرئيـــس 
التنفيذي جهاد أمين بأن شركة يودرايف تسير حسب التوجيهات السامية 
للقيادة الرشـــيدة بتوظيف وتدريب الكوادر البحرينية وتسهيل انخراطهم 
في دواليب العمل بشركات القطاع الخاص. وأشاد أمين بالجهود المبذولة 
من وزاره العمل والتنمية االجتماعية ممثلة في إدارة التوظيف لجهودهم 
المتواصلـــة فـــي تلبيـــة متطلبـــات ســـوق العمل وتوفيـــر األيـــدي البحرينية 
المؤهلـــة للقطـــاع الخاص. وفي إطـــار التعاون بين شـــركة يودرايف ووزاه 
العمـــل ســـتتواصل إدارة الشـــركة مـــع إدارة التوظيـــف الســـتيعاب عدد من 

الخريجيين البحرينيين وتدريبهم في أقسام الشركة المختلفة.

“يودرايف لتأجير السيارات” تعين مجموعة من البحرينيين

المنامة - بورصة البحرين

1.37 مليون دينار إجمالي 
تداوالت “البورصة”

أمس  يــوم  الــعــام”  البحرين  “مؤشر  أقفل 
بانخفاض  نقطة   1,311.30 مستوى  عند 
يوم  بإقفاله  مقارنة  نقطة   3.25 وقـــدره 
األربعاء، في حين أقفل “مؤشر البحرين 
نقطة   607.59 مستوى  عند  اإلســامــي” 
بارتفاع وقدره 0.92 نقطة مقارنة بإقفاله 

السابق.
الــمــالــيــة  األوراق  كــمــيــة  إجــمــالــي  وبـــلـــغ 
الــمــتــداولــة أمــس فــي “بــورصــة البحرين” 
7.21 مليون سهم ووحدة، بقيمة إجمالية 

قدرها 1.37 مليون دينار.

ضاحية السيف - البنك األهلي المتحد

أعلـــن البنك األهلي المتحد نتائجه المالية 
لفتـــرة النصف األول من العام 2020، التي 
تظهر تحقيق أرباح صافية – بعد استثناء 
حصـــص األقليـــة - بلغـــت 293.4 مليـــون 
دوالر، بانخفـــاض قدره 22.3 % عن فترة 
6 األشـــهر نفســـها مـــن العـــام 2019، التـــي 
ســـجلت 377.5 مليـــون دوالر، لينخفـــض 
تبعا لذلك العائد األســـاس للســـهم إلى 2.9 
ســـنت عـــن النصف األول من العـــام مقابل 
3.7 سنت للفترة نفسها من العام السابق.

األوضـــاع  الفتـــرة  ربحيـــة  وتعكـــس 
االســـتثنائية التـــي ســـادت األســـواق فـــي 
النصـــف األول مـــن العـــام في ظل تفشـــي 
المســـتجد  التاجـــي  الفيـــروس  جائحـــة 
االقتصـــاد  دفعـــت  التـــي  وتداعياتهـــا 
اقتصـــادي  انكمـــاش  هـــّوة  إلـــى  العالمـــي 
قـــد يكون األشـــد حـــّدة منـــذ عقـــود، فيما 
جـــاء تهاوي أســـعار النفط إلى مســـتويات 
تاريخيـــة خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
ليشـــكل صدمة مزدوجة القتصادات دول 
المنطقـــة وتحديا مضاعفا لمالياتها العامة 
وأســـواقها، في حيـــن كان لتدابير اإلغاق 

والحجـــر العام والجزئـــي تأثيراتها البالغة 
على أغلب القطاعات واألنشطة التجارية 

لألفراد والشركات.
وفـــي ظـــل هـــذه األوضـــاع، فقـــد انخفض 
دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة 17.0 
% إلـــى 406.7 مليـــون دوالر فـــي النصف 
مليـــون   490.2 مقابـــل  العـــام  مـــن  األول 
دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق، 
التشـــغيلي  الدخـــل  تراجـــع  إلـــى  أدى  مـــا 
اإلجمالـــي للبنك إلـــى 575.6 مليون دوالر 
خال الســـتة أشهر األولى من العام مقابل 
630.1 مليـــون دوالر للفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام الســـابق، ومـــن ناحيـــة أخـــرى بلغت 
نســـبة التكاليف إلى إجمالـــي الدخل 27.4 
% مقابل 26.5 % للنصف األول من العام 
2019 بفضـــل اســـتمرار تطبيـــق الترشـــيد 

الممنهج والمدروس للمصروفات.
كما أنـــه وتحوًطا للمخاطـــر المتنامية في 
المشـــهد االقتصـــادي العام وفـــي قطاعات 
عمل المجموعة وأســـواقها، فقد تم زيادة 
 %  140.0 بنســـبة  المخصصـــات  صافـــي 
مـــن 34.3 مليـــون دوالر إلـــى 82.4 مليون 
دوالر، وعليـــه فقد انخفض صافي الدخل 

 493.2 إلـــى   %  17.2 بنســـبة  التشـــغيلي 
مليـــون دوالر في النصـــف األول من العام 
مقابل 595.8 مليـــون دوالر للنصف األول 
مـــن العـــام الســـابق، بينمـــا تراجـــع الدخـــل 
الشامل العائد لمساهمي المجموعة بنسبة 
60.5 % ليبلـــغ 157.3 مليون دوالر مقابل 
398.0 مليون دوالر لذات الفترة من العام 
2019؛ بســـبب اســـتقطاعات ذات طبيعـــة 
مؤقتـــة وغيـــر محققـــة مرتبطـــة بتقلبـــات 

األسواق.

وعلـــى صعيـــد الميزانيـــة العموميـــة، فقـــد 
انخفضـــت إجمالـــي الحقـــوق العائـــدة إلى 
حملة أســـهم المجموعة بنسبة 9.5 % إلى 
3.9 مليـــار دوالر كما فـــي 30 يونيو 2020 
مقابـــل 4.3 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة العـــام 
2019، فـــي حيـــن تراجعـــت الموجـــودات 
اإلجماليـــة للمجموعة بنســـبة 0.5 % لتبلغ 
40.1 مليار دوالر كما في 30 يونيو 2020 
مقابـــل 40.3 مليار دوالر في 31 ديســـمبر 
2019 ليبلـــغ معـــدل العائـــد على متوســـط 
األصـــول 1.6 % للنصـــف األول مـــن العام 
مقابـــل 2.2 % للفترة المقارنة نفســـها من 
العـــام 2019 ويحقق العائد على متوســـط 
حقوق المســـاهمين معـــدل 13.6 % لفترة 
النصـــف األول مـــن العـــام مقابـــل 18.4 % 

لنفس الفترة من العام السابق.
وعلـــى الرغم مـــن األوضـــاع االســـتثنائية 
فـــي البيئة التشـــغيلية، فقد اســـتمر البنك 
محافًظـــا علـــى الجـــودة العاليـــة ألصولـــه 
االئتمانيـــة، إذ لـــم تتجـــاوز القـــروض غير 
إجمالـــي  مـــن   %  2.1 نســـبة  المنتظمـــة 
فـــي  كمـــا   %  1.9( االئتمانيـــة  المحفظـــة 
31 ديســـمبر 2019( مـــع مواصلـــة توفيـــر 

نســـبة مرتفعـــة مـــن التغطيـــة المتحوطـــة 
المرصـــودة  المحـــددة  المخصصـــات  مـــن 
 % 81.8 بلغـــت  إذ  هـــذه األصـــول  تجـــاه 
مقابـــل 85.9 % فـــي 31 ديســـمبر 2019، 
وهي نســـبة تغطية محتســـبة على أساس 
قيمة المخصصـــات النقدية الصافية التي 
تـــم تجنيبهـــا لهـــذه األصـــول وبمعـــزل عن 
الضمانـــات العينيـــة الكبيـــرة مـــن أصـــول 
عقاريـــة وأدوات ماليـــة والمتاحـــة للبنـــك 

بشكل إضافي قبالها.
وتعليقـــا على هـــذه النتائج، صـــرح رئيس 
األهلـــي  البنـــك  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس 
المتحـــد مشـــعل العثمـــان “جـــاءت نتائـــج 
النصـــف األول من العام حصيلة شـــوطين 
ومســـتوى  الظـــروف  فـــي  مختلفيـــن 
التحديـــات، فقد اســـتهل البنك العام بأداء 
ممتـــاز في شـــهري ينايـــر وفبرايـــر قبل أن 
تلـــوح أزمـــة انتشـــار الجائحة الفيروســـية 
وتأثيراتهـــا الهائلـــة ثـــم تداعيـــات تراجـــع 
أســـعار النفط وما تبعها من اضطراب غير 
مســـبوق في األســـواق المالية وشبه شلل 
اقتصادي عام يكتنـــف دول العالم واحدة 

تلو أخرى”.

وأضـــاف العثمـــان “لقـــد كانت اســـتجابتنا 
لهذه األوضاع ســـريعة ومنهجية ومنسقة 
على مســـتوى بنوك المجموعة، سواء في 
التعامـــل مـــع الجائحة وتطويـــق آثارها أو 
في التكيف مع واقع مســـتجد مقدر له أن 
يصبح معتاًدا لفتـــرة يصعب تقديرها في 
الوقـــت الراهن وما بات يفرضه من أنماط 
واســـتراتيجيات وتحديـــات جديدة ألداء 
المصرفيـــة  الخدمـــات  وتقديـــم  األعمـــال 
وخاصة في مثل أوضاع الحجر واإلغاق 
العـــام أو الجزئـــي، وهـــي أوضـــاع تمثلـــت 
قصـــارى  توجيـــه  فـــي  خالهـــا  أولوياتنـــا 
جهودنـــا ومواردنا لضمـــان بيئة عمل آمنة 
لكافـــة موظفينا وعمائنـــا ومتعاملينا في 
المقـــام األول، وفي تقوية قدراتنا التقنية 
لتوفيـــر وســـائط وقنـــوات رقميـــة سلســـة 
وآمنة إلنجـــاز المعامات عن بعد في ظل 
التـــزام راســـخ بالوفاء بمتطلبـــات عمائنا 
فـــي الظـــروف واألوضـــاع كافـــة، وتركيـــز 
فـــي  قدراتنـــا  علـــى  للمحافظـــة  حثيـــث 
االســـتمرار فـــي تحقيق مســـتويات متينة 
ومســـتقرة ألعمالنـــا وإيراداتنـــا بمـــا يفـــي 

بتطلعات مساهمينا الكرام”.

أعلـــن بنك ABC اإلســـامي أمس عن 
النتائج المالية للنصف األول من العام 

2020 المنتهي بتاريخ 30 يونيو. 
وبلغـــت األرباح الصافيـــة في النصف 
األول مـــن العام الجـــاري 14.5 مليون 
دوالر مقارنـــة مـــع 18.9 مليـــون دوالر 
العـــام  مـــن  األول  للنصـــف  المســـجلة 

الماضي. 
وارتفـــع صافي الدخل التشـــغيلي إلى 
زيـــادة  مســـجًا  دوالر،  مليـــون   23.4
بنســـبة 5 % مقارنـــة مـــع 22.3 مليون 
دوالر فـــي الفتـــرة المقابلـــة مـــن العام 

الماضي. 
وبلغـــت المصروفـــات التشـــغيلية 3.6 
مليـــون دوالر، مقارنة مـــع 3.8 مليون 
العـــام  مـــن  ذاتهـــا  الفتـــرة  فـــي  دوالر 

الماضي. 
وبلغت قيمـــة المخصصات في الفترة 
5.1 مليون دوالر مقارنة مع اســـترداد 

دوالر  مليـــون   0.7 بقيمـــة  مخصـــص 
المســـجلة خـــال العام الماضـــي، التي 
تتماشـــى إلـــى حـــد كبير مـــع توقعاتنا 

لكلفة االئتمان. 
 ABC بنـــك  موجـــود  إجمالـــي  وبلـــغ 
اإلســـامي 2.309 مليار دوالر في 30 
يونيو 2020 مقارنـــة مع 2.079 مليار 

دوالر في نهاية عام 2019. 
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
 279 حوالـــي   2020 يونيـــو   30 فـــي 
مليـــون دوالر مقارنة مـــع 365 مليون 
دوالر فـــي نهايـــة عـــام 2019، ويعزى 
هـــذا االنخفـــاض بشـــكل رئيـــس إلـــى 
دفـــع أرباح بقيمـــة 100 مليـــون دوالر 

للمساهمين في هذه الفترة.
للبنـــك  الرأســـمالية  القاعـــدة  وبقيـــت 
قوية جًدا، إذ إن النسبة الكلية لكفاية 
رأس المـــال بلغـــت 32.3 %، وبلغـــت 
نســـبة الفئـــة األولـــى مـــن رأس المـــال 

 .% 31.3

وفـــي تعليق لـــه على النتائـــج المالية، 
 ABC لبنـــك  المنتـــدب  العضـــو  قـــال 
اإلسامي حماد حسن “بعد أداء قوي 
للغاية في عام 2019، بدأنا العام 2020 
بزخم إيجابي والعديد من المعامات 
تحـــت التنفيـــذ. لقد أصبحـــت جائحة 
واقعـــة  حقيقـــة  كورونـــا  فايـــروس 

بحلول شـــهر مارس مـــن هذا العام، ما 
أثر على عمائنا في معظم الصناعات 
والقطاعـــات. لقـــد تدهـــور الوضـــع مع 
مـــرور العام وقـــد تفاقم؛ بســـبب أزمة 
أســـعار النفـــط. وعلى الرغـــم من هذه 
التحديـــات، فقـــد نمـــا صافـــي الدخـــل 
التشـــغيلي للبنك بنســـبة 5 % مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام الماضي. كان 
هـــذا في المقـــام األول نتيجـــة للزخم 
المســـتمر من العـــام الماضـــي وإغاق 
المعامات الرئيســـة في أســـواق رأس 

المال التي قادها البنك”. 
النمـــو  مـــن  الرغـــم  “وعلـــى  وأضـــاف 
انخفـــض  التشـــغيلي،  الدخـــل  فـــي 
إلـــى  األول  للنصـــف  أرباحنـــا  صافـــي 
14.5 مليـــون دوالر مقارنـــة مـــع 18.9 
مليـــون دوالر فـــي النصـــف األول من 
العـــام 2019. وُيعـــزى االنخفـــاض في 
الربحية بشـــكل أساســـي إلـــى صافي 
الخســـائر  احتياطـــي  فـــي  الزيـــادة 

االئتمانيـــة المتوقعـــة. كانـــت الزيـــادة 
المتوقعـــة  االئتمانيـــة  الخســـائر  فـــي 
خـــال هـــذه الفتـــرة عبارة عـــن مزيج 
من مخصـــص محدد يتعلـــق باحتيال 
عميل في اإلمـــارات العربية المتحدة 
إلـــى جانب المعيـــار الدولـــي التطلعي 
إلعـــداد التقارير الماليـــة IFRS9. عند 
وضع تقديرات للمعيار المذكور سابًقا، 
باختبـــار  والبنـــك  المجموعـــة  قامـــت 
الضغـــط على عوامـــل االقتصاد الكلي 
بشـــكل متحفظ في نموذجنا للخسائر 

االئتمانية المتوقعة”.
موظفينـــا  ســـامة  “تظـــل  وتابـــع 
التجاريـــة  العمليـــات  واســـتمرارية 
مـــن األولويـــات الرئيســـة للمجموعـــة 
والبنـــك فـــي هـــذه األوقـــات الصعبـــة. 
الصحـــة  وزارة  إلرشـــادات  امتثـــااًل 
والتوجيهـــات الصـــادرة عـــن مصـــرف 
البحرين المركزي، يدير البنك عملياته 
لضمان ســـامة الموظفيـــن، وقد قدم 

الذيـــن  للعمـــاء  الكافيـــة  المســـاعدة 
طلبوا تأجيل الدفع بسبب الصعوبات 
التي واجهوها أثناء الوباء تماشًيا مع 

إرشادات مصرف البحرين المركزي”.
وواصـــل “نظـــًرا ألننا نعيـــش في هذه 
نواصـــل  فإننـــا  المضطربـــة،  األوقـــات 
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  مراقبـــة 
والمخاطر ذات الصلة، التي قد يكون 
لهـــا آثار ممتـــدة أو طويلـــة األمد على 
الظروف االقتصادية. ومع ذلك، لدينا 
ميزانية عامـــة قوية ولدينا رأس مال 
مســـتثمر جيـــًدا بنســـبة كليـــة لكفايـــة 
رأس المال تبلغ 32 %. نواصل اختبار 
الضغط ومراقبة محفظتنا بعناية على 
أســـاس مســـتمر ونلتزم بتوفير الدعم 
المســـتمر لعمائنـــا فـــي هـــذه األوقات 
لمصـــرف  ممتنـــون  نحـــن  الصعبـــة. 
 ABC البحريـــن المركـــزي ولمجموعـــة
األم لدعمهم المســـتمر وتوجيههم في 

هذه األوقات الصعبة”.

“األهلي المتحد” يحقق 293.4 مليون دوالر أرباًحا صافية

أربـــاح بنــــك ABC اإلســـالمـــي الصــافيـــة

مشعل العثمان

حماد حسن

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلســـة 
أمس 4 مناقصات للمجلس األعلى للبيئة لتوريد 
لحـــوم طازجـــة ودجـــاج مجمـــد وبرســـيم جـــاف 
وحشـــائش جافـــة لمنتزه ومحميـــة العرين لفترة 

عامين و3 أشهر بنحو 212.6 ألف دينار.
وكانـــت المناقصـــة األولى لتوريد لحـــوم طازجة 
للمنتـــزه تنافســـت عليهـــا شـــركتين وأقـــل عطاء 
بقيمـــة 59.4 ألف دينـــار، والثانيـــة لتوريد دجاج 
مجمد تنافست عليها شركتين وأقل عطاء بنحو 
21.6 ألـــف دينـــار، فيمـــا تعلقـــت الثالثـــة بتوريـــد 
برســـيم جاف تقدمت إليها شـــركة وحيدة بنحو 
78 ألـــف دينار، واألخيرة لتوريد حشـــائش جافة 
تنافست عليها 3 شركات تم تعليق عطاء أحدها 

وأقل عطاء بنحو 53.6 ألف دينار.
وأظهـــرت أحدث البيانات أن مجلس المناقصات 
والمزايـــدات فتـــح أمـــس 13 مناقصـــة تابعة لـ 6 
جهات حكومية بإجمالي 73 عطاء، في حين تم 
تعليق 11 عطاء تابع لـ 9 مناقصات. وبلغ مجموع 

أقل العطاءات المقدمة نحو 453.6 دينار.
3 مناقصـــات لشـــركة طيـــران  وفتـــح المجلـــس 
الخليـــج، أولهـــا لتعييـــن مـــزود خدمـــة ســـيارات 
“بوجـــي”، لمـــدة عقد مدتها 5 ســـنوات تنافســـت 
عليهـــا شـــركتين بعطـــاءات فنية وتـــم تعليقهما، 
والثانيـــة لتعيين مزود خدمات المناولة األرضية 
)تحت الجناح( في مطارات القاهرة وشرم الشيخ 
واإلســـكندرية الدوليـــة بمصـــر لمـــدة 5 ســـنوات 
 EGYPTAIR( تقدمـــت إليها شـــركة وحيدة هـــي
Ground Services( بعطـــاء فنـــي وتـــم تعليقـــه، 

واألخيـــرة لتعييـــن مزود خدمة مناســـب وناجح 
لخدمـــات المناولة األرضيـــة وخدمات األمن في 
مطار كوااللمبور الدولي بماليزيا لمدة 5 ســـنوات 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات بعطـــاءات فنية وتم 

تعليق أحدها.
نفـــط  لشـــركة  المجلـــس مناقصتيـــن  فتـــح  كمـــا 
البحريـــن )بابكـــو(، أولهمـــا لتوقيـــع اتفاقيـــة لمدة 
3 ســـنوات لتوفيـــر خدمـــات الحاويـــات من أجل 
الحفـــاظ علـــى بيئـــة نظيفـــة وصحية فـــي جميع 
مناطـــق التشـــغيل فـــي “بابكو” تنافســـت عليها 8 
شـــركات تم تعليق أحـــد العطـــاءات وأقل عطاء 
بنحـــو 17.2 ألف دينار، والثانية لصيانة وإصاح 
زالقـــة بارجـــة بابكـــو بما يشـــمل الجـــزء المغمور 
فـــي المـــاء، تقدمـــت إليها الشـــركة العربيـــة لبناء 

وإصاح السفن “أسري” بنحو 98.5 ألف دينار.

لتوريد لحوم ودجاج وبرسيم لمحمية العرين

المنامة - بنك ABC اإلسالمي

212.6
ألــــــف ديـــنـــــــار

أمل الحامد

196.4
مليــون دينار

أمل الحامد



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

38344464
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Property Manager's license No. 23
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إعالن بحل و تصفية شركة
 شركة توب سنتر القابضة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 133266

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة - تــوب ســنتر القابضــة ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم -- 133266-- ، بتصفية الشــركة اختياريــا و تعيين / طائل 

صالح محمد قايد شاجره 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، و عمال 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، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: طائل صالح محمد قايد شاجره

 33339771 
greenlight.bh@gmail.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة العقورى للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 85552-1

بناء على قرار الشــركاء شــركة العقورى للتجارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقــم 85552- 1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / ماجــد عبدهللا 

صالح روبان مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديرين قــد انتهت وفقا لنص المــادة 325 من 
قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 
15 يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعالن، وذلك على اإلعــالن، و ذلك على العنوان 

التالي:
عنوان المصفي: 

majidrouban@gmail.com
+ 973 33132556

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية شركة

شركة سكينسي للدعاية واالعالن ش.ش.و لمالكها أندي هووبي
سجل تجاري رقم ١٠٩٢٣٣

بناء على قرار المالكة لشــركة سكينســي للدعاية واالعالن ش.ش.و لمالكها أندي 
هووبي المسجلة بموجب القيد رقم ١٠٩٢٣٣ ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين 

السادة / ANDY HOPPE مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم ) 21 ( لعــام 2001 ، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
ANDY HOPPE /عنوان المصفي: السيدة

+ 973 33370333
allwyn,bennew@gmail.com

التاريخ 2020/08/13
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

)CR2020-114139( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدالحسين حسن عبدهللا الجد
االسم التجاري الحالي : كراج الجد

 االســـــم التجـــاري الجديد : تيربوتك للمعدات الصناعية

قيد رقم 44185-2

وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة اكرس للعقارات والخدمات التجارية ش.ش.و. لمالكها محمد بن جميل
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليها 
الســيد / MUHAMMAD BIN JAMIL باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة اكرس 
للعقــارات والخدمــات التجاريــة ش.ش.و. لمالكهــا محمــد بــن جميــل ، المســجلة 
كشــركة الشــخص الواحــد بموجــب القيــد رقــم 107115 - 1، طالبــا إشــهار إنتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

2001

إعالن بحل و تصفية شرك ة
.شركة ستراتجي بلس لالستشارة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 102955 - 1

بناء على قرار الشــركاء في .شــركة ســتراتجي بلس لالستشــارة ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم 1-102955 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / منذر 

محمد حسن الجشي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ) 21 ( لعام 2001 ، 
وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة 
إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

منذر محمد حسن الجشي
هاتف رقم 39454054

munther.aljishi@gmail.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة براناياما للخدمات العقارية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 133062 - 1

بنــاء على قرار الشــركاء في شــركة برانايامــا للخدمات العقارية ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 133062 - 1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة  

DURGA PRASAD GEDDAM مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

info2helloworld@gmail.com
36057578

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
مالك شــركة الخليج العربي للمعامالت التجارية ش.ش.و، المسجلة بموجب 
القيــد رقــم)9056(، طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة بفروعها 
النشطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 250000 )مائتين 

وخمسون ألف( دينار بحريني عيني، بين كل من:
1. اسامه عيسى سلطان الذوادي 

2. بثينه عبدالقادر عبدهللا حسين المنصوري

التاريخ: 13/08/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020-115517(  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة المرحوم  علي مشرف سعود عبدالعزيز بطلب تحويل / المحالت 
التجارية التالية إلى السيد/السيدة عائشة علي مشرف سعود عبدالعزيز 

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 المشرف

االسم التجاري

34563-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )103474( لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة اشوية العالمية ش.ش.و

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم 
إليها الســيد / فائق حســين رضا شــكري باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
اشوية العالمية ش.ش.و،المسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب القيد 
رقم 109390، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.
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 HABIB BANK LIMITED has a

 vacancy for the occupation

 of  HEAD OF OPERATIONS ,

 suitably qualified applicants

can contact 17228522  or

Jawad.AKhan@hbl.com  

 Vacancies
Available

 Happy life advertising and
 promotion W.L.L has a

 vacancy for the occupation
 of  CONSULTANT , suitably

 qualified applicants can
contact 35390485  or

HAPPYLIFEADSBH@GMAIL.COM  

 Vacancies
Available

 NASEER & BASHIR FOR
 GENERAL TRADING

 COMPANY W.L.L has a
 vacancy for the occupation
of  WORKER(SALES) , suit-

 ably qualified applicants can
  contact 38092834  or

khannaseer860@yahoo.com

 Vacancies
Available

 MOHAMMED HASAN
 ALMAHROOS CO (B.S.C)
has a vacancy for the oc-

 cupation of  ELECTRICAL
ENGINEER , suitably quali-

 fied applicants can contact
17408090  or

HR@ALMAHROOS.COM  

 Vacancies
Available

 MidMac Consultancy S.P.C
 Owned by Mais Tawfiq Nizar
 Najjar has a vacancy for the
 occupation of  DIRECTOR

 OF FINANCE AFFAIRS ,
 suitably qualified applicants
  can contact 39937676  or
MAISAUDIH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 Bahrain Brite services

 W.L.L has a vacancy for the

 occupation of  WORKER ,

 suitably qualified applicants

can contact 17403666  or

MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM  

 Vacancies
Available

 FUTURE ENERGY SYSTEMS

has a vacancy for the oc-

 cupation of  ENGINEER ,

 suitably qualified applicants

  can contact 17258811  or

accounts@futurenergy.me

 Vacancies
Available

 FURSTEN REAL ESTATE
 CO S.P.C Owned by IMAD

 ABDULLA EL KHOURY has
a vacancy for the occupa-

 tion of  SALES MANAGER ,
 suitably qualified applicants
  can contact 33308708  or
INFO@FURSTENBH.COM

 Vacancies
Available

 GULF AIR B.S.C. (C) has a
 vacancy for the occupation
 of  CABIN CREW / FLIGHT
STEWARD , suitably quali-

 fied applicants can contact
 17338431  or

MARIAM.ALHAJIRI@GULFAIR.COM 

 Vacancies
Available

 REVIRA HOTEL has a

 vacancy for the occupation

of  WAITER , suitably quali-

 fied applicants can contact

  17729222  or

admin@inventhouse.net

 Vacancies
Available

Blockbuster business sup-
 port Services Co.SPC has a
 vacancy for the occupation
of  SALES EXCUTIVE , suit-

 ably qualified applicants can
 contact 34002030  or

BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 AMA SCHOOL OF BASIC
 EDUCATION has a vacancy
for the occupation of  CON-

 SULTANT , suitably qualified
 applicants can contact

  17598464  or
scbalignasay@amais.edu.bh

 Vacancies
Available

 ALUMINIUM  BAHRAIN
 B.S.C has a vacancy for the

occupation of  SUPERVI-
 SOR , suitably qualified
 applicants can contact

  17837307  or
ALIALSHARJI@ALBA.COM.BH

 Vacancies
Available

 AMA SCHOOL OF BASIC
EDUCATION has a va-

  cancy for the occupation of
 MARKETING AND PUBLIC
RELATIONS OFFICER , suit-

 ably qualified applicants can
contact 17598464  or

scbalignasay@amais.edu.bh  

 Vacancies
Available

 ALMOOSA MARKETING
has a vacancy for the oc-
 cupation of  COMPUTER

 SYSTEMS ANALYST ,
 suitably qualified applicants
  can contact 17531235  or
aealmosa@batelco.com.bh

 Vacancies
Available

 AMA SCHOOL OF BASIC
 EDUCATION has a vacancy
for the occupation of  CON-

 SULTANT , suitably qualified
 applicants can contact

 17598464  or
scbalignasay@amais.edu.bh 

 Vacancies
Available

 MARSH (BAHRAIN)
 COMPANY S.P.C has a

 vacancy for the occupation
 of  MANAGER (FINANCIAL

 AFFAIRS) , suitably qualified
 applicants can contact

  39620181  or
ABED.QASSAS@MARSH.COM

 Vacancies
Available

 Teekay LNG Bahrain
 Operations L.L.C. - Foreign

 Branch has a vacancy for the
 occupation of  ELECTRICAL
SUPERVISOR , suitably quali-
 fied applicants can contact

  34392814  or
JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM

 Vacancies
Available

A-ONE Computer Consul-
 tancy S.P.C has a vacancy
for the occupation of  SU-
PERVISOR , suitably quali-

 fied applicants can contact
 39287464  or

AONECOMPUTER7@GMAIL.COM 

 Vacancies
Available

 AMA SCHOOL OF BASIC
EDUCATION has a va-

  cancy for the occupation of
 MARKETING AND PUBLIC
RELATIONS OFFICER , suit-

 ably qualified applicants can
 contact 17598464  or

scbalignasay@amais.edu.bh 

 Vacancies
Available

ALBARZAKH CONTRACT-
 ING CO. S.P.C has a vacancy

for the occupation of  AC-
 COUNTING ASSISTANT ,

 suitably qualified applicants
  can contact 17592120  or
albarzakhco@outlook.com

 Vacancies
Available

Ephatha Electrical Instal-
 lation Co. W.L.L has a

 vacancy for the occupation
of  WORKER , suitably quali-
 fied applicants can contact

  39578107  or
SIJUPIRAVOM@GMAIL.COM

 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

 Vacancies
Available

 EBRAHIM KHALIL KANOO
CO. B.S.C.CLOSED has a va-
  cancy for the occupation of
 INVENTORY SPECIALIST ,

 suitably qualified applicants
  can contact 17264528  or
HR.S@EKKANOO.COM.BH

 Vacancies
Available

 BUROOJ ALUMINUM has a

 vacancy for the occupation

of  WORKER , suitably quali-

 fied applicants can contact

39655383  or

ALIHASAN.KHALIL@EWA.COM  

 Vacancies
Available

 Be style has a vacancy for

the occupation of  SALES-

 MAN , suitably qualified

 applicants can contact

  37777416  or

BESTYLE.BH@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 Wyndham Garden W.L.L. has

a vacancy for the occupa-

 tion of  HOUSING CLERK ,

 suitably qualified applicants

can contact 17729935  or

shafiq@wyndhamgardenmanama.com  

 Vacancies
Available

 SAHADEVA REDDY GADDAM
MANAGEMENT CO. - BAH-

 RAINI PARTNERSHIP COMP
has a vacancy for the occupa-
 tion of  OFFICE ASSISTANT ,
 suitably qualified applicants
  can contact 37220124  or

BAHRAIN3316@YAHOO.COM

 Vacancies
Available

AWAL GULF MANUFACTUR-
 ING CO. B.S.C.( C ) has a

 vacancy for the occupation
of  MANAGER , suitably quali-
 fied applicants can contact

17738333  or
khalid@awalgulf.com.bh  

 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

 Vacancies
Available

 Al Saba Services Co S.P.C has

 a vacancy for the occupation

of  WORKER , suitably quali-

 fied applicants can contact

  17000786  or

RAYRAMZAN@GMAIL.COM

 Vacancies
Available

 WESTPOINT HOME (BAHRAIN)

 W.L.L has a vacancy for the

occupation of  WORKER , suit-

 ably qualified applicants can

  contact 17838129  or

ADEL.JABBER@WPHOME.COM

 Vacancies
Available

 YOUNG JIN ENTERPRISE
 COMPANY LIMITED has a

 vacancy for the occupation
 of  SUPERVISOR , suitably

 qualified applicants can
contact 17700711  or

JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM  

 Vacancies
Available

 GOLD UNITED DOCUMENT
 CLEARANCE COMPANY
 W. L. L has a vacancy for

 the occupation of  PUBLIC
RELATIONS OFFICER , suit-

 ably qualified applicants can
contact 34347272  or

KHALIDUDC@YAHOO.COM  

 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

 Vacancies
Available

 BAHRAIN HOUSE FOR
 TRANSLATION has a

 vacancy for the occupation
 of  TRANSLATOR , suitably

 qualified applicants can
contact 17533293  or

SALEHREDHA@GMAIL.COM  

 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

 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  

 Vacancies
Available

 WAEL PHARMACY CO.
 W.L.L has a vacancy for the

 occupation of  ADVISOR
 (LEGAL) , suitably qualified

 applicants can contact
17377000  or

KHALID@WAELPHARMACY.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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عرض وطلب
+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

local@albiladpress.com
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أعلـــن وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
المبالـــغ  تحويـــل  حميـــدان،  جميـــل 
المســـتحقة للمواطنين المســـتفيدين من 
فـــي  المســـاعدات االجتماعيـــة  خدمـــات 
حساباتهم، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، 
بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار، 
وذلـــك وفـــق المعاييـــر واألنظمـــة المتبعة 
والمعتـــادة، إذ تشـــمل هـــذه المســـاعدات 
الضمـــان  مســـاعدة  أغســـطس  لشـــهر 
)عـــاوة  المالـــي  والدعـــم  االجتماعـــي، 
وعـــاوة  اإلعاقـــة،  ومخصـــص  الغـــاء(، 
الســـكن )بـــدل اإليجـــار( التـــي تصرف من 
قبـــل وزارة اإلســـكان، وذلـــك فـــي إطـــار 
الدعـــم  صـــرف  موعـــد  توحيـــد  مبـــادرة 

الحكومي. وأشـــاد حميدان بقرار توحيد 
موعد صـــرف 5 برامج للدعـــم الحكومي 
المباشـــر للمواطنيـــن المســـتحقين، الـــذي 
صـــدر عـــن مجلـــس الـــوزراء فـــي ينايـــر 
2020، مؤكـــًدا أن توحيـــد موعد الصرف، 
منـــذ تنفيذه بـــدًءا مـــن 15 فبراير 2020، 
أسهم في تعظيم استفادة المواطنين من 
مبالـــغ برامج الدعم كافة في وقت واحد 
ليمكنهم من االســـتفادة منه دفعة واحدة 
أفـــراد  ومتطلبـــات  التزاماتهـــم  إلنهـــاء 

األسرة بتاريخ محدد لدى المواطن.
وأوضـــح أن هذه الخطوة أكـــدت اهتمام 
المواطـــن  اســـتفادة  بتحقيـــق  الحكومـــة 
المباشـــرة مـــن الدعـــم بشـــكل أكبـــر، وأنه 

الحكوميـــة،  العمليـــات  لكافـــة  األســـاس 
علًمـــا أن آليـــة الصـــرف الموحـــدة للدعـــم 
الحكومي للمواطنين تتم من خال نظام 
معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع 
األنظمـــة اإللكترونيـــة المشـــتركة لبرامج 
الدعـــم المباشـــر، بحيـــث يســـير برنامـــج 
توحيـــد توقيـــت الصـــرف فـــي تاريخ 15 
من كل شهر بساسة؛ بهدف تعزيز كفاءة 
الدعم الحكومي المباشـــر لمستحقيه من 

المواطنين.
وسوف يتم صرف 9 مايين و)479( ألفا 
و)180( دينارا لـ )124( ألف و)772( أســـرة 
بحرينيـــة مســـتفيدة مـــن الدعـــم المالـــي 
)عاوة الغاء(، أما بالنســـبة للمستفيدين 

مـــن الضمان االجتماعـــي فقد بلغ عددهم 
وفـــرد،  أســـرة  و)801(  ألًفـــا   16 حوالـــي 
وسيتم تحويل مبلغ مليون و)607( آالف 
و)430( ديناًرا على حســـاباتهم، في حين 

يســـتفيد مـــن مخصـــص اإلعاقـــة 12 ألًفا 
و)274( شـــخًصا مـــن ذوي اإلعاقـــة، بمبلغ 
إجمالي قيمته مليون و)227( ألًفا و)700( 
دينار، أما فيما يتعلق بعاوة بدل الســـكن 
التي تصرفها وزارة اإلســـكان فسيستفيد 
بقيمـــة  شـــخًصا،  و)178(  ألفـــا   46 منهـــا 
دينـــاًرا  و)430(  ألًفـــا  و)667(  ماييـــن   4

بحرينًيا.
العمـــل  وزيـــر  أكـــد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
والتنميـــة االجتماعيـــة أن تقديـــم الدعـــم 
المباشر للمواطنين المستحقين متواصل 
لكل المســـجلين على قوائم المستفيدين 
مـــن برامـــج الدعم المختلفة، مشـــيًرا إلى 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن 
فعلـــت الخدمـــات اإللكترونية منذ مارس 

الماضي في إطـــار اإلجراءات الحكومية 
المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين، 
وذلـــك بنـــاء على اإلجـــراءات االحترازية 
للحد من انتشـــار فيـــروس )كوفيد - 19(، 
األمـــر الـــذي أتـــاح لهـــم ســـهولة وســـرعة 
التواصـــل مـــع المختصيـــن بالمســـاعدات 
االجتماعيـــة بـــكل مرونـــة وبأقـــل وقـــت 
وجهـــد ممكـــن، وأســـهم فـــي ســـرعة الرد 
على استفساراتهم، الفًتا إلى أن تفاصيل 
مبالغ الدعم وعمليات صرفها متاحة عبر 
الخدمات اإللكترونية بكل يســـر وسهولة 
bah� )عبـــر بوابـــة الحكومـــة اإللكترونية 
rain.bh(، أو عبر االتصال بمركز االتصال 
الرقـــم  علـــى  استفســـارات  الوطنـــي ألي 

.)80008001(

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

صرف 17 مليون دينار ضمن برنامج الدعم الحكومي
ــس ــط ــس أغ  15 ــوم  ــ ــ ي ــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ حـــســـابـــات  فــــي  ــغ  ــالـ ــبـ ــمـ الـ إيــــــــداع 

جميل حميدان
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عبــداهلل بــن زايــد: االتفــاق يفتــح آفاقــا جديــدة للســام واالســتقرار فــي المنطقة

اتصال هاتفي ثالثي يوقف ضم إسرائيل األراضي الفلسطينية

قــال الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، أمس، إنه تم االتفاق، في اتصال هاتفي، مع 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 

نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية.

واتفق الشـــيخ محمد بن زايد وترامب 
ونيتانياهـــو، علـــى مباشـــرة العالقـــات 
الثنائيـــة الكاملـــة بين إســـرائيل ودولة 

اإلمارات.
الواليـــات  بيـــن  مشـــترك  بيـــان  وذكـــر 
المتحدة وإســـرائيل ودولـــة اإلمارات، 
أنه من شـــأن هذا اإلنجاز الدبلوماســـي 
التاريخـــي أن يعزز الســـالم في منطقة 

الشرق األوسط.
وأضـــاف أن هذه الخطوة شـــهادة على 
الدبلوماســـية الجريئـــة والرؤيـــة التي 
تحلى بها القادة الثالثة، وعلى شجاعة 
اإلمـــارات العربية المتحدة وإســـرائيل 

لرسم مســـار جديد يفتح المجال أمام 
إمكانيات كبيرة في المنطقة

وأشـــار البيـــان إلـــى أن الـــدول الثـــالث 
تواجه العديد من التحديات المشتركة 
في الوقت الراهن، و”ستستفيد بشكل 
متبـــادل مـــن اإلنجـــاز التاريخـــي الذي 

تحقق اليوم”.
وجـــاء فـــي البيـــان أنـــه نتيجـــة لهـــذا 
علـــى  وبنـــاء  الدبلوماســـي  االنفـــراج 
مـــن  وبدعـــم  ترامـــب  الرئيـــس  طلـــب 
دولـــة اإلمـــارات، ســـتتوقف إســـرائيل 
عن خطة ضم أراض فلســـطينية وفقا 
لخطة ترامب للســـالم، وتركز جهودها 

اآلن علـــى توطيد العالقـــات مع الدول 
األخرى في العالم العربي واإلسالمي.  
وقال وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ 
عبدهللا بن زايد، أمس، إن اتفاق وقف 
انفـــراج  الفلســـطينية،  األراضـــي  ضـــم 
كبير في العالقات العربية اإلسرائيلية، 

وإنجاز دبلوماسي مهم.

واعتبـــر عبـــدهللا بـــن زايـــد أن إعـــالن 
دولـــة اإلمـــارات والواليـــات المتحـــدة 
ضـــم  يوقـــف  اتفـــاق  عـــن  وإســـرائيل 
إنجـــاز  الفلســـطينية،  األراضـــي 
دبلوماســـي مهم و يفتـــح آفاقا جديدة 

للسالم واالستقرار في المنطقة.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

القاهرة - سكاي نيوز عربية

بصوتـــه  لـــإدالء  طريقـــه  فـــي 
بانتخابـــات مجلس الشـــيوخ بمصر، 
األربعاء، ارتدى محمد مجدي ماسك 
اصطحـــاب  علـــى  وحـــرص  للوجـــه 
داخـــل  الســـتخدامه  طبـــي  مطهـــر 
اللجنـــة االنتخابية القريبة من منزله 
بمدينـــة 6 أكتوبر، ليكتشـــف اهتمام 
بتواجـــد  المصريـــة،  الحكومـــة  مـــن 
اإلجـــراءات  لتنفيـــذ  طبيـــة  أطقـــم 
الوقائيـــة للتصدي لفيـــروس كورونا 
الصحـــة  وزارة  وكانـــت  المســـتجد. 
والســـكان المصريـــة، قـــد أعلنت عن 
خطـــة للتأمين الطبي لجميـــع المقار 
االنتخابيـــة بأنحـــاء مصـــر، لضمـــان 
ســـير العملية بشكل مؤمن من خالل 

وجود فرق طبيـــة لتقديم الخدمات 
الصحيـــة للناخبيـــن وتطبيـــق كافـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة ضمن خطة 

الدولة لمواجهة “كوفيد 19”.
االنتخابيـــة  العمليـــة  انتهـــاء  ومـــع 
عـــن  الـــوزارة  أعلنـــت  األربعـــاء، 
الحـــاالت  مـــن  بســـيط  عـــدد  رصـــد 
الفـــوري  التعامـــل  وتـــم  المرضيـــة، 
صحتهـــم،  علـــى  لالطمئنـــان  معهـــم 
بينما كشـــفت محافظـــة البحيرة عن 
3 مواطنيـــن  فـــي إصابـــة  االشـــتباه 
بفيـــروس كورونـــا، وعلـــى الفـــور تم 
إبالغهم بعـــدم إمكانية دخولهم إلى 
إلـــى  والتوجـــه  االنتخابيـــة  اللجـــان 

أقرب مستشفى.

انتخابات شيوخ مصر تجتاز اختبار “كورونا”

أثينا - أ ف ب

اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  حـــّض 
ميتســـوتاكيس،  كيرياكـــوس 
“التعّقـــل”  علـــى  تركيـــا  األربعـــاء، 
فـــي المواجهـــة البحريـــة في شـــرق 
المتوســـط المرتبطـــة بالتنقيـــب عن 
مصـــادر الطاقة، محـــذرا من أن ذلك 

قد يؤدي إلى حادث عسكري. 
مـــع  اإلثنيـــن  التوتـــرات  وارتفعـــت 
إرســـال أنقرة ســـفينة “عروج ريس” 
للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية 
قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو 

اليونانية في شرق المتوسط. 
ســـفنا  أيضـــا  اليونـــان  نشـــرت  كمـــا 
حربية لمراقبة الســـفينة التي تبحر 

حاليا غرب جزيرة قبرص.
بيـــان  فـــي  ميتســـوتاكيس  وقـــال 
نشـــره مكتبه باليونانية في البداية 
ثـــم باإلنجليزيـــة الحقـــا مـــع بعـــض 
التعديـــالت “نحن نتطلـــع بحذر إلى 

أن يســـود التعقـــل فـــي بلدنـــا الجار 
حتـــى يمكـــن إعـــادة اطـــالق الحوار 

بحسن نية”.
العديـــد  تتجمـــع  “عندمـــا  وحـــّذر 
مـــن القـــوى العســـكرية فـــي منطقة 
محدودة، يصبح خطر وقوع حادث 

متربصا”. 
وأشـــار إلـــى أن أثينـــا ال تســـعى إلى 
التصعيـــد، لكنـــه أردف “ســـيتم الرد 

على أي استفزاز”.
وقال ميتســـوتاكيس “بلدنا ال يوّجه 
لـــن نخضـــع  لكننـــا  أبـــدا،  تهديـــدات 
لالبتزاز أيضا”. وأضاف “نحن لســـنا 

وحدنا في هذه الجهود”.

رئيس وزراء اليونان يحّض تركيا على “التعّقل”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أجـــرى وزيـــر الخارجيـــة العراقـــي فـــؤاد 
حســـين، أمس، اتصاالت عـــدة مع نظرائه 
التركـــي  العـــرب علـــى خلفيـــة االعتـــداء 
الذي تســـبب بمقتل ضابطين وجندي من 
الجيـــش العراقي. وطالب الوزير العراقي 
بالخروج بموقف عربي موحد يلزم تركيا 
بعـــدم تكـــرار انتهاكاتهـــا وســـحب قواتها 

المتوغلة في األراضي العراقية.
العراقيـــة،  للخارجيـــة  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
أن فـــؤاد حســـين أحـــاط نظرائـــه العـــرب 
بتفاصيـــل االعتداء التركي، الذي تســـبب 
بمقتـــل ضابطيـــن وجنـــدي مـــن الجيـــش 
العراقـــي كانـــوا يقومـــون بمهمـــة لبســـط 
األمن على الشريط الحدودي مع الجانب 
التركي. وداعا حســـين إلى أهمية تضافر 
التطـــورات  هـــذه  إزاء  العربيـــة  الجهـــود 
الخطيـــرة في الموقـــف األمني مع الجارة 
تركيـــا، والخـــروج بموقـــف موحـــد يلـــزم 
األتـــراك بعـــدم تكـــرار هـــذه االنتهـــاكات، 

وســـحب قواتهم المتوغلة فـــي األراضي 
العراقيـــة.  وأكـــد الـــوزراء العـــرب دعـــم 
بلدانهـــم الكامـــل ألمـــن وســـيادة العـــراق، 
وإدانـــة االعتداءات التركيـــة، داعين إلى 
عمليـــات  ألي  الفـــوري  الوقـــف  ضـــرورة 

عسكرية تركية على األراضي العراقية.
وقـــال أمين عـــام الجامعـــة العربية أحمد 

أبـــو الغيـــط إن المرحلـــة المقبلة ستشـــهد 
مواقـــف عربيـــة جماعيـــة فـــي مواجهـــة 
فـــي  المرفوضـــة  التركيـــة  التدخـــالت 
الشـــؤون الداخلية للدول العربية، بما في 
ذلك االنتهاكات لســـيادة العراق وســـوريا، 
وكذا التدخل العسكري التركي المرفوض 

في ليبيا.

أبــو الغيــط: مواقــف عربيــة جماعيــة فــي مواجهــة تدخــات أنقــرة بالمرحلــة المقبلة
العراق يطالب بموقف عربي موحد إزاء االعتداء التركي

بيروت - أ ف ب

صـــادق البرلمـــان اللبنانـــي، أمـــس، على 
حالة الطـــوارئ التي أعلنتهـــا الحكومة 
ألســـبوعين فـــي بيـــروت عقـــب انفجار 
المرفـــأ المدمر، في خطوة تثير خشـــية 
قـــد تتضمنـــه  لمـــا  منظمـــات حقوقيـــة 
مـــن تضييـــق علـــى الحريـــات خصوصا 

التظاهر.
وعقـــب االنفجـــار الـــذي تســـّبب بمقتل 
171 قتيـــال وإصابـــة أكثـــر مـــن 6500 
آخريـــن، عـــدا عـــن مفقوديـــن، يتوالـــى 
وصول مسؤولين أجانب آخرهم وزيرة 
الجيـــوش الفرنســـية فلورنـــس بارلـــي، 
ومســـاعد وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 

للشؤون السياسية ديفيد هيل.
وفـــي الكواليـــس، تتكّثـــف االتصـــاالت 
السياســـية فـــي محاولـــة لالتفـــاق على 
هوية رئيس الحكومـــة المقبل، قبل أن 
يبـــادر رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
الى تحديد موعد لالستشارات الملزمة 

مع الكتل النيابية. وقال مصدر عسكري 
لوكالـــة فرانس برس إّن “حالة الطوارئ 
ســـارية منذ أن أعلنتها الحكومة” وهي 
تعنـــي عمليـــًا “وضـــع القوى العســـكرية 
كافـــة تحـــت إمـــرة الجيـــش مـــن أجـــل 
توحيـــد المهمـــات وتنظيـــم مرحلـــة مـــا 
بعد االنفجار” في وقت يتسلم الجيش 

المســـاعدات التـــي تتدفـــق علـــى لبنان 
مـــن دول عربية وغربية ويشـــرف على 
جلســـته  البرلمـــان  واســـتهّل  توزيعهـــا. 
المقتضبـــة، التي قاطعهـــا حزب القوات 
اللبنانيـــة، وأقيمت وســـط تدابير أمنية 
مشـــددة، بقبول اســـتقالة ســـبعة نواب 

كانوا قد تقدموا بها عقب االنفجار. 

الخطوة تثير خشــية منظمات حقوقية مــن التضييق على الحريات
البرلمان اللبناني يقر حالة الطوارئ في بيروت

باريس - أ ف ب

الفرنســـية  الجيـــوش  وزارة  أعلنـــت 
الخميس أن فرنســـا أرسلت  مقاتلتين 
من طراز “رافال” وســـفينتين تابعتين 
للبحريـــة الفرنســـية إلـــى شـــرق البحر 
المتوســـط وســـط توتـــر بيـــن اليونان 

وتركيا بشأن التنقيب عن الغاز.
وانضمـــت الفرقاطـــة “ال فاييـــت” ليـــل 
األربعاء الخميس في البحر المتوسط 
“تونيـــر”  المروحيـــات  حاملـــة  إلـــى 
التـــي كانـــت فـــي طريقها إلـــى بيروت 
لتقديم المســـاعدة بعـــد االنفجار الذي 
دمـــر جـــزءا مـــن العاصمـــة فـــي الرابع 
مـــن أغســـطس. و “الفاييـــت” أبحـــرت 
من الرنـــكا )قبرص( ونفـــذت قبل ذلك 

تدريبات مع البحرية اليونانية.
وشددت الوزارة على أن “هذا الوجود 
العســـكري يهدف إلـــى تعزيـــز التقييم 
المســـتقل للوضع وتأكيد التزام فرنسا 
المالحـــة  وســـالمة  الحركـــة  حريـــة 

البحرية في البحر المتوسط واحترام 
القانون الدولي”.

األربعـــاء  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 
الفرنســـي  العســـكري  الوجـــود  تعزيـــز 
مؤقتـــا فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط 
خـــالل األيـــام المقبلـــة، داعيـــا اليونان 
وتركيـــا الدولتان العضـــوان في حلف 
شمال األطلســـي، إلى التنسيق بشكل 

أكبر لتخفيف التوتر.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس، األربعاء، 
إن أثينا ال تســـعى الـــى التصعيد، لكنه 
أكد أنه “سيتم الرد على أي استفزاز”.

فرنسا ترسل مقاتلتين وسفينتين حربيتين للمتوسط
الخرطوم - رويترز

الســـودانية  الداخليـــة  قالـــت وزارة 
فـــي وقت متأخـــر يـــوم األربعاء إن 
السودان عزز األمن في والية البحر 
األحمـــر وفـــرض حظـــر التجول في 
مدينة بورتســـودان بعد ســـقوط 32 
قتيال فـــي اشـــتباكات قبلية وقعت 

مؤخرا.
وقالـــت وزارة الداخليـــة فـــي بيـــان 
إن قـــوات األمن ألقـــت القبض على 
85 شـــخصا لصلتهم بأعمـــال العنف 
األخيرة التي أســـفرت كذلك عن 98 
جريحا وأنها فرضت حظرا للتجول 
فـــي بورتســـودان الســـتعادة األمن. 

ومن بين الضحايا أفراد من األمن.
ووقع ممثلون عـــن القبيلتين اتفاق 
مصالحة في سبتمبر أيلول الماضي 

بعد اشتباكات دامية.
وأضـــاف بيـــان وزارة الداخليـــة أن 
أمنيـــة  قـــوات  أرســـلت  الحكومـــة 

مشـــتركة مـــن المركـــز إلـــى الواليـــة 
للعمـــل علـــى ”فـــرض هيبـــة الدولـــة 
وسيادة حكم القانون وتعزيز األمن 

واالستقرار“.
وأضاف البيـــان أن هذه اإلجراءات 
األوضـــاع  اســـتقرار  فـــي  ســـاهمت 

حاليا ”بهدوء بشوبه الحذر“.
الســـوداني  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
عبدهللا حمدوك في بيان ســـابق إنه 
عقد عدة اجتماعات خالل األسبوع 
المنصرم مع زعماء قبليين وزعماء 
الســـودان  شـــرق  مـــن  سياســـيين 
لمعالجة الوضع السياســـي واألمني 

والعنف في المنطقة.

الخرطوم تعزز األمن في بورتسودان

إسقاط طائرة 
مفخخة حوثية

دبي - العربية.نت

ــوات الــجــيــش الــيــمــنــي، أمــس،  أعــلــنــت قـ
تابعة  مفخخة  مسّيرة  طــائــرة  إســقــاط 
نهم  مــديــريــة  فــي  الــحــوثــي  لميليشيات 

شرق صنعاء.
تــزامــن ذلــك مــع مــواجــهــات عنيفة على 
تكبدت  والــجــوف،  نهم  جبهات  امــتــداد 
فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في 
الجيش  قوات  وقالت  والعتاد.  األرواح 
الــيــمــنــي إنــهــا حـــررت مــواقــع مهمة في 
محيط منطقة نجد العتق بمديرية نهم، 
شنته  واســع  هجوم  بعد  صنعاء،  شــرق 

على ميليشيا الحوثي.

دبي - قناة العربية : دعت السعودية، أمس،  «
إلى تمديد حظر السالح على إيران، حسب ما 

أعلن السفير السعودي لدى األمم المتحدة في 
جنيف السفير عبد العزيز الواصل. وقال السفير 

السعودي في كلمته، إن “إيران تهرب أسلحة 
لميليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار 

المنطقة”. وأكد السفير أن “منطقة الشرق 
األوسط تمر بمرحلة حرجة”. وطالب السفير، أمام 

مؤتمر األمم المتحدة لنزع السالح، المجتمع 
الدولي بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس األمن 

رقم 2231 الصادر بشأن تقييد نقل األسلحة 
التقليدية من وإلى إيران، والذي ينتهي في 18 

أكتوبر القادم، موضحا تأييد المملكة لكل إجراء 
دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في 

المنطقة، إلى أن ينتهج النظام اإليراني بالفعال ال 
بالتصريحات نهجا سلميا يقبله المجتمع الدولي، 
وأن يترك سلوكه العدائي الغادر الذي سبب الدمار 

والخراب لشعوب المنطقة.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،  «
يوم الخميس، باالتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي 
على وقف ضم األراضي الفلسطينية. وقال 

السيسي في تغريدة على موقع تويتر: “تابعت 

بإهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثالثي 
بين الواليات المتحدة األميركية ودولة اإلمارات 

العربية الشقيقة وإسرائيل حول االتفاق علي 
إيقاف ضم إسرائيل لالراضي الفلسطينية، 

واتخاذ خطوات من شأنها إحالل السالم في 
الشرق األوسط، كما أثمن جهود القائمين علي 

هذا االتفاق من أجل تحقيق االزدهار و االستقرار 
لمنطقتنا.”

وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب االتفاق  «
اإلماراتي اإلسرائيلي الذي أفضى إلى تجميد ضم 

إسرائيل لألراضي الفلسطينية بـ”االختراق الضخم” 
والتاريخي. وقال ترامب خالل مؤتمر صحافي البيت 

األبيض إن االتفاق يعد أهم إنجاز منذ 25 عاما وربما 
نشهد اتفاقات أخرى”. وقال البيت األبيض في 

بيان على تويتر إن الرئيس ترامب أوضح بشكل ال 
لبس فيه أن مشكالت الشرق األوسط يمكن أن 

تحل فقط عندما يجتمع أبناء كل الديانات لمحارب 
التطرف اإلسالمي واغتنام الفرص االقتصادية”. 

وذكر البيت األبيض أنه جرى تسمية االتفاق 
اإلماراتي اإلسرائيلي بالـ “االتفاق االبراهيمي”.

السيسي يشيد باتفاق وقف ضم األراضي الفلسطينية

ترامب مشيدا باالتفاق التاريخي: اختراق ضخم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“لنجعل حياتنا وطًنا يضحك”
من يتصور أنه يســـتطيع أن يفتح أبوابا معطرة كل يوم، ولن 
يـــدوس علـــى شـــفرات األلـــم والمعاناة، فهـــو على خطـــأ كبير، 
فحياتنا سفر طويل وبحر من الصراعات والشاطر من يمتطي 
صهـــوة الصبـــر والتأقلم وعدم الشـــكوى والتذمـــر “والتحلطم” 
علـــى الشـــوك الذي تزرعـــه لنا الحيـــاة في الطريق، فالشـــكوى 
المستمرة تفجر عذابا مريرا يلوح بأحداقنا، وتمارس إجهاضنا 
صباحا ومســـاء، وتســـرق منا طموح الحياة الكبير، لهذا يدعو 
أكثـــر العلمـــاء واألطباء، إلـــى مزاولة العمـــل دون اإلغراق في 
الشـــكوى، ألن ذلك أمر أساســـي للســـعادة، فالذين يستمتعون 
بأعمالهم، ال يتســـع وقتهم للشقاء والتعاسة، واإلنسان السوي 
يعلم حق العلم أن الحياة كفاح في سبيل البقاء، فهو متأهب 
العقـــل لصدمـــات الحياة، وهو كذلك موقـــن أنه يحيا في عالم 
ملـــيء بضـــروب الصراع والحيـــرة والحوادث التـــي ال تنتهي، 
لكنـــه مـــع هذا كلـــه ال يغدو مســـتخفا بالحياة، بـــل يظل يعتقد 
أن الحيـــاة مغريـــة جذابـــة، وال يـــزال يجد نفســـه الباعث على 

العمل ويقابل الشدائد بحماسة وقلب قوي، وله من الشجاعة 
ما يمكنه من أن يواجه أي حظ سيء يعترض طريقه.

يقول الدكتور الرائع فرانك كابريو إن اإلنسان السوي يستطيع، 
بشـــخصيته المرنـــة، أن یكيـــف نفســـه مـــع كثير مـــن المواقف 
المتغيـــرة والمتقلبة، وســـر قدرته على التوافـــق مع الناس،هو 
قدرتـــه علـــى إخضـــاع انفعاالتـــه لرقابـــة عقله وســـيطرته، أما 
العصبي، فيصدر ســـلوکه عن انفعاالته، فـــي حين يتدبر الفرد 
السوي األمور ويدرسها قبل أن يقدم على عمل أو يتخذ قرارا. 
فإنـــه ال يســـمح بأن يتســـلط الهوى عليـــه، ألنه يعلـــم أن العالم 
ليـــس ملكا ألحـــد، وأن التعـــاون أفضل من التدافـــع بالمناكب، 
وهو ال يتدخل في شـــؤون غيره، ويفضل أن يدرس المســـألة، 
بدال من أن يشـــغل نفسه بجدل عقيم، وهو من الحزم، بحيث 

ال يخلق لنفسه أعداء.
إذا... لنجعل حياتنا وطًنا يضحك وإن كان من أرض موات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

واجهـــت منصـــة LinkedIn الوظيفيـــة مشـــكلة عـــدم عـــرض الوظائـــف 
ذات األجـــور العاليـــة فـــي كثير من األحيـــان لعمليات البحـــث التي تقوم 
بها النســـاء مثلما كانت مع الرجال بســـبب الطريقة التـــي تمت بها كتابة 
خوارزمياتهـــا. وقـــد كان معظم المســـتخدمين األوائـــل لوظيفة “البحث 
عـــن وظيفة” في الموقع مـــن الذكور من أجل هذه الوظائف ذات األجور 
العاليـــة، لـــذا انتهى األمر إلى اقتراح هذه الوظائف على الرجال، ما يعزز 
ببســـاطة التحيز ضد المرأة، وقد وجدت دراســـة واحدة مشـــكلة مماثلة 

مع شركة جوجل.
ويظـــل تدريـــب اآلالت باســـتخدام البيانـــات أمرا غير إشـــكالي طالما أن 
األمـــر ال يـــؤدي إلـــى إجـــراءات تنبؤيـــة تمييزيـــة. ومـــع ذلك، مـــع تمديد 
اســـتخدام البيانـــات أكثـــر فأكثر الســـتبدال القـــرارات اإلنســـانية، يصبح 
هـــذا األمر مشـــكلة، لذلـــك فإن التحيزات األساســـية التي تقـــوم بها هذه 

الصناديق السوداء بحاجة إلى أن تكون مفهومة.
يمكن استخدام التعلم اآللي الختيار المرشحين بشكل مسبق بناًء على 
معاييـــر مختلفـــة مثل المهـــارات والتعليم، وهذا ينتج نتيجة تشـــير إلى 

مـــدى مالءمة المرشـــح لهذا المنصـــب، وفي برنامج اختيار المرشـــحين 
لشـــركات إزالـــة وتحريك األغراض، قـــام برنامـــج Datta بتغيير الجنس 
والـــوزن الـــذي قالوا إنـــه يمكنهم رفعه في طلبهم بشـــكل عشـــوائي وإذا 
لم يكن هناك تغيير في عدد النســـاء الالتي تم اختيارهن مسبقًا إلجراء 
المقابالت، فإذا جنس مقدم الطلب ليس هو الذي يحدد عملية التوظيف.

كما يوضح هذا المثال، فإنه من الممكن إزالة التحيزات، لكن هذا يتطلب  «
الجهد والمال للقيام به، لذلك فإنه أمر غير مضمون حدوثه. في الواقع، من 

المرجح أن نشهد زيادة في التحيزات على المدى القصير، حيث يضخمها 
الذكاء االصطناعي. على المدى البعيد، إذا كان الذكاء االصطناعي سيؤدي 

إلى استبدال البشر باآلالت في بعض المواقف، فإن المستويات العالية 
للذكاء العاطفي لدى النساء ستصبح أكثر قيمة، وستكون هناك حاجة أكبر 

لألدوار التي تفهم السلوك البشري بطرق تصعب على اآلالت، وستتطلب 
هذه األدوار فهم السياقات االجتماعية والتعاطف والرحمة وهنا يتفوق 

األشخاص ذوو المستويات األعلى من الذكاء العاطفي. لذلك، وعلى الرغم 
من أن التحيزات من المحتمل أن تزداد على المدى القصير، إال أن المساواة 

بين الجنسين ستكون لديها فرصة على المدى الطويل.

 

د. جاسم حاجي

الذكاء االصطناعي والمساواة في فرص العمل

التعليم بين خيارين
قـــرار التعليـــم عـــن ُبعد هـــو البديـــل العاجل والفاعـــل لتداعيـــات إغالق 
المـــدارس العامـــة والخاصـــة وريـــاض األطفـــال والمعاهـــد والجامعات، 
واســـتعدادا للعـــام الدراســـي القـــادم 2020م/2021م للعمليـــة التربويـــة 
والتعليميـــة بمـــدارس البحريـــن خيـــرت الـــوزارة وبتوجيه مـــن صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولـــي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس الوزراء بتعميـــم صادر عنهـــا أولياء أمور 
الطلبـــة فـــي المـــدارس العامة والخاصـــة ورياض األطفال بيـــن خيارين 
)حضور أبنائهم الطلبة إلى المدرســـة أو االســـتفادة من خيار التعلم عن 
ُبعـــد(، مع التزام المـــدارس باإلجراءات االحترازيـــة الصحية المنصوص 
عليهـــا من الفريق الوطنـــي الطبي وكل التوجيهـــات الُملزمة في )ضمان 
التباعـــد االجتماعي، وتعقيم المدارس بشـــكل دوري، وتوفير المعقمات 

وغيرها من مستلزمات النظافة(.
ويأتـــي هـــذا التعميـــم كجزء ال يتجـــزأ من مكافحـــة تداعيـــات الكوفيد 
وحمايـــة الطلبـــة من العدوى ومنع انتشـــارها وتقديم خدمـــة التعلم عن 
ُبعـــد للطلبـــة لمختلف المراحل الدراســـية عن طريـــق التواصل التفاعلي 
بيـــن الطلبـــة والمعلميـــن إلكترونًيـــا ليتمكـــن الطلبـــة الذيـــن ال يحضرون 
إلـــى المدرســـة مـــن متابعة تعليمهـــم بشـــكل منتظم في بيوتهـــم كبديل 
عـــن التعليم المباشـــر فـــي المؤسســـات التعليمية وفق جداول دراســـية 
منتظمـــة. وتعمـــل اآلن العديـــد مـــن الـــدول علـــى إجـــراء التحســـينات 
والمبادرات لتحســـين العملية التربوية والتعليميـــة الرقمية اإللكترونية 
على مســـتوى المناهج التعليمية والتدريب على طرق تدريســـها لزيادة 

المهارات الرقمية لدى المعلمين والمعلمات.
فعلـــى أولياء األمـــور اختيـــار الخيار التعليمي المناســـب لهـــم والكيفية 
التعليميـــة التـــي يرغبـــون فيهـــا ألبنائهـــم ـــــ التعليـــم المباشـــر أو التعليم 
االفتراضي، وأن الوزارة والمدارس ســـتعمل على توفير وسائل التعليم 
االفتراضـــي من قنوات تعليمية ومعلميـــن ومعلمات وُكتب تفاعلية كما 
حدث في الفصل الدراســـي الســـابق الذي القى نجاًحا واستحســـاًنا من 

أولياء األمور وأبنائهم الطلبة.
وعلى أولياء األمور الحرص على استثمار أوقات أبنائهم في البيت للتعلم،  «

فولي األمر والطلبة ُيمثلون محورين رئيسيين في سير عملية المدرسة 
االفتراضية في البيت التي تعتمد بشكل أساسي على الرغبة الذاتية في 
التعلم والدافعية الشخصية للتحصيل العلمي من خالل التفاعل مع 

المحور الثالث المعلمين والمعلمات والتواصل معهم، وبهذين الخيارين 
يتحقق هدف الدولة والوزارة باستمرار التعليم وعدم انقطاع الطلبة عن 

الدراسة، وبالخيارين تعم الفائدة على الجميع.

عبدعلي الغسرة

حرق الكتب
يصـــل دومـــًا إلـــى مســـامعنا من يتفاخـــر بالقـــول “أنا أقرأ كل شـــيء!”، 
والحقيقة أنها عبارة تدل على العشـــوائية والتخبط، كما تشـــير باطنًا 
إلـــى المعنى العكســـي لما يراد اإلقناع به، فهـــل كل ما يكتب يجدر أن 
يقـــرأ، أو يســـتحق أن يقـــرأ؟! وهـــل الجميع قـــادر على تمييـــز الصالح 

وعدم التشبع بالطالح مما يقرأ؟!
قبل سنوات طويلة مضت، كنت جالسًا مع أحد المثقفين )رحمه هللا(، 
وقال لي إنهم كانوا يتفاخرون أشـــد المفاخـــرة، عندما ينتهي أحدهم 
من قراءة كتاب ما، فقد كان ذلك بمثابة حدث مهم، فيتحدث القارئ 
حينها عن المحتوى، ويبدي رأيه فيما قرأ، ويشرك اآلخرين بالنقاش. 
سبب تباهي وتفاخر ذلك الجيل من قدامى المثقفين هو ما يشير إليه 
الفيلســـوف البريطاني برتراند راســـل بقوله “هناك نوعان من الدوافع 
لقـــراءة كتـــاب، األول؛ أن تســـتمتع بـــه، واآلخر؛ أن تتفاخـــر به”، كانت 
للقـــراءة في ذاك الزمن قيمة عظمـــى ومثلى، وتأثير واضح على بناء 
األجيال، أما اآلن، فالعزوف عن القراءة سيد الموقف، وبات التسارع، 

الذي ال يأبه بحديث الكتب، مسيطرًا على تصرفات الجيل الراهن. 
وفي الوقت الذي نرى فيه أنه ليس كل ما يكتب يستحق أن يقرأ، وأن  «

هناك ما ال يجدي أن يقضى وقت ويبذل جهد فيه أو يوهب ساعة من 
التفكير والتمعن؛ ألنه قد يزيغ بالعقول إلى مساحات مظلمة ال جدوى 

منها، نرى أن قراءة كل شيء )ذي قيمة( مدعاة للتباهي والفخر، وأن 
األخذ بآراء الثقاة، والنظر بعين االعتبار إلى مستوى الكتاب والباحثين، 

مفيد في اختيار الكتب، خصوصا والقارئ ال يزال في مرحلة النضوج 
الفكري، مع شدة الضرورة في أن تبقى مقولة جوزيف برودسكي عالقة 

في األذهان “هناك جرائم أسوأ من حرق الكتب، إحداها أال تقرأها”، 
وبالتالي من المفيد حقًا أن نعكف على قراءة ما يستحق أن يقرأ بدل ذر 

الرماد في األدمغة من قراءة أي شيء!.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

في منحنى ســـير البشـــرية نحـــو التطـــّور، نجد أنفســـنا اليوم في 
منعطف النقلة النوعية التي تصنع الفرق بين ما كان وما سيكون، 
حيث إّن ذلك الفرق ليس من الممكن أن يتجسد على أرض الواقع 
إال إذا أدركنا ماهّية العقل، فمن الدماغ ينشـــأ العقل، والذي يكون 
إما مبرمجا بأفكار اآلخرين أو مبرمجا بأفكارنا الذاتية، وفي ذلك 
لنا الخيار في أن نبقى بالعقل المبرمج، أو أن نعمل النقلة النوعية 
بتكويـــن العقـــل الذاتي، لكن علينا أن نعي مـــا للخيارين من نتائج 

ومسؤوليات مترتبة لها أثر كبير علينا.
فلنبدأ بتعريف ماهية العقل الذي يشكل 95 % منه وعاء لألفكار 
التـــي نتحـــرك ونتصرف وفقهـــا، وفي ذلك المفهـــوم العميق وقفة 
تأمـــل، كأن تكـــون هناك مشـــاعر مختزنة في فكرة معينة نشـــأت 
خالل السنوات الست األولى من أعمارنا، بحيث أن تلك المشاعر 
التـــي نتحـــدث عنها هي باألغلب ســـلبية الطبع كالخـــوف والغيرة 
والشـــعور بالذنـــب والظلـــم والغضب، وتلك المشـــاعر ليســـت أمرا 
عابرا وســـهل المرور كما هو االعتقاد السائد، لسببن: األول هو أن 
تلك المشـــاعر لها طاقة منخفضة )أي موجات بترددات منخفضة 

صادرة عن تلك األفكار( بحيث يكون تأثيرها على أعضاء معّينة 
في الجســـم، والســـبب الثاني هو أن تلك المشاعر المبرمجة بتلك 
الفكـــرة في اللوزة الدماغيـــة )األميجداال( في الدمـــاغ، تؤدي إلى 
رد فعـــل الكـــر أو الفر، والذي هو كاســـتقبال خطـــر مداهم كوجود 
أســـد مثـــال، ذلك االســـتقبال عـــن طريق ما يســـمى بتحـــت المهاد 
)الهايبوثاالمـــوس( في الدماغ، الذي بدوره يهم بإرســـال إشـــارات 
عصبيـــة وكيميائية إلى الغّدتين الكظريتين إلفراز النورأدرينالين 
واألدريناليـــن والكورتيـــزول، بحيـــث تـــؤدي تلـــك الهرمونات إلى 
ردود أفعـــال تضـــر بكفاءة عمل أعضـــاء الجســـم إذا كان إفرازها 
بشـــكل مزمـــن، ألن تلـــك الهرمونات معنّيـــة باالســـتنفار الذي فيه 
استنزاف لموارد الطاقة في الجسم ألجل فعل الحماية، حيث إن 
ذلك الفعل يمنع اســـتخدام تلك الطاقة في بناء الجســـم وتجديد 
الخاليا وإصالح التالف منها، وفي هذا يكون الجســـد تابعا للعقل 
بكل ما فيه من أفكار ومشاعر يتصرف على أساسها دون وعي.
... “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. ندى الحساوي

من العقل المبرمج اإلعيائي إلى العقل الذاتي الشفائي
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المنامـــة  نـــادي  انتخابـــات  شـــهدت 
أعضـــاء  أبـــرز  مـــن  اثنيـــن  خســـارة 
مجلـــس اإلدارة الســـابق وهما أحمد 
جواهـــري رئيـــس جهـــاز كـــرة القـــدم 
)44 صوتـــا( وعلي قمبر رئيس قطاع 

الفئات العمرية )49 صوتا(.
وأســـفرت االنتخابات التـــي أجريت 
مســـاء يـــوم األربعـــاء الماضـــي فـــي 
اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية العادية 
عـــن فوز كال من حســـين عبدالحميد 
ميـــرزا، محمـــود الســـيد عبدالمجيـــد 
جهرمي، حســـين عبدالكريم الســـيد، 
أميـــر نجـــف  نـــادر تورانـــي،  محمـــد 
علي، عبدالعزيز عباس قناطي، علي 
عيســـى األنصاري، حسين عبدالرضا 
تورانـــي،  مســـيح  عيســـى  القصيـــر، 
عبـــدهللا عبدالحميد عاشـــور، محمد 

مجيد ميرزا.
وقمبـــر  جواهـــري  غيـــاب  ويعتبـــر 
خســـارة كبيرة لنادي المنامة بعد أن 
ســـاهم االثنان في تطويـــر لعبة كرة 
القدم في النادي وقدرة الفريق على 
المنافسة وتحقيق لقب كأس جاللة 

الملك قبل عدة مواسم.
وشهدت االنتخابات حضور ممثلين 
من وزارة شئون الشـــباب والرياضة 
لإلشـــراف علـــى العمليـــة االنتخابية 
والجمعيـــة العمومية، ومـــن المتوقع 
أن يعقـــد مجلـــس اإلدارة اجتماعـــا 
خالل الفترة القريبة القادمة لتوزيع 

المناصب على األعضاء.
يشـــار إلى أن زهير كازروني احتفظ 
برئاســـة نادي المنامة لوالية جديدة 
بعد أن فاز بالتزكية نظرا لعدم تقدم 

أي مرشح لمنافسته.

جواهري وقمبر أبرز الخاسرين بانتخابات المنامة

عانــق داركليب كأس ســمو ولي العهد للكــرة الطائرة للمرة الثانية في تاريخه 
بعدمــا فــاز علــى النجمة بنتيجة 3 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت مســاء 
أمس الخميس على صالة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة للكرة الطائرة من 

دون حضور جماهيري ألول مرة منذ انطالق المسابقة عام 1975 – 1976.

وبعـــد نهايـــة المبـــاراة قـــام األميـــن العـــام 
للجنـــة األولمبية البحرينية الســـيد محمد 
حســـن النصف ورئيس االتحـــاد البحريني 
للكـــرة الطائرة الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
خليفـــة بتتويـــج داركليب بـــكأس البطولة 
النجمـــة  وتســـليم  الذهبيـــة  والميداليـــات 
صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية، 
وأقيـــم حفـــل التتويـــج وســـط إجـــراءات 
احترازيـــة ووقائية تجاه فايروس كورونا 
)كوفيـــد – 19(، حيث تم تســـليم الالعبين 
والطاقـــم الفنـــي واإلدارييـــن ميدالياتهـــم 
ومن ثم التقاط صورة تذكارية، كما وضع 
كأس البطولـــة فوق طاولة ليتســـلمه فيما 

بعد قائد داركليب محمود حسن. 
وبهذا الفوز ســـيمثل داركليب المملكة في 
بطولـــة األندية العربية التي ســـتقام العام 
المقبـــل 2021 علـــى ارض المملكة بصفته 
حامل لقب الكأس مع األهلي المستضيف.

وبإقامـــة المبـــاراة النهائيـــة لـــكأس ســـمو 
ولي العهد يســـدل الســـتار على منافســـات 
الموســـم الرياضي الحالـــي 2019 – 2020 

للكرة الطائرة.

أداء جماعي منظم

لعـــب داركليـــب بـــأداء جماعـــي منظم في 
األولـــى  بالدرجـــة  اعتمـــد  األول  الشـــوط 
على التنويـــع الهجومي في جميع المراكز 
مـــع اســـتقرار الكـــرة األولـــى، وشـــكل علي 
إبراهيم ومحمـــود عبدالواحد مصدر قوة 
فـــي تخليـــص الكـــرات الهجوميـــة، فيمـــا 
كانت حوائط الصد أهم مفاتيح الفوز، مع 
االرســـاالت القوية التي اربكت النجماوية 
وأجبـــرت صانع العابهـــم عبدالرحمن خالد 
المفتـــوح  اللعـــب  أســـلوب  انتهـــاج  علـــى 
لتســـهل مهمـــة حوائـــط داركليـــب ويخرج 

بانتصار سهل 25/19.

علي إبراهيم يتألق

داركليـــب  واصـــل  الثانـــي  الشـــوط  فـــي 
تألقـــه وقدم عرضـــا جماعيا مبهـــرا بقيادة 
المايســـترو محمود حسن سواء في الشق 
الهجومـــي الـــذي كان بطلـــه علـــي إبراهيم 
بمركزي 2 و1 أو الكرات الســـريعة لحســـن 
عباس وايمن عيسى، عالوة على التنظيم 
الدفاعـــي لليبرو حســـين عبـــدهللا للكرات 

المرتدة من الصد.
بفضـــل   19 – 20 الفـــارق  قلـــص  النجمـــة 
تألـــق احمـــد عيســـى بمركـــز 2، واألخطاء 
يســـتعيد  أن  قبـــل  للمنافـــس،  الهجوميـــة 
داركليـــب ســـيطرته مـــن جديـــد بالتغطية 
الدفاعيـــة المســـتميتة وتخليـــص الكرات 

لينتهي الشـــوط لصالحه 25 – 22 ويوقف 
محاوالتـــه  ويبطـــل  النجمـــة  انتفاضـــة 

بالعودة إلى المباراة.

هيمنة العنيد

هيمـــن داركليـــب علـــى مجريـــات الشـــوط 

استســـالم  وســـط  ونتيجـــة  أداء  الثالـــث 
تـــام لالعبـــي النجمة الذيـــن رفعـــوا الراية 
البيضـــاء وتراجـــع أدائهـــم بصـــورة كبيرة 
جدا، وتواصـــل التوهج الهجومـــي للعنيد 
من مختلف المراكز ونجح محمود حســـن 
في توزيع األلعـــاب الهجومية بكل براعة، 
ولـــم يجـــد ضاربـــو العنيـــد أي صعوبة في 
اختـــراق حوائـــط النجمـــة المفككـــة، فيما 
تراجـــع أداء النجمـــة كثيرا ولم يظهر على 
غرار المواجهة الســـابقة ليخسر المواجهة 

.16 – 25

األستاذ يتفوق على التلميذ

تفـــوق فريـــق داركليـــب بقيـــادة المـــدرب 
يوســـف عبدالواحـــد علـــى شـــقيقه فـــؤاد 
قيـــادة  علـــى  أشـــرف  الـــذي  عبدالواحـــد 

النجمة، لينجح “األســـتاذ” فـــي الفوز على 
“تلميـــذه” وتحقيق اول إنجاز في ســـجله 
الرجـــال  فئـــة  مســـتوى  علـــى  التدريبـــي 

كمدرب على رأس الجهاز الفني.

الفتات داركليب زينت المدرجات

غابت جماهير نادي داركليب على المباراة 
تجـــاه  اإلحترازيـــة  اإلجـــراءات  بســـبب 
فايـــروس كورونـــا ولكنهـــا كانـــت حاضرة 
بالفتاتهـــا التـــي زينـــت المدرجـــات باللون 
األبيـــض والبنفســـجي لتـــآزر “العنيد” على 
طريقتهـــا الخاصة، فيما لـــم تضع جماهير 
المدرجـــات  فـــوق  الفتـــات  أي  النجمـــة 
واكتفـــت بحملـــة تحشـــيدية علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي.

تحية للطواقم الطبية

فـــي  العاملـــة  الطبيـــة  للكـــوادر  تقديـــرا 
الصفوف األمامية في مواجهة الوباء فقد 
حظي اثنين من الكوادر المتطوعة بشرف 
إطالق ضربـــة البداية، كما وقف الفريقين 

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الوباء.

تتويج النجمة بالمركز الثانيابطال داركليب يحتفلون باللقب الكأس الغالي

ــد ــه ــع ــأس ولــــــي ال ــ ــك ــ ــر ب ــيـ ــطـ ــة ويـ ــمـ ــجـ ــنـ ــق الـ ــ ــري ــ داركــــلــــيــــب يـــطـــفـــئ ب

ال “رهــيـــب”.. فـي حـضـــرة “العــنـيــد”

حسن علي

حسن علي  |  تصوير : رسول الحجيري

قائد داركليب حامال أغلى الكؤوس

علي ابراهيم.. نجم العنيد بضرباته الساحقة فرحة داركليب باالنتصار
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أكثــر مــن 100 طلب للمشــاركة والجمعــة آخر موعد للتســجيل

كريم: اهتمام خليجي وعربي واسع بمنتدى “اإلعالم الرياضي”

كشـــف رئيـــس لجنة اإلعـــالم الرياضي 
الصحفييـــن  لجمعيـــة  التابعـــة 
البحرينييـــن الزميـــل أحمـــد كريـــم أن 
اللجنـــة تلقـــت حتـــى اآلن الكثيـــر مـــن 
والعربيـــة  الخليجيـــة  المشـــاركات 
للمشاركة في ملتقى اإلعالم الرياضي 
االفتراضي األول والذي ســـينطلق في 
الســـاعة الرابعة يوم السبت المقبل ١٥ 
 )ZOOM( أغسطس الجاري عبر تطبيق
تحـــت عنـــوان “اإلعـــالم الرياضي بين 
حتـــى  ويســـتمر  والطمـــوح”  الواقـــع 
الساعة السادسة مساء. وأوضح كريم 
أن المنتـــدى يحظى بمشـــاركة واســـعة 
بعد أن قامت اللجنة المنظمة بتسجيل 
مـــا يقـــارب مـــن ١٠٠ مشـــارك يمثلـــون 
بينهـــم  وعربيـــة،  خليجيـــة  دولـــة   ١٥
ومســـئولون  وأكاديميـــون  صحفيـــون 
في عدة مؤسســـات إعالمية معروفة، 
باإلضافـــة إلـــى مشـــاركة مجموعة من 

طلبة الجامعات بمملكة البحرين.
وأشـــار كريم أن المنتدى ســـيناقش ما 

يدور في أذهان الصحفيين الرياضيين 
وأمنياتهـــم  مشـــكالتهم  وســـيعرض 
للوصول إلى حلول ستخرج على هيئة 
توصيات سيتم ايصال التوصيات إلى 
الجهـــات المعنيـــة على أمل أن يســـاعد 
ذلك في فهم المشـــكالت التي يعيشها 

الصحافيون الرياضيون.
يذكـــر أن المتحدثـــون الرئيســـيون في 
المنتـــدى شـــخصيات لهـــا ثقلهـــا علـــى 
مستوى اإلعالم البحريني والخليجي، 
وهـــم: الصحافي القديـــر محمد لوري، 
الرياضـــي بصحيفـــة  القســـم  ورئيـــس 
األيـــام ناصر محمـــد، واإلعـــالم القدير 
عبدهللا بونوفل، وصاحب حساب “بي 
إس إن” اإلعالمي النشـــط مـــازن أنور، 
فيمـــا يديـــر الحـــوار اإلعالمـــي المتألق 

فواز العبدهللا.
ويقـــدم الزميـــل محمـــد لوري ســـيقدم 
ورقة عن أهمية “النقد الرياضي ودوره 
الرياضيـــة”،  المنظومـــة  تطويـــر  فـــي 
فيما يقـــدم الزميل ناصـــر محمد ورقة 

الورقيـــة  الصحافـــة  “مكانـــة  بعنـــوان 
ويشـــارك  عليهـــا”،  الحفـــاظ  وأهميـــة 
عبـــدهللا بونوفل بورقة عـــن “األخطاء 
الشـــاعة في النقد الرياضي”. أما مازن 
أنـــور، فيقـــدم ورقـــة بعنـــوان “اإلعـــالم 
الجديـــد مكمـــال لإلعـــالم التقليـــدي أم 

بديال عنه؟”.
وختـــم كريـــم تصريحـــه بالتأكيد على 
أن يـــوم الجمعـــة ســـيكون آخـــر موعد 
للتسجيل في المنتدى، داعيا الراغبين 

باالنضمام إلى تســـجيل أســـمائهم عبر 
المخصصـــة  اإللكترونيـــة  االســـتمارة 
للتســـجيل مـــن خـــالل الرابـــط التالـــي: 
https://forms.gle/M2PjpV8E-

JZ9y6kTB8 أو االتصال على األرقام 
أو  و39999654   33791110 التاليـــة: 

التواصل عبر تطبيق الواتساب.

لجنة اإلعالم الرياضي - جمعية الصحفيين البحرينية:

بوستر منتدى اإلعالم الرياضي بين الواقع والطموح

الطيران الجزائري عائق في وصول حراث لـ “الزعيم”

سلة المنامة تتعاقد مع األميركي جرانت

أعلـــن موقـــع “آســـيا باســـكت” المهتـــم 
بأخبار كرة الســـلة اآلسيوية والعالمية 
عن تعاقد نادي المنامة لكرة الســـلة مع 

الالعب األميركي جيري جرانت.
ويأتي هذا الالعب ليحل بدياًل لنظيره 
الجزائري محمد حراث الذي سبق وأن 
أعلـــن المنامة عـــن التعاقد معه بجانب 
المحترف اآلخر البولندي المبيه، كون 
هناك عائق فـــي وصول الالعب حراث 
لمملكـــة البحريـــن متمثلـــة فـــي إغالق 

المطارات بالجزائر.

وفرهـــا  التـــي  المعلومـــات  وبحســـب 
الموقـــع نفســـه، فإن األميركـــي جرانت 
الـــذي يبلـــغ 31 عاًمـــا وطولـــه أكثر من 
متريـــن، قـــد لعـــب بالموســـم الماضـــي 
منهـــا  مختلفـــة  دوريـــات  ثـــالث  فـــي 
دوري الفائزيـــن اإلســـرائيلي مـــع فريق 
حيفـــا والـــدوري اليونانـــي لفريـــق آيك 
أثينـــا وفريـــق ستراســـبورج بالـــدوري 

الفرنسي.
 ومـــن خـــالل األرقـــام اإلحصائية، فإن 
الالعـــب ورغـــم تواجده ألكثـــر من 20 
دقيقة في أرضية الملعب إال أن معدله 

التهديفـــي يعتبـــر ضعيًفـــا وال يحقـــق 
المبتغـــى فـــي هـــذه النقطـــة تحديـــًدا، 
فـــي  األخـــرى  األدوار  يجيـــد  ولكـــن 
الجوانب الدفاعيـــة والهجومية ومنها 

التقاط الكرة.
ومـــن المقـــرر وصـــول الالعـــب خـــالل 
األيام القليلـــة المقبلة لكي ينخرط في 
تدريبـــات الفريـــق الـــذي يســـتعد حالًيا 
الستئناف مســـابقة الدوري عبر المربع 
الذهبـــي والـــذي ســـيواجه فيـــه فريـــق 
الرفاع مطلع الشـــهر المقبـــل في ثالث 
مواجهـــات مـــع األفضليـــة للفريـــق في 

مباراتيـــن، ومـــن ثـــم خـــوض مســـابقة 
كأس خليفة بن سلمان والذي سيواجه 

فيه أيًضا نظيره الرفاع.

أحمد كريم

األميركي جرانت

علي مجيد

الوقوف دقيقة 
حداد على أرواح 

ضحايا كورونا



حقق الشباب فوزا ثمينا ومهما على حساب الرفاع الشرقي بهدف وحيد دون مقابل، 
فــي المبــاراة التــي جمعت الطرفين، أمس، على اســتاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن 

افتتاح منافسات الجولة 13 للمسابقة.

ويدين ماروني الشـــباب بهـــذا الفوز المهم 
لالعب علي حسن سعيد الذي سجل هدف 
الفـــوز في الدقيقة )58( مـــن زمن المباراة، 
والذي أوصـــل فريقه إلى النقطة 10، فيما 
تعثـــر الرفـــاع الشـــرقي للمـــرة الثانيـــة بعد 
االســـتئناف بعـــد تعادلـــه الجولـــة الماضية 
وخســـارته فـــي هـــذه الجولـــة؛ ليبقى على 

رصيده السابق البالغ 21 نقطة.
وفـــي مباراة ثانية أقيمت أمس، احتضنها 
اســـتاد الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة، 
خـــرج فريقـــا الحالـــة والمنامـــة بالتعـــادل 
الســـلبي بـــال أهـــداف؛ ليتقاســـم الطرفـــان 
نقـــاط المواجهـــة، إذ وصـــل رصيـــد الحالة 
إلـــى 6 نقـــاط وبقـــي فـــي المركـــز األخيـــر، 

فيمـــا وصل المنامة إلـــى النقطة 16، وأدار 
المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكـــون من 
حكم الساحة محمد بونفور، وعاونه سيد 
فيصل علوي وأحمد سيف، والحكم الرابع 

محمد خالد.

الرفاع الشرقي والشباب

معظـــم  فـــي  هادئـــا  األول  الشـــوط  جـــاء 
مجرياتـــه، ولم يشـــهد الكثير مـــن الفرص 
المحققة للتهديف، وظل حارســـا الفريقين 
حمد الدوســـري في الرفاع الشرقي وعلي 
عيســـى في الشـــباب براحة بين الخشبات 
الثالث. وطالب الرفاع الشرقي باحتساب 
ركلـــة جـــزاء لصالحـــه بعد مالمســـة الكرة 

لمحتـــرف الشـــباب قومـــو، إال أن الحكـــم 
عبدالعزيـــز شـــريدة أعلـــن اســـتمرار اللعب 
وسط اعتراض شـــرقاوي وصوال للدقيقة 

)20( من زمن المباراة.
وحاول العب الشـــباب ســـيد علي عيســـى 
التســـجيل من كرة ثابتة، وسدد كرة قوية 
مرت جوار القائم األيســـر لمرمى الحارس 

حمـــد الدوســـري دون أن تجـــد موقعا في 
الشباك الشرقاوية )25(.

وعاد ســـيد علي عيسى وسدد كرة أرضية 
مرت جوار القائم األيمن )36(.

قويـــة  بتســـديدة  الشـــرقي  الرفـــاع  ورد 
لالعب لويز جاءت كرتها في المكان الذي 
وقـــف فيه حـــارس الشـــباب علي عيســـى 

الذي أمسك الكرة على دفعتين )42(.

الشوط الثاني

وفـــي الشـــوط الثانـــي، تمكن الشـــباب من 
تســـجيل هـــدف التقـــدم عبـــر كـــرة قويـــة 
مســـددة من جهة اليســـار من الالعب علي 
حســـن ســـعيد، مـــرت مـــن الحـــارس حمـــد 

الدوســـري معانقـــة الشـــباك عنـــد الدقيقـــة 
)58(. وســـدد العـــب الرفاع الشـــرقي لويز 
كـــرة ثابتـــة قويـــة أبعدها حارس الشـــباب 
ببراعـــة حاميـــا مرمـــاه مـــن هـــدف محقق 
)64(. وكاد قومـــو أن يضاعـــف النتيجـــة، 
إال أن كرتـــه جاءت قويـــة وأرضية بجوار 
القائم األيسر لمرمى الرفاع الشرقي )70(.
وأجـــرى مدربا الفريقين: مرجـــان عيد مع 
الرفاع الشـــرقي وحســـين علي “بيليه” مع 
الشـــباب تبديالت مختلفـــة؛ بهدف تعديل 
النتيجـــة لألول والمحافظـــة عليها للثاني، 
فيما لم تشـــهد الدقائـــق األخيرة أي جديد 
يذكر، مع التكتـــل الدفاعي الممتاز للفريق 
الشـــبابي الـــذي تمكـــن مـــن إنهـــاء المباراة 

لصالحه بهدف ثمين.
أدار المبـــاراة الطاقـــم التحكيمـــي المكون 
الســـاحة عبدالعزيـــز شـــريدة،  مـــن حكـــم 
وعاونـــه محمد جعفـــر وعبـــدهللا يعقوب، 

والحكم الرابع نواف شكرهللا.

الشباب يخطف الفوز أمام الرفاع الشرقي
ــة ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ تــــــــعــــــــادل ســــلــــبــــي خــــــاســــــر بـــــيـــــن الــــــحــــــالــــــة والـ
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رئيس اتحاد الكرة يهنئ زهير كازروني
ــة ــامـ ــنـ ــمـ ــادي الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــا ل ــ ــًسـ ــ ــيـ ــ ــه رئـ ــ ــت ــ ــي ــ ــزك ــ بـــمـــنـــاســـبـــة ت

هنــأ رئيــس مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ علي بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، رئيس نادي المنامة زهير كازروني، والذي فاز بالتزكية برئاســة 

مجلس إدارة نادي المنامة للدورة االنتخابية المقبلة.

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــدم 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم التهنئـــة لرئيـــس 
مجلس إدارة نادي المنامة زهير كازروني 
بمناســـبة فوزه بمقعد الرئاسة، معرًبا عن 
أمنياتـــه بـــدوام التوفيـــق وخدمـــة نادي 
المنامـــة مـــع إخوانـــه األعضـــاء بمجلس 
اإلدارة، وحصولهـــم علـــى ثقـــة الجمعيـــة 

العمومية.
وأكد الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة أن الرئيـــس زهيـــر كازروني قدم 
إســـهامات متعـــددة في العمليـــن اإلداري 
والفنـــي خـــالل الفتـــرة الســـابقة بتوليـــه 
منصب رئاســـة نادي المنامة، مشيًرا إلى 

أن فـــوزه بمنصـــب الرئاســـة مـــن جديـــد 
انعـــكاس للثقـــة الكبيـــرة التـــي يتمتع بها  
من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي 
المنامـــة. وتمنـــى رئيـــس مجلـــس إدارة 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، دوام 

التوفيـــق والنجـــاح لمجلـــس إدارة نـــادي 
المنامـــة خـــالل الفتـــرة المقبلـــة برئاســـة 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة زهيـــر كازروني، 
لجهـــود مجلـــس  االتحـــاد  دعـــم  مؤكـــدا 
اإلدارة فـــي نـــادي  المنامـــة والتعاون لما 

فيه مصلحة كرة القدم البحرينية.

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

البحرينـــي  االتحـــاد  مـــن  بترشـــيح 
حكمـــات   5 شـــارك  القـــدم،  لكـــرة 
بحرينيات في ورشـــة عمل الحكام 
اإلنـــاث، والتـــي نظمهـــا اتحاد غرب 
9 و10  يومـــي  القـــدم  لكـــرة  آســـيا 
أغسطس الجاري، بتقنية التواصل 

المرئي عن بعد.
مـــن:  كل  الورشـــة  فـــي  وشـــاركت 
حمـــد  فاطمـــة  العميـــري،  فاطمـــة 
محمد، فاطمة محمـــد ربيعة، منال 
عبدالعزيـــز،  ونـــورة  عبدالعظيـــم 
ضمـــن  مشـــاركتهن  جـــاءت  إذ 
لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  اهتمـــام 
فـــي  النســـوي  بالعنصـــر  القـــدم 
والحـــرص  التحكيمـــي،  الســـلك 
علـــى مشـــاركته بمختلـــف الـــورش 

والدورات التطويرية.
الورشـــة تحـــت إشـــراف  وأقيمـــت 
المحاضـــر الدولـــي علـــي الطريفي، 

وشـــهدت مشـــاركة 45 حكمـــة مـــن 
مختلـــف الـــدول األعضـــاء باتحـــاد 

غرب آسيا لكرة القدم.
اســـتعراض  الورشـــة  وشـــهدت 
التعديـــالت الجديـــدة التـــي طرأت 
القـــدم،  كـــرة  لعبـــة  قانـــون  علـــى 
والمســـتجدات التـــي رافقـــت ذلك؛ 
بسبب التوقف الطويل لنشاط كرة 
القدم بعـــد جائحة كورونـــا، إضافة 
إلى تقديم معلومـــات قيمة عديدة 

عن التحكيم.
عرًضـــا  الورشـــة  شـــملت  كمـــا 
لمقاطـــع فيديـــو لعدد مـــن الحاالت 
التحكيميـــة، والتـــي قـــام الطريفي 
بشرحها بشكل مبســـط، إلى جانب 
برنامجهـــا  تضمنـــه  مـــا  مراجعـــة 
الحـــوار  بـــاب  فتـــح  مـــع  بالتزامـــن 
المحاضـــر  بيـــن  واالستفســـار 

والمشاركات.

ورشة “غرب آسيا” للحكام اإلناث

تختتم اليوم )الجمعة( منافسات الجولة 
13 لـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز لكرة 
القـــدم، وذلـــك بإقامـــة 3 لقـــاءات عند 7 
مســـاء. ويشـــهد ختـــام الجولـــة إقامـــة 
الـــذي  البحرينيـــة  الكـــرة  “كالســـيكو” 
ســـيجمع المحـــرق باألهلـــي على اســـتاد 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، فيمـــا يلتقي 
النجمـــة بالحد على اســـتاد الشـــيخ علي 
بـــن محمد آل خليفة، فيما يلتقي الرفاع 

النـــادي  اســـتاد  علـــى  والبســـيتين 
األهلي.

المحرق واألهلي

ســـيقام  “الكالســـيكو” 
بـــدون حضـــور  المـــرة  هـــذه 
للظـــروف  نظـــًرا  جماهيـــري؛ 

الفريقـــان  يدخـــل  الراهنـــة. 

المبـــاراة بظـــروف مختلفـــة، إذ ينافـــس 
المحرق علـــى مركز الصدارة، فيما يأمل 
األهلي بكسب مزيد من النقاط والتقدم 
إلـــى األمـــام على ســـلم الترتيـــب مبتعًدا 
بذلـــك عن مناطق الخطر. يملك المحرق 
27 نقطة في مركز الوصافة، أما األهلي 
فيملك 14 نقطة. يقود الطرفين مدربان 
أجنبيان: البرازيلـــي ماركوس باكيتا مع 
المحـــرق والتونســـي كمـــال الزواغي مع 
األهلي. وكان المحرق تعادل في الجولة 

أمام  الماضيـــة 

الحد )1-1(، فيما فاز األهلي على الحالة 
)0-3(. لقـــاء الذهاب انتهـــى بفوز صعب 
إمضـــاء  حمـــل  بهـــدف  للمحرقاوييـــن 
ســـيغيب  الـــذي  أحمـــد جمعـــة  الالعـــب 
اليـــوم؛ بســـبب اإلصابة. مواجهـــة اليوم 
مرحلـــة  عـــن  تماًمـــا  مختلفـــة  ســـتكون 
الذهاب، والفريق األكثر تركيًزا ســـيكون 

أقرب للظفر بالنقاط الثالث المهمة.

النجمة والحد

يســـعى النجمة لمواصلة مشواره 
الناجح مع المـــدرب الوطني 
خالد الحربان الذي تســـلم 
حديًثـــا،  الفنيـــة  املهـــام 
خلًفـــا للمدرب التونســـي 
العبيـــدي،  فتحـــي 
مســـتفيًدا مـــن الحالة 
العاليـــة  المعنويـــة 

لالعبيـــه بعـــد الفـــوز الكبير علـــى النجمة 
)1-4( فـــي الجولـــة الماضيـــة. لكـــن ذلـــك 
ســـيصطدم بقـــوة الحد متصـــدر الدوري 
بقيادة المدرب الوطني محمد الشـــمالن 
الـــذي قـــدم أوراق فريقـــه بشـــكل ممتـــاز 
خـــالل هـــذا الموســـم. يملـــك النجمة 18 
نقطـــة، فيما الحد 29 نقطة. “تســـونامي” 

الحـــد يأمل فـــي مواصلـــة اعتالئه ريادة 
الترتيـــب وتحقيق فـــوز جديد قد يقربه 
مـــن اللقـــب، خصوًصـــا فـــي حـــال تعثـــر 
هـــو  النجمـــة  لكـــن  الوصيـــف،  المحـــرق 
اآلخر يأمـــل بفوز ثاٍن علـــى التوالي بعد 
اســـتئناف الدوري؛ األمر الذي ينذر بقوة 

المواجهة.

الرفاع والبسيتين

والبســـيتين  الرفـــاع  فـــإن  بدورهمـــا، 
ســـيتقابالن في لقـــاء ال يقبل القســـمة 
علـــى اثنيـــن. “الســـماوي” يقـــدم عودة 
إيجابيـــة فـــي منافســـات الـــدوري بعد 
بخطـــى  ويســـير  المتعثـــرة،  البدايـــة 
ثابتـــة تحـــت قيـــادة المـــدرب الوطني 
الجولـــة  فـــي  وتمكـــن  عاشـــور،  علـــي 
المركـــز  إلـــى  الصعـــود  مـــن  الماضيـــة 
الثالـــث بفـــوزه الالفـــت علـــى المنامـــة 
)1-3(. أمـــا البســـيتين فهـــو قـــادم مـــن 
تعـــادل مثيـــر الجولـــة الماضيـــة أمـــام 
الرفاع الشـــرقي )2-2(، ويسعى بقيادة 
المـــدرب التونســـي صابـــر عبدالـــالوي 
لخطف النقاط الثالث وتكرار سيناريو 
مواجهـــة الذهـــاب، لكن ذلـــك لن يكون 
سهالً؛ األمر الذي يعطي توقعات بشأن 

مباراة لن تخلو من اإلثارة والندية.

ــاع بــالــبــســيــتــيــن ــ ــرفـ ــ ــان يــجــمــعــان الــنــجــمــة بـــالـــحـــد والـ ــ ــوي ــ لــــقــــاءان ق

اليوم إثارة “الكالسيكو”.. “ذيب” المحرق و”نسر” األهلي

أحمد مهدي

فريق الحد

زهير كازرونيعلي بن خليفة



كشــف الفنان الكبير إبراهيم الصالل أنه يستعد لتصوير 
عمل درامي تاريخي من المتوقع له شهر أكتوبر المقبل، 
وأوضح: حاليا في مرحلة التحضيرات األولية اســتعدادا 
لتصويــر مسلســل »فتح األندلــس« من إنتاج شــركة 

المهــا للمخرج محمــد العنــزي، ومن المتوقــع أن يبدأ 
تصويــر العمل شــهر أكتوبــر المقبل مع عــودة الحياة إلى 

طبيعتها، ســوف نصور المسلســل في تركيا، ويشــارك في بطولته نخبة من 
الفنانين منهم: جاسم النبهان وجمال الردهان ودواد حسين.

أعلنــت الفنانــة اللبنانية ليلى إســكندر عودتهــا لزوجها 
الفنــان الســعودي يعقوب الفرحــان، بعــد 10 أيام من 
انفصالهما، من خالل فيديو نشــرته عبر حســابها على 
“ســناب شات”. وكتبت إسكندر: “ما شاء الله تبارك الله، 

الحمد لله وصل بويوســف بالســالمة، نورت بيتك دائما 
الحب ينتصر”، وحرصت على التعليق على أسئلة جمهورها 

حول قصــة انفصالها وعودتها لزوجها، قائلة إنه لــم يحدث طالق، وإنهما عادا 
إلى بعض، وإنها سعيدة بتلك الخطوة.

ينتهــي الفنان محمد هنيدي مــن تصوير فيلمه الجديد 
“النمــس واإلنس” الــذي يقوم بتصويــره حاليا، والذي 
تشــاركه بطولتــه الفنانة منة شــلبي فــي أول تعاون 
فني يجمــع بينهما خالل أســبوع. وكان تصوير الفيلم 

قــد توقف قبل عيــد األضحــى المبارك وحصــل جميع 
العامليــن علــى إجازة العيــد، ليعــود الجميع بعــد العيد 

الســتئناف التصوير مرة أخرى. ويستعد المخرج شريف عرفة إلجراء عمليات 
مونتاج الفيلم الذي لم يتحدد موعد طرحه حتى اآلن.

هنيدي في النمس واإلنسليلى إسكندر بعد االنفصالعودة إبراهيم الصالل
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روح  والكويـــت  البحريـــن 
واحـــدة تنتمـــي إلـــى عائلة 
مجلـــس التعـــاون العريقة، 
عـــادات  تجمعهـــم  إخـــوة 
متينـــة،  ورابـــط  أصيلـــة 
وهـــذا مـــا يعبـــر عنـــه أبناء 
البحريـــن الباريـــن وهم من 
التصقـــت أرواحهـــم بحـــب 
الكويت وارتبطوا بها حتى 
بعملهـــم وبقولهم، على حد 
تعبيرهم بكلماتهم الرقيقة 
المعبـــرة النابعة مـــن القلب 
اليميـــن.. عينـــا  )البحريـــن 

والكويت عيونا الشمال(.
الفنانـــة  عبـــرت  هكـــذا 
فـــي  الجميلـــة  البحرينيـــة 

الشـــرقاوي في تصريح لألنباء الكويتية، وذلـــك فور عودتها إلى الكويت بعد 
أن ابتعدت عنها قليال بسبب جائحة كورونا. وأضافت قائلة: عدت إلى أرض 
وطني الثاني الكويت وبعد شـــوق كبير في قلبي لها، وأزمة كوفيد - 19 هي 
التـــي حالـــت بيني وبينها بالفعل، فهي غمة وســـتزول بـــإذن هللا واللهم ارحنا 

وارفع عنا هذا البالء وادفع عنا وعن ديارنا الطيبة هذا الوباء.
وعن شعورها بعد أن وطئت قدماها أرض الكويت قالت: حينما عدت  «

ووطئت قدماي أرض الكويت الحبيبة وشعرت بمدى تأثير هذا الوباء، 
حيث كانت أجواء المطار مع األخذ بكامل األمور االحترازية المشددة 

طبعا، وهذا ما نقف له احتراما.

في الشرقاوي: سعيدة بعودتي إلى الكويت

أعلنت نجمة 
البوب الجميلة 

 TMZ لموقع
اإللكتروني 

سيلينا غوميز 
عن عالمتها 

التجارية في 
وقت سابق من 
فبراير، ومؤخرا 

أعلنت أن عالمتها 
التجارية  ستطلق 

رسميا في 3 
سبتمبر 
المقبل 
حول 
العالم.

النحت شيء نادر وغير موجود بكثرة عندنا وفي الدول المجاورة

المدهون: رفع اسم البحرين فخر لي وتأثرت بالفيروس إيجاًبا!

الفنــان خليــل إبراهيــم المدهــون هــو فنان تشــكيلي شــق طريقه في عالم الفــن، حاصل على ماجســتير تربية 
فنية من جامعة حلوان في القاهرة وعدة شــهادات فخرية، وشــارك في عدة ملتقيات دولية منها في لبنان 
وكاليفورنيا وروسيا ورغم صغر سنه، إال أنه شارك في أكثر من 35 مشاركة دولية وحصل خاللها على عدة 

شهادات ودروع كثيرة.. في هذا اللقاء نتعرف عليه بصورة أكثر:

كيف بدأت مسيرتك المهنية في المجال الخاص بك؟ «

بالتحديـــد في المرحلة اإلعدادية، ويعتبر هو بداية النشـــاط 
خصوصـــا كان فـــي مجـــال الرســـم والخـــط العربـــي، ويوجد 
إقبـــال مـــن جانب األصدقـــاء واألهالـــي في المنطقـــة، وهذا 
العامل المشـــجع يعتبر دافعا لالســـتمرار في مجاله ومثل ما 
يعرف الجمهور مجال الرسم والخط العربي بحد ذاته يبعث 
علـــى الجاذبيـــة، وكانت هناك بعـــض الطلبـــات خصوصا في 
المؤسسات الدينية، وتمرست أكثر بعد التخرج من الدراسة 
وعلى الخصوص بعدما فتحت المرســـم الخاص فيَّ وأصبح 

شغلي بشكل رسمي وتوسعت في العمل.
ما الصعوبات التي واجهتها؟  «

واجهـــت صعوبات في حجم رأس المال، فأنا بدأت من دون 
رأس مـــال، وكان اعتمـــادي على األعمال الفنية التي أقدمها، 
وبعض الـــدورات التي تقدم دخال محـــدودا، وكان مدخولي 
األكبـــر من خالل األعمال الفنية التـــي تقدم للزبائن أو بعض 

المشاركات الدولية التي تكون مقابل مكافآت مادية.
أين ترى نفسك بعد 10 سنوات؟  «

أتمنـــى يكـــون لـــدي فريق عمـــل كامل يحتـــوي مجموعة من 
الفنانيـــن الذيـــن يبـــرزون من خالل المرســـم الخـــاص بي أو 
المنضمين الحقًا لنا، وباألخير الهدف األســـمى هو رفع اســـم 

البحرين والمساهمة بخدمة البشرية من خالل الفن.
من هم االشخاص الذين دعموك في مسيرتك المهنية؟  «

الشـــكر الجزيـــل لألهل والـــدور األبرز كان لوالـــدي من خالل 
تحمل أعباء وتكاليف الدراســـة والتشجيع المستمر وتقديم 
كل الدعم وأيضا تحمل االهل لي بســـبب أنني بدأت مهنتي 
في المنزل وتحملوا األزعاج؛ بســـبب شـــغل النحت خصوصا 
الرخـــام كان مزعجا ومتعبا، ولكن تحملوني والتشـــجيع من 

قبلهم كان الدور األساس في دعمي.
ما هو أكثر إنجاز تفتخر فيه؟  «

افتخـــر بـــكل إنجازاتـــي أو أي عمـــل أقدمـــه وأحـــاول إبرازه 
فـــي أفضـــل صـــورة، ولكـــن أبـــرز مشـــاركة وتعتبـــر إنجـــازا 
باســـم البحرين هو مشـــاركتي في روســـيا في أواخر 2019، 
وحصلت فيها على شهادة فخرية بمرتبة بروفيسور، وكانت 
مشـــاركتي عبارة عن نحت بورتريه إلى شـــخصية تاريخية 
المعـــروف بـ )ابن مقلـــة( باإلضافة الى حصولي على دكتوراه 

فخرية من راديو ســـوا ودكتوراة فخريه من منظمة الســـالم 
الدولية نتيجة مشاركاتي في سمبوزيوم لبنان.

سمعنا بان لديك موهبة النحت.. أخبرنا عنها؟  «

أعتبـــر مجـــاالت الفنون التي أمارســـها باختالفهـــا كلها تحت 
مجال واحد، وهو الفن، ولكن كل مجال له طبيعته المختلفة 
والنحت تقريبا شيء نادر وغير موجود بكثرة في البحرين 
وحتى في الخليج العربي وبالنســـبة لفن النحت أنا اكتسبته 
مـــن خـــالل الدراســـة في مصـــر بســـبب أن مصـــر ممتلئة في 
ميادينها وشـــوارعها بالتماثيل والحضارات التي مرت عليها 

خّلفت الكثير من التماثيل التي تأثرنا بها.
ما الصعوبات الي واجهتك بسبب جائحة كورونا في  «

مرسمك الخاص ؟ 

توقف الدروس ألن الدروس التي أقدمها أعتبرها درســـا لي 
قبل أن يكون للطلبة، فهي فترة مراجعة لي، فتجارب الطلبة 
تفيد المعلم أيضا، فهذا الشـــيء الذي خســـرته، ولكن الفنان 
يســـتغل وقته أكثر في إنتاج أعماله في الشهرين الماضيين 
أكثر من 30 إلى 40 عمال بين خط عربي ورسم ونحت وفي 
طلبـــات لبعض الزبائن قبـــل جائحة كورونـــا، والطلبات التي 
أتـــت بعد كورونـــا أنجزتها أيضـــا والكورونا نعتبـــره كفنانين 
إيجابياتـــه كبيرة، وســـلبياته كثيرة، فااليجابيـــات أن الفنان 
يتفـــرغ لمرســـمه بشـــكل أكثـــر وإذا ذر عليه عملـــه بمدخول، 

فيكون مرتاحا!

لقاء طالب اإلعالم أحمد مرهون

جامعة البحرين

لديك طبيعة عاطفية مختلفة، عليك مشاركة 
اآلخرين أفكارك دائما.

تحاول على الدوام النجاح في الحياة العلمية، 
ولكل شخص عيوب ومميزات.

كن واقعًيا وحاول أن تتخلى عن نظرتك الحالمة 
لألمور خاصة في العمل!

ارتفاع توقعاتك يصدمك بالواقع ويجعلك عاجًزا 
عن تقبله وتفهمه.

لقد مررت بوعكة صحية كبيرة، ولكن بعد 
تجازوها عليك تناول األطعمة الصحية. 

أنت شخص دبلوماسي وهذا ما يتميز به مواليد 
هذا البرج الذكي.

تسامحك وطيبتك أفضل من الحقد والنميمة.. 
جرب ذلك.

سيكون يوما جيدا ومثمرا بعد غياب الضغوط 
والعقبات.

تتحّسن الروابط مع الزمالء وتستطيع أن تحقق 
أهدافك المرجوة.

قد يحدث تغيير جذري في مجالك يرتقي بك 
إلى مواقع أكثر أهمية.

تعاني االصطدامات الدائمة بسبب التفاوت في 
وجهات النظر.

يجب أن تقبل التحديات وتواجه األمور بحكمة 
ودراية كي ال تزيد الطين بّلة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

OSN قائمــة المحتــوى العــربــي الجــديــد والحصــري فـــي
مـــن  مميـــزة  قائمـــة  عـــن   OSN أعلنـــت 
التـــي  الحصريـــة،  والمسلســـالت  األفـــالم 
تمنح مشـــاهديها فرصة االســـتمتاع بشهٍر 
جديٍد من الترفيه المتواصل خالل موسم 

الصيف الحالي. 
وسيتم عرض األفالم الجديدة والحصرية 
على قناة OSN يا هال سينما، باإلضافة إلى 
مجموعٍة من العروض األولى للمسلسالت 
علـــى قناة OSN يا هال األولى، وســـيكون 
جميـــع أفراد األســـرة على موعـــد مع باقة 
متنوعـــة مـــن المحتـــوى الترفيهـــي علـــى 
OSN للمشـــاهدة  OSN وتطبيق  قنوات 

أونالين.
وُتقدم قناة OSN يا هال ســـينما مجموعة 
الكوميديـــة  المصريـــة  األفـــالم  مـــن 
التـــي ُتعـــرض أيـــام الجمعـــة خـــالل شـــهر 
أغســـطس، فـــي الســـاعة 23:00 بتوقيـــت 

البحرين. وتفتتـــح القنـــاة عروضهـــا يـــوم 
فيلم علـــى  مـــع  أغســـطس،   7 الجمعـــة 
وضعك مـــن بطولـــة أحمـــد ســـعد، وأيمـــن 
ولطفـــي  أميـــن،  ونســـرين  قنديـــل، 
لبيب. وفي األسبوع الثاني، سيتم عرض 
فيلم الكهـــف، مـــن بطولة ماجـــد المصري، 
ومحمـــود عبدالمغنـــي، ومي ســـليم، يوم 
الجمعة 14 أغســـطس. أّما يـــوم الجمعة 
21 أغسطس، تعرض القناة فيلم قرمط 
آدم،  أحمـــد  بطولـــة  مـــن  بيتمرمـــط، 
وصـــالح عبدهللا، وبيومـــي فؤاد، ومي 
ســـليم، وانتصـــار، ووليـــد فواز. وفـــي 
آخـــر قائمتها للشـــهر، ســـتعرض القناة 
يوم الجمعة 28 أغسطس فيلم خيال 

مآته، الجديد على شبكة OSN، من بطولة 
أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، 

وبيومي فؤاد. 

وباإلضافة 
إلى ذلك، ستتم دبلجة العرض األول 

والحصري لمسلسل قصر بيشام إلى اللغة 

بيـــة  لعر ا
والســـورية  الخليجيـــة  باللهجتيـــن 

أن  اإلطالق. ُيذكـــر  علـــى  األولـــى  للمـــرة 

العمل من بطولـــة ُكّل من توم بيتمان، 
وليزلـــي نيكـــول، والرا دوتـــا، وترشـــح 
لجائـــزة األكاديميـــة البريطانيـــة لفنون 
ألفضـــل  )بافتـــا(  والتلفزيـــون  الســـينما 
Op� وجائـــزة التلفزيونيـــة.   األعمـــال 

مجـــال  فـــي  erators Award للعامليـــن 
الدراما التلفزيونية. وسُيعرض المسلسل 
التلفزيونـــي، الـــذي تـــدور حكايتـــه حـــول 
مجموعـــة مـــن األشـــخاص المقيميـــن في 
أحـــد القصـــور فـــي مدينـــة دلهـــي، ابتداًء 
من 19 ولغاية 26 أغســـطس في الســـاعة 
22:00 بتوقيـــت البحريـــن، أســـبوعيا مـــن 

يوم األحد ولغاية يوم الخميس. 
وتنفـــرد قناة OSN يا هال األولى بعرض 
المسلســـل الروسي الدوقة اعتبارا من 9 
ولغاية 18 أغســـطس في الساعة 22:00 
بتوقيـــت البحريـــن، أســـبوعيا مـــن يـــوم 

األحد ولغايـــة يـــوم الخميس. ويتمحور 
مرموقتيـــن  بجائزتيـــن  الفائـــز  العمـــل، 
والحاصـــل على ســـتة ترشـــيحات، حول 
قصة حب روســـية تسرد حكاية األميرة 
البيزنطية صوفيا باليولوج، التي شاءت 
لهـــا األقدار أن تكون أول شـــخصية ذات 
تأثيـــر كبيـــر فـــي تاريـــخ اإلمبراطوريـــة 

الروسية.
تقـــدم  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
لمتابعيهـــا  أخـــرى  شـــبكة OSN مفاجأة 
من خالل إطالق قناة مؤقتة ســـتعرض، 
وبشـــكل متتابع، باقة تضـــم أكثر من 30 
فيلمـــا كالســـيكيا مـــن بطولـــة ســـندريال 
العربية ســـعاد حســـني. ابتداًء  الشاشـــة 
من يوم الخميس 13 أغســـطس الســـاعة 
9 صباحا بتوقيـــت البحرين، ولغاية يوم 

الجمعة 4 سبتمبر.

14 أغسطس

2017
مجلس عموم المملكة المتحدة ُيعلن 

ة عن  توقف ساعة بيغ بن التاريخيَّ
ة 4 سنوات بسبب أعمال  العمل لُمدَّ

الترميم واإلصالح، بعد 157 سنة 
من العمل الُمتواصل.

1464
وفاة البابا بيوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1867
والدة جون غلزورثي، أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في األدب 1932.

1988
وفاة اينزو فيراري مستثمر إيطالي ومؤسس فريق فيراري لسباق السيارات.

1976
والدة نجمة الغناء والممثلة اللبنانية مايا نصري.

2003
انقطاع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي من الواليات المتحدة وكندا.



 الجمعة
 14 أغسطس 2020
24 ذو الحجة 1441 

مهرجان “أفالم السعودية“ يستقبل 384 مشاركة سينمائية
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “أفالم الســعودية” عن اســتقبال 384 مشــاركة ســعودية سينمائية، كان 
نصيــب األفــالم 105 أفــالم ســينمائي، لـــ 86 مخرجــا و19 مخرجــة ســعودية، واســتقبل المهرجــان 279 

مشاركة للسيناريو ترشح منها لدخول المسابقة 193 سيناريو منها  149 كاتبا و44 كاتبة. 

الدورة السادســـة من المهرجان الـــذي تنظمه جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمام بالشـــراكة مـــع مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء”،  وبدعم 
مـــن هيئـــة األفالم التابعـــة لـــوزارة الثقافة، خصصت 
للعـــرض بشـــكل افتراضـــي بالكامل خـــالل الفترة من 
1 إلـــى 6 ســـبتمبر 2020م، ويأتـــي لضمـــان تحقيـــق 
دعـــم  فـــي  المتمثلـــة  الرئيســـة  ألهدافـــه  المهرجـــان 
المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع 
صناعة األفالم السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية 
في المملكة، حيث سيقدم برامجه للجمهور من خالل 
البث المباشـــر عبـــر اإلنترنت والتـــي تتضمن عروض 
األفالم، واللقاءات مع صناع األفالم، وندوات وورش 
متخصصة، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تجمع صّناع 
األفالم والمهتمين بالمجال، وفي إطار رقمي يســـمح 
للجمهـــور بالمتابعـــة والتصويـــت علـــى مجموعة من 

جوائز المهرجان المقدرة بـ 285 ألف ريال.
وشـــددت اللجنـــة المنظمـــة للمهرجـــان علـــى إدراكها 
ألهمية عرض األفالم في صاالت السينما بين محبي 

األفالم والجمهور، موضحـــة بأن قرار بث المهرجان 
رقميا عبر اإلنترنت جاء بعد دراسة الظروف الراهنة 
ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن قيـــود احترازيـــة قـــد ال تتيـــح 
للكثيريـــن حضـــور فعاليـــات المهرجـــان واالســـتفادة 
مـــن برامجه. ومـــن المقرر أن يتم اإلعالن في الفترة 
القريبـــة المقبلة عـــن قائمة األفالم والســـيناريوهات 
المقبولة في دورته االستثنائية، إضافة إلى تفاصيل 

المسابقات والورش والبرامج الموازية.
ويهـــدف مهرجـــان “أفـــالم الســـعودية” منـــذ دورتـــه 
األولـــى العـــام 2008 إلـــى توفيـــر منصـــة لالحتفـــاء 
باألفالم السعودية وصّناعها، وعرضها ألكبر شريحة 

ممكنـــة من الجمهـــور، في أجواء ســـينمائية محفزة، 
ويحرص المهرجان على االســـتمرار في أداء رسالته 
المشجعة لصناعة األفالم السعودية حتى في أحلك 

الظروف.

صرحت النجمة كاميرون دياز عن األسباب التي دفعتها إلى اعتزال  «
 In goop Health: The التمثيل وذلك خالل استضافتها في برنامج

Sessions الذي تقدمه النجمة  GwynethPaltrow وقالت “كاميرون” 
إنها اعتزلت التمثيل من أجل التركيز على حياتها الشخصية، الذي 

سمح لها بإيجاد سالم روحي واالعتناء بنفسها بعد معاناتها لسنوات.
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النجم آسر ياسين افتخر بتشبيهي بالنجم الكبير أحمد زكي.. ولكن!
ـــل ـــق الفشــــ ـــد أول طـــريـــ ـــت والتـقـلـيـــــ ـــت مـونــولــوجيــســـ ـــم األدوار ولــســـــ ـــي حـجــــ ـــر فـــ ال أنــظـــ

أن تلتقـــي بنجـــم رائع مثل آســـر ياســـين وتجلس 
معه تحس أنك مع شخصية مبدعة وفنان صادق 
يقـــدم اإلبـــداع من الداخل، وال يفرض نفســـه أبدا 
عليـــك، بـــل بفنـــه وأدائـــه يقـــدم اســـمه للجمهـــور 
الذي يحبـــه ويتابعه. النجم المصـــري قدم لنا في 
رمضان دورا مميزا بمسلســـله الخفيف مع النجمة 
نيللي كريم بـ ١٠٠ وش“، والذي حقق فيه النجاح 
والشـــكل الجديـــد لـــه، وأيضـــا ظهـــر فـــي الحلقـــة 
الثالثـــة مـــن مسلســـل “االختيـــار” مع النجـــم أمير 
كـــرارة، وقدم فـــي العيد مؤخرا مع النجمة يســـرا 
فيلمـــه الجديـــد صاحـــب المقـــام الذي بـــدأ عرضه 

على إحدى المنصات الرقمية.
الجامعـــة  فـــي  الميكانيكيـــة  الهندســـة  درس 
األميركية في القاهرة وتخرج منها، وانتقل لعالم 
األضـــواء الذي كان اختياره بعـــد تجارب تمثيلية 

مســـرح الجامعة، وقدم 
لنا إنتاجات جميلة 

السينما مثل  في 
“رســـائل البحـــر” 
الكبير  للمخـــرج 
عبـــد  داوود 

السيد 

2010، و”زي النهاردة” للمخرج عمرو ســـالمة  في 
2008، و“تراب ألماس”، وغيرها من المشاركات.

النجـــم أثنـــاء مهرجان الجونة الســـينمائي مؤخرا 
جلـــس مـــع عدد مـــن الصحفيين في حوار ســـريع 
معه حول فنه وأعماله، وكانت البالد حاضرة في 

الجلسة، وجاءت بالتالي:
هل نستطيع أن نقول عنك ”ممثل كوميدي“؟ «

”يضحـــك“ أنـــا ممثل في جميـــع األدوار، وأقدم ما 
يمثل بمختلف األدوار، ودائما أضع شـــروطي في 
جميع الحاالت التي أمثل فيها، وهو الســـيناريو 
المناســـب البعيـــد عـــن اإلســـفاف أو االســـتهتار، 
عمل كوميدي أو أي عمل يضيف لي، فالمشـــكلة 
التـــي نواجهها جميعـــا في هذا الحقـــل هو الورق 
المناســـب والـــذي بـــه أســـتطيع تقديـــم مختلـــف 
األنمـــاط، وشـــخصيا ال أخـــاف أبدا مـــن األعمال 
الكوميدية، بل على العكس أسعى للتغيير 
مختلفـــة  شـــخصيات  فـــي  والتواجـــد 
تماما، دائما منذ بداياتي، وكما يعرف 
معظمكم أنـــا أميل إلى الهـــدوء، لكن 
فـــي أي وقت عندما أجد الســـيناريو 
المختلف والفكرة المناسبة والجذابة 
ســـأكون متواجدا في أي عمل ســـواء 

باألكشـــن أو الكوميديا أو التلفزيـــون، وُأَأكد بأني 
أعيش مراحل التجريب في مشـــواره الفني، ولن 
أتوقـــف عـــن ذلك إلرضـــاء الذوق العـــام، وال أنظر 
أبدا في حجم األدوار التي أقدمها، وأعشق العمل 

الفني في أي دور سواء كان كبيرا أم صغيرا.
لماذا أنت مقل في تقديم األعمال؟ «

كأنها تهمة.. ”يضحك“، الحقيقة أني أهتم بصورة 
كبيـــرة في باختيـــار األعمال التـــي أقدمها للناس، 
أنواعهـــا.  بـــكل  فالســـينما عنـــدي رســـالة جميلـــة 
وشـــخصيا أحـــرص علـــى مراعـــاة جميـــع األذواق 
والمشـــاهدين فـــي تقديم مـــا يفرحهم، فالســـينما 
أوال أداة ترفيـــه، وأحاول أن أرضى جميع الفئات، 
فـــدور الممثـــل ليس محصورا في االســـتديوهات 
وراء  العمليـــن  مـــع  يحـــاول  أن  وعليـــه  فقـــط، 
الكواليـــس في االرتقاء بصناعة الســـينما العربية، 
بدءا من التفاصيل الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة، 
وبالطبع كل عمل أقدمه يضيف لي شـــيئا جديدا، 
أو بتعلـــم منها شـــيء مختلـــف، ومـــن المؤكد بأن 
كل األدوار التـــي يقدمها أي فنان في أي مكان لها 
تأثير، وعلى قدر المجهود تعيش هذه الشخصية 
فـــي العمـــل الفنـــي ســـواء بصـــورة تراجيديـــة أو 
كوميديـــة، فمـــن الجميـــل أن يقـــدم دائمـــا الفنـــان 

رسائل مختلفة في أعماله، رسائل وكلمات تعيش 
فترة طويلة.

أنت قريب وبعيد عن السوشال ميديا..؟ «

ســـؤال منطقي جدا كون هذا المجال عندي أشبه 
بالبحـــر بيـــن مـــد وجـــزر، وأنا أســـتعملها بحســـب 
الضرورة، وليســـت هي الضـــرورة أبدا، مع إيماني 
بأهميـــة السوشـــال ميديـــا ألي شـــخص اليوم في 
هـــذا الفضـــاء الواســـع، هـــي أداة ترفيهيـــة نقـــوم 
بإدخـــال الناس إلى الزوايا التي نعيشـــها بإرادتنا، 
والمشـــاعر  البهجـــة  تنثـــر  إيجابيـــة،  منشـــورات 

الجميلة بعيدا عن السلبية.
بصفحاتـــي  أبـــدا  أتاجـــر  أن  أنـــوي  ال  الحقيقـــة 
كمـــا  عنـــدي  ونشـــرها  اإلعالنـــات  وتحصيـــل 
يفعـــل البعـــض، ومـــا يخوفنـــي فـــي الحقيقة هي 
لألســـف  أصبحـــت معدومـــة  التـــي  الخصوصيـــة 

بسببها ومحدودة جدا!
أنت ضمن عدد من الممثلين الذين يشبه الفنان  «

الراحل أحمد زكي؟

هذا شـــرف ألي ممثل أو ألي إنســـان عربي أصيل، 
الفنان الراحل أستاذ في التمثيل، وكنت شخصيا 
قريبا منه، وأتمنى يوما أن أصل لما وصل إليه، أنا 
أعتـــز بفني، وأريد أن أكون أقدم شـــكلي وأدائي، 
وهذا ليس بغرور، فالســـؤال فقط بأني أشـــبه هذا 
االنسان الكبير وسام شرف لي، لكنني أريد تقديم 
أعمـــال ذات قيمة باســـمي وأدائي، منذ انطالقتي 
أريد أن تكون لي شـــخصيتي الحقيقية بعيدا عن 
التقليد؛ النني لست مونولوجيست، والتقليد أول 
طريق الفشل! والفنان الحقيقي يعرف تماما كيف 
ينقل ما يحـــدث في الحياة بصورة قريبة للناس، 
فالفـــن أوال وأخيـــرا هـــو رســـالة وأحمـــد زكي كان 
قريبـــا جدا من الناس ومازال في أعماله الخالدة، 
وأحـــاول بنفســـي أن أركز على عـــدم التراجع عن 
المســـتوى المتواضـــع الـــذي أقدمـــه، وهـــذا يزيـــد 
مصداقيتـــي عنـــد الجمهـــور بالرغم مثـــل ما قلتم 

بأني مقل في التمثيل!
ما جديد آسر في الفترة المقبلة؟ «

حتـــى اآلن ال توجد أعمـــال جديدة متعاقد عليها، 
فأنـــا أنتظر حاليا إلى األفـــكار الجديدة، وها أنا ذا 

أشارك في فيلم قصير في الجونة السينمائي. 

طارق البحار

من الجميل أن يقدم الفنان رسأيل مختلفة في أعمالهأستطيع تقديم مختلف األنماط

نجم مصري من مواليد مدينة القاهرة العام 1981، ودرس الهندسة الميكانيكية في الجامعة  «
األمريكية بالقاهرة، وتخرج من الجامعة في العام 2008، وبعد اختياره للمشاركة في 

بطولة إحدى المسرحيات خالل فترة الدراسة الجامعية، قرر أن يواصل السعي نحو العمل 
االحترافي في مجال التمثيل، وبدأ ببطولة عدد من األفالم القصيرة كان من أهمها فيلم 
)بيت من لحم( للمخرج رامي عبدالجبار، كما اقتحم مجال الدراما التلفزيونية من خالل 
مسلسل )قلب حبيبة( مع الفنانة سهير البابلي، والذي أكسبه دفعة كبيرة لألمام، كما 

استطاع أن يحوز على شهرة أكبر من خالل السينما، ومن أهم أفالمه: )زي النهاردة، الوعد، 
رسائل البحر، فرش وغطا، أسوار القمر(.

بروفايل آسر ياسين

مع مسافات البالد نعم أنا مقل في التمثيل
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عروض عالمية في “صيف البحرين” اليوم وغدا
يقّدم مهرجان صيف البحرين لجمهوره، اليوم الجمعة 
وغدا السبت، عروضا فنية من بلدان مختلفة من حول 
العالــم كإندونيســيا، بروناي دار الســام ومصر. ويمكن 
للجمهــور متابعــة هــذه العــروض علــى قنــاة مهرجــان 
صيــف البحريــن علــى موقــع يوتيــوب علــى العنوان @

.BahrainSummerFestival
ويبــث المهرجان، اليــوم الجمعة، 3 عروض مميزة تبدأ 
مــع عــرض فيلــم “لعبــة باســانغ” الســاعة 6:00 مســاًء 
بالتعــاون مــع ســفارة بروناي دار الســام لــدى المملكة. 
ويعطــي الفيلــم فكــرة عــن طريقة لعــب “باســانغ” التي 
تعــود لقــرون مضــت، حيــث كانــت اللعبــة فــي الســابق 

تمارسها النساء خال حفات الزفاف.
وفــي تمــام الســاعة 7:00 مســاًء، يبث مهرجــان صيف 
البحريــن عرض رقصة “سندراواســيه” البالّية بالتعاون 
مع الســفارة اإلندونيســية لدى مملكة البحرين. وتعتبر 
رقصــة سندراواســيه البالّيــة، والتــي أخذت اســمها من 
اسم طيور نادرة، جديدة نسيبا على الرغم من تصميم 

الرقصات من أنماط كاسيكية.
آيــر”  “كامبونــغ  عــرض  اليــوم  المهرجــان  يقــدم  كمــا 
بالتعــاون مــع ســفارة بروناي دار الســام الســاعة 8:00 

مســاًء. ويســتوحي العرض اســمه من أكبر قرية مائية 
فــي العالــم. ويقّدم العرض مزيجــا من أغنيات كامبونغ 
آير والتي تصّور حياة شعب الماالي قديمًا في بروناي 
مــع اســتخدام معــدات تقليديــة كالمجاديــف ورقصات 

أصيلة.
أمــا غــدا الســبت فســيتم بــث المســرحية الموســيقية 
“الليلــة الكبيــرة” بالتعــاون مــع ســفارة جمهوريــة مصــر 
8:00 مســاًء. وتقــّدم  الســاعة  البحريــن  لــدى  العربيــة 
كتــب  والتــي  القاهــرة،  أوبــرا  باليــه  فرقــة  المســرحية 
كلماتهــا شــاعر العاميــة الكبيــر صــاح جاهيــن وأبــدع 

موسيقاها أحد أعام الملحنين، سيد مكاوي.

غنائيــة  مســرحية  منتجــو  أعلــن 
جديــدة عــن األميــرة ديانــا، األربعــاء، 
أنــه ســيجري تصوير المســرحية دون 
جمهور وعرضها عبر شــبكة نتفليكس 
أوائــل العــام المقبــل قبل بــدء عرضها 

على خشبة المسرح في برودواي.
وجرى التوصل إلى هذا الترتيب غير 
فــي  ديانــا  لعــرض مســرحية  العــادي 
ظل اســتمرار إغاق مسارح برودواي 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال المنتجون في بيان ”ال يسعنا إال 
أن نكون أكثر تحمسا ألننا سنستطيع 
محبــي  أمــام  عرضنــا  تقديــم  أخيــرا 

المسرح في كل مكان“.
التــودد  قصــة  المســرحية  وتحكــي 
بيــن ديانــا واألمير البريطاني تشــارلز 
وزواجهمــا الذي انتهى بالطاق. ومن 
المقــرر أن يبــدأ عرض المســرحية في 

25 مايو 2021.

“نتفليكس” تعرض 
مسرحية غنائية عن 

األميرة ديانا
مدينــة  فــي  المحليــة  الحكومــة  قالــت 
وجــود  اكتشــفت  إنهــا  الصينيــة  شــينزن 
فيــروس كورونــا المســتجد علــى أســطح 

أجنحة دجاج مستوردة من البرازيل.
ودعت الســلطات المستهلكين إلى توخي 
الحذر عند القيام بشراء أغذية مستوردة 

من الخارج، بحسب شبكة “بلومبرغ”.
ورجح المصدر أن تكون العينة اإليجابية 
مــن ســطح  قــد جــرى أخذهــا  للفيــروس 

مماثلــة  حــاالت  ســجلت  بينمــا  اللحــم، 
للعــدوى فــوق أكياس من مأكــوالت البحر 
أجنحــة  اســتيراد  وجــرى  المســتوردة. 
صناعيــة  منشــأة  مــن  المجمــدة  الدجــاج 
فــي  أليمونتــوس”  “أورورا  اســم  تحمــل 

والية “سانتا كاتارينا”، جنوبي البرازيل.
الفيــروس  فحــوص  أن  البيــان  وأوضــح 
التي أجريت لمن تعاملوا على األرجح مع 

هذا المنتج، كانت جميعها سلبية.

أمــرت منطقــة روســية علــى الحــدود مــع 
منغوليــا، أمس، بتنظيــم حملة تلقيح ضد 
الطاعــون الدملــي بعــد اكتشــاف إصابــات 
الســلطات  وأوضحــت  المــرض.  بهــذا 
زعيــم جمهوريــة  أن  بيــان  فــي  المحليــة 
أمــر  كاراول  تشــولبان  الســيبيرية  طوفــا 
بتنظيــم حملة تلقيح فــي مزارع القطاس 
األليــف )يــاك( وهــي ثدييــات مجتــرة، في 
الحــدود  علــى  الواقعتيــن  المنطقتيــن 

تشــولبان  وقــال  المنغوليــة.  الروســية 
كاراول “تم تسجيل 10 إصابات بالطاعون 
الدملي وقد توفي شــخصان منهم أخيرا” 
فــي أوالن باتــور، عاصمة منغوليا. وأشــار 
إلــى أنــه علــى الناس “فهم خطــورة تناول 
لحم جرذ األرض أو المرموط” الذي يمكن 
بيســتيس  ييرســينيا  بكتيريــا  ينقــل  أن 
المســؤولة عــن الطاعــون، و”الحاجــة إلــى 

التلقيح في الوقت المناسب”.

اكتشاف “كورونا” في أجنحة دجاج مجمدة

حملة تلقيح ضد الطاعون الدملي بالحدود الروسية مع منغوليا

بركان جبل سينابونغ ينثر الرماد والدخان الكثيف 
في السماء بهضبة كارو شمالي سومطرة في 

إنونيسيا يوم 10 أغسطس الجاري )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إنهــم  كولومبيــون  مســؤولون  قــال 
مــن  رجليــن  علــى  القبــض  ألقــوا 
الواليــات  فــي  مطلوبيــن  فلوريــدا 
المتحــدة بتهمــة بيع مــادة كيميائية 
“ســحري”  كعــاج  المبّيــض  تشــبه 
لفيروس كورونا المستجد وأمراض 
أخرى.وقال مكتب المدعي الكولومبي، 
الثاثــاء، إن مــارك وجوزيــف غرينــون 
اعتقا في بلدة ســانتا مارتا الســاحلية، 
وكانا ينقان “العاج المعدني السحري” 
هنــاك  مــن  الكلــور-  أكســيد  ثانــي   -
المتحــدة  الواليــات  فــي  عمــاء  إلــى 
وكولومبيــا وإفريقيا. مــارك غرينون هو 
رئيس أســاقفة كنيســة التكوين للصحة 
والعــاج، ومقرهــا برادنتــون، فلوريــدا، 
التي تركز على استخدام المادة السامة 
كسر مقدس يفترض أن يعالج مجموعة 
كبيــرة مــن األمــراض من الســرطان إلى 

التوحد والماريا واآلن “كوفيد 19”.

مــكان  أبعــد  فــي  مــا..  مــكان  فــي 
معروف في أعماق الفضاء، اكتشف 
علمــاء الفلــك، وعلــى نحــو مدهش، 
مجرة تشبه مجرة درب التبانة “إلى 

بعيد”.
ووفقــا لعلمــاء الفلــك، فــإن المجــرة 
الشــبيهة بمجــرة درب التبانــة، تبعد 
ممــا  ضوئيــة،  ســنة  مليــار   12 عنــا 
يعنــي أن صورتنا عنهــا كانت عندما 
كان الكــون صغيرا نســبيا، بعمر 1.4 

مليار سنة فقط.
واكتشــف العلمــاء أن هــذه المجــرة 
حالــة  فــي  ليســت  جــدا  البعيــدة 
إن  إذ  متوقعــا،  كان  كمــا  فوضويــة 
توقعات علماء الفلك في العادة هي 
األولــى  بداياتهــا  فــي  المجــرات  أن 
وغيــر  مضطربــة  حالــة  فــي  تكــون 
مســتقرة، بما يتماشى مع النظريات 

الموجودة حول تكوين المجرات.

القبض على أميركيين 
باعوا مبيض مالبس 

كعالج لكورونا

اكتشاف أكثر 
المجرات شبها 

بـ “درب التبانة”
األربعــاء،  كاليفورنيــا،  ســلطات  أمــرت 
بإخــاء حوالــى 500 منــزل عقــب حريــق 
غابــات هائــل انتشــر بســرعة شــمال لــوس 
أنجليس ودمر 4 آالف هكتار من األراضي 

في وقت مبكر من المساء.
واندلــع الحريــق بعــد الظهــر حــول بحيــرة 
هيــوز ودّمر أوال مســاحة صغيــرة تبلغ 20 
هكتــارا قبــل أن يمتــد ويأتــي علــى أربعــة 
آالف هكتــار خــال مــا يزيــد قليــا عــن 3 

ســاعات، وفقا إلدارة اإلطفاء في مقاطعة 
لوس أنجليس.

إطفــاء  رجــل   300 مــن  أكثــر  وعمــل 
مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة 
علــى الحريق.  وقالت إدارة اإلطفاء على 
“تويتــر”، “يجــري إجــاء ســكان المنطقــة” 
“الرجــاء  المحليــة  الشــرطة  قبــل  مــن 
مســاعدتكم  مــن  لنتمكــن  مســاعدتنا 

وإيصالكم إلى بر األمان”.

إخالء مئات المنازل في كاليفورنيا عقب حريق غابات هائل

تعاونت الممثلة البريطانية ناعومي هاريس والموسيقي بريان إينو إلنتاج فيلم 
قصير يدعم النداءات من أجل تحرك عاجل إلبطاء التغير المناخي، تأييدا 

لحملة العصيان المدني التي تعرف باسم “إكستينكشن ريبليون” أو “تمرد على 
االنقراض”. وتقدم هاريس التعليق الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة الذي يسبر 

أيضا أغوار الخطر الناجم عن الفقدان المتسارع لألنواع.
مروحية تكافح الحرائق في بحيرة هيوز بكاليفورنيا أمس األول )أ ف ب(

سادت حالة من الحزن بين رواد 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
بعــد إعــان وفــاة نجــم اإلنترنت 
المصــري  المحتــوى  وصانــع 
مصطفــى الحفنــاوي، والذي كان 

يبلغ من العمر 25عاما.
الفيديــو  مــدون  المئــات  وشــيع 
بعــد  ذلــك  الثاثــاء  المصــري 
يــوم  دماغيــة  لســكتة  تعرضــه 

اإلثنين تسببت في وفاته.
وسرعان ما تحولت وفاة الشاب 
العشــريني إلــى جــدل واســع عبر 
أســباب  حــول  التواصــل  مواقــع 

رحيله وتفاصيل الواقعة.
وذكــر التقريــر الطبــي مجموعــة 

من األسباب التي أدت إلى وفاته 
منهــا خلــل وراثــي واآلخر يشــير 
إلــى تنــاول الراحل لـ “منشــطات” 

تعمل على تقوية العضات.
وكان الحفنــاوي قــد اشــتهر عبــر 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مــن خــال المقاطــع الكوميديــة 
المصــورة ولديه أكثــر من مليون 

ونصف متابع على إنستغرام.
ودشن مغردون وسم #حفناوي_
عــن  للتعبيــر  هتفضل_فالقلــب 

حزنهم على رحيل الشاب.
كمــا نعــاه الكثيــر مــن المشــاهير 
منهــم  المصرييــن  والفنانيــن 

المغني تامر حسني .

مصر... حزن وجدل بعد وفاة نجم “اليوتيوب”

عندمــا دخــل إدمونــد خنيصر 
قاعــة عمليــات الــوالدة حيث 
كانــت زوجتــه إيمانويــل على 
وشــك وضــع مولودهمــا، كان 
صــور  اقتنــاص  هــو  هدفــه 
حيــاة  مــن  األولــى  للحظــات 
مــن  بــدال  لكنــه ســجل،  ابنــه. 
التــي أطــاح  اللحظــات  ذلــك، 

فيها أكبر انفجار في تاريخ لبنان بنوافذ كاملة على سرير المستشفى الذي 
ترقــد عليــه زوجتــه البالغــة مــن العمــر 28 عامــا. أزال الطاقم الطبــي الدماء 
وشظايا الزجاج المحطم وحملوا، مدفوعين بفطرتهم، إيمانويل إلى الممر، 
خشــية وقــوع انفجــار آخر. وتوفي 17 شــخصا في مستشــفى ســان جورج 
بعــد االنفجار مباشــرة وأصيب العشــرات، بمن فيهم والــدة إدموند خنيصر، 

التي أصيبت بستة كسور في الضلوع وثقب في الرئة.

معجزة طفل... ولد لحظة انفجار بيروت الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:45

 11:42 

03:13 

06:14

07:44 

الطفل المعجزة مع والدته


