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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان 
يوســـف أن الواقـــع المصرفي في مملكـــة البحرين يمثل 
قصـــة نجـــاح كبيـــرة وعظيمـــة مليئـــة بالـــدروس والعبر 
التـــي تحكـــي كفاءة وعلو همة العنصر البشـــري الوطني 
فـــي إدارة مؤسســـات مصرفيـــة ضخمـــة ورائـــدة، مثلما 
تحكي الدور الـــذي لعبته البحرين في توفير التمويالت 
المصرفيـــة للكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة والناميـــة التـــي 

أسهمت بدورها في نهضة وعمران الدول.
وبيـــن أن الجهـــود المتواصلـــة للحكومة برئاســـة رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، ولمصـــرف البحرين المركزي أكـــدت أن هذه 
التجربة أســـهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد 
اآلالف مـــن الوظائـــف للبحرينيين، حيث تبلغ مســـاهمة 
القطـــاع المصرفي مـــا يعادل 17 % فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالـــي، ويعمل في هذا القطاع 14 ألف موظف منهم 

66 % بحرينيون.
وقـــال: “الحقيقـــة التـــي ال يمكـــن إنكارهـــا اليـــوم هي أن 

التجربة المصرفية للبحرين، وبفضل دعم صاحب رئيس 
الـــوزراء قد أكـــدت أن جميع هـــذه اإلنجـــازات المتميزة 
والكبيـــرة لم تكـــن لتتحقق لوال الدعـــم الالمحدود الذي 
قدمه ســـموه للقطاع المصرفي، وهي إنجازات تستحق 

أن يحتفـــى بها ويســـلط الضوء عليهـــا وتحكى لألجيال 
الحالية ولكل العالم، وان تستثمر في تحقيق المزيد من 
التطور والنهضة للصناعـــة المصرفية في البحرين بغية 
اســـتقطاب المزيد من المؤسسات واالستثمارات، والتي 
بدورهـــا تدعـــم التنمية المســـتدامة وتولد فـــرص العمل 

للبحرينيين”.
وأضاف يوســـف في تصريح لوكالة أنبـــاء البحرين )بنا( 
أن “االحتفـــال بمـــرور 100 عام على تأســـيس المصارف 
في البحرين يعني الشيء الكثير بالنسبة لنا وعلى مدار 
هذه الســـنوات سجلت مملكة البحرين بكل فخر قصص 
نجاحـــات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، 
غيـــر أن النهضـــة المصرفيـــة والماليـــة الحقيقيـــة والتي 
قادهـــا بـــكل اقتدار وحكمـــة ونظرة ثاقبة وبعيدة ســـمو 
رئيس الوزراء تمت في منتصف الســـبعينات مع إدخال 
تجربة بنوك األوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لكبرى 
البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من 

المصارف الخليجية والعربية الكبيرة”.

سمو رئيس الوزراء قاد النهضة المصرفية باقتدار
يوســف: الجهــود الحكوميــة أســهمت بقوة فــي تنويع مصــادر الدخل

 المنامة - بنا

العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
لرئيـــس  األول  النائـــب 
مجلس الـــوزراء صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
 )17( رقـــم  قـــرار  خليفـــة 
بشـــأن   2020 لســـنة 
اعتمـــاد الخطـــة الوطنية 
لالتصـــاالت،  الخامســـة 

جاء فيه:
ُتعتمـــد  األولـــى  المـــادة 
الخطة الوطنية الخامسة 

لالتصاالت المرافقة لهذا القرار، وُيعمل بها لمدة ثالث سنوات.
المـــادة الثانيـــة ُينشـــر هـــذا القـــرار والخطـــة المرافقـــة لـــه فـــي الجريدة 
الرسمية، وعلى وزير المواصالت واالتصاالت مراقبة تنفيذهما، وُيعمل 

بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

سمو ولي العهد يصدر 
قراًرا بشأن اعتماد الخطة 

الخامسة لالتصاالت
المنامة - بنا

)03(

تفاؤل.. حذر.. وســعادة بالعودة للدراســة... ولســان الحال: “تمللنا من قعدة البيت”

الطلبة بأول يوم مدرسي.. كمامات و“فيس شيلد”

عــاد مجموعــة مــن الطلبــة للمــدارس أمــس وهــم الذين اختــاروا االنتظــام حضوريــا. والتــزم الطلبة بلبــس الكمامات 
وبعضهم الـ “فيس شيلد”.

الطـــالب  بـــدا  دراســـي،  يـــوم  أول  وفـــي 
العائدون للمدرســـة بعد طـــول غياب، في 
حالـــة ســـعادة وفرحـــة اســـتثنائية، غبطة 
إن صـــح التعبير. البعض منهم يهرول إلى 
داخـــل المدرســـة بســـرعة وحمـــاس، وهو 
يجـــر حقيبته معه، وكأنـــه في بهو حديقة 
ســـاحة  وليـــس  كبـــرى،  ألعـــاب  قاعـــة  أو 

مدرسة نظامية.
لماذا؟ بهذا السؤال وجه مندوب الصحيفة 
السؤال إلحدى طالبات مدرسة المستقبل 
بالـــرد  بـــادرت  والتـــي  للبنـــات  االبتدائيـــة 
والغطاء البالستيكي يغطي وجهها “تمللنا 
مـــن القعـــدة فـــي البيـــت، نحب المدرســـة، 

واشتقت لصديقاتي”.
اليـــوم األول كان  للـــه،  وتضيـــف “الحمـــد 

)حلـــو(، مـــا فيـــه مشـــكالت، بـــس تمنيـــت 
لـــو أن كل صديقاتـــي كانـــوا موجوديـــن، 
بكون )هني( بكرة وكل يوم، عشـــان اتعلم 

واستفيد”.

وتعلـــق والدتهـــا “رغم أنهـــا مصابة بمرض 
الســـكري إال أنهـــا أصـــرت علـــى الحضـــور، 
البيئة التعليمية تشـــجع الطالب ألن يكون 

جزًءا منها”.

المنامة - وزارة الخارجية

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بإعالن جمهورية جواتيماال تصنيف 
مـــا يســـمى بحـــزب هللا كمنظمـــة إرهابية، وبقـــرار جمهورية إســـتونيا حظر 
أنشـــطة الحـــزب علـــى أراضيها وفرض عقوبـــات على أعضائـــه، في خطوة 
مهمة تعكس حرص البلديـــن على التصدي للتنظيمات اإلرهابية ومكافحة 
أنشـــطتها. واعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن عميـــق تقديرهـــا لكافـــة الجهود 
الملموســـة والواضحـــة التـــي تضطلـــع بهـــا كل مـــن جمهوريتـــي جواتيمـــاال 
وإســـتونيا في مكافحة اإلرهاب والفكر المتطـــرف، داعية المجتمع الدولي 
لالضطالع بمسؤولياته والتحرك التخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الرادعة 

لظاهرة اإلرهاب الجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.

ترحيب بتصنيف جواتيماال 
لحزب اهلل منظمة إرهابية

المنامة - وزارة الخارجية

دانت وزارة الخارجية وتســـتنكر بشـــدة 
اســـتمرار المليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة 
المدعومة من إيران في إطالق الطائرات 
المفخخة تجاه أراضـــي المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في أعمال إرهابية 
إجرامية جبانة تســـتهدف أمن وســـالمة 
الـــوزارة  وشـــددت  اآلمنيـــن.  المدنييـــن 
علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن الراســـخ 
المتضامن مع المملكة العربية السعودية 
ضـــد كل ما يســـتهدف أمنها وســـالمتها، 
قـــوات  وجاهزيـــة  بكفـــاءة  مشـــيدة 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية فـــي 
اليمن وتصديهـــا المتواصل لالعتداءات 
دعـــوة  مجـــددة  اإلجراميـــة،  الحوثيـــة 
بممارســـات  للتنديـــد  الدولـــي  المجتمـــع 
الميليشـــيات الحوثيـــة ومـــا ترتكبـــه من 
اعتداءات تهدد أمن واســـتقرار المملكة 
والســـلم  واألمـــن  الســـعودية  العربيـــة 

اإلقليمي.

إدانة استمرار الحوثي في 
إطالق الطائرات المفخخة 

تجاه السعودية
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المنامة - بنا

وقع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مذكرة تفاهم مع مكتب 
المبعـــوث الخاص للواليات المتحدة األميركية لمراقبة معاداة الســـامية 
التابع لوزارة الخارجية االميركية يتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك 
لتطويـــر وتنفيـــذ برامـــج تعزز االحتـــرام والتقديـــر المتبـــادل والتعايش 
الســـلمي بين العـــرب واليهود كشـــعوب ودول، وبين جميـــع األديان في 

منطقة الشرق األوسط، بما ينسجم مع مبادئ إعالن مملكة البحرين.
وحظيت الرؤية الثاقبة لجاللة الملك وإعالن البحرين إشادات أميركية 

رفيعة المستوى.

إشادات أميركية رفيعة بالرؤية 
الثاقبة لجاللة الملك وإعالن البحرين

تأييد شوري نيابي لحماية األصناف النباتية الجديدة

وافــق أعضــاء مجلــس الشــورى علــى توصيــات تقريــر لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة بخصوص 
مشروع قانون بشأن حماية األصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم )36( لسنة 2018.

وقرر المجلس اســـتكمال مناقشـــة مواد المشـــروع 
بقانون في جلســـته المقبلة، والذي  يهدف مشروع 
القانـــون إلـــى تفعيـــل االتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة 
األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة، الموقعـــة في جنيف 
بتاريخ 19 مارس 1991، والتي تم التصديق عليها 
من المملكة بموجب القانون رقم )12( لسنة 2005, 

وإصـــدار قانون وطنـــي لحماية األصنـــاف النباتية 
الجديدة في المملكـــة، وتنظم الحقوق والواجبات 
الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم االســـتثمار في 
مجـــال البحث العلمي والزراعة الســـتنباط أصناف 
نباتيـــة جديـــدة ذات قيمـــة اقتصاديـــة وإنتاجيـــة 
عاليـــة. وبيـــن عضو مجلس الشـــورى أحمد الحداد 

أن المشروع مهم جدًا لحماية األصناف النباتية.
وأبـــدت الشـــورية منى مؤيـــد موافقتها مـــع اللجنة 
بمـــا يصب فـــي حماية األصنـــاف النباتيـــة وتنظيم 
الحقوق والواجبـــات الخاصة بحق مربي النباتات. 
ليـــس هنـــاك  وقـــال العضـــو محمـــد علـــي حســـن: 
حاجـــة لميزانيـــة تضعها الجهـــات المختصة، وفيما 
يتعلـــق بانتهاك الحقـــوق وحماية الملكيـــة الفكرية 
واالختراعـــات، فالنبات يجب أن يرخص ويســـجل 
ا، ففي  فهو ســـيعتبر مـــن الناحيـــة القانونيـــة محميًّ

)04()٠٥(حال سرقته يتعرض للمساءلة.
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صفقات السلة.. هل تؤتي ثمارها؟انطالق “الجونة السينمائي”السودان وإسرائيل يعقدان اجتماعا“بيتك”: عرض جديد في “دانات اللوزي”“التبريد المركزي” يوفر 50 مليونا
ناقشت اللجنة الوطنية لمتابعة  «

وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة مستجدات 

مشروع التبريد المركزي، إذ تم 
تسليط الضوء على الوفورات التي 
باإلمكان تحقيقها بتبني المبادرة 

والتي تقارب 50 مليون دينار سنويًا.

أطلق بيت التمويل الكويتي -  «
البحرين “ بيتك”، عرض حصري 

جديد ولفترة محدودة لجميع 
المنتفعين من تمويل مزايا 

للسكن االجتماعي، الذي يشمل 
الراغبين بشراء فلل في مشروع 

“دانات اللوزي”.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية  «
أمس أن اجتماعا مشتركا بين 

السودان وإسرائيل سيعقد 
في “األسابيع المقبلة” لبحث 
أفق التعاون.وأكدت الخرطوم 

الجمعة بدء عالقاتها مع اسرائيل 
و”إنهاء حالة العداء بينهما”.

وسط إجراءات احترازية مشددة،  «
وأجواء كرنفالية مبهرة، وحضور 

إعالمي وفني من جميع أنحاء العالم، 
انطلقت الدورة الرابعة من فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي، التي 
بدأت بأغنية “دقي يا مزيكا” للمطرب 

اللبناني رامي عياش.

دارت األحاديث في الوسط الرياضي في  «
األيام الماضية عن وجود تحركات لبعض 
األندية إلبرام الصفقات للموسم الرياضي 
الجديد لكرة السلة.هذه األحاديث لم تكن 

إشاعات، بل حقيقة وكما ُيقال “ال يوجد نار 
بدون دخان”، ونال فريقا المحرق والمنامة 

النصيب األكبر.

المنامة - زين البحرين

أعلنت شـــركة زيـــن البحرين، عـــن ارتفاع صافي 
أرباحها إلى 1.549 مليون دينار في الربع الثالث 
2020، بزيـــادة بلغت نســـبتها 21 % على أســـاس 
ســـنوي مقارنة بصافي ربح قـــدره 1.283 مليون 

دينار في العام 2019.

1.5 مليون دينار أرباح “زين” بالربع الثالث “النفط” و“األشغال” توقعان تفاهما لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وقـــع وزيـــر النفط، الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
آل خليفة، ووزير األشـــغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، عصام خلف، تماشـــيًا 
مـــع قرارات مجلـــس الموارد المائية برئاســـة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة حول 
تعظيـــم االســـتفادة مـــن المـــوارد المائية في 

المملكـــة واســـتدامتها، وألول مرة عن طريق 
تقنيـــة عـــن بعـــد االفتراضيـــة، علـــى مذكـــرة 
تفاهم حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
في البحرين، وذلك بهدف تعزيز االستخدام 
االمثـــل للمـــوارد الطبيعية وبضمنهـــا الموارد 

)06(المائية.

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري

وزير النفط يوقع االتفاقية

الشيخ أحمد بن علي

مروة خميس



المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد النائـــب األول 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة قرار رقم )18( لســـنة 2020 
التقريـــر الســـنوي لهيئة جـــودة التعليم 

والتدريب للعام 2020، جاء فيه:
المـــادة األولـــى ُيعتَمد التقرير الســـنوي 

لهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب للعام 
مراحـــل  نظـــام  ِوْفـــق  وُينَشـــر   ،2020
إصدار تقارير المراجعات واالمتحانات 
التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة  الوطنيـــة 
والتدريـــب الصـــادر بالقـــرار رقـــم )49( 
لســـنة 2009. المادة الثانية ُينَشـــر هذا 
القرار في الجريدة الرسمية، وُيعمل به 

من اليوم التالي لتاريخ َنْشِره.

تلقى ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
شـــكر  برقيـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
جوابيـــة مـــن أخيـــه رئيـــس مجلـــس 
الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو 
الشـــيخ صباح خالـــد الحمـــد الصباح، 
رًدا علـــى برقيـــة ســـموه المعزيـــة في 
وفـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
صاحب السمو الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة الكويت 
وضّمـــن  ثـــراه(.  هللا  )طيـــب  الراحـــل 

ســـمو رئيس مجلـــس الـــوزراء بدولة 
الكويـــت البرقية خالص الشـــكر وبالغ 
الســـمو  صاحـــب  لمشـــاعر  التقديـــر 
الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
النبيلة بالمصـــاب األليم، متمنًيا دوام 
التقـــدم واالزدهار للبلدين والشـــعبين 
الشـــقيقين فـــي ظـــل قيـــادة حضـــرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
وأخيه صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح أميـــر دولـــة 

الكويت حفظهما هللا.

سمو ولي العهد يصدر قراًرا باعتماد التقرير السنوي لـ “جودة التعليم”

... وسموه يتلقى شكر رئيس الوزراء الكويتي

 المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ باليوم 

الوطني للنمسا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس الفيدرالي 
دير  فان  ألكسندر  النمسا  لجمهورية 
اليوم  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  بيلين، 

الوطني لبالده.

البحرين تعزي سلطان بروناي دار السالم
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وولـــي العهد 
نائـــب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
برقيـــات  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
ســـلطان  إلـــى  ومواســـاة  تعزيـــة 
صاحـــب  الســـالم  دار  برونـــاي 
الجاللـــة الســـلطان الحاج حســـن 
البلقيـــة، فـــي وفـــاة نجلـــه األمير 
خالـــص  ضمنوهـــا  عبدالعظيـــم، 
مواســـاتهم؛  وصـــادق  تعازيهـــم 

سائلين المولى القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه 
فســـيح جناته وأن يلهم ســـلطان 
برونـــاي دار الســـالم وكافة أفراد 

وحســـن  الصبـــر  جميـــل  عائلتـــه 
العزاء.

كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد نائـــب القائـــد األعلى 

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الـــوزراء برقية تعزية مماثلة إلى 
ولـــي عهد ســـلطنة بروناي ســـمو 

األمير المهتدي بالله البلقية.

المنامة - بنا

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395

ديلويت آند توش ــ المدقق المالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة ــ رئيس مجلس اإلدارة  بدر الخرافي ــ عضو مجلس اإلدارة  

القوائم المالية، زين البحرين ش.م.ب.
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

تم استخراج بيان المركز المالي المرحلي الموجز، بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخـر المرحلي الموجز، بيان التدفقـات النقدية المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية أعـاله من البيانات المالية لشركة 
زين البحـرين ش.م.ب. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30  سبتمبر 2020، والتي وافق عليها مجلس اإلدارة وتم اصدارها من شركة ديلويت آند توش، مملكة البحرين، في 25 اكتوبر 2020.

    
)غير مدققة( )غير مدققة(  بيان التدفقات النقدية 

2019  2020 المرحلي الموجز 
آالف الدنانير آالف الدنانير  لفترة التسعة أشهر المنتهية 

البحرينية البحرينية  في 30 سبتمبر 2020 )غير مدققة( 

التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية   

3,815  3,706 ربح الفترة 
تعديــالت لـ:   

7,236  6,797 استهالك المنشآت والمعدات   
2,874  3,252 إطفاء حق استخدام األصول   

932  1,317 إطفاء موجودات غير ملموسة   
مخصص الخسائر االئتمانية  

986  716     المتوقعة للموجودات المالية 
98  (174) مخصص تقادم المخزون   

839  953 تكاليف التمويل   
(184)  (182) إيرادات الفوائد    

مخصص مكافأة نهاية   
50  38     الخدمة للموظفين  

196  (78) إيرادات أخرى - صافي   
----------  ----------   
16,842  16,345   

التغيرات في رأس المال العامل:   
1,481  1,430 صافي التغير في المخزون   

صافي التغير في الذمم المدينة  
(753)  1,159 والموجودات األخرى   

صافي التغير في الذمم الدائنة  
(1,862)  (3,743) والمطلوبات أخرى   

صافي التغيير في مطلوبات   
150  271     العقـود 

تسديد مكافأة نهاية الخدمة  
(13)           (27)     للموظفين  

(839)  (953) مصروفات فوائد 
----------  ---------- صافي النقد الناتج من 
15,006  14,482    األنشطة التشغيلية 

 ----------  ----------   
التدفقات النقدية من

األنشطة االستثمارية   
(243)  (7,642) شراء منشآت ومعدات 

(3,104)  - مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة 
184  182 فوائد مقبوضة 

 ----------  ---------- صافي النقد المستخدم في 
(3,163)  (7,460)   األنشطة االستثمارية 
  ---------  ----------   

التدفقات النقدية من 
األنشطة التمويلية   

(3,083)  (3,414) مدفوعات التزامات عقود اإليجار 
(1,758)  (2,149) توزيعات األرباح المدفوعة 

----------  ---------- صافي النقد المستخدم في 
(4,841)  (5,563)    األنشطة التمويلية 

 ----------  ----------   
7,002  1,459 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 
5,045  10,239 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

----------  ----------   
12,047  11,698 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 ----------  ----------   
معامالت غير نقدية   

توزيعات أرباح معلنة ولم تدفع
199  202    بتاريخ التقرير 

----------  ----------   
754  - شطب مطلوبات مقابل ذمم دائنة 

=====  =====   

)مدققة( )غير مدققة(   
31 ديسمبر 30 سبتمبر    

2019  2020 بيان المركز 
آالف الدنانير آالف الدنانير  المالي المرحلي الموجز 

البحرينية البحرينية  كما في 30 سبتمبر 2020 

الموجودات   
موجودات متداولة   

10,239  11,698 نقد وما في حكمه 
22,106  20,466 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
2,886  1,630 المخزون 

-----------  -----------  
35,231  33,794 مجموع الموجودات المتداولة 

-----------  -----------  
موجودات غير متداولة   

3,366  3,131 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
12,763  11,698 حق استخدام األصول 
52,042  60,137 منشآت ومعدات  
15,337  14,020 موجودات غير ملموسة  

-----------  -----------  
83,508  88,986 مجموع الموجودات غير المتداولة 

-----------  -----------  
118,739  122,780 مجموع الموجودات 
 ======  ======  

المطلوبات وحقوق الملكية    
المطلوبات   
مطلوبات متداولة   

23,453  29,762 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
3,806  3,016 إلتزامات عقود اإليجار 
1,708  1,979 مطلوبات عقود 

-----------  -----------  
28,967  34,757 مجموع المطلوبات المتداولة 

 -----------  -----------  
مطلوبات غير متداولة   

7,819  5,051 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
9,343  8,828 إلتزامات عقود اإليجار 

349  360 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-----------  -----------  
17,511  14,239 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

-----------  -----------  
46,478  48,996 مجموع المطلوبات 

 -----------  -----------  
حقوق الملكية    

36,800  36,800 رأس المال  
(754)  (754) اسهم الخزينة 

(6)  (6) إحتياطي اسهم الخزينة 
3,302  3,032 عالوة إصدار أسهم 

12,282  12,653 إحتياطي قانوني  
20,907  22,059 أرباح مستبقاة 

-----------  -----------  
72,261  73,784 مجموع حقوق الملكية 

-----------  -----------  
118,739  122,780 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
======  ======  

)غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(   
2019  2020  2019  2020 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

المرحلي الموجز    
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية 

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  في 30 سبتمبر 2020 )غير مدقق( 
 

45,789  46,252  15,242  14,833 اإليرادات 
(13,310)  (13,384)  (4,121)  (4,142) تكلفة اإليرادات 
-----------  -----------  -----------  -----------  
32,479  32,868  11,121  10,691 الربح اإلجمالي 

(15,709)  (16,558)  (5,734)  (5,330) أعباء تشغيلية وإدارية 
(7,236)  (6,797)  (2,380)  (2,274) استهالك المنشآت والمعدات 
(2,874)  (3,252)  (747)  (1,121) إطفاء حق إستخدام األصول 

(932)  (1,317)  (439)  (439) إطفاء موجودات غير ملموسة 
مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

(986)  (716)  (259)  (80)    للموجودات المالية 
(98)  174  (24)  297 مخصص تقادم المخزون 

-----------  -----------  -----------  -----------  
4,644  4,402  1,538  1,744 الربح التشغيلي 
(166)  93  11  70 إيرادات / مصروفات أخرى ــ صافي 

(8)  (18)  (3)  (10) خسارة إعادة تقييم العمالت 
184  182  79  71 إيرادات الفوائد 

(839)  (953)  (343)  (327) تكاليف التمويل 
-----------  -----------  -----------  -----------  

3,815  3,706  1,282  1,548 ربح الفترة 
-----------  -----------  -----------  -----------  

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

3,815  3,706  1,282  1,548 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
======  ======  ======  ======  
10 فلوس 10 فلوس  4 فلوس  4 فلوس  العائد األساسي للسهم الواحد 
======  ======  ======  ======  

بيان التغيرات في حقوق 
أرباح إحتياطي  عالوة  إحتياطي  أسهم  الملكية المرحلي الموجز  

المجموع مستبقاة  قانوني  إصدار أسهم  أسهم الخزينة  الخزينة  رأس المال  لفترة التسعة أشهر المنتهية   
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  في 30 سبتمبر 2020 

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  )غير مدقق( 

72,261  20,907  12,282  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 
(2,183)  (2,183)  -  -  -  -  - توزيعات 

3,706  3,706  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
-  (371)  371  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 

 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
73,784  22,059  12,653  3,032  )6(  )754(  36,800 الرصيد في 30 سبتمبر 2020 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  
70,213  19,386  11,755  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

تعديل انتقالي العتماد المعيار الدولي
(1,402)  (1,402)  -  -  -  -  -    إلعداد التقارير المالية رقم 16 
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
68,811  17,984  11,755  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2019 
(1,819)  (1,819)  -  -  -  -  - توزيعات 
3,815  3,815  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  (382)  382  -  -  -  - تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
70,807  19,598  12,137  3,032  (6)  (754)  36,800 الرصيد في 30 سبتمبر 2019 
=====  =====  =====  =====  =====  =====  =====  

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

 لفترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

سمو ولي العهد يصدر تعديال بقرار تحديد المناطق الصناعية
صدر عن ولـــي العهد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة قـــرار رقـــم )19( 
لسنة 2020 بتعديل المادة األولى 
مـــن القـــرار رقم )12( لســـنة 2010 
بتحديد المناطـــق الصناعية، جاء 

فيه:

المـــادة )1( ُيســـتبدل بنـــص المادة 
)األولى( من القرار رقم )12( لســـنة 
2010 بتحديد المناطق الصناعية، 
“مناطـــق  اآلتي:تعتبـــر  النـــص 
صناعيـــة” عمالً بأحكام المرســـوم 
بقانون رقم )28( لسنة 1999 بشأن 
إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية 
جميـــع المناطـــق التـــي أنشـــئت أو 

تحددت بمقتضى أحكام القوانين 
والقرارات السابقة وهي:

1 - مدينة سلمان الصناعية.
-2 منطقـــة المـــزّرع الصناعيـــة.-3 

منطقة سترة الصناعية.
4 - منطقة المعامير الصناعية.

ســـلمان  مينـــاء  منطقـــة   -  5
الصناعية.

6 - منطقة حفيرة الصناعية.
7 - منطقة الِلْحسي الصناعية.

الصناعـــة  وزيـــر  )2(علـــى  المـــادة 
والتجـــارة والســـياحة والمعنييـــن 
- كٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيذ أحكام 
هـــذا القـــرار، وُيعمل به مـــن اليوم 
التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صدر عـــن ولي العهد النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  قـــرار رقـــم 
إعفـــاء  بشـــأن   2020 لســـنة   )16(
مســـتوردات قـــوة دفـــاع البحرين 
وقطاعـــات قـــوى األمـــن الداخلي 

من الضرائب “الرسوم” الجمركية، 
جاء فيه:

)1( ُتعفـــى مـــن الضرائـــب  المـــادة 
“الرســـوم” الجمركية مســـتوردات 
والحـــرس  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة 
العـــام  األمـــن  وقـــوات  الوطنـــي 
وجهـــاز المخابـــرات الوطني، وأي 

جهـــة عســـكرية أو أمنيـــة أخـــرى 
مـــن ذخائـــر وأســـلحة وتجهيزات 
ووســـائط نقل عســـكرية وقطعها، 
تســـتوردها  أخـــرى  مـــواد  وأي 

الجهات المذكورة.
رقـــم  القـــرار  ُيلغـــى   )2( المـــادة 
إعفـــاء  بشـــأن   2004 لســـنة   )7(

مســـتوردات قـــوة دفـــاع البحرين 
وقطاعـــات قـــوى األمـــن الداخلي 
من الضرائب “الرسوم” الجمركية.

المـــادة )3( على الـــوزراء -كل فيما 
يخصه- تنفيـــذ هذا القرار، ويعمل 
به من تاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

... وسموه يصدر قراًرا بشأن إعفاء مستوردات “الدفاع” و “األمن” من الضرائب الجمركية



أكــد الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة البركــة المصرفيــة عدنــان يوســف أن الواقــع المصرفــي فــي مملكــة البحريــن يمثل 
قصــة نجــاح كبيــرة وعظيمــة مليئة بالدروس والعبر التي تحكي كفاءة وعلو همة العنصر البشــري الوطني في إدارة 
مؤسسات مصرفية ضخمة ورائدة، مثلما تحكي الدور الذي لعبته البحرين في توفير التمويالت المصرفية للكثير من 

الدول العربية والنامية التي أسهمت بدورها في نهضة وعمران هذه الدول.

للحكومـــة  المتواصلـــة  الجهـــود  أن  وبيـــن 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
ولمصـــرف البحرين المركـــزي أكدت أن هذه 
التجربـــة أســـهمت بقوة فـــي تنويـــع مصادر 
الوظائـــف  مـــن  اآلالف  وإيجـــاد  الدخـــل 
للبحرينييـــن، حيـــث تبلـــغ مســـاهمة القطاع 
الناتـــج  فـــي   % 17 يعـــادل  مـــا  المصرفـــي 
المحلـــي اإلجمالي، ويعمل في هـــذا القطاع 

14 ألف موظف منهم 66 % بحرينيون. 

قصص نجاح

وقـــال: “الحقيقة التي ال يمكن إنكارها اليوم 
هي أن التجربة المصرفية للبحرين، وبفضل 
دعـــم صاحـــب رئيس الـــوزراء قـــد أكدت أن 
جميـــع هـــذه اإلنجـــازات المتميـــزة والكبيرة 
لـــم تكـــن لتتحقـــق لـــوال الدعـــم الالمحـــدود 
الذي قدمه ســـموه للقطـــاع المصرفي، وهي 
إنجـــازات تســـتحق أن يحتفـــى بها ويســـلط 
الضـــوء عليهـــا وتحكـــى لألجيـــال الحاليـــة 
ولكل العالم، وان تستثمر في تحقيق المزيد 
مـــن التطـــور والنهضـــة للصناعـــة المصرفية 
فـــي البحريـــن بغيـــة اســـتقطاب المزيـــد من 
المؤسســـات واالســـتثمارات، والتي بدورها 
فـــرص  المســـتدامة وتولـــد  التنميـــة  تدعـــم 

العمل للبحرينيين”.
وأضاف عدنان يوســـف فـــي تصريح لوكالة 
أنبـــاء البحريـــن “بنـــا” أن “االحتفـــال بمـــرور 
فـــي  المصـــارف  تأســـيس  علـــى  عـــام   100
البحريـــن يعنـــي الشـــيء الكثير بالنســـبة لنا 
وعلـــى مـــدار هذه الســـنوات ســـجلت مملكة 
البحريـــن بكل فخر قصـــص نجاحات كبيرة 

في مجال الصناعة المصرفية والمالية، غير 
أن النهضـــة المصرفيـــة والماليـــة الحقيقيـــة 
والتـــي قادهـــا بـــكل اقتـــدار وحكمـــة ونظرة 
ثاقبة وبعيدة ســـمو رئيس الوزراء قد تمت 
في منتصف الســـبعينات مـــع إدخال تجربة 
بنوك األوفشـــور وتحول البحريـــن إلى قبلة 
لكبـــرى البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب 
تأســـيس العديـــد مـــن المصـــارف الخليجية 
والعربيـــة الكبيرة التي ال تـــزال تأخذ دورها 
العالمـــي  والمصرفـــي  المالـــي  المركـــز  فـــي 

المرموق للمملكة”.

مركز مصرفي

وعـــن النظـــرة المســـتقبلية لهـــذا القطاع في 
ظـــل المســـتجدات والتطورات قـــال: “تعتبر 
البحريـــن اليـــوم وبامتيـــاز مركـــزا مصرفيـــا 
وماليـــا عالميا مرموقا ومتطـــورا يوفر كافة 
التسهيالت واالمتيازات لالستثمار من كافة 
أنحـــاء العالم، وفي مقدمة هذه االمتيازات، 
وهـــي مهمة جـــدا للغايـــة للمســـتثمر العربي 
رؤوس  تحويـــل  حريـــة  هـــي  واألجنبـــي، 
األموال واألرباح، وحرية تأسيس الشركات 
بـــرؤوس أموال بالعملة المحليـــة أو الصعبة 
بياناتهـــا  إلعـــداد  بالنســـبة  الحـــال  وكذلـــك 

المالية، مع ثبات سعر الدوالر األمريكي أمام 
الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على 

األرباح”.
وأضاف: “يتســـم النظام المصرفـــي والمالي 
فـــي البحريـــن بالعمـــق والتنـــوع، ممـــا يوفر 
خـــارج  مـــن  للمســـتثمرين  إضافيـــة  مزايـــا 
البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية 
ومصارف إســـالمية، ويشـــكل العنصر األكبر 
مـــن النظـــام المالي، حيـــث ينفـــرد بأكثر من 
الماليـــة  الموجـــودات  إجمالـــي  مـــن   85%

للقطاع.

التحول الرقمي

المبـــادرات  الـــى  يوســـف  عدنـــان  وتطـــرق 
المركـــزي  البحريـــن  التـــي أطلقهـــا مصـــرف 
فـــي مجال التحـــول الرقمـــي والتكنولوجية 
المالية، حيث اســـتجابت البنوك سريعا لهذه 
المبـــادرات، وقـــال: “شـــاهدنا ذلـــك بوضـــوح 
خـــالل جائحـــة كورونا، حيـــث يعتبر نموذج 
الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية التـــي تقدمها 
البنـــوك فـــي البحرين من النمـــاذج المتقدمة 
علـــى مســـتوى العالـــم.. لذلـــك، يمكـــن القول 
بثقـــة أن بنـــوك البحريـــن اســـتطاعت وبـــكل 
اقتدار االستجابة لتحديات جائحة كورونا، 

وحافظـــت علـــى ســـالمة أوضاعهـــا المالية، 
وبنفـــس الوقت دورها الرئيســـي في تمويل 

األفراد واالقتصاد الوطني”.
وفـــي مـــا يتعلـــق بأبعـــاد التعامـــل عـــن بعـــد 
والتطـــور التقني على هذا القطاع وتأثيراته 
يقـــوم مصـــرف   “ أوضـــح عدنـــان يوســـف: 
البحرين المركزي ومنذ عدة سنوات بإطالق 
مبادرات إليجاد أفضل مزيج من السياسات 
والمنتجـــات التـــي تعمـــل على تعزيـــز جودة 
الخدمـــات المصرفيـــة الرقمية وتنافســـيتها 
وقد قـــام المصـــرف بإنشـــاء بيئـــة تنظيمية 
رقابية تسمح لشـــركات التكنولوجيا المالية 
والمؤسســـات المالية التي تركز على الطابع 
الرقمـــي فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، باختبار 
المصرفيـــة،  وحلولهـــم  أفكارهـــم  وتجربـــة 
وقـــد خطـــت البنوك فـــي البحريـــن خطوات 
المجـــال، ومنهـــا  هـــذا  فـــي  للغايـــة  واســـعة 

تطويـــر بواباتهـــا اإللكترونيـــة لتقـــدم حزمة 
متكاملـــة مـــن الخدمـــات المصرفيـــة، كذلك 
عبـــر الهاتف المحمـــول وغيرها من وســـائل 
فتـــح مصـــرف  كمـــا  التكنولوجـــي،  التطـــور 
الصيرفـــة  أمـــام  البـــاب  المركـــزي  البحريـــن 
المفتوحة، وإنشـــاء نظام للتمويل الجماعي 
من أجل تحقيق االزدهار والنمو في نشـــاط 
التمويـــل الجماعي إن جميع هذه التطورات 
مـــن شـــأنها أن تحصـــن البنوك فـــي البحرين 
من التحديات المســـتقبلية القادمة، وخاصة 
التطورات التكنولوجية المتالحقة في بيئة 
التمويل والنشـــاط االقتصـــادي العالمي، مما 

يوفر االستقرار البعيد المدى لهذا القطاع”.

التصدي للجائحة

جائحـــة  “دفعـــت  يوســـف  عدنـــان  وقـــال 
كورونـــا المصـــارف والحكومـــات فـــي العالم 

كافـــة إلعادة النظـــر في الكثير مـــن القضايا 
صعيـــد  فعلـــى  والتنمويـــة،  االقتصاديـــة 
البنـــوك، فهـــي بحاجة الـــى التعـــاون بصورة 
أوثق مـــن أجل التغلب علـــى جوانب ضعف 
النظـــام المصرفي العالمي من خـــالل القيام 
بإجـــراءات وسياســـات منســـقة تهـــدف إلى 
تعزيـــز مالءة هذا النظـــام وتجنيبه االنزالق 
التـــي كانـــت  المزيـــد مـــن المصاعـــب  نحـــو 

موجودة حتى ما قبل أزمة كورونا”.
“ســـتكون  قـــال:  المســـتقبل  مالمـــح  وعـــن 
اقتصـــادات العالـــم مـــا بعـــد جائحـــة كورونا 
بحاجـــة لمراجعة شـــاملة لألنظمـــة الصحية 
الداخليـــة  التوريـــد  وسالســـل  والتعليميـــة 
والخارجية وقدرة اقتصاداتها على التنويع 
القائـــم على االقتصـــاد المعرفي والوســـائط 
التكنولوجيـــة والتحـــول الرقمـــي وأســـواق 
التدريـــب وغيرهـــا، وهـــي  العمـــل وبرامـــج 
جميعهـــا ممكـــن تحويلها لفرص لالســـتثمار 
يمكـــن  حيـــث  الخـــاص،  القطـــاع  بمشـــاركة 
تمويـــل  فـــي  خبرتهـــا  خـــالل  مـــن  للبنـــوك 
واالســـتثمار فـــي هـــذه القطاعـــات وقدراتها 
التمويلية الكبيرة أن تدعم هذه التحوالت”.

وختـــم يوســـف “ال شـــك أن جائحـــة كورونا 
أســـهمت بشـــكل قـــوي فـــي بـــروز وانتعاش 
العديـــد مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة مثـــل 
التسوق الرقمي والتجارة الرقمية وسالسل 
الغذائيـــة  الغذائيـــة، والمنتجـــات  المحـــالت 
األدويـــة والصناعـــات  المحليـــة وصناعـــات 
المعلومـــات  تقنيـــات  وقطاعـــات  الطبيـــة 
وشـــركات الهواتـــف المحمولـــة واالتصاالت 
والمخابـــرة عبـــر الفيديـــو وكذلـــك التوســـع 
الكبيـــر في تقديم الخدمـــات المصرفية عبر 
لكـــن  والرقميـــة..  التكنولوجيـــة  الوســـائط 
فـــي المقابـــل، أثبتـــت حاجـــة العالـــم لتعاون 
وتضامن دوله بصورة أوثق من أجل التغلب 

على التحديات المشتركة”.

عدنان يوسف

المنامة-بنا

اإلنجازات المصرفية لم تكن لتتحقق لوال دعم سمو رئيس الوزراء
الدخل مــصــادر  تنويع  فــي  بقوة  أسهمت  المتواصلة  الحكومية  الجهود  يــوســف: 

نعتز باالحتفال 
بمرور قرن على 

تأسيس المصارف 
في المملكة

وجود 14 ألف 
موظف في 

القطاع بينهم 
66 % بحرينيون

17 % مساهمة 
القطاع المصرفي 

في الناتج 
المحلي اإلجمالي

الواقع البحريني 
قصة نجاح كبيرة 
مليئة بالدروس 

والعبر
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 بيان الدخل الموحد المختصر 
 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

للثالثة أشهر المنتهية للتسعة أشهر المنتهية  

.٣ سبتمبر 
٢٠٢٠

30 سبتمبر
20١٩

.٣ سبتمبر
٢٠٢٠

.3 سبتمبر
20١٩

)ألف دينار  
بحريني(

)ألف دينار 
بحريني(

)ألف دينار 
بحريني(

)ألف دينار 
بحريني(

)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

الدخل

١١,273  9,6٣٢  33,887  ٣٠,٠17  دخل التمويل

2,٩32  ٣,٢79  ٩,057  9,٢8٣  دخل االستثمار في الصكوك
إجمالي الدخل من الموجودات ذات

١4,205  1٢,911  42,٩44  ٣9,٣٠٠     التمویل المشترك
)6,70١( )7,765( )23,56١( )17,9٣٣( عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

3,487  6,74٢  ١3,0٩٩  14,758  حصة المجموعة كمضارب
)3,2١4( )1,٠٢٣( )١0,462( )٣,175( صافي عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار

  حصة المجموعة من دخل الموجودات
   ذات التمويل المشترك

١0,٩٩١  11,888  32,482  ٣6,1٢5     )كمضارب  ومستثمر(   
)652( )1,18٢( )2,037( )٣,944( مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية

مصروفات إيداعات من مؤسسات غير
)١,382( )٢,485( )2,775( )7,٢٢٣(    مالية وأفراد

)600( -    )2,١٩١( )178( مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية
١,53٩  859  4,4٩4  ٣,٠٣4  دخل الرسوم والعموالت، صافي
)2٩( -    6١3  9٢5  دخل االستثمارات في أوراق مالية

42  7٠  254  )٣8٣( دخل االستثمارات في عقارات, صافي
53  )٢٣٠( )٩3( )٢٢7( حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة, صافي

252  ٣٣8  ١,053  1,4٢9  دخل آخر, صافي
١0,2١4  9,٢58  3١,800  ٢9,558  مجموع الدخل
    المصروفات 

3,270  ٣,166  ١0,586  9,778  تكاليف الموظفين
335  ٣6٣  ١,0١7  1,٠77  استهالك

2,268  ٢,171  6,63١  6,6٢٢  مصروفات أخرى
5,873  5,7٠٠  ١8,234  17,477  مجموع المصروفات

1٢،٠81١3،566٣،5584،34١الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة

 )2،608()7،568()8،52١( )14،611(مخصص انخفاض القيمة, صافي

 1،7٣٣)4،٠1٠(5،045)٢،5٣٠()خسارة( / ربح الفترة

العائد األساسي والمخفض للسهم في
 1،65)٣،81(4،8٠ )٢،4٠(    األرباح )بالفلس(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

  

 
30 سبتمبر

٢٠٢٠
30 سبتمبر

20١٩

 
)ألف دينار 

بحريني(
)ألف دينار 

بحريني(

)مراجعة()مراجعة( 

١١7,74٩ 1٢٠,9٢٣ الرصيد في ١ يناير
5,045 )٢،5٣٠()خسارة( / ربح الفترة

)١7٩()٣٢8(زكاة معتمدة
)250()٢5٠(تبرعات معتمدة

 -   1,814 دعم حكومي
 -   )14,584(خسارة التعديل

2٩١ 199 أسهم مخصصة للموظفين خالل الفترة
)١2١()149(شراء أسھم خزينة

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة  
 -   )51٣(   لالستثمارات في االوراق المالية

صافي الحركة في احتیاطي القیمة العادلة
)٩١5( -      للعقارات

1٢1,6٢٠ 1٠4،58٢  الرصيد في ٣٠ سبتمبر

 

 بيان المركز المالي الموحد المختصر
 كما في 30 سبتمبر 2020

 
30 سبتمبر 

2020
3١ ديسمبر

20١٩
)ألف دينار بحريني()ألف دينار بحريني( 
)مدققة()مراجعة( 

  الموجودات

6١,62٩  54,٠٠9  نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي

76,068  46,659  إيداعات لدى مؤسسات مالية

574,85١  56٢,74٣  موجودات التمويل

246,2١3  ٢75,96٠  استثمارات في أوراق مالية

١7٩,857  196،748إجارة منتهية بالتمليك

24,546  19،64٢إيجارات مستحقة القبض

١8,750  ٢1,٠٣٢  استثمارات في شركات زميلة

١8,756  18,179  استثمارات في عقارات

١3,5٩١  14,٠4٠  ممتلكات ومعدات

٩,2٩٩  8,٣75  موجودات أخرى 

١,223,560  1،٢17،٣87مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
   وحقوق الملكية

المطلوبات

١26,٩64  114,869  إيداعات من مؤسسات مالية

2١3,420  ٢75,5٢٣  إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد

2٩,566  -    تمويالت من مؤسسات مالية

١8١,6٩2  196,14٣  حسابات جارية للعمالء

2١,5١6  ٢٣,954  مطلوبات أخرى

573,١58  61٠,489  مجموع المطلوبات
   

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار

6١,587  49,٢1٣  مؤسسات مالية

467,8٩2  45٣,1٠٣  مؤسسات غير مالية وأفراد

52٩,47٩  5٠٢,٣16  مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار
   

حقوق الملكية
١06,406  1٠6,4٠6  رأس المال

)8٩2( )89٢( أسهم خزينة

)28١( )٢57( أسهم خطة حوافز الموظفين
١80  ٢٠6  عالوة إصدار اسهم

١5,5١0  )881(إحتياطيات

١20,٩23  1٠4،58٢مجموع حقوق الملكية 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
   وحقوق الملكية

  
1،٢17،٣87  ١,223,560

تم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة في 25 اكتوبر 2020 وقد تم 
مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.

د. عصام عبدالله فخرو
رئيس مجلس اإلدارة

خالد یوسف عبدالرحمن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حّسان أمين جّرار
الرئيس التنفيذي

 بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

 

 
٣٠ سبتمبر

٢٠٢٠
30 سبتمبر 

20١٩

)ألف دينار بحريني()ألف دينار بحريني( 
)مراجعة()مراجعة(

األنشطة التشغيلية
5،045)٢،5٣٠( )خسارة( / ربح الفترة

تعديالت للبنود غير النقدية:
١,0١7  1,٠77  استهالك

-    ٣95  حركة القيمة العادلة على استثمارات في عقارات
8,52١  14،611مخصص انخفاض القيمة, صافي

)١4( )14( إطفاء ربح من بيع استثمارات في عقارات
-    )8٣6( ربح من بيع استثمارات في أوراق مالية

)١١7( 5٢  خسارة / )ربح( بيع استثمارات في عقارات 
٩  95  خسارة من إعادة تقييم عمالت أجنبية

٩3  ٢٢7  حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، صافي

1٣،٠77١4،554 الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تعديالت في رأس المال العامل:
205  11,81٢  إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

٩١4  )5,4٢9( موجودات التمويل
)2١,٩20( )٢8,165( إجارة منتهية بالتمليك

١,654  871  موجودات أخرى      
3١,230  14,451  حسابات جارية للعمالء      

)6,03١( ٣,878  مطلوبات أخرى 
66,8٩5  )1٢,٠95( إيداعات من مؤسسات مالية

١42,5٩8  6٢,1٠٣  إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد
)2١8,٩38( )٢7,16٣( حقوق أصحاب حسابات االستثمار

٣٣،٣4٠١١،١6١ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

٢,158  1٣٠  استبعاد استثمارات في عقارات

)849( )1,5٢6( شراء ممتلكات ومعدات

)44,55٢( )64,661( شراء استثمارات في أوراق مالیة

٣1,15٣  ٣4,٠5٢  مقبوضات من بیع استثمارات في أوراق مالیة

887  ٣,155  استرداد استثمار في شركات زمیلة
)١١,203( )٢8،85٠( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)1٢1( )149( شراء اسهم خزينة

)66,8٠1( )٢9,٢87( تمویالت من مؤسسات مالیة

)4( )٢71( أرباح أسهم مدفوعة
)66,9٢6( )٢9,7٠7( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)66،٩68()٢5,٢17( صافي النقصان في النقد وما في حكمه

16٣,116  99,67٠  النقد وما في حكمه في ١ يناير 
74،45٣٩6،١48 النقد وما في حكمه في ٣٠ سبتمبر

يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:

16,٠٣4  ٢٠,٣1٢     نقد في الصندوق
   أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثاء

6,155  15        ودائع االحتياطي اإلجباري
   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

6,9٢1  7,467        بإستثناء األرصدة المقیدة
    إيداعات لدى مؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق

67,٠٣8  46,659         أصلية أقل من ٩0 يوما  

   74,45٩  ٣6,١48

17 51 51 51

 النهضة 
المصرفية 

والمالية 
تحققت على 

يد سمو األمير 
في منتصف 

السبعينات



المنامة - بنا

أبحرت ســـفينة مملكة البحرين )الزبارة( 
من ميناء “فالموث” في المملكة المتحدة 
لتبـــدأ رحلـــة المغادرة مـــن بريطانيا إلى 
مملكة البحرين مـــروًرا بعدد من موانئ 
الدول الشـــقيقة والصديقـــة، وقد أجري 
لهـــا حفـــل توديـــع، إذ رافقتهـــا ســـفينة 
جاللـــة الملكة “تامار” حتى حدود المياه 
رحلـــة  وأثنـــاء  البريطانيـــة،  اإلقليميـــة 
وصولهـــا إلـــى الوطن ســـتقوم الســـفينة 
بزيـــارات رســـمية إلـــى بعـــض القواعـــد 
البحريـــة في الـــدول الشـــقيقة.  وتعتبر 
ســـفينة مملكة البحريـــن )الزبارة( إحدى 
ســـفن الدوريـــة الحديثـــة والمطورة من 
 BAE“ مـــن صناعـــة شـــركة ”OPV“ نـــوع
Systems” العريقـــة، إذ تقـــوم بأعمـــال 
الدوريـــة الســـاحلية البعيدة لمـــا لها من 
قـــدرة واســـتدامة علـــى البقـــاء ألوقات 
طويلـــة وفي مختلف الظـــروف الجوية 

في عرض البحر.

 وتبحر ســـفينة مملكة البحرين )الزبارة( 
مـــن المملكة المتحـــدة بطاقـــم بحريني 
متمـــرس جرى تأهيلـــه وتدريبـــه للقيام 
بمهام رحلة المغادرة إلى الوطن بكفاءة 
واقتـــدار، إذ تتمتـــع الســـفينة بإمكانـــات 
تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا الحديثة في 
منظومتهـــا  ومراقبـــة  وتشـــغيل  إدارة 
واالتصـــاالت،  المالحـــة  كمنظومـــة 
ومنظومة تشـــغيل ومراقبـــة المحركات 
والمولدات، ومنظومة مكافحة الحريق 
وحصـــر العطب، عالوة علـــى المنظومة 
القتاليـــة، كمـــا يمتـــاز تصميـــم الســـفينة 
وهندســـتها علـــى إعطاء القـــوة وتوفير 
المتانـــة لهـــا للعمـــل في أســـوء الظروف 
الجوية، إضافة إلى العمل من مســـافات 
بعيـــدة لقدرتهـــا علـــى البقاء طويـــاًل، إذ 
يدعمهـــا في مهمتها هذه مهبط للطيران 
قـــادر على اســـتقبال مختلـــف الطائرات 

العامودية وذات األوزان الثقيلة.

“الزبارة” تشق المياه البريطانية باتجاه البحرين
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إشادات أميركية رفيعة بالرؤية الثاقبة لجاللة الملك وإعالن البحرين
مركز الملك حمد العالمي للتعايش يبرم مذكرة تفاهم مع مكتب المبعوث الخاص لمراقبة معاداة السامية

وقـــع مركز الملـــك حمد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي مذكرة تفاهم مع مكتب المبعوث 
األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات  الخـــاص 
لمراقبـــة معـــاداة الســـامية التابـــع لـــوزارة 
بموجبهـــا  يتـــم  االميركيـــة  الخارجيـــة 
تعزيـــز التعاون المشـــترك لتطويـــر وتنفيذ 
برامج تعـــزز االحترام والتقديـــر المتبادل 
والتعايـــش الســـلمي بيـــن العـــرب واليهود 
كشـــعوب ودول، وبين جميـــع األديان في 
منطقة الشـــرق األوســـط، بما ينســـجم مع 

مبادئ إعالن مملكة البحرين.
وســـيتم بموجـــب مذكرة التفاهـــم تكثيف 
الجهـــود المشـــتركة بين المركـــز والمكتب 
وتســـلط  تبـــرز  برامـــج  وتنفيـــذ  لتطويـــر 
الضوء على الممارسات الداعمة للتسامح 
الذيـــن  واليهـــود  العـــرب  بيـــن  والتناغـــم 
يعيشـــون جنبـــًا الـــى جنـــب فـــي منطقـــة 
الشرق األوسط. إضافة الى تعزيز التعاون 
في مجـــال تطوير برامـــج تعليمية تهدف 
الـــى تعليم األطفـــال والنشء في الشـــرق 
والتقديـــر  االحتـــرام  قيـــم  عـــن  األوســـط 
المتبـــادل والتعايـــش الســـلمي، علـــى غرار 
برنامـــج الملـــك حمـــد لإليمان فـــي القيادة 
وأكاديمية الملك حمد للســـالم الســـيبراني 

وغيرها من برامج ومبادرات ذات صلة.
وتتضمـــن المذكـــرة كذلـــك تعزيـــز التعاون 
بيـــن المركـــز والمكتـــب للترويـــج ألفضـــل 
الممارســـات لمكافحة كافة أشكال معاداة 
أنـــواع  نبـــذ كافـــة  الـــى  الســـامية اضافـــة 

التعصب والكراهية.
العاصمـــة  فـــي  التفاهـــم  مذكـــرة  وقـــع 
األميركية واشنطن كل من رئيس مجلس 
أمنـــاء مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
المتحـــدة  للواليـــات  الخـــاص  والمبعـــوث 

معـــاداة  ومكافحـــة  لمراقبـــة  األميركيـــة 
السامية ايالن كار.

وبهـــذه المناســـبة، صـــّرح رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
السلمي: “نحن ســـعداء جدا بإبرام مذكرة 
التفاهم التي تشكل حدثا تاريخيًا بتزامنها 
مع توقيع إعالن تأييد الســـالم بين مملكة 
البحريـــن ودولة اســـرائيل، ومـــن المهم لنا 
فـــي مركـــز الملك حمـــد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي تبنـــي واحتضان هـــذه المبادرات 
الســـلمية بحكـــم إدراكنـــا العميـــق لضرورة 
مكافحـــة كافـــة أشـــكال معـــاداة الســـامية 
والكراهيـــة والتعصـــب ومـــا يلحـــق األذى 
بالبشـــر ويعكـــر صفـــو تعايشـــهم وتآلفهـــم 
المقبلـــة  المرحلـــة  فـــي  السلمي.وســـنقوم 
وبرامجنـــا  المتراكمـــة  خبراتنـــا  بتســـخير 
النوعية لالرتقاء بمســـتوى التعاون لنشـــر 

قيم التسامح واالحترام المتبادل”.
من جانبه، قال المبعوث الخاص للواليات 
المتحـــدة األميركيـــة لمراقبـــة ومكافحـــة 
معـــاداة الســـامية: “تأتـــي هـــذه المناســـبة 
االســـتثنائية تتويجًا إلعالن تأييد السالم 
اســـرائيل  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
وتضافر جهود المركز والمكتب حتى ترى 
مذكـــرة التفاهـــم النـــور. ولم يكـــن ليتأتى 
ذلـــك له لوال الرؤية الحكيمـــة لملك مملكة 

البحريـــن والقائد الملهم الذي مّهد الطريق 
واســـعًا أمـــام هـــذا التطـــور التاريخـــي في 

المنطقة”.
وتابـــع كار: “يمتلك العاهل البحريني رؤية 
ثاقبة ومســـتنيرة لســـنوات طويلة جعلته 
قائـــدًا للتســـامح والتعايش على مســـتوى 
مملكة البحرين ومنطقة الشـــرق االوســـط 
ككل حتـــى تكـــون المنطقـــة مكانـــًا افضل 
فـــي احترامها لمختلف االعـــراق واالديان 
والمعتقـــدات. كمـــا نقّدر ما يقدمـــه المركز 
بقيادة الشيخ خالد بن خليفة في محاربة 
الكراهية والتعصب والتطرف واستبدالها 
بقيم إنســـانية نبيلة واحتضان لغة الحوار 

بدل العنف”.
وبرامـــج  بمبـــادرات  إعجابـــه  كار  وأبـــدى 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  الملـــك  مركـــز 
السلمي والتي تستهدف الشباب والنشء 
واالســـتثمار فـــي التعليـــم لبنـــاء مســـتقبل 
أفضـــل لألجيال القادمـــة وتهيئة األرضية 
الخصبة لشعوب ومجتمعات اكثر تسامحا 
ومحبة للسالم واالحترام المتبادل وتقبل 
اآلخر المختلف، معربا عن فخره واعتزازه 
بإقامة شـــراكة طويلة مـــع المركز لتحقيق 
الطموحات المشتركة لتهيئة شرق اوسط 
وعالم محب للتسامح والتعايش السلمي، 
واالرتكاز على مسعى المملكة الحميد في 

خلق مستقبل أفضل للجميع.
بدوره، قال نائب مســـاعد وزير الخارجية 
األميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي 
ليندركينـــغ: “لطالما البحرين كانت متفّردة 
على مســـتوى دول المنطقة في احتضانها 
أفـــراده  كافـــة  يعيـــش  يهوديـــا  مجتمعـــا 
بســـالم ووئام منـــذ 1880م ومنحهم كامل 
حقوقهـــم المدنيـــة، اضافـــة الـــى تمتعهـــم 
بالعدالة والمســـاواة واالنفتاح، مما يجعل 
الشـــرق  فـــي  يحتـــذى  نموذجـــا  المملكـــة 
األوســـط وشمال افريقيا في مجال تعزيز 

الحرية الدينية والتعايش السلمي”.
من جهته، أشاد روبرت غرينواي من إدارة 
الشـــرق األوســـط التابعـــة لمجلـــس األمـــن 
القومـــي فـــي البيـــت األبيض، بمـــا قدمته 
المملكـــة من انجازات على صعيد االرتقاء 
والعدالـــة  والتعايـــش  التســـامح  بقيـــم 
واحترام األديـــان باعتبارها ارقى المبادئ 
االنســـانية، الفتـــا الـــى ان اعـــالن مملكـــة 
البحريـــن كان ثمـــرة رؤيـــة ثاقبـــة للعاهـــل 
البحريني الذي ســـاهم بصـــورة كبيرة في 
الوصـــول الى ابـــرام هذه المذكـــرة المهمة 

بين المركز والمكتب.
مـــن جهتها اشـــادت النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس أمنـــاء المركز بيتســـي ماثيوســـن 
البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة  صاحـــب  برؤيـــة 
المفـــدى التـــي هـــي باكورة النطـــالق كافة 
فـــي  البحرينـــي  النمـــوذج  لنقـــل  الجهـــود 
التســـامح والتعايـــش الســـلمي الـــى العالم 
والتي جاءت هذه المذكرة كاحدى ثمارها 
حيث ســـتكون مذكرة التفاهم هذه افضل 
انطالقة للعمل ســـويا مـــع مكتب المبعوث 
األميركيـــة  المتحـــدة  للواليـــات  الخـــاص 
لمراقبـــة معـــاداة الســـامية فـــي ســـبيل ان 
يعم الســـالم والوئام جميع من يعيش في 

المنطقة متحابين متآخين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة في القيـــادة العامة أمس األحد، 
المملكـــة  بســـفارة  العســـكري  الملحـــق 
المتحـــدة فـــي مملكـــة البحريـــن المقدم 
بحـــري باول ويندســـور، وذلـــك بحضور 
رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 

النعيمي.
 وخـــالل اللقـــاء رحب القائـــد العام لقوة 
العســـكري  بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع 

البريطانـــي، مشـــيدًا بعالقـــات الصداقة 
التاريخيـــة المتميزة التـــي تربط مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة والتي تشهد 
تطـــورًا وتقدمـــًا فـــي شـــتى المجـــاالت 
وخاصـــًة مـــا يتعلـــق بتبـــادل الخبـــرات 

والتعاون في المجال العسكري.
 كمـــا تـــم اســـتعراض عالقـــات التعـــاون 
الجانبيـــن،  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
باإلضافة إلى بحـــث عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.

تبادل الخبرات العسكرية مع بريطانيا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
في القيادة العامة المشير الركن الشيخ 
أمـــس،  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
الواليـــات  بســـفارة  العســـكري  الملحـــق 
المتحـــدة األميركية في مملكة البحرين 
العقيـــد جـــون قانـــدول وذلـــك بحضـــور 
الركـــن  الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر 
عبدهللا النعيمـــي، ورئيس هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.

 ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالملحـــق العســـكري األميركي، مشـــيدًا 
بعالقـــات الصداقة المتميزة القائمة بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركية، وســـبل تعزيزها وما تشـــهده 
من تطور على مختلف األصعدة خاصة 
العســـكري  بالتنســـيق  منهـــا  يتعلـــق  مـــا 
والتعـــاون الدفاعـــي، كما تـــم بحث عدد 

من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

تنسيق التعاون الدفاعي مع أميركا

دول الخليج تدخل إصالحات مالية وهيكلية بعد الجائحة
تقويـــة اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة وتنفيـــذ المشـــاريع ذات األولويـــة

شـــارك  وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة في 
االجتمـــاع )112( للجنة التعـــاون المالي 
واالقتصـــادي لمجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليـــج العربيـــة، واالجتماع المشـــترك 
لـــوزراء الماليـــة ومحافظي مؤسســـات 
النقد والبنـــوك المركزية بدول المجلس 
مـــع مدير عـــام صنـــدوق النقـــد الدولي، 
واللذان عقدا امس عبر االتصال المرئي 
بمشـــاركة وزراء الماليـــة بـــدول مجلس 
التعـــاون واألمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
الـــوزراء  رفـــع  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
للشـــعب  والمواســـاة  التعـــازي  خالـــص 
الكويتـــي والخليجي واألمتيـــن العربية 
واإلســـالمية بوفاة المغفور له بإذن هللا 
تعالى سمو الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصبـــاح، مشـــيدين بالجهـــود الحثيثـــة 
واإلنجازات الكبيـــرة والدعم المتواصل 
العمـــل  لتعزيـــز  ســـموه  قدمـــه  الـــذي 
الخليجـــي المشـــترك . كمـــا هنـــأوا أميـــر 
دولـــة الكويـــت  صاحب الســـمو الشـــيخ 
نـــواف األحمـــد الجابر الصباح بمناســـبة 

توليه مقاليد الحكم .
وجـــرى خـــالل اجتمـــاع لجنـــة التعـــاون 

آخـــر  مناقشـــة  واالقتصـــادي  المالـــي 
المســـتجدات واإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي نفذتهـــا دول 
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية 
والجهـــود المبذولـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
إلـــى   ، )كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس 
جانـــب ســـبل تعزيـــز االســـتقرار المالـــي 
ودعم اقتصادات دول المجلس في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة، كما تم 
اســـتعراض رؤية تعزيز العمل الخليجي 
المشـــترك مـــا بعـــد الجائحـــة، وذلك من 
خالل التركيز على تنفيذ المشاريع ذات 
األولوية وتعزيز اإليرادات غير النفطية 
والتنويـــع االقتصادي ودعم الشـــراكات 

التجاريـــة واالســـتثمارية القائمـــة بيـــن 
دول المجلـــس . كما تم خالل االجتماع 
بحـــث آليـــات قـــرارات التعـــاون المالـــي 
واالقتصـــادي المشـــترك ومتابعـــة ســـير 
برنامـــج الوحـــدة االقتصاديـــة بين دول 
المجلـــس، واعتمـــدت اللجنـــة توصيات 
وقرارات محاضر اللجـــان ذات العالقة، 
ومن أهمهـــا لجنة محافظي مؤسســـات 
النقـــد والبنوك المركزية بدول المجلس، 
وهيئة االتحاد الجمركي لدول المجلس، 
اإلدارات  ومـــدراء  رؤســـاء  ولجنـــة 
الضريبية بدول المجلس ولجنة السوق 
الخليجيـــة المشـــتركة. من جهـــة أخرى 
تضمـــن االجتمـــاع المشـــترك الـــذي جمع 

مؤسســـات  ومحافظـــي  الماليـــة  وزراء 
النقـــد والبنـــوك المركزيـــة مـــع مدير عام 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي عـــرض ورقـــة 
عمـــل مـــن قبل الصنـــدوق حـــول اآلفاق 
االقتصاديـــة وتحديات السياســـات في 
التـــي تضمنـــت  التعـــاون  دول مجلـــس 
تأثيـــرات  وهـــي  الرئيســـية  المحـــاور 
جائحة كورونا وانخفاض أســـعار النفط 
واألولويـــة الراهنة في مواصلة التدابير 
الجائحـــة  الحتـــواء  الالزمـــة  الصحيـــة 
واستمرار دول المجلس ما بعد الجائحة 
والهيكليـــة  الماليـــة  اإلصالحـــات  فـــي 
علـــى المدى المتوســـط والطويل لتعزيز 

االستدامة المالية والنمو الشامل .

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

“األعلى للمرأة” ُيعرِّف منتسبات “e إرشاد” على منصات لتعزيز الصحة الجسدية
ص المجلس األعلى للمرأة الجلســـة  خصَّ
الخامســـة من “برنامج اإلرشـــاد الوطني 
للمـــرأة البحرينيـــةe إرشـــاد” التي تهدف 
إلـــى لتعريـــف منتســـبات البرنامـــج مـــن 
والخريجـــات  عمـــل  عـــن  الباحثـــات 
والمتقاعـــدات ورائـــدات األعمـــال علـــى 
المنصـــات اإللكترونيـــة مـــن مواقع ويب 
وتطبيقات الهواتف الذكية، وأفق وذلك 
نظـــرًا لنمـــو هـــذه المشـــروعات وقدرتهـــا 
المـــرأة  أمـــام  عمـــل  فـــرص  خلـــق  علـــى 

وتحقيق عوائد مادية مجزية.
علـــى  الجلســـة  فـــي  المجلـــس  وركـــز 
العالقـــة  ذات  اإللكترونيـــة  المنصـــات 
بالصحة الجســـدية واألنشطة الرياضية، 
نظـــرًا لما يحتويـــه هذا المجـــال الحيوي 
مـــن فرص واعدة للعمـــل وإطالق الكثير 
مـــن المشـــروعات واألعمـــال مـــن جهـــة، 

الداعمـــة  المجلـــس  لمبـــادرات  وتطبيقـــًا 
كأحـــد  المـــرأة  حيـــاة  جـــودة  لتعزيـــز 
مرتكزات الخطة الوطنية لنهوض المرأة 
البحرينيـــة وتمكينهـــا من التمتـــع بحياة 
كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية.

األعمـــال  رائـــد  الجلســـة  فـــي  وتحـــدث 
ياســـر عبدالعزيـــز عـــن مشـــروع المنصة 
اإللكترونيـــة “مالعب” التي تقوم فكرتها 
األساســـية على تســـهيل حجـــز المالعب 
المختلفـــة لـــدى المســـتخدمين، وأوضح 
أن المنصـــة التـــي انطلقت مـــن البحرين 
مـــال خمســـة  بـــرأس   2016 العـــام  فـــي 
آالف دينار توســـعت حاليا لتشـــمل دول 
الخليج واســـتقطبت أكثر مـــن 200 ألف 
مســـتخدم، وتتعامل مع نحو 700 ملعب 

رياضي مختلف.
وقـــدم عبـــد العزيـــز شـــرحا عـــن كيفيـــة 
عمـــل  فـــرص  لخلـــق  المنصـــة  اســـتثمار 

جديدة للمدربين والمدربات أو تأســـيس 
الشـــركات التقنيـــة الرياديـــة مـــن خـــالل 
خمســـة مراحل أساســـية هي التخطيط 
واالستكشاف، ودراسة السوق، واختبار 
الفكرة وإثبات نجاحها، ثم بناء الشركة، 
اســـتعراض  تـــم  كمـــا  التوســـع.  وأخيـــرا 
عددا من الكتـــب والمصادر المهمة لرواد 
األعمـــال. من جانبـــه، قال رائـــد األعمال 
والشـــريك المؤســـس في منصـــة “تمرن” 
علـــي زاير إن شـــغفه بالعمل الحـــر بعيدا 
عـــن الوظيفـــة ورغبتـــه فـــي االســـتقالل 
المـــادي والمســـاهمة الفعالـــة فـــي تنميـــة 
االقتصـــاد الوطنـــي دفعتـــه للتوجه نحو 

ريادة األعمال وتأسيس هذه المنصة.
وأوضـــح أن منصـــة “تمرن” تعـــد تطبيق 
أنـــواع  يجمـــع  الذكيـــة  الهواتـــف  علـــى 
والمالعـــب  الرياضـــات  مـــن  مختلفـــة 
واحـــد،  مـــكان  فـــي  ويضعهـــا  واألنديـــة 

ويمـــا يتيـــح للمســـتخدم اختيـــار النادي 
والتوقيـــت والمـــدرب المناســـب، إضافة 
إلى أنه يتيح ألصحاب األندية الرياضية 
إدارة العمليـــات الخاصـــة بالنادي كحجز 
القاعـــات وغيرها، ولفت إلـــى أن العوائد 
الماديـــة تتحقـــق إمـــا عـــن طريـــق مبلـــغ 
اشـــتراك شـــهري يدفعه النادي أو عمولة 

عن كل عملية حجز. وكشف عن تضاعف 
خمســـة  للمنصـــة  المســـتخدمين  أعـــداد 
أضعـــاف ســـنويا، وهـــي توفـــر اآلن أكثر 
مـــن 300 خيار من مدرب وملعب ونادي 
وصـــف رياضي، وجرى عبرها حتى اآلن 
أكثـــر من 180 ألـــف حجز قام بهـــا قرابة 
15 ألف مســـتخدم، كما فازت كمشـــروع 

ريـــادي بالعديد من الجوائـــز والمبادرات 
من بينهـــا تصنيفها في قائمة أفضل مئة 
شـــركة واعدة في العالم العربي من قبل 
المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي “دافوس” 
فـــي العـــام 2019. وأشـــار إلـــى أنـــه رغم 
تضرر قطاع األنشـــطة الرياضية بشـــكل 
كثيـــر جدا من جائحـــة كوفيد19-، إال أن 
منصـــة “تمـــرن” واجهت هـــذه التحديات 
مـــن خالل إضافـــة المزيد مـــن المميزات 
للتطبيق، فتم التركيز أكثر على المدربين 
الذيـــن قامـــوا بتقديم التدريـــب عن بعد، 
وإنشـــاء قســـما خاصا للفيديوهات التي 
يســـجلها أصحاب األنديـــة الرياضية في 
البحرين، ومســـاعدة عـــدد كبير جدا من 
الناس على ممارســـة التمارين الرياضية 
الدعـــم  وتقديـــم  مجانـــا،  منازلهـــم  فـــي 
لبـــث  واألنديـــة  الشـــخصيين  للمدربيـــن 

تمارينها عن بعد بشكل مباشر”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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المؤيد: شجعوا القطاع الخاص.. الحداد: هل ستعطى التكنلوجيا لألفراد؟

حماية األصناف النباتية الجديدة بالبحرين

وافـــق أعضـــاء مجلس الشـــورى علـــى توصيات 
تقريـــر لجنة المرافـــق العامـــة والبيئة بخصوص 
مشـــروع قانون بشـــأن حماية األصناف النباتية 

الجديدة.
وقرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع 

بقانون في جلسته المقبلة.
يهـــدف مشـــروع القانون إلـــى تفعيـــل االتفاقية 
الدوليـــة لحمايـــة األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة، 
19/ 03/ 1991م،  الموقعـــة فـــي جنيـــف بتاريـــخ 
والتي تـــم التصديق عليها مـــن المملكة بموجب 
القانـــون رقم )12( لســـنة 2005, وإصـــدار قانون 
وطنـــي لحمايـــة األصناف النباتيـــة الجديدة في 
المملكـــة، وتنظم الحقـــوق والواجبـــات الخاصة 
بحق مربي النباتات، ودعم االستثمار في مجال 
أصنـــاف  والزراعـــة الســـتنباط  العلمـــي  البحـــث 
نباتيـــة جديـــدة ذات قيمة اقتصاديـــة وإنتاجية 

عالية.
وبيـــن عضو مجلس الشـــورى أحمـــد الحداد بأن 

المشروع مهم جدًا لحماية األصناف النباتية.
وتســـاءل بأن النباتات الجديدة تتطلب تقنيات 
حديثة فهل هنـــاك ميزانية لتلك التقنيات، وهل 

هنـــاك توجـــه إلعطـــاء ميزانيـــة لألفـــراد أو فقط 
للمؤسسات الحكومية.

وقـــال العضـــو محمـــد علـــي حســـن: ليـــس هناك 
المختصـــة،  الجهـــات  تضعهـــا  لميزانيـــة  حاجـــة 
وفيما يتعلـــق بانتهاك الحقـــوق وحماية الملكية 
الفكرية واالختراعات، فالنبات يجب أن يرخص 

ويســـجل فهـــو ســـيعتبر مـــن الناحيـــة القانونيـــة 
ا، ففي حال سرقته يتعرض للمساءلة. محميًّ

وأبدت الشـــورية منى مؤيد موافقتها مع اللجنة 
بما يصب فـــي حماية األصناف النباتية وتنظيم 
مربـــي  بحـــق  الخاصـــة  والواجبـــات  الحقـــوق 

النباتات.
وأضافـــت: مـــن المهـــم أن تتخذ الدولـــة التدابير 
الالزمـــة مـــن أجل تحقيـــق اســـتغاللية األراضي 
الصالحـــة للزراعـــة بصـــورة مثمـــرة وحريـــة رأي 
والبحث العلمي، علمًا بأننا جمعنا نعلم عن شـــح 
األراضي والمياه بسبب الزراعة، فاليوم تتواجد 
تكنلوجيا جديدة باستخدام مياه قليلة، متمنية 
أن يتم تشجيع القطاع الخاص لتحسين اإلنتاج 
الزراعـــي، فالمـــزارع البســـيط ال يمكـــن أن يقوم 
بزراعة منتجاته ويمكن للدولة أن تمنح أراضي 

بسعر بسيط لهم.
وأشـــار وزير شـــؤون مجلسي الشـــورى والنواب 
غانـــم البوعينين بـــأن القانون واجـــب وضروري 
من أجل نفـــاذ االتفاقية وعدم التوافق أو إطالة 
أمد بإصدار القانون ســـوف يطيل أمد عدم نفاذ 

االتفاقية.

رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ووزير المجلسين غانم 
البوعينين

سحب طلب تشكيل لجنة األمن الغذائي
ــع الــتــدابــيــر الــتــشــريــعــيــة ــ ــة وض ــي ــون ــان ــق ــة ال ــن ــج ــل تــكــلــيــف ال

أّيـــد مجلس الشـــورى ســـحب طلب 
اقتراح بشـــأن تشـــكيل لجنة مؤقتة 
معنيـــة بشـــؤون األمـــن الغذائي في 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  القطاعـــات 

والسمكية.
األعضـــاء:  مـــن  مقـــدم  االقتـــراح 
ويوســـف  الزايـــد،  جاســـم  دالل 
أحمـــد الغتـــم، وعـــادل عبدالرحمـــن 
المعاودة، وســـبيكة خليفة الفضالة، 
ومحمد علي حســـن علي، وابتســـام 
محمـــد صالح الدالل، وصباح ســـالم 

الدوسري.
الشـــؤون  لجنـــة  المجلـــس  وكلـــف 
بوضـــع  والقانونيـــة  التشـــريعية 
التدابير التشـــريعية المتعلقة باألمن 
الغذائي في مملكة البحرين وإعداد 

تقرير بشأنها.
لالقتـــراح  وفقـــًا  اللجنـــة  وتختـــص 
واألنظمـــة  التشـــريعات  بمراجعـــة 
فـــي  الغذائـــي  باألمـــن  الصلـــة  ذات 
الحيوانيـــة  الزراعيـــة  القطاعـــات 
والســـمكية، ودراســـة مـــدى مالءمة 

التشـــريعات النافـــذة المعنية باألمن 
الدوليـــة  االتفاقيـــات  مـــع  الغذائـــي 
ذات الصلـــة، بجانـــب التشـــاور مـــع 
الجهـــات المعنيـــة للعمـــل على وضع 
اســـتراتيجية وطنيـــة معنية باألمن 
الغذائي للبحريـــن لتحقيق األهداف 
االســـتراتيجية المرتبطة بالتشـــريع، 
التحديـــات  بشـــأن  والتشـــاور 
فـــي  الصلـــة  ذات  والمعوقـــات 
الجانب التشـــريعي التخـــاذ التدابير 

التشريعية المطلوبة. دالل الزايد

عودة تدريجية 
للشوريين 

بالقاعة
بــجــلــســة مجلس  “الـــبـــاد”  الحــظــت 
الشورى المنعقدة يوم أمس العودة 
ــيـــة ألعــــضــــاء الــمــجــلــس  ــتـــدريـــجـ الـ

المعين.
بــالــقــاعــة أعـــضـــاء مكتب  وتـــواجـــد 
ونائبه  المجلس  )رئــيــس  المجلس 
مقرر  جانب  الــى  اللجان(  ورؤســـاء 

التشريع المنظور بالجلسة.
أمــــــــا بـــقـــيـــة أعــــــضــــــاء الـــمـــجـــلـــس 

فيشاركون بالجلسة عن بعد.

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395

مروة خميس

الطلبـة بـأول يـوم مـدرسـي.. كمـامـات و“فيـس شيـلـد”

عاد مجموعة من الطلبة للمدارس اليوم 
وهم الذين اختاروا االنتظام حضوريا.

والتزم الطلبـــة بلبس الكمامات وبعضهم 
الـ “فيس شيلد”.

بـــدا الطـــالب  وفـــي أول يـــوم دراســـي، 
العائدون للمدرســـة بعد طول غياب، في 
حالـــة ســـعادة وفرحة اســـتثنائية، غبطة 
إن صـــح التعبيـــر. البعـــض منهـــم يهرول 
إلـــى داخـــل المدرســـة بســـرعة وحماس، 
وهـــو يجر حقيبتـــه معه، وكأنـــه في بهو 
حديقـــة أو قاعـــة ألعـــاب كبـــرى، وليـــس 

ساحة مدرسة نظامية.
منـــدوب  وجـــه  الســـؤال  بهـــذا  لمـــاذا؟   
طالبـــات  إلحـــدى  الســـؤال  الصحيفـــة 
للبنـــات  االبتدائيـــة  المســـتقبل  مدرســـة 
والتي بادرت بالرد والغطاء البالستيكي 
يغطـــي وجههـــا “تمللنـــا مـــن القعـــدة في 
واشـــتقت  المدرســـة،  نحـــب  البيـــت، 

لصديقاتي”.
وتضيـــف “الحمـــد للـــه، اليـــوم األول كان 
)حلـــو(، ما فيه مشـــكالت، بس تمنيت لو 
أن كل صديقاتي كانوا موجودين، بكون 
)هنـــي( بكـــرة وكل يـــوم، عشـــان اتعلـــم 

واستفيد”.

وتعلق والدتها “رغـــم أنها مصابة بمرض 
الســـكري إال أنهـــا أصرت علـــى الحضور، 
ألن  الطالـــب  تشـــجع  التعليميـــة  البيئـــة 

يكون جزًءا منها”.
وفي لقـــاءات متنوعة أجرتـــه الصحيفة 
لرصـــد  األمـــور،  أوليـــاء  مـــن  عـــدد  مـــع 
انطباعاتهـــم عـــن عـــودة أبنائهـــم لمقاعد 
الدراســـة رغم تفشـــي فيـــروس كورونا، 
أكـــدوا  حولـــه،  المتـــداول  والحديـــث 
-باإلجمـــاع- تعامـــل فريـــق البحريـــن مع 
الجائحة محل شكر وتقدير، وأن تعطيل 
المقاعـــد  عـــن حضـــور  أبنائهـــم  حضـــور 

الدراسية أمر يخالف المنطق.
وأوضحوا أن وجود مجموعة من الطلبة 
فـــي البيت الواحد يشـــكل عبأ على األم، 
وأن الخيـــار األفضـــل هـــو االنتظـــام في 
المدرســـة، خصوصـــًا مـــع الوعـــي العـــام 
للمدرســـين والطلبـــة واالدارييـــن بشـــأن 

الجائحة وسبل الوقاية منها.
فـــي المجمـــل، فـــإن المحصلة الدراســـية 
في يومها األول، تدعو للتفاؤل، ولوجود 
الرغبـــة في التغيير، وإعادة ســـير الحياه 

الطبيعية إلى مربعها األول.

البيت” قــعــدة  مــن  “تمللنا  ــال:  ــح ال ــســان  ول ــة...  ــدراسـ الـ لمقاعد  بــالــعــودة  ــادة  ــع وس تــفــاؤل..حــذر.. 
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“الجنوبية” تنفذ حملة توعوية ألصحاب عربات الطعام
بتوجيه من سمو الشيخ خليفة بن علي وبالتعاون مع “التجارة” و “الدفاع المدني”

بتوجيه من محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
نفذت المحافظة حملـــة توعوية بالتعاون 
مـــع وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
واإلدارة العامـــة للدفاع المدني، تم خاللها 
الطعـــام  التواصـــل مـــع أصحـــاب عربـــات 

بهـــدف التأكيـــد علـــى اتبـــاع اشـــتراطات 
األمن والسالمة لضمان سالمة الجميع.

وشـــارك فـــي الحملـــة كل مـــن مديـــر إدارة 
البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمـــع 
الخدمـــات  ومديـــر  الفـــاو  حســـن  محمـــد 
الهندسية واالســـتثمار باإلنابة بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمد عيســـى النعيمـــي، حيث 

تـــم التأكـــد مـــن اشـــتراطات الســـالمة في 
عربـــات الطعـــام مـــن جانبـــه أشـــاد النقيب 
الحمايـــة  إدارة  مـــن  الخالقـــي  قاســـم 
والســـالمة باإلدارة العامة للدفاع المدني، 
بالـــدور الـــذي توليـــه المحافظـــة الجنوبية 
فـــي تنظيم مختلـــف الفعاليـــات التوعوية 
واألمنيـــة مـــن أجل نشـــر الوعـــي وتفعيل 

الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع كافـــة الجهـــات 
األمنية.

يذكـــر أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي تعزيز 
الشـــراكة مـــع مختلف الجهـــات، من خالل 
احتضـــان العديـــد مـــن المبـــادرات األمنية 
والتوعوية، وترسيخ مبدأ األمن والسالمة 

في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــد ســـفير جمهوريـــة كوريـــا الجنوبية 
فـــي البحرين هاي تشـــونغ اهتمام بالده 
بتوســـيع التعـــاون الثنائـــي مـــع مملكـــة 
البحرين خصوًصـــا في المجال الصحي 
والعمـــل علـــى االســـتثمار الصحـــي مـــن 
الجانـــب الكـــوري فـــي مملكـــة البحرين 
لتعزيـــز الســـياحة العالجيـــة، منوها بما 
يشـــهده القطـــاع الصحـــي فـــي المملكة 
مـــن تطويـــر وتحديث مســـتمر بما يعزز 
من دوره في دعم مســـيرة التنمية التي 

تشهدها البحرين.
جاء ذلك أثناء اســـتقبال وزيرة الصحة 
بديـــوان  مكتبهـــا  فـــي  الصالـــح  فائقـــة 
وزارة الصحة بالجفير الســـفير تشـــونغ، 

إذ بحثـــت معـــه ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت 
الصحية الســـيما في مجـــال إدارة نظم 

المستشفيات والتدريب والبحوث.
وتـــم اســـتعراض آخـــر التطـــورات فـــي 
العالم عن فيـــروس كورونا “كوفيد 19” 
وما يتم تنفيذه من إجراءات احترازية 
ووقائيـــة بهـــذا الشـــأن. وأشـــاد الســـفير 
الكوري باإلجـــراءات الوقائية والرقابية 
التـــي تتخذهـــا حكومـــة البحريـــن فـــي 
لهـــذا  التصـــدي  ســـبل  تعزيـــز  مجـــال 
الفيـــروس ومتابعـــة الترصـــد وااللتـــزام 
والتعليمـــات  اإلرشـــادات  بتطبيـــق 
إلـــى  اســـتناًدا  الصـــادرة،  التوعويـــة 

توصيات منظمة الصحة العالمية.

كوريا تتجه لالستثمار الصحي في البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

دانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
وتســـتنكر بشدة التفجير اإلرهابي الذي 
اســـتهدف مركـــًزا تعليمًيـــا فـــي مدينـــة 
كابول بجمهورية أفغانستان اإلسالمية، 
والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشـــرات 
مـــن األشـــخاص بينهـــم أطفـــال، معربـــة 
عن تضامنهـــا مع جمهورية أفغانســـتان 
مـــن  تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي  اإلســـالمية 
العنـــف  لمكافحـــة  رادعـــة  إجـــراءات 

والتطرف واإلرهاب في أراضيها.
بالـــغ  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  واعربـــت 
وذوي  ألهالـــي  والمواســـاة  التعـــازي 
الشـــفاء  بســـرعة  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 
العمـــل  هـــذا  جـــراء  المصابيـــن  لجميـــع 
اإلرهابـــي اآلثم، مؤكـــدة ضرورة تكاتف 
المجتمـــع الدولي مـــن أجل القضاء على 
اإلرهاب بكل صوره وأشـــكاله وتجفيف 

منابع دعمه وتمويله.

“الخارجية” تدين التفجير اإلرهابي في كابول

الزياني يتسلم جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي
الجائحة مــع  التعامل  فــي  “الــصــنــاعــة”  ــدور  لـ ســمــوه  مــن  تــقــديــرا 

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والسياحة زايد الزياني بمكتبه صباح 
أمـــس رئيس االتحـــاد العربي للتطوع 
ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبـــة حســـن بوهـــزاع، حيـــث جرى 
خالل اللقاء تسليم الوزير جائزة سمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعي لتكريم الكوادر الوطنية في 
الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي لجائحة 
وذلـــك  العاشـــرة،  بنســـختها  كورونـــا 
للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  بحضـــور 
والمـــوارد عبدالعزيز محمد األشـــراف 
ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 

الكلمة الطيبة، أنور بوحسن.
وبهذه المناســـبة أعرب الوزير عن بالغ 
شـــكره وتقديره لوكيل وزارة شـــؤون 
الـــوزراء والرئيـــس الفخـــري  مجلـــس 
لجمعيـــة الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفة، الذي جاء 
تقديرًا من سموه الكريم لدور الوزارة 

البـــارز والفعـــال خالل جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19(، مثمنـــا فـــي الوقـــت ذاته 
جهـــود جمعية الكلمـــة الطيبة ودورها 
البارز فـــي مختلف القطاعـــات، مقدرًا 
إسهامات الجمعية الالفتة وإنجازاتها 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  الكبيـــرة 

والعربي.

أثناء تسلم الجائزةوزير “الصناعة” مستقبال حسن بوهزاع

المنامة - الصناعة والتجارة
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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وقـــع وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي، عصـــام خلـــف، تماشـــيًا مع 
قرارات مجلس الموارد المائية برئاسة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة 
عـــن تعظيـــم االســـتفادة مـــن المـــوارد 
واســـتدامتها،  المملكـــة  فـــي  المائيـــة 
وألول مـــرة عن طريـــق تقنية عن بعد 
االفتراضيـــة، على مذكـــرة تفاهم عن 
اإلدارة المتكاملة للمـــوارد المائية في 
البحريـــن، بهـــدف تعزيـــز االســـتخدام 
االمثـــل للمـــوارد الطبيعيـــة وبضمنهـــا 
الموارد المائية.وأعـــرب وزير النفط عن 
ســـعادته بالتوقيـــع علـــى مذكـــرة التفاهـــم 

لمـــا ســـتتيحه مـــن تـــآزر للجهـــود وتبـــادل 
للخبـــرات الموجـــودة في الهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز ووزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيط العمراني، ما يســـهم 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تحقيـــق  فـــي 
لـــإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائية والتي 
تشـــتمل على الحفاظ على الموارد المائية 
وســـبل تعظيـــم االســـتفادة منها وترشـــيد 
اســـتغاللها. وأكـــد أن الهيئة في مســـاعيها 
لتوســـيع الجهـــود والشـــراكات مـــن أجـــل 
الحفـــاظ على المـــوارد المائيـــة تنطلق من 
لعاهـــل  الســـامية  والتوجيهـــات  الرؤيـــة 
البالد حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، إذ يؤكـــد جاللتـــه 
دائًمـــا علـــى ضـــرورة أن تتوافـــق عمليات 
التنميـــة بأبعادها المختلفـــة مع المتغيرات 

البيئية بمـــا يحقق االمن المائي والغذائي، 
والتـــي  الرشـــيدة  الحكومـــة  وتوجيهـــات 
المـــوارد  اســـتدامة  إلـــى تحقيـــق  تســـعى 
الطبيعيـــة وفـــي مقدمتهـــا المياه. وأشـــار 
والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  أن  إلـــى 
صنـــدوق  مـــع  مشـــروعها  تدشـــين  ومنـــذ 
المنـــاخ األخضر بالتعاون مع برنامج األمم 
المتحـــدة للبيئية في أكتوبـــر 2019 حول 
تعزيـــز التكيـــف مـــع المتغيـــرات المناخية 
لقطاع الميـــاه في البحرين نفـــذت العديد 
من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز 
سبل الحفاظ على المياه، عبر وحدة إدارة 
مـــوارد الميـــاه )WRM( التـــي تم إنشـــاؤها 
تحـــت مظلة الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز 
وبإشـــراف مجلس المـــوارد المائية، حيث 
تســـعى الوحدة إلى تعزيز استدامة إدارة 

الموارد المائية. وأضاف الوزير ومن ضمن 
المشـــاريع التي تقوم بها الوحدة مشـــروع 
نمذجة تأثيـــرات تغير المنـــاخ على موارد 
الميـــاه العذبة فـــي البحرين، باإلضافة إلى 
االســـتفادة من المياه الرمادية، والتدقيق 
الشـــامل على إدارة واســـتخدام المياه في 
البحريـــن، وكذلـــك حصـــاد ميـــاه األمطار، 
حيـــث إن مذكـــرة التفاهم الموقعـــة اليوم 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة  مـــع 
والتخطيط العمراني تأتي اســـتكماال لهذه 

الجهود والمبادرات. 
وأكـــد أن مـــن أبـــرز مـــا تتضمنـــه مذكـــرة 
التفاهـــم هـــو التعـــاون في صقـــل مهارات 
الكوادر البشرية العاملة في مجال المياه، 
وتنميـــة قدراتهـــا بمـــا يمكنها مـــن تحقيق 
األهداف المنشـــودة في تحقيق التطلعات 

الوطنية على صعيد الحفاظ على المياه.
ورحـــب وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني بالتعاون والشـــراكة 
مـــع الهيئة الوطنيـــة للنفط والغاز من أجل 
تعزيز االستخدام األمثل للموارد الطبيعية 
خصوصا الميـــاه، مؤكدًا أن الـــوزارة لديها 
بعـــدًا اســـتراتيجيًا بيئيـــا للمحافظـــة على 
الميـــاه وتنميـــة الميـــاه البديلـــة مـــن أجـــل 

اســـتدامة الميـــاه الجوفية كمصـــدر أمني 
وقومـــي لألجيـــال القادمـــة.  وأضـــاف أن 
الـــوزارة اتخـــذت خطوات جذريـــة وهامة 
فـــي مجال االســـتفادة من معالجـــة المياه 
العادمـــة تنفيـــذا للسياســـات المائيـــة التي 
تهـــدف لخلق التوازن بيـــن المياه المتاحة 
والطلـــب عليها مســـتقبال تحقيقًا ألهداف 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 

تعظيم االستفادة منها وترشيدها بهدف استدامتها كمصدر أمني وقومي

“النفط” و “األشغال” توقعان مذكرة تفاهم لإلدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير األشغال وشؤون البلدياتوزير النفط

المنامة - بناالمنامة -  هيئة الطاقة المستدامة

ترأس رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا  االجتماع التاســـع 
عشـــر للجنـــة الوطنيـــة لمتابعـــة وتنفيذ 
الخطتيـــن الوطنيتين للطاقة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقة الذي تـــم عقده عن بعد 
المرئـــي،  التواصـــل  نظـــام  باســـتخدام 
بحضـــور الممثـــل المقيـــم لبرنامج االمم 

المتحدة االنمائي ب البحرين.  
اللجنـــة  مـــع  أيضـــا  ميـــرزا  واســـتعرض 
موافقة اللجنة التنســـيقية على توصية 
المرحلـــة  فـــي  قدمـــًا  بالمضـــي  الهيئـــة 
أنظمـــة  تركيـــب  مشـــروع  مـــن  الثانيـــة 
الطاقـــة الشمســـية على أســـطح المباني 
الحكوميـــة، وقال إن هنـــاك أكثر من 21 
طلبا مـــن عدد مـــن الـــوزارات والجهات 
المشـــروع  مـــن  لالســـتفادة  الحكوميـــة 

على أســـطح مبانيهم، منهـــا مثالً ديوان 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
العمـــل  ووزارة  الخارجيـــة  ووزارة 
والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة الصناعة 
الشـــباب  والســـياحة ووزارة  والتجـــارة 
والرياضة ووزارة اإلعالم ونادي راشـــد 

للفروسية وسباق الخيل، وغيرها. 
مســـتجدات  اللجنـــة  ناقشـــت  بعدهـــا 

مشـــروع التبريد المركزي، إذ تم تسليط 
الضـــوء على الوفـــورات التـــي باإلمكان 
المبـــادرة  تبنـــي  خـــالل  مـــن  تحقيقهـــا 
علـــى الصعيـــد الوطنـــي والتـــي تقـــارب 
الـــى جانـــب  50 مليـــون دينـــار ســـنويًا 
اإلســـهامات اإليجابيـــة لها فـــي تحقيق 
الهـــدف الوطنـــي لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة 

بنسبة 6 % بحلول العام 2025.

أشـــاد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بـــدور مجلـــس التنميـــة االقتصادية في 
دعـــم المبـــادرات التـــي من شـــأنها تعزيز 
المنـــاخ االقتصادي للبحرين ومســـاعدة 
المســـتثمرين علـــى االســـتفادة من نقاط 
القوة الرئيسة في المملكة والتعريف بها 

وترسيخ أسسها بصورة طويلة األمد.
 جاء ذلك في اجتماع مرئي عقده خلف 
مـــع مجلـــس التنميـــة االقتصادية ناقش 
فيه الفرص االستثمارية الموجودة لدى 
قطاعات الوزارة وإمكان االستفادة منها 

وتحويلها الى مشاريع تنموية.
 وقـــال الوزيـــر: لدينـــا أراض فـــي رأس 
حيان تم تخصيصها لالستزراع السمكي 

وتوفيرها لعدد من المستثمرين في هذا 
القطاع الحيوي والمهم الذي يشكل أحد 
أعمـــدة االســـتراتيجية الوطنيـــة لألمـــن 
الغذائـــي، كمـــا يوجـــد لدينـــا مســـاحات 
داخل البحر يمكن توفيرها للمستثمرين، 

وكذلـــك فـــي القطـــاع الحيوانـــي، فنحن 

يشـــكل  مـــا  المســـالخ،  لتطويـــر  نســـعى 

فرصة للمســـتثمرين، كما نسعى لتطوير 

اإلنتاج في مجال الدواجن.

وزير البلديات يعرض مساحات داخل البحر لالستثمار21 جهة تطلب تركيب الطاقة الشمسية أبرزها ديوان سمو رئيس الوزراء
فرص استثمارية في االستزراع السمكي والدواجن“التبريد المركزي” يوفر على الدولة 50 مليون دينار
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“بيتك” يطلق عرًضا جديًدا لمستفيدي “مزايا” في “دانات اللوزي”

1.5 مليون دينار أرباح زين البحرين في الربع الثالث 2020

“ألبا” تخلق توازًنا بين ضخامـــة اإلنتـــاج وسالمـــة البيئــة

تطوير الحلول التمويلية وتوفير الخيارات تلبية الحتياجات المواطنين

4G و   5G ــات  ــك ــب ــش ل ــة  ــي ــت ــح ــت ال ــة  ــي ــن ــب ــال ب ــر  ــي ــب ك ــار  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ  ..%  21 ــت  ــغ ــل ب بــــزيــــادة 

خالل زيارة مسؤولين لمصنع معالجة بقايا خاليا الصهر

أطلق بيت التمويل الكويتي - البحرين “ بيتك”، عرًضا حصرًيا جديًدا ولفترة محدودة لجميع المنتفعين من تمويل مزايا 
للسكن االجتماعي، الذي يشمل الراغبين بشراء فلل في مشروع “دانات اللوزي”، وذلك بالتعاون مع وزارة اإلسكان وبنك 
اإلســكان ضمن الشــراكة االســتراتيجية المشــتركة. ويأتي هذا العرض الجديد، في إطار ســعي بيت التمويل الكويتي - 
البحرين المتواصل لتطوير الحلول التمويلية اإلسكانية وتوفير الخيارات المثالية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة 
القطاع الخاص. وسيقدم البنك، تموياًل متوافًقا مع الشريعة اإلسالمية بدون رسوم إدارية لزبائن البنك الُمدرجين ضمن 
برنامــج “مزايــا” الــذي تقدمــه وزارة اإلســكان. إضافــة إلــى ذلــك، يتضمن العــرض تأميًنــا مجانًيا ضد الحريــق خالل فترة 
التمويل، وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر، وإعفاء العميل من الدفعة المقدمة للتمويل اإلضافي الذي يغطي قيمة العقار.

تمويـــًا  أيًضـــا  الحملـــة  تتضمـــن  كمـــا 
دينـــار  آالف   10 إلـــى  يصـــل  إضافًيـــا 
لغرض شراء المفروشات والتجهيزات 
خاصـــة  وخصومـــات  المنزليـــة، 
المنزليـــة  واألجهـــزة  األثـــاث  علـــى 

واإللكترونيات لعماء “بيتك”.
اإلســـكان  وزيـــر  أشـــاد  جانبـــه،  ومـــن 
رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك اإلســـكان، 
باســـم الحمر، بالدور الذي يؤديه بيت 

التمويـــل الكويتي – البحرين في دعم 
أهداف وزارة اإلسكان وبرنامج مزايا، 
وأضـــاف بقولـــه: “نســـعى عبـــر تعاوننا 
الوثيق مع مؤسســـات القطاع الخاص 
لتمكيـــن المواطنيـــن المســـتفيدين من 
برنامج مزايا من الحصول على حلول 
تمويليـــة مائمـــة لشـــراء فلل الســـكن 
المشـــاريع  مـــن  أي  فـــي  االجتماعـــي 
المدعومـــة ضمـــن البرنامـــج والُمقامة 

فـــي مختلف أنحـــاء المملكـــة، بما في 
ذلك مشروع دانات اللوزي”. 

والرئيـــس  المنتـــدب  العضـــو  وقـــال 
التنفيـــذي لبيـــت التمويـــل الكويتـــي– 
البحريـــن، عبدالحكيم الخياط “إن من 
شـــأن شـــراكتنا االســـتراتيجية مع بنك 
اإلســـكان أن ُتعـــزز مـــن الشـــراكة التي 
تجمع القطاعين العام والخاص والتي 
تصب في صالح خدمة المجتمع. نحن 

في بيتك - البحرين نسعى دوًما لتوفير 
عروض من شـــأنها أن ُتيسر من عملية 
امتـــاك العقـــار المناســـب لمســـتفيدي 
برنامـــج مزايـــا، لذلك فـــإن البنك ماٍض 
في جهوده لتوفير الخيارات المناسبة 
للعماء لتلبية احتياجاتهم التمويلية. 
إن مثـــل هـــذه العـــروض تؤكـــد علـــى 
التزامنـــا لتحقيـــق هذه األهـــداف التي 
االقتصـــاد  عجلـــة  دفـــع  فـــي  تســـاهم 

الوطني والقطاع العقاري”. وقال مدير 
تنفيـــذي ورئيس الخدمـــات المصرفية 
لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة 
في “بيتك”، خالد المعرفي “إن مشروع 
“دانات اللوزي” يضم تشـــكيلة متنوعة 
مـــن الفلـــل التـــي صممت وفـــق أفضل 
فيهـــا  وروعيـــت  الهندســـية  المعاييـــر 
خصوصيـــة المتطلبـــات العصريـــة. كما 
يســـرنا أن نقـــدم لعماء”برنامج مزايا” 

الجـــدد الذيـــن يســـعون لشـــراء منازل 
إضافًيـــا  تمويـــًا  الجديـــدة  أحامهـــم 
يصل إلى 10 آالف دينار لترميم المنزل 
وشـــراء المفروشات. حيث أنه بإمكان 
العمـــاء الراغبيـــن اآلن بامتـــاك منزل 
أحامهم في المشـــروع االستفادة من 
العـــروض بمعـــدالت ربح تنافســـية مع 

فترة سداد مرنة تصل إلى 25 عاًما”.

أعلنت شــركة زين البحرين، عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 1.549 مليون دينار في الربع الثالث 2020، بزيادة بلغت نســبتها 21 % 
على أساس سنوي مقارنة بصافي ربح قدره 1.283 مليون دينار في العام 2019. وبلغت إيرادات الربع الثالث 2020، 14.8 مليون 
دينــار بانخفــاض بنســبة 2.688 % مقارنــة مــع 15.2 مليــون دينــار المســجلة بالربــع الثالــث 2019. وبلغ العائد األساســي من الســهم 
الواحــد فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020، 10 فلوس لــكل من الربع الثالــث 2019. بلغت األرباح التشــغيلية للربــع الثالث من العام 
2020، 1.746 مليون دينار، بزيادة بنسبة 13 % على أساس سنوي، مقارنة مع 1.5 مليون دينار المسجلة في الربع الثالث 2019. 

ولألشهر التســـعة المنتهية في 30 سبتمبر 
2020، حققت الشـــركة صافـــي ربح قدره 
3.7 مليون دينار، ما يمثل انخفاًضا بنسبة 
3 % على أساس سنوي من 3.815 مليون 
دينار لنفس الفترة 2019. كما حققت زين 
البحريـــن إيـــرادات بلغـــت 46.252 مليون 
دينار خال األشـــهر التسعة األولى 2020، 
بزيـــادة بنســـبة 1 % على أســـاس ســـنوي. 
وجـــاءت اإليـــرادات مدفوعة باســـتخدام 
بيانـــات الهاتف النقـــال والبردوباند، فضًا 
الجيـــل  لشـــبكة  المســـتمر  التوســـع  عـــن 
الخامـــس G5 في جميـــع أنحـــاء المملكة. 
وظلت أرباح السهم صامدة عند 10 فلوس 
لفترتي الـ 9 أشهر من العام 2019 و2020. 
وبلغـــت األرباح التشـــغيلية لفترة التســـعة 

أشـــهر من العـــام 2020، 4.4 مليـــون دينار 
بحرينـــي، بانخفاض قدره 5 % مقارنة مع 
4.644 مليـــون دينار المســـجلة في 2019.  
وبلغت حقوق المساهمين 73.783 مليون 
دينـــار، بزيـــادة نســـبتها 4 % على أســـاس 
ســـنوي، مقارنـــة مع 70.806 مليـــون دينار 
فـــي 2019. وبلغـــت قاعـــدة أصـــول زيـــن 
البحرين في 30 سبتمبر 2020، 122.780 
مليـــون دينـــار، بزيـــادة نســـبتها 6 % على 
أساس سنوي مقارنة مع 116.064 مليون 

دينار بحريني في 2019. 

خدمات 5G تفتح الفرص لقطاعات 

مختلفة

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة زين البحرين، 

الشـــيخ أحمـــد بن علـــي آل خليفـــة “يقدم 
الجيـــل  لخدمـــات  التجـــاري  اإلطـــاق 
الخامـــس 5G أخيًرا تجربة رائعة لعمائنا، 
مـــا يســـاهم فـــي تســـريع نمـــاذج األعمـــال 
المبتكـــرة الجديـــدة ويفتـــح الفـــرص أمام 
الطلـــب  ومـــع  القطاعـــات.  مـــن  العديـــد 
المتزايد باســـتمرار على البيانات المتنقلة 
لألوضـــاع  نظـــًرا  البرودبانـــد؛  وخدمـــات 
الراهنـــة غيـــر المســـبوقة التـــي نواجههـــا، 
أصبحت مرونة وقدرة شبكات البرودباند 
أكثر أهمية بالنســـبة لنـــا، فيما يعمل فريق 
زين البحرين با كلل لضمان عمل خدمات 
االتصـــاالت بطريقـــة موثوقـــة ومســـتقرة 
وآمنـــة، فـــي الوقت الـــذي ُتعد فيـــه نتائج 
الربع الثالث بمثابة شهادة على حقيقة أن 

عمائنـــا واســـتراتيجياتنا الرقميـــة األولى 
تعـــزز إمكانـــات عمائنـــا ونحـــن ملتزمون 
بزيادة ســـعة اتصـــاالت البرودباند وتعزيز 
أداء الشـــبكة وتعزيـــز خدماتنـــا الرقميـــة 
لتلبيـــة مســـتويات الطلـــب غير المســـبوق 
علــــى البيانـــات”. واختتـــم الشـــيخ أحمـــد 
أن  المناســـبة  بهـــذه  يفوتنـــي  “ال  بقولـــه 
أتقـــدم بخالص الشـــكر والتقديـــر لحكومة 
البحريـــن على أدائها المتميـــز في التعامل 

مع تداعيات جائحة الكورونا“.

أبرز اإلنجازات بالربع الثالث 

* التوســـع فـــي تقديـــم خدمـــات الجيـــل 
الخامـــس G5 مـــن زيـــن البحريـــن فـــي 
المملكـــة والمســـاهمة في تســـريع فرص 

األعمال للعديد من القطاعات.
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  * اســـتثمار كبيـــر 
 G4 والرابع G5 لشبكات الجيل الخامس
ما ســـاهم فـــي تعزيز ســـرعات اإلنترنت 

وتحسين التغطية الداخلية.
* إدخـــال المزيـــد مـــن التحســـينات فـــي 
التجربـــة الرقميـــة بما في ذلـــك ترقيات 
الدردشـــة  )روبـــوت   Zbot خدمـــة 
باســـتخدام تقنيـــة الـــذكاء االصطناعي( 
فـــي  مضاعفـــة  زيـــادة  فـــي  ســـاهم  مـــا 

االستخدام.
* إطاق المرحلة الثانية من برنامج زين 
)يازيـــن العروض( الـــذي يقدم المزيد من 

العروض المخصصة لعماء زين.
* الخدمـــات الخاصـــة بالشـــركات وإثراء 
المحفظـــة مـــا يؤدي إلـــى توفيـــر المزيد 
مـــن الصفقـــات الجديـــدة الرئيســـية عبر 

مختلف القطاعات.

* مبـــادرات دعـــم المجتمـــع بمـــا في ذلك 
االتصـــال  خدمـــات  تقديـــم  اســـتمرار 
األساســـية المجانيـــة عن طريـــق الويب 
لعمـــاء  التعليميـــة  للمنصـــات  إلـــى 
البرودبانـــد المنزلـــي مـــن زيـــن البحرين، 
للمواطنيـــن  مجانيـــة  دقائـــق  وتوفيـــر 
السودانيين لاتصال بأسرهم وأحبائهم 
الذيـــن يعانون مـــن الفيضانـــات الغزيرة 

التي تعرضت لها بادهم مؤخًرا.
موظفيـــن  تطويـــر  برنامـــج  تقديـــم   *
رقمييـــن ضمـــن برنامـــج زيـــن للتطويـــر 
الموظفيـــن  مـــن  للمواطنيـــن  الرقمـــي 
المعينيـــن أخيـــًرا ضمـــن إطـــار برنامـــج 
مهاراتهـــم  ورفـــع  لتمكينهـــم  الشـــركة 

الرقمية والشخصية.
* زيـــن البحريـــن تواصـــل شـــراكتها مـــع 
االتحـــاد البحريني لكرة الســـلة للموســـم 

الثالث عشر.
* تدشـــين منصـــة “أصـــوات” المخصصة 
لرعايـــة المدونات الصوتيـــة للمتحدثين 
عبر البودكاســـت التي تركز على العديد 

من الموضوعات المختلفة المهمة.

قــام مســؤولون مــن شــركة ألمنيــوم البحرين ألبــا والمجلس األعلــى للبيئــة ووزارة الصناعة والتجارة والســياحة 
بزيارة تفقدية إلى موقع إنشاء مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر التابع لشركة ألبا، والذي يعتبر األول من 

نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق األوسط، وذلك يوم الثالثاء 20 أكتوبر 2020.

الرئيـــس  الزيـــارة كل مـــن  تـــرأس هـــذه 
البقالـــي،  علـــي  البـــا،  لشـــركة  التنفيـــذي 
األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي  والرئيـــس 
للبيئـــة، محمـــد مبـــارك بـــن دينـــة ووكيل 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
لشـــؤون التجارة، إيمان الدوسري، وذلك 
بمرافقة عدد من المســـؤولين بشركة ألبا 

والوزارة والمجلس األعلى للبيئة.
يذكر أن هذا المشروع يتماشى وأهداف 
االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات 
في البحرين والتي يقود عملية تنفيذها 

ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
الممثل الشـــخصي لجالة الملك المفدى 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة، حيـــث 
إيجـــاد  فـــي  المشـــروع  هـــذا  سيســـاهم 
القيمـــة  وذات  المســـتدامة  الحلـــول 

لمعالجة هذه المادة دون أي مخلفات.
وقال البقالي “األعمال اإلنشـــائية بمصنع 
معالجة بقايـــا بطانة خايا الصهر تجري 
على قدم وساق، ونحن سعداء بتحقيق 
هـــذا التقـــدم فـــي المشـــروع، إذ إن ذلـــك 
يقربنـــا مـــن تحقيـــق الرؤية المســـتقبلية 

للشركة بوضع أعلى المعايير على صعيد 
االستدامة وإدارة المخلفات. 

 أتقدم بالشكر لوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة لدعمهـــا المســـتمر فـــي هـــذا 
األعلـــى  للمجلـــس  وكذلـــك  المشـــروع، 
للبيئة لمساندتنا في إيجاد الحل إلحدى 
أهـــم القضايـــا البيئيـــة بالنســـبة لصناعة 
األلمنيـــوم”. ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس 
إن  للبيئـــة  األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي 
البحرين على أعتاب أن تكون أول دولة 
فـــي المنطقة تمتلك مصنًعا لمعالجة هذا 

النوع من المخلفات، وذلك يعزز مكانتها 
بيـــن أفضـــل الـــدول التي اســـتطاعت أن 
تخلـــق التـــوازن المطلـــوب بيـــن ضخامة 
أن  ســـيما  ال  البيئـــة،  وســـامة  اإلنتـــاج 
المملكـــة تمتلـــك أكبـــر مصهر فـــي العالم 
باســـتثناء الصيـــن، وهـــذا مدعـــاة للفخر 
واالعتـــزاز لـــدى الجميـــع، منوًهـــا إلى أن 

تحويـــل 100 % مـــن نواتـــج المعالجـــة 
إلـــى مـــواد أولية لصناعـــات أخرى داخل 
البحرين سيعزز من نجاح هذا المشروع، 
وســـنعمل جميعا من أجـــل تحقيق ذلك.  
مـــن جهتها قالت إيمان الدوســـري “تولي 
بدعـــم  كبيـــًرا  اهتماًمـــا  الصناعـــة  وزارة 
ومســـاندة المصانـــع والشـــركات المحلية 

بهـــدف تطويـــر القطـــاع الصناعـــي فـــي 
البـــاد والـــذي ينعكـــس أداؤهـــم بشـــكل 
إيجابـــي علـــى زيـــادة مســـاهمة القطـــاع 
الصناعـــي في الناتـــج المحلي اإلجمالي، 
التســـهيات  تقديـــم  مـــن خـــال  وذلـــك 
الصناعيـــة  عملياتهـــا  لتطويـــر  المتاحـــة 

ومواكبة أحدث التقنيات”.

 خالد المعرفيعبدالحكيم الخياط  وزير اإلسكان

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة 

الزيارة لمصنع ألبا لمعالجة “بقايا الصهر”

المنامة - “بيتك” البحرين

المنامة - زين البحرين

عسكر - ألبا

مناقشة المســتجدات في الصناعة المالية اإلسالمية

“البحرين اإلسالمي” يرعى النسخة 18 لمؤتمر “أيوفي”

 )BisB( أعلن بنـــك البحرين اإلســـامي
فـــي  ذهبـــي-  كـــراٍع   - مشـــاركته  عـــن 
النســـخة 18 من مؤتمر أيوفي السنوي 
للهيئات الشرعية، الذي ٌأقيم افتراضًيا 
تحت رعاية مصرف البحرين المركزي 
بتاريـــخ 25 و26 أكتوبـــر 2020. وعلى 
عقـــد  المؤتمـــر  شـــهد  يوميـــن،  مـــدى 
أربـــع جلســـات حواريـــة تمحـــورت في 

الشـــرعي  المعيـــار  حـــول  مضمونهـــا 
رقـــم 36 الصادر عـــن هيئة المحاســـبة 
الماليـــة  للمؤسســـات  والمراجعـــة 
اإلســـامية بشـــأن العـــوارض الطارئـــة 
تطويـــره  وأهميـــة  االلتزامـــات  علـــى 
فـــي ظـــل مســـتجدات جائحـــة كورونا 
)كوفيد19-(، وأثر اعتماد مؤشـــر بديل 
لـــــ “االليبـــور“ علـــى المعامـــات المالية 
اإلسامية، ومناقشة المعيـار الشـرعي 
وأبــــرز  الديـــن  بيـــع  بشـــأن   )59( رقــــم 

مســـائله وأثرها في تطبيقـــات صناعة 
الماليـــة اإلســـامية، والتقنيـــة الماليـــة 

ومستقبل صناعة المالية اإلسامية.
وقـــال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
“يســـعدنا  جـــرار  حســـان  اإلســـامي، 
رعايـــة النســـخة 18 من مؤتمـــر أيوفي 
السنوي للهيئات الشرعية والذي يجمع 
عـــدد مـــن أصحـــاب الفضيلـــة وعلمـــاء 
الشـــريعة مع صّناع القـــرار في القطاع 
علـــى  كوفيـــد19-  تأثيـــرات  لمناقشـــة 

القطـــاع المصرفـــي اإلســـامي بهـــدف 
تعزيزه واالرتقاء به أكثر على الصعيد 

العالمي”.

المنامة -البحرين اإلسالمي

حسان جرار

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 4.8 مليون 
سهم بـ 850 ألف دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
سهم،  مليون   4.81 أمــس،  البحرين، 
بقيمة قدرها 850.07 ألف دينار، تم 
تنفيذها من خالل 87 صفقة، إذ ركز 
أسهم  على  تعامالتهم  المستثمرون 
البنوك التجارية والتي بلغت  قطاع 
ديــنــار  ألـــف   441.61 أســهــمــه  قــيــمــة 
القيمة  مــن   %  51.95 نسبته  مــا  أي 
قدرها  وبكمية  للتداول  اإلجمالية 
من  تنفيذها  تم  سهم،  مليون   1.96

خالل 40 صفقة.

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395



 BD 25.1  BD 53,000

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 40  BD 125,723PS

 BD 19.8  BD 95,000RA

 BD 23.5  BD 90,000RB

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 26.1  BD 70,000MOH

 BD 24  BD 89,694RB

 BD 22.5  BD 80,000RB

 BD 22  BD 178,790RA

 BD 22  BD 190,393RA

 BD 43  BD 447,161COM

المنطقةالتصنيف

المالكية

سند

سترة

عالي

مدينة حمد

مدينة حمد

توبلي

العكر

عسكر

عسكر

جد علي

L003760

L003779

L003780

L003782

L003772

L003771

L003769

L003753

L003751

L003752

L003811

Ref No. 

195.4 2m

292 2m

444 2m

355.1 2m

248.5 2m

248.5 2m

347.2 2m

330.1 2m

755 2m

804 2m

966.1 2m

 BD 21.7 BD 80,000RHB

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 18 BD 106,000RA

 BD 21 BD 77,081RA

 BD 81.1 BD 120,000COM

 BD 22.3 BD 75,000RHB

 BD 5.5 BD 377,579UP

 BD 16. BD 53,000AG

 BD 20.4 BD 110,000RA

 BD 0.046 BD 600UP

 BD 26 BD 369,420LD

النويدرات

المالكية

المالكية

المالكية

الرفاع

سترة

بوري

صدد

اللوزي

النويدرات

سلماباد

L003795

L003797

L003796

L003799

L004921

L004842

L003800

L003813

L003819

L003817

L003816

341.5 2m

542 2m

542 2m

341 2m

136 2m

312.2 2m

6377.8 2m

306.9 2m

500 2m

1217 2m

1320 2m

 BD 32  BD 184,417RA

 BD 24  BD 462,938S

 BD 27  BD 201,986RB

 BD 22  BD 82,000RA

 BD 20  BD 187,508RA

 BD 17  BD 64,777RA

 BD 22  BD 152,741RB

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 14  BD 108,501B3

 BD 20  BD 68,000RA

 BD 15  BD 115,000RA

الرفاع

سلماباد

جد علي

شهركان

جرداب

دمستان

العكر

العكر

المالكية

صدد

عسكر

535.1 2m

1792 2m

695 2m

347.1 2m

871 2m

354 2m

645 2m

307.3 2m

720 2m

316 2m

705 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

L003814

L003812

L003810

L003815

L003829

L003828

L003827

L003830

L003832

L004832

L004836

 BD 14  BD 114,815B4

 BD 20.8  BD 55,000RHA

 BD 30  BD 138,856RA

 BD 28  BD 96,445RB

 BD 22  BD 107,795RA

 BD 15.5  BD 170,000US

 BD 15.  BD 73,000WS

 BD 18.7  BD 85,000RB

 BD 23  BD 103,980RB

 BD 18  BD 757,377LD

 BD 24.5  BD 91,773RHB

العكر

دمستان

سند

سلماباد

مدينة حمد

النويدرات

عسكر

كرزكان

سترة

سلماباد

سند

L004835

L004833

L004837

L004844

L004848

L004846

L004847

L004849

L004853

L004856

L004855

761.9 2m

244.9 2m

430 2m

320 2m

455.2 2m

1013 2m

450 2m

420.5 2m

420 2m

3909 2m

348 2m

 BD 30  BD 662,018

المساحة القدم  السعر

RB

 BD 15  BD 73,000WS

 BD 28.5  BD 122,096RB

 BD 19.7  BD 57,000RHB

 BD 19.5  BD 70,735RA

 BD 22.5  BD 169,048RA

 BD 16  BD 162,717RA

 BD 20  BD 66,155RA

 BD 21  BD 82,732RA

 BD 35  BD 188,370RB

 BD 16.6  BD 122,000RB

المنطقةالتصنيف

النويدرات

عسكر

توبلي

صدد

صدد

جرداب

اللوزي

العكر

كرزكان

توبلي

دمستان

L004874

L004847

L004889

L004890

L004917

L004918

L004919

L004922

L004924

L004925

L004926

Ref No. 

2050.1 2m

450 2m

398 2m

268 2m

337 2m

698 2m

944.8 2m

307.3 2m

366 2m

500 2m

345.3 2m

 BD 25  BD 83,000B3

 BD 26.5  BD 50,000RB

 BD 23  BD 116,458MOH

 BD 18.4  BD 120,000RB

 BD 23  BD 121,285RA

 BD 19  BD 106,000B3

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 20  BD 167,918RA

 BD 16.5  BD 58,148RA

 BD 21  BD 100,589RA

العكر

المالكية

مدينة حمد

المالكية

عالي

المالكية

عالي

عالي

عالي

كرزكان

جو

L003830

L004928

L004929

L004931

L004932

L004937

L004936

L004935

L004934

L004943

L004940

307.3 2m

175 2m

470.4 2m

604 2m

489.9 2m

518 2m

780 2m

780 2m

780 2m

327.4 2m

445 2m

أراضي
الوسطى

والـجـنـوبـيـة

Call.

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

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004936 780 m2 RA BD15.50 BD130,136

L004935 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004934 780 m2 RA BD20.00 BD167,918

L004987 557 m2 RA BD25.00 BD149,888

L005201 550 m2 MOH BD21.11 BD125,000

L006345 737 m2 RA BD23.00 BD182,460

L006656 500 m2 RA BD30.00 BD161,460

L006568 416 m2 RA BD19.00 BD85,000

L006615 396.1 m2 RB BD17.50 BD74,313

L004992 10000 m2 RA BD22.00 BD2,368,080

L006319 630 m2 RA BD30.00 BD203,439

L006702 481 m2 RB BD23.00 BD119,082

L006661 450 m2 WS BD17.54 BD85,000

L006403 337.6 m2 RB BD24.30 BD88,000

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005117 593.3 m2 RA BD16.15 BD103,000

L005154 218.2 m2 RHB BD21.30 BD50,000

L006439 1017 m2 RA BD13.00 BD142,310

L006593 1572.6 m2 RG BD12.00 BD203,129

L006594 3576.6 m2 RA BD17.00 BD654,474

L005032 1524 m2 B3 BD20.00 BD328,086

L005031 1462 m2 B3* BD25.00 BD393,424

L005045 361 m2 RB BD20.50 BD79,658

L006338 307.3 m2 RB BD25.69 BD85,000

L006346 387.5 m2 RB BD25.00 BD104,276

L006563 363.1 m2 RA BD19.00 BD74,259

L005029 430 m2 RB BD23.00 BD106,455

L005046 451 m2 RA BD24.00 BD116,509

L004940 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004941 445 m2 RA BD21.00 BD100,589

L005100 541 m2 RB BD23.00 BD133,936

L004943 327.4 m2 RA BD18.00 BD63,434

L004968 333 m2 RA BD20.00 BD71,666

L005015 327.4 m2 RA BD18.18 BD64,000

L005153 477.9 m2  Com BD28.00 BD144,035

L006492 367 m2 RA BD19.70 BD78,000

L006616 2171 m2 AG BD10.00 BD233,686

L006670 304 m2 RA BD24.44 BD80,000

L005210 487 m2 RA BD20.00 BD104,841

L005211 483 m2 RA BD20.00 BD103,980

L005212 468 m2 RA BD20.00 BD100,751

L005213 452 m2 RA BD20.00 BD97,307

L005214 487 m2 RA BD22.00 BD115,326

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L005215 509 m2 RA BD21.00 BD115,056

L005216 477 m2 RA BD20.00 BD102,689

L005209 474 m2 RA BD20.00 BD102,043

L005208 473 m2 RA BD20.00 BD101,827

L005206 460 m2 RA BD20.00 BD99,029

L005207 507 m2 RA BD22.00 BD120,062

L004973 1160.4 m2 SP BD12.00 BD149,886

L004975 973 m2 SP BD12.00 BD125,680

L004977 730 m2 SP BD12.00 BD94,292

L004978 836 m2 SP BD12.00 BD107,984

L005010 8031.2 m2 LD BD18.00 BD1,556,061

L005009 3864.2 m2 LD BD21.00 BD873,479

L005008 4200.2 m2 LD BD21.00 BD949,430

L006440 1137.5 m2 LD BD13.50 BD165,294

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L004937 518 m2 RA BD19.00 BD94,000

L004982 540.2 m2 RB BD20.00 BD116,294

L006289 436 m2 UP BD17.00 BD80,000

L006296 300.4 m2 RB BD21.64 BD70,000

L004996 3130 m2 Industrial BD17.00 BD572,752

L005103 350.2 m2 RA BD18.00 BD68,000

L005065 319.5 m2 RHB BD22.00 BD75,660

L005064 258.6 m2 RHB BD22.00 BD61,238

L005109 315.5 m2 RB BD23.60 BD80,000

L005125 3341.7 m2 RB BD17.00 BD611,500

L005188 1362.3 m2 LD BD20.00 BD293,275

L005187 1798.4 m2 LD BD20.00 BD387,159

L005186 1885.1 m2 LD BD20.00 BD405,825

L005222 1320 m2 LD BD25.00 BD355,212

والـجـنـوبـيـة

أراضي
الوسطى

المحافظة الوسطى 
Middel Governorate

Middel Governorate
المحافظة الوسطى

.Ref Noالمنطقةالمساحةالتصنيفالقدمالسعر

L006367 465.5 m2 B3 BD26.00 BD130,276

L006484 567.1 m2 B3* BD27.00 BD164,815

L006515 614.5 m2 B3 BD17.00 BD112,446

L006614 1318 m2 COM BD48.00 BD680,973

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L004979 553 m2 RA BD25.00 BD148,812

L004966 373.7 m2 RA BD30.00 BD120,675

L005042 369.5 m2 RB BD28.00 BD111,364

L006340 363.4 m2 RA BD21.00 BD82,144

L006343 498.3 m2 RA BD21.00 BD112,637

L006341 449.4 m2 RA BD21.00 BD101,584

L005013 1643 m2 COM BD40.00 BD707,410

L005044 527 m2 RB BD25.00 BD141,816

L005076 966 m2 SP BD28.00 BD291,144

 للمزيد من
العقارات

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني علي

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
تاريخ 22\10\2020

  148409-CR2020   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا ورثــة المعلــن ادناه \ رينو راتان ســوكمان ســينغ فارمــا بطلب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي إلــى الســيد\ نرجــس فرزانــه حشــمت علــي محمــد علــي 
عبدالرحمن بوته فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
N/A : تحديث االسم
حالة الطلب: نشطة

تاريخ اإلنتهاء : 2021/07/16  
    AL SAYH RESTAURANT :  اسم الفرع  إنجليزي

اسم الفرع عربي: مطعم السايه
رقم السجل التجاري : 5-95578

 

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة كوليجان انترناشيونال ذ.م.م

سجل تجاري رقم 118003

بناء على قرار الشركاء في شركة كوليجان انترناشيونال ذ.م.م المسجلة بموجب 
 MUHAMMED / القيد رقم 118003 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
39025069

munawaradc@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

   CR2020-   147103  إعالن رقم
تنازل _ عن المحل التجاري 

تقدم إلينا   المعلن ادناه حسن علي فتيل      بطلب تحويل المحل التجاري التالي 
إلى  فاطمة مكي خميس حسن محمد

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 75637-1
االسم التجاري : سوبر كلر لالعالنات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

  142919-CR2020   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا ورثــة جميلــه عبدالنبي عبدهللا قاســم بطلــب تحويل المحــل التجاري 
التالي : إلى السيد داريوش ابراهيم محمد مال هللا

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد: 11293 - 5
االسم التجاري : صالون ميعاد للحالقه الرجالية

رقم القيد: 11293 - 7
االسم التجاري : سر األبراج للمقاوالت والتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

CR2020 -   126932    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  اسيا محمد برهام محمد
االسم التجاري الحالي :  بقالة رؤوف

االسم التجاري الجديد:  اسواق رؤوف
قيد رقم :  28707 – 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
ٕاعالن بحل وتصفية 

 شركة اكسبرو انترناشونال لإلستشارات والتطوير ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 88713-1

بناء على قرار الشــركاء في شــركة اكسبرو انترناشونال لإلستشارات والتطوير ذ.م.م ، المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 1-88713، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة / ترســت للتدقيــق 

واالستشارات مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

 ترست للتدقيق واالستشارات
يوسف أحمد  يوسف أحمد العشيري

alasheeri84@me.com   -   38330210 +973 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

تاريخ الطلب: 2020/10/19
)CR2020 - 146302( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا السيد/الســيدة محمــد مهــدي عــادل مهــدي احمــد الســتراوي بطلــب 
تحويــل / المحــالت التجاريــة التالية الى السيد/الســيدة ســميحة ســعيد عبدعلي 

سلمان العصفور
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
قيد 96074-1

االسم التجاري: ياقوت ديزاين للتصميم الداخلي والخارجي

القيد : 1736-3
التاريخ : 2020-10-25 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )---( لسنة 2020
بشأن  تغيير االسم التجاري للفرع الثالث من شركة خليفات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة خليفــات ذ.م.م  ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم  1736، 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع الثالث من ليني روزيه إلى سف ذ.م.م.
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد  : 51854-6  -  2020 / 10 / 25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم --- لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السيد رياض احمد محسن احمد المالك ل البيرمي لتخليص المامالت الحكومية 
والرسمية )مؤسسة فردية (    المسجلة بموجب القيد رقم -51854  طالبا تحويل 
فــرع الســادس مــن  المؤسســة الفرديــة والتــي تحمــل اســم مصنع نجــم البحرين 
لاللمنيــوم الــى شــركه ذات مســئوليه محــدوده و برأســمال وقــدره 1000 دينــار 

لتصبح الشركة مملوكة من التالية أسمائهم
 رياض احمد محسن احمد

SUBIN KANJIRAPARAMBIL UNNIKRISHNAN
KRISHNAPRIYA SUBIN

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕاعالن بحل وتصفية

 شركة أباسيد تكنولجي ذ.م.م
سجل تجاري رقم 126013-1

 
بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة أباســيد تكنولجــي ذ.م.م ، المســجلة بموجــب القيد رقم  
1-126013، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســادة /  مكتــب آمــال العباســي للمحاماة 

ش.ش.و لمالكتها آمال العباسي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرســوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
مكتب آمال العباسي للمحاماة ش.ش.و لمالكتها آمال العباسي

38878873 +973 
aamal@alabbasilaw.com

القيد: 13714
التاريخ : 2020/10/22

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )147576( لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقدم اليها الســيد خالد محمود الشــرفاء المالك ل بركة قصر النخيل 
)مؤسسة فردية (   والمسجلة بموجب القيد رقم 13714 طالبا تحويل  

الفروع التالية  :
النخيل للشقق المفروشة والمسجل بموجب القيد رقم 13714 – 7

مقاوالت الشرفاء والمسجل بموجب القيد رقم 8-13714
سدني تاور والمسجل بموجب القيد رقم 9-13714

برج النورس 2 للشقق المفروشة 10-13714
لتصبح الفروع المنقولة فرع من شركة استيت كابيتال بريمير ذ.م.م 
شركة ذات مسؤولية محدودة والمسجلة بموجب القيد رقم 69113

والمملوكــة مــن الســادة / خالــد محمــود محمــد الشــرفاء وليلــى احمد 
حسن االنصاري

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395 08



Vacancies Available
MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17623723  or  mcsc@mcscwll.com

 SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of
  SHEETMETAL INSTALLER 

 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & 
MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of
  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

LAZURD SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  ZHFN90@GMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

  66652522   or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ALAROOJ A/C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

DELTA MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786444  or  munther@deltabahrain.com 

MADINA AHMED ALI MOHAMMED ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453406  or  NNNN@GMAIL.COM 

AL FAREEJ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312338  or  ALFAREEJ100@GMAIL.COM 

WALIA SUPPER COIL TECH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17783853  or  WALLAWLL@BATELCO.COM.BH 

Terminal Transit Burger SPC 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39555554  or  MAIN@3LINESGROUP.COM 

MINDS UNITED NETWORK 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 77008809  or  jsjm111@hotmail.com 

MINDS UNITED NETWORK 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 77008809  or  jsjm111@hotmail.com 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

DREAM KITCHENS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  AHMED@DEAMGROUP.BH 

AUJAN MARKETING & DISTRIBUTION B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700940  or  MOHD.OMAR@AUJAN.COM 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

MASHEE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39664454  or  RASHID.M.E@LIVE.COM 

REMAL AL-KHALEEJ CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37724544  or  RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM 

LIFE LINE FOR FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39119193  or  FAD-85@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737557  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

PRIME TECH AERO CHANNEL INDUSTRIES CO. W.LL 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  HAIDER_IQBAL@HOTMAIL.COM 

RASHEED CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39331599  or  olwynp@gmail.com 

Blue Zone Constructions S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39450726  or  M.ALNASHABA@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Motion auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669608  or  ALI.SANAD@HOTMAIL.COM 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership 
Company 

has a vacancy for the occupation of
  MASON 

 suitably qualified applicants can contact
 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

JALAL ALAALI & Sons BSC C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17581777  or  M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR(MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33629071  or  human.resources@binrajab.co 

M S Y CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33287861  or  DDRAMJID@GMAIL.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33725553  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

MOHAMED JUMA ABDULLA JUMA ALROMAIHI ( ALMASA) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36099244  or  MOHAMMED_ALROMAIHI@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED EBRAHIM SALIM ALBOAINAIN / 
ALWADHEHE 8235 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17773367  or  ebrahimmohamed609@gmail.com 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

BIN NASS CLENING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

Jasnoor For Pulling Cars 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39228875  or  jasnoorcarservice@gmail.com 

MERKAVA COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34114218  or  MERKAVABH@HOTMAIL.COM 

MALAK ALKABEER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33394994  or  ALOJAIMI.AHMED@GMAIL.COM 

BURGER 465 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262636  or  eyad@burger465.com 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

One Global Smart Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17295000  or  M.HOSSAM@ONEGLOBAL.CO 

RIVER SAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33395544  or  BAHRAINGTC@GMAIL.COM 

Desi House Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33197678  or  MOHAMMEDSAYEED@OUTLOOK.COM 

Only Three Office administrative and support  
Partnership Compan 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39550042  or  SILVER4REALSTA@GMAIL.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

ALNEEL ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

New Moon Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39454342  or  newmoonco@yahoo.com 

Revaaj Fashion Design Co. S.P.C owned by Erum 
Touqeer 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 34080250  or  SYED@DAYDREAMERZ.ME 

Golden Lion Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

UNO DESIGN STUDIO S.P.C Owned by 
MUHAMMED BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMEL 

has a vacancy for the occupation of
  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Aujan  Industrial Supplies & Services Company SPC 
owned by Aujan Industrial Supplies & Services Company 

has a vacancy for the occupation of
  DIRECTOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17610474  or  hussain.bazzaz@aujan.com.sa 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING 
CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

SALFI CARGO SERVICE CO - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

Kasla bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36331518  or  ARCOPS1@HOTMAIL.COM 

Builders Choice Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17297955  or  PEETERANIL@YAHOO.COM 

AL  SAFA  PHERMACY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600732  or  NISARASHRAF@YMAIL.COM 

SAKAN RIFFA AUTO PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39862086  or  BIJUT@BATELCO.COM.BH 

NEW AL RABEEH GATE DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410200  or  NISARTA@GMAIL.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

ISMAIL ABDULHAMEED DARWISH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39648828  or  MALIKZABI56@GMAIL.COM 

Golden bread Baker 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact
 33378122  or  BREADG78@GMAIL.COM 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

M Z B Workshop For Repair Of Machinery S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66997121  or  ZEEGROUP@YAHOO.COM 

Vanderlande Industries B.V. - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 34203242  or  JAN.KERKHOF@VANDERLANDE.COM 

ZOOM LIGHT CAFE AND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33352595  or  NASSERALMOSAWI82@GMAIL.COM 

STRONG HOME CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17642055  or  ABOKHORSHEED11@GMAIL.COM 

Jabbok Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17281005  or  DANIELRAJ.A@JABBOKWLL.COM 

AL GHARAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662581  or  ALGHARAFCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

AL GHARAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662581  or  ALGHARAFCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C owned by ALI 
AHMED ALI AHMED ALDERAZI 

has a vacancy for the occupation of
  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17369322  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM 

ARTWISH DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162307  or  ARTWISHDECOR@GMAIL.COM 

AARC INTERNATIONAL CONTRACTING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17297429  or  AARKWLL@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  BLACKSMITH 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

NADIA ABDULHAMID BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39558799  or  TAJBIBI555@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34545249  or  Seameancont7@gmail.com 

SABAZU MIDDLE EAST CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 32148747  or  MRGIREESH@GMAIL.COM 

MARVELLENS MEDIA CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33024042  or  MARVELLENSMEDIA@GMAIL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

CABINS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39443902  or  CABINSCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

UNO DESIGN STUDIO S.P.C Owned by MUHAMMED 
BASHEER KOLIKKATTI KUNNUMMEL 

has a vacancy for the occupation of
  PROMOTER(COMMERCIAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ENTAS Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783260  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & 
Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

ARRIBA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 36404412  or  YALANSARI4@GMAIL.COM 

Amba cargo Co . Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33114634  or  NDONWITASSIE2020@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

MUROOJ SPOT W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35581314  or  NOUSHADSKNAFS@GMAIL.COM 

Gulf first solution spc 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 66999998  or  HUSSAM19774@GMAIL.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL 
SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  A/C & REFG TECH 

 suitably qualified applicants can contact
 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

HIGGLO for business support services co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32299843  or  CHMUZAMMAL1122@GMAIL.COM 

ASHRAF HASSAN KHALIL INTERIOR DECORATION 
S.P.C Owned by ASHRAF H 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 38438735  or  ASHRAFKHALIL494@YAHOO.COM 

Edappatta Interior decoration S.P.C Owned by KRISHNA 
KUMAR 

has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact
 39582637  or  EDAPPATTA999@GMAIL.COM 

Elegant Interior co Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  ELEGANTBH83@GMAIL.COM 

ABO AL NAZEA Garage W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 35484230  or  MOUSTAFA97.BH@GMAIL.COM 

Curry Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33869719  or  CURRYCAFE2020@GMAIL.COM 

HARLEEN SPECIALIZED CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33615001  or  BITTUSANDHU530@GMAIL.COM 

Sham tik tok Other Marketing Promotion Activities Bahraini partn 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 34390760  or  Malikqa620716@gmail.com 

SHAHIN STAR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37275995  or  JSCREATIVE6@GMAIL.COM 

NAFIZ FOR head office management 
Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 66463875  or  RAKIBAMIN2DAY@GMAIL.COM 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

SANTARAH FOR FRESH VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37300515  or  MRS.HASSAN811@GMAIL.COM 

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

MOHAMMED MOHSIN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39658326  or  MOHAMMEDZA869@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & 
Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & 
Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

Ahmed Mansoor AlAali B.S.C. Closed - Structural and 
Mechanical Division 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17265509  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AWAL PRINTING PRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  AWALPRES@BATELCO.COM.BH 

AWAL PRINTING PRESS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PRINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  AWALPRES@BATELCO.COM.BH 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

AL SOROOR COMMERCIAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535898  or  INFO@ALSOROORGROUP.COM 

BAHRAIN DALLA FOR FOOD FACTORY CO 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338892  or  BMMR74@YAHOO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SITE INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

YATEEM GULF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PLASTER MAINTENANCE WORKER(BUILDINGS). 
 suitably qualified applicants can contact

 17253397  or  AAYATEEM@BATELCO.COM.BH 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINING CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNING ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

Nidukki Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH 

FIDA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552478  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550880  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com 

ANDRA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33468977  or  SABEEHA@BATELCO.COM.BH 

ABUL 4 COLDSTORS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39302039  or  salahabul18@gmail.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & 
Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  DRAFTSMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading 
& Contracting Co 

has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

Sahari international group w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17777175  or  Sahari-57646@hotmail.com 

HAKEEMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39442011  or  MOHEDH@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

MARAMEESH BARGER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33178878  or  ALROWAIEI5194@GMAIL.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

AREEBA CARS POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

NEXT BRIDGE MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39127813  or  YASSERZAFARALI@GMAIL.COM 

HI TECH PAINT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17414043  or  hitech.bhr@GMAIL.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140087  or  shikkulal@gmail.com 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

HARAA FOR IMPORT & EXPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36112786  or  goldcity147@gmail.com 

ALSEEM BUILDING MATERIALS IMPORT & EXPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17233810  or  ALBOZOOQ@GMAIL.COM  
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الكاظمي أمر بعدم اســتخدام الســاح في ذكرى “ثورة أكتوبر”

االحتجاجات تعود لبغداد واألمن يستعين بمدافع المياه

فـــي  أمـــس  العراقييـــن  آالف  تظاهـــر 
الذكـــرى األولـــى لـ”ثـــورة أكتوبـــر”، في 
تحد لســـلطات بالدهم التي يعتبرونها 
عاجزة عن إصالح األوضاع، ومعالجة 
البطالة وتحســـين الخدمات األساسية 
الفصائـــل  نفـــوذ  تزايـــد  مـــن  والحـــد 

المسلحة الموالية إليران.
وكان األول مـــن أكتوبـــر 2019، موعد 
الشـــرارة األولـــى لالحتجاجـــات، التـــي 
بـــدأت بشـــكل عفـــوي للمطالبـــة بتغيير 

الطبقة السياسية.
واســـتخدمت قـــوات األمـــن العراقيـــة 
مدافـــع الميـــاه وأطلقت الغاز المســـيل 
للدمـــوع باتجاه المحتجين لمنعهم من 
عبـــور حواجـــز علـــى جســـر يـــؤدي إلى 

مبان حكومية.
وكانت قوات األمن قد انتشرت بكثافة 
التـــي  االحتجاجـــات  علـــى  للســـيطرة 
بدأت فـــي الصباح ولمنـــع المتظاهرين 
الـــذي  الجمهوريـــة  جســـر  عبـــور  مـــن 
يـــؤدي إلى المنطقة الخضراء شـــديدة 
التحصيـــن والتـــي تقـــع فيهـــا المبانـــي 

الحكومية والبعثات األجنبية.

أمر بعدم استخدام السالح

احتمـــاالت  االحتجاجـــات  وتفتـــح 
تحـــول  بلـــد  فـــي  واســـعة،  وتوقعـــات 
فيـــه غضـــب جيل شـــاب تظاهـــر العام 
الماضي، لما يوازي حمام دم بعد مقتل 
نحـــو 600 متظاهـــر، وإصابـــة 30 ألفـــًا 

إضافة إلى اعتقال المئات.
وكرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمـــي، أنـــه أمر قـــوات األمن بعدم 
اســـتخدام الســـالح ضـــد المتظاهرين، 
وقـــال الكاظمـــي فـــي كلمـــة تلفزيونية 
مســـاء الســـبت، إنه يعمل على إنصاف 

“شهداء” أكتوبر 2019.
وقد شـــهدت مناطـــق العالوي وجســـر 
السنك وجسر الجمهورية في العاصمة 
 37 إصابـــة  عـــن  أســـفرت  مواجهـــات 
مدنيا، و14 منتسبا بينهم ضابط برتبة 

عقيد وآخر برتبة مالزم أول، بحســـب 
ما أفاد مصدر أمني.

كمـــا أوضـــح أن معظـــم اإلصابـــات في 
صفـــوف المدنيين نجمـــت عن العصي 
مكافحـــة  قـــوات  تســـتخدمها  التـــي 
الشـــغب، فيمـــا كانـــت أغلـــب إصابـــات 
عناصر األمن ناجمة عن الحجارة التي 

رماها المتظاهرون.
وفي وقت ســـابق عمـــدت قوات األمن 
إلى اطالق الغاز المســـيل للدموع على 
جســـر الجمهوريـــة وســـط بغـــداد، كمـــا 
منعـــت المتظاهريـــن مـــن عبـــور جســـر 

الشهداء.
األمنيـــة  القـــوات  دعـــت  حيـــن  فـــي 
المتظاهريـــن إلى عدم الســـماح لبعض 
المحسوبين عليهم في ساحة التحرير 
برمي الحجارة والقناني الحارقة على 
عناصر األمـــن، مؤكدة التزامها بحماية 

التظاهرات والتعامل المهني معها.
بـــدوره، حـــث وزيـــر الداخليـــة، عثمان 
التعـــاون  إلـــى  المتظاهريـــن  الغانمـــي، 
مـــع القـــوات األمنيـــة في الكشـــف عن 
المندســـين، مؤكـــدًا فـــي الوقـــت عينه 
علـــى أهميـــة حمايـــة المتواجديـــن في 

ساحات التظاهر.

اعتقال متظاهر “حدث”

العـــام  القائـــد  باســـم  الناطـــق  وأفـــاد 
رســـول  يحيـــى  المســـلحة  للقـــوات 
باعتقـــال متظاهر “حدث” كان يســـعى 
الفتعال أعمال شغب بين المتظاهرين 
والقـــوات األمنية قرب منطقة العالوي 
وســـط العاصمـــة العراقية. كما كشـــف 
الناشـــطين  أحـــد  منـــزل  تعـــرض  عـــن 
فـــي البصـــرة إلـــى اســـتهداف، معتبـــرًا 
أن هـــذا يأتـــي لمحاولة بعـــض الجهات 
ســـلمية  الـــال  نحـــو  التظاهـــرات  جـــر 
وإربـــاك الوضع األمني فـــي المحافظة 
ينبـــض..  العـــراق  جنـــوب  الجنوبيـــة. 
مســـتعيدا حراكه وكانت 9 محافظات 
جنـــوب البـــالد شـــهدت أمـــس إحيـــاء 
لذكـــرى “ثـــورة أكتوبـــر”، حيـــث توافـــد 
فـــي  التظاهـــر  ســـاحات  إلـــى  اآلالف 
مختلـــف المـــدن ال ســـيما فـــي ســـاحة 
الحبوبـــي فـــي الناصريـــة. ونـــزل آالف 
العراقييـــن فـــي تحد لســـلطات بالدهم 
التـــي يعتبرونهـــا عاجـــزة عـــن إصـــالح 
األوضـــاع ومعالجة البطالة وتحســـين 
الخدمات األساســـية والحـــد من تزايد 
المواليـــة  المســـلحة  الفصائـــل  نفـــوذ 
إليـــران. وأكـــد أحـــد المتظاهريـــن مـــن 
أحـــد  تعـــّد  التـــي  الناصريـــة  مدينـــة 

المعاقـــل الرئيســـية لالحتجاجـــات “ما 
زلنـــا مصريـــن علـــى مواجهـــة التســـلط 
والفســـاد من أجل تغييـــر الوجوه التي 
تدير زمام األمور من فشل إلى فشل”. 
كمـــا قـــال “نريد حـــل البرلمـــان واجراء 
انتخابات شـــفافة وحصر الســـالح بيد 

الدولة ومحاكمة قتلة المتظاهرين”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي 
الـــذي وصـــل لمنصبـــه علـــى أمـــل إنقاذ 
البلـــد مـــن التدهـــور، أنـــه أمـــر قـــوات 
األمـــن بعـــدم اســـتخدام الســـالح ضـــد 
المتظاهريـــن، لكن هذا األمر يعد صعبا 
للغايـــة في بلد عاش صراعات وحروبا 

متالحقة منذ 4 عقود.
كمـــا تواصـــل جماعات مســـلحة فرض 
نفوذهـــا فـــي هـــذا البلـــد الـــذي تنتشـــر 
فيه األســـلحة وفصائل تتحدى سلطة 
فـــي  وأحيانـــًا  البـــالد،  فـــي  الحكومـــة 
المنطقـــة الخضـــراء المحصنـــة وســـط 

بغداد.
يذكـــر أنه في األول مـــن أكتوبر 2019 
اشتعلت الشرارة األولى لالحتجاجات 
التـــي بـــدأت بشـــكل عفـــوي للمطالبـــة 
بتغييـــر الطبقة السياســـية في العراق، 
 25 فـــي  واســـع  بشـــكل  توســـعت  ثـــم 

أكتوبر، وعمت معظم المحافظات.

بغداد - وكاالت

جانب من االحتجاجات العراقية 

نابلس - وكاالت

شّيع العشـــرات، أمس األحد، جثمان 
بعـــد  استشـــهد  فلســـطيني  شـــاب 
تعرضه العتـــداء بالضرب من قوات 
إســـرائيلية، شـــمالي الضفـــة الغربية 
المحتلـــة. وأفادت تقارير، أن موكب 
تشـــييع جثمان الشـــاب عامر صنوبر 
)18 عاما( انطلق من أمام مستشـــفى 
النجـــاح فـــي مدينـــة نابلـــس، باتجاه 
قرية “يتما” )شمال( إذ تقطن عائلته.

الشـــهيد  جثمـــان  المشـــيعون  ولـــف 
“صنوبر” بالعلم الفلســـطيني، ورددوا 
هتافات تطالب بالقصاص من جرائم 
االحتـــالل. وبعد إلقاء نظـــرة الوداع 

األخيرة عليه، أدى المشـــيعون صالة 
الجنـــازة على الجثمان، وتم مواراته 

الثرى في مقبرة القرية.
الشـــاب  استشـــهد  األحـــد،  وفجـــر 
“صنوبر”، إثر االعتداء عليه بالضرب 
بأعقـــاب بنادق جنـــود إســـرائيليين، 
وسط الضفة، حسب بيان للخارجية 
الفلســـطينية.وطالب البيان، بإجراء 
تحقيـــق دولي فـــي “جريمـــة إعدام” 
تـــم  أنـــه  الشـــاب صنوبـــر. وأوضـــح 
بعـــد  الفلســـطيني  الشـــاب  “إعـــدام” 
“االعتـــداء عليه والتنكيل به وضربه 

بأعقاب البنادق”.

تشييع شاب فلسطيني اغتالته قوات إسرائيلية

الخرطوم - سونا

أعلنت وزارة الخارجية الســـودانية 
بيـــن  مشـــتركا  اجتماعـــا  أن  أمـــس 
ســـيعقد  وإســـرائيل  الســـودان 
لبحـــث  المقبلـــة”  “األســـابيع  فـــي 
أفـــق التعـــاون. وقالـــت الخارجيـــة 
السودانية في بيان إّنه تم “االتفاق 
علـــى أن يجتمع وفدان من البلدين 
للتفـــاوض  المقبلـــة  األســـابيع  فـــي 
للتعـــاون  اتفاقـــات  إبـــرام  حـــول 
والتجـــارة  الزراعـــة  مجـــاالت  فـــي 
ومواضيـــع  والطيـــران  واالقتصـــاد 

الهجرة وغيرها”.
وأكـــدت الخرطـــوم الجمعـــة تطبيع 

عالقاتهـــا مع اســـرائيل و”إنهاء 
حالة العداء بينهما”.

وأكـــد بيـــان الخارجية 
اتفقـــا  البلديـــن  أن 
العمل المشترك  “على 

لبناء مســـتقبل افضل، 

ولدعم قضية السالم في المنطقة”.
مـــع  العالقـــات  تطبيـــع  ويحمـــل 
فعقـــب  كبيـــرة.  رمزيـــة  الســـودان 
حـــرب 1967 التـــي احتلـــت خاللها 
إســـرائيل الضفـــة الغربيـــة والقدس 
أغلـــب  اجتمـــع  وغـــزة،  الشـــرقية 
الزعمـــاء العرب في قمة بالخرطوم 
حيـــث تبنـــوا قـــرارا يعـــرف باســـم 
“الـــالءات الثـــالث”، وهـــي ال صلـــح 
وال اعتـــراف وال تفاوض مع الدولة 

العبرية.
وفي فبرايـــر الماضـــي، عقد رئيس 
االنتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس 
الســـوداني الفريق عبد الفتاح 
رئيـــس  مـــع  لقـــاء  البرهـــان 
اإلســـرائيلي  الـــوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو في 

أوغندا.

السودان وإسرائيل يعقدان اجتماعا مشتركا

بروكسل - وكاالت

نّدد وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل، أمس 
األحـــد بتصريحات الرئيس التركي رجـــب طيب إردوغان 
ضـــد نظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون، معتبـــًرا أنها “غير 
مقبولة” ودعا أنقرة إلى “وقف دوامة المواجهة الخطيرة”.

وكتب بوريل في تغريدة “تصريحات الرئيس رجب طيب 
إردوغـــان ضـــد الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون غيـــر مقبولة. 

دعوة لتركيا إلى وقف دوامة المواجهة الخطيرة هذه”.
وكان إردوغان قال السبت إن ماكرون يحتاج إلى “فحص 
صحته العقلية” بســـبب ســـلوكه تجاه المسلمين. ورًدا على 
ذلك، اســـتدعت فرنسا ســـفيرها لدى اسطنبول إلى باريس 
“للتشـــاور”.وجّدد إردوغـــان أمس دعوتـــه لماكرون لفحص 
صحتـــه العقليـــة. وذكـــر بوريـــل أيًضـــا باجتمـــاع المجلـــس 
األوروبـــي مطلـــع أكتوبر في بروكســـل الذي حـــاول خالله 

قادة االتحاد األوروبي تهدئة التوتر مع الرئيس التركي.
وتعّهدوا بتحســـين التنســـيق فـــي بعض المســـائل وبإعادة 
إطـــالق االتحاد الجمركي في حال أوقفـــت تركيا عمليات 
التنقيـــب غيـــر القانونيـــة فـــي الميـــاه القبرصيـــة. وحذرت 
رئيســـة المفوضيـــة األوروبيـــة أورســـوال فـــون ديـــر اليين 

مـــن أن “فـــي حـــال واصلت أنقـــرة أعمالهـــا غيـــر القانونية، 
سنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا”.

واعتبـــر بوريل أن “خالصات المجلس األوروبي تتضمن 
عرًضـــا حقيقًيا إلنعاش عالقتنا” مضيًفـــا “لكن ينبغي أن 
تكـــون هنـــاك اإلرادة السياســـية للســـلطات التركية على 
هذه األجندة اإليجابية. في خالف ذلك، ســـتكون تركيا 

معزولة أكثر”.

 جوزيب بوريل

دعــت أنقــرة إلــى “وقــف دوامــة المواجهــة الخطيــرة”
أوروبا ترفض تصريحات إردوغان ضد ماكرون

عدن - الحدث.نت

كشـــف تقريـــر حكومـــي حديث عـــن تزايـــد انتهـــاكات ميليشـــيا 
الحوثـــي االنقالبيـــة، فـــي أمانـــة العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء ضد 

العملية التعليمية.
ووثـــق التقريـــر الصـــادر عـــن مكتب حقـــوق اإلنســـان )حكومي(، 
أمانـــة  فـــي  التعليـــم  بحـــق  الحوثيـــة  الميليشـــيات  اعتـــداءات 
العاصمـــة، والتـــي بلغت نحو 8140 انتهاًكا خـــالل عام واحد من 

الفترة )5 أكتوبر 2019 حتى 4 أكتوبر 2020م(.
كمـــا أفاد أنه خالل 6 ســـنوات منذ ســـيطرة الميليشـــيات مارس 
الحوثيون فيها كل أشـــكال القتل والتجويع والتدمير والتعذيب 
والنهـــب وتعطيل حركـــة الحياة بالكامـــل، وتحديدا في صنعاء. 
وأوضـــح أن انتهـــاكات الميليشـــيات بحـــق التعليـــم فـــي أمانـــة 
العاصمـــة تمحورت حول عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، 
إلى عمليات الفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين وتغيير المناهج 
وخصخصـــة المـــدارس وفعاليـــات وأنشـــطة تطييـــف التعليـــم. 
إلـــى ذلك، ذكـــر التقرير الصـــادر بعنـــوان “التعليم بيـــن التجريف 
والتطييـــف”، أن ميليشـــيات الحوثـــي تجـــاوزت كل وصف فيما 
ترتكـــب من جرائم بحق الشـــعب اليمني، بمـــا فيه من اعتداءات 
علـــى العملية التعليمية والمعلمين، داعًيا الجهات المعنية داخلًيا 

وخارجًيا إلى الوقوف بجدية أمام هذه االنتهاكات الجسيمة.
وبحسب التقرير تعمل ميليشيا الحوثي على عملية تجريف في 
أوســـاط المـــدارس والتي تمثلت في تجنيد األطفال، ما تســـبب 
بخـــروج مليونـــي طفل خـــارج التعليم. كما أشـــار إلـــى أن الكثير 
من اآلباء يخشـــون على تجنيد أوالدهم من قبل الميليشيات ما 
جعلهم يخشـــون من ذهاب أبنائهم للمدارس حتى ال تستقطبهم 

الميليشيات وتزج بهم في جبهات القتال.

 8140 انتهاًكا خالل عام واحد

عمليــات فصــل وقتــل والتعســف الوظيفــي للمعلمين
تقرير يكشف انتهاكات للحوثيين بتجنيد األطفال

باكو - رويترز

تبادلت كل من أذربيجان وأرمينيا، 
بتكـــرار  االتهامـــات  األحـــد،  أمـــس 
القصف على كل منهما، على الرغم 
من إعـــالن الطرفين اســـتعدادهما 
لالتفاق على تســـوية حـــول إقليم 

كاراباخ المتنازع عليه.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  فقـــد 
األذربيجانيـــة أن أرمينيـــا قصفـــت 
مناطـــق ســـكنية أذربيجانيـــة فـــي 
أغـــدام وتارتـــار واغجابـــادي. فـــي 
حيـــن اتهمـــت وزارة الدفـــاع فـــي 
أذربيجـــان  االنفصالـــي  اإلقليـــم 
بقصـــف مواقع لقواتها، ما أدى إلى 
مقتـــل 11 وارتفـــاع الحصيلـــة منذ 
اندالع القتال في سبتمبر الماضي 

إلى 974.
أتـــى ذلـــك، بعـــد أن أعربـــت باكـــو 
اســـتعدادهما  عـــن  ويريفـــان 
إلـــى  الوصـــول  بغيـــة  للتفـــاوض 

باســـم  المتحدثـــة  وأعلنـــت  حـــل. 
رئيـــس الـــوزراء األرمينـــي نيكول 
باشينيان، بحســـب ما نقلت وكالة 
ارمنبرس الرسمية استعداد بالدها 
لتسوية سلمية لنزاع كاراباخ على 
أســـاس التنـــازالت المتبادلة، وفي 
إطار الرئاســـة المشتركة لمجموعة 

مينسك.
بدوره، أكد الرئيـــس األذربيجاني، 
إلهام علييف، في مقابلة مع شبكة 
“فوكـــس نيوز”، أن بالده مســـتعدة 
لالتفاق على وقف إطالق النار في 

كاراباخ.

أرمينيا وأذربيجان مستعدتان للتسوية في كاراباخ
عمان - أف ب

أعلن رئيس خليـــة األزمة المتعلقة 
بوبـــاء كورونـــا فـــي األردن العميـــد 
مـــازن الفرايـــة أمس إعـــادة فتح 4 
معابـــر حدودية مع المملكة العربية 
والضفـــة  واســـرائيل  والســـعودية 
مـــن  اعتبـــارا  المحتلـــة  الغربيـــة 

الخميس.
وقـــال الفرايـــا في مؤتمـــر صحافي 
إن “الحكومة اتخذت قرارا باألمس 
بإعـــادة تنظيـــم حركة المســـافرين 
المنافـــذ  بعـــض  عبـــر  والشـــاحنات 
الحدوديـــة البرية اعتبـــارا من يوم 

الخميس المقبل”.
وأوضـــح أن “المعابر الحدودية 

المركـــزان  هـــي  المعنيـــة 
العمـــري  الحدوديـــان 
)مـــع  والمـــدورة 
ومعبـــرا  الســـعودية( 
جســـر الشـــيخ حســـين 

وجسر الملك حســـين )مع األراضي 
الفلسطينية وإسرائيل(”.

وبالنسبة لمعبر العمري، قال الفراية 
حركـــة  باســـتقبال  “سيســـتمر  إنـــه 
ســـائقي  مـــن  وســـيطلب  الشـــحن، 
الشـــاحنات إجراء فحص )بي ســـي 
آر( قبـــل 5 أيـــام مـــن قدومهـــم إلـــى 
المملكـــة، إذ ســـيتم وقـــف الحجـــز 
الشـــاحنات  لســـائقي  اإللزامـــي 
)بـــي ســـي  لفحـــص  وســـيخضعون 
آر( ثـــان بالمركز الحـــدودي على أن 

يعقبه حجر منزلي لمدة أسبوع”.
وأوضـــح إنـــه “فـــي حـــال تبينـــت 
إصابة أي منهم فسيتم اللجوء 
إلى العـــزل المنزلي أو النقل 
إلـــى المستشـــفى اعتمادا 
الوضـــع الصحي  علـــى 

للشخص المصاب”.

األردن يعيد فتح المعابر مع السعودية وإسرائيل

لبنان: حرائق جديدة 
بمناطق مختلفة

بيروت - روسيا اليوم

شــهــد لــبــنــان، أمـــس األحــــد، سلسلة 
مختلفة،  مناطق  فــي  الــحــرائــق  مــن 
البحرية،  لألعشاب  محميات  طالت 
وبساتين لألشجار المثمرة، وامتدت 
لتقترب من المباني السكنية. وعملت 
ــاء فـــي الـــدفـــاع  ــفــ فــــرق فــــوج اإلطــ
حريق  إخماد  على  اللبناني،  المدني 
كبير، شب في محمية صور، الواقعة 
عند المدخل الجنوبي البحري لمدينة 
النيران  التهمت  إذ  البحرية،  صــور 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن األعــشــاب 

البحرية.
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المساءلة عن األخطاء الطبية
حســـنا فعلـــت وزارة الصحـــة باســـتجابتها الســـريعة لقضيـــة التوأميـــن 
وإحالتهـــا للتحقيـــق العاجـــل، وأعتقـــد أّن إخضـــاع المعنييـــن للتحقيـــق 
اإلجـــراء الطبيعي ومحاســـبتهم وفقا للقانون واألنظمـــة، فالحفاظ على 
صحة وســـامة اإلنسان مســـألة ال يجب االســـتهانة بها، ووزارة الصحة 
تضع في قائمة أولوياتها تقديم خدمات متميزة، ومن هنا فإّن الواجب 
أن ال تهتز ثقة المواطن بما يتلقاه من خدمة طبية في كل المستشفيات 

والمراكز الصحية.
األخطاء الطبية ليست محصورة بدولة بذاتها، لكن الذي يشيع في نفس 
اإلنســـان األمـــن والطمأنينة أن يخضع المقصرون إلـــى التحقيق العادل، 
وقد يزعم البعض أّن األخطاء الطبية ليست ظاهرة شائعة، بيد أّن خطأ 
طبيـــا قد يحيل حياة اإلنســـان إلـــى جحيم وربما قد تذهـــب حياته إلى 
األبد، والذي يجب التنبيه إليه والتشديد عليه في ذات الوقت أّن الخطأ 
الطبـــي ليس مســـألة قضاء وقدر ال يمكـــن االعتراض عليهـــا، بل نتيجة 
تقصيـــر وإهمـــال، وكان بودنـــا لـــو أّن وزارة الصحة وضعت اشـــتراطات 
طبيـــة دقيقة لمن تنوي إلحاقهم بالحقل الطبّي. الملفت أنه في األعوام 
األخيرة انتشـــرت العيادات الطبية بشـــكل خرافي، وال نشك أّنها ظاهرة 
إيجابيـــة ذلـــك أنه من المفترض تحســـين ما تقدمه مـــن خدمات، إال أن 
الذي يبدو جليا أّن خدماتها ال ترقى إلى المتسوى المأمول وكأّن الدافع 

من قيامها هو الربح المادي.
كم نتمنى لو أّن وزارة الصحة تصدر إحصاءات سنوية حول المتضررين 
مـــن األخطاء الطبية أســـوة ببعـــض الـــدول العربية الشـــقيقة بإصدارها 
تقريرا ســـنويا مفصا باألخطاء الطبيـــة وإحصاءات أخرى إدانة بالحق 
العـــام، إضافة إلى المعروضة على الطب الشـــرعي العـــام وعلى الهيئات 
الصحيـــة. لـــو أّن مثل هذا اإلجـــراء متبع لدينا أليـــس ممكنا أن يحد من 
األخطاء الطبية من جهة ومن الجهة األخرى سيشـــعر المواطن باألمان 

أثناء مراجعته العيادات الطبية؟
من المسائل غير القابلة للجدل أّن األخطاء الطبية من الممكن أن تقع  «

حتى في الدول المتقدمة طبيا، لكّن الفارق أنه من يقترف الخطأ تتم 
محاسبته وفقا لألنظمة وهذا ما يطمح إليه كل فرد مّنا.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

سارقو التاريخ... سرقة بالد فارس
التاريخ والحقائق كلها تؤكد لنا أنه عندما قام آل البيت عليهم الســـام، 
وصحابة النبي العظيم، وبقية القبائل العربية بنشـــر هذا الدين، لم يكن 
هدفهـــم أبـــدا أن يتاجروا به، كما يفعل مســـيح إيـــران الدجال اآلن، ولم 
يكن هدفهم استخدام الدين كمطية إلعاء العرق والتستر بالدين لغزو 
البلـــدان، كمـــا فعـــل العثمانيون لقطـــاء المغـــول، ولم يســـتخدموا الدين 
لاســـتعاء على الكرد واألرمن واليونان والبلغار وبقية أعراق قوقازيا، 
كما يفعل مسيح األناضول الدجال اآلن، بل كان هدف العرب المسلمين 

نشر الدين ألنهم يؤمنون بأنهم شعب هللا المؤتمن على نشر رسالته.
وعندمـــا أعمى هللا كســـرى بالتصادم مع العرب المســـلمين كانت معركة 
القادســـية التي انتهى فيها حكم الفرس لألبد، وانتهت أســـطورة الدولة 
الكســـروية نهائيا، واستوطن العرب المسلمون باد فارس، وأصبح أهل 
فارس يعتزون بالعروبة، فاســـتعربوا وتطورت أحوالهم في ظل الدولة 
األمويـــة والعباســـية، حتى أصبحـــت باد فـــارس عربية الهويـــة واللغة 

والتاريخ والحضارة.
وظلت باد فارس عربية حتى بدأت الروح العنصرية الشـــعوبية القذرة 
التـــي أشـــعلها صعاليـــك بعـــض القبائـــل الهمجيـــة األذريـــة والتركمانيـــة 
والكرديـــة تدب في مختلف أرجاء فـــارس، حتى جاء العنصري الكردي 
إســـماعيل الصفوي، وقام ببث الروح الفارسية المقبورة وأعاد إحياءها 
وإحياء تاريخ المجوس وأعيادهم ومناسباتهم، وعمل على غرسها في 
عقـــول ونفـــوس القبائل الهمجيـــة وقطاع الطرق والرعـــاع الذين قربهم 
إليـــه، ليكونـــوا نواة الفارســـية الجديـــدة، بهدف القضاء علـــى كل ما هو 
عربـــي، ومحاولة مســـح التاريـــخ والهويـــة والحضارة العربيـــة في باد 

فارس، وقد كان له ذلك.

ومع مرور األيام انتشرت الروح الفارسية الجديدة تارة بالترغيب وتارة  «
بالترهيب وأخرى ثالثة بالقتل والتهجير، وتم حرق الكتب والمؤلفات 

والعلوم التي سطهرها العرب، وتزامن ذلك مع االحتالل العثماني القذر 
لألمة العربية المسلمة عام 1517. وبهذا، تمت سرقة الهوية العربية 

والتاريخ العربي والحضارة العربية لبالد فارس وضياعها من يد العرب 
المسلمين. وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

عظمة الذات المحمدية 
حريـــة الرأي والتعبير في نظر الرئيس الفرنســـي ماكرون هي إعادة 
نشـــر الرسوم المسيئة للرســـول صلى هللا عليه وسلم، ومن البديهي 
أن يقـــول ذلـــك كونـــه اليفقه الفـــرق بيـــن الحرية واحتـــرام األديان، 
وشـــوكة التخلف مغروســـة في قلوبهم، مجتمعات ال تعرف احترام 

اآلخر وانما تنادي به فقط كجزء من الكماليات.
يقول المفكر عباس محمود العقاد في كتابه “ما يقال عن اإلســـام” 
“تلـــك عظمة الـــذات المحمديـــة، عظمة الشـــخصية التي اســـتحقت 
مـــن هللا أن يجعـــل فيها رســـالته كما جاء فـــي الكتـــاب المبين، ولن 
يستطيع مفكرو الغرب أن يتخلصوا من مألوفات التاريخ ومناوراته 
التقليديـــة إال أن يدركـــوا کیـــف جـــاوزت هـــذه العظمـــة كل مألوف، 
وكيف استطاعت بوحيها اإللهي مع وحيها اإلنساني أن تكسب تلك 
المكانة العليا بين أصحاب األقطاب، كل منهم يضيق به أفق اإلكبار 

واإلعجاب”.
إن الرســـالة التي انتشـــرت على أكتاف العرب والمسلمين وبدمائهم 
وشـــهدائهم، هي الرســـالة الســـماوية الوحيدة التي كتب لها الخلود 

والبقـــاء، والقـــرآن الـــذي نـــزل باللغـــة العربيـــة هـــو الكتـــاب الوحيـــد 
الســـماوي الذي نجا من التزوير والتحريف ألن هللا هو الذي حفظه، 
وكل الرســـاالت السماوية الســـابقة انتهت تقريبا بانتقال الرسل إلى 
الرفيـــق األعلـــى، ما عدا الرســـالة المحمدية التـــي مازالت حتى اآلن 

باقية بفضل هللا، ثم بفضل المنافحين عنها والداعين إليها.
الغربيـــة  المجتمعـــات  تدهـــور  عـــن  تعبـــر  ماكـــرون  إن تصريحـــات 
المشدودة إلى األرض بالعنصرية وكره اإلسام والمسلمين، وبطان 
وســـخف كل مـــا يتفوهون به عن اإلســـام أمامنا، فهـــم جميعا بلغوا 
ذات المســـتوى من محاربة اإلســـام، ولم يستطع أي منهم أن يصل 
ببصـــره وعقلـــه إلـــى عظمـــة اإلســـام وعمق رســـالته، وكيـــف أذهل 
المســـلمين المؤرخيـــن بفتح كل هـــذه الرقعة الكبيرة مـــن العالم في 

أقل من قرن.
من أكثر األمور إثارة للسخرية تحدث فرنسا عن اإلنجازات التي حققها  «

اإلنسان الفرنسي من تقدم علمي وتكنولوجي، في الوقت الذي يعيش 
فيه بال طريق أو هدف وشعور عميق باليأس والضيق واالضطرابات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لقـــد شـــكل المربـــون على مـــر الســـنين الدعامة األهـــم التي خرجـــت أفواجا 
مـــن المبدعيـــن والقيادييـــن، فلم يقتصر دورهـــم على تقديـــم المحتوى إلى 
المتلقيـــن بصفتهم محاضرين، بل تجاوزوا ذلـــك بتمثلهم الخصال الحميدة 
والقـــدوة والنموذج والصفات الكريمة، حيث وثق بهم المجتمع وأســـند لهم 

مهمة إعداد وتكوين األجيال.
يقـــول نيكـــوالي ريريـــخ “دور المربـــي فـــي إعـــداد الجيـــل الفتي يفـــوق دور 
رجال السياســـة، لقدرته على تغيير قناعاتهم وآرائهم في الدولة والمجتمع، 
والتأثيـــر فـــي مشـــاعرهم وأحاسيســـهم”، نعـــم... ال يمكننـــا أن نتحـــدث عن 
التربيـــة دون أن نتحـــدث عن المربـــي والدور المهم الذي يقـــوم به، فللمربي 
من الفضائل ما ال يمكن عده، وله من اإلشعاع والنفوذ األدبي ما يجعل منه 

مثاال يحتذى به.
وعندما تتساءل األجيال المتعاقبة عن السر الذي صنع هذه المكانة الكبيرة 

للمربين في المجتمع، فإن المتخصصين في شـــؤون التربية يشـــيرون دائما 
إلـــى الصفـــات العظيمـــة للمربين التـــي جعلتهم منـــارات يهتدي بهـــا النشء، 
حيـــث كانـــوا علـــى جانـــٍب عظيم مـــن الُخلـــق الحســـن، والخصـــال الجميلة، 
والفعال الكريمة، وتحلوا بالفضيلة، وحسن السيرة، والمعاملة الطيبة، حتى 
ا بإيجاد جو يمارس فيه الطاب  ا وأخاقيًّ ا وســـلوكيًّ أّثروا في طابهم علميًّ

حرية التعبير والتفكير ومبادئ الحوار والنقاش.
نقطة أخيرة «

لقـــد كانـــت األدوار المهمـــة التـــي اضطلـــع بهـــا المربـــون علـــى مـــدى الحقب 
الفائتـــة تنطلـــق من كثـــرة االطاع والقـــراءة والبحث الذي اتخـــذوه منهجا 
لهـــم، وابتعادهم عـــن التعصب وقبولهـــم النقد البناء من أبنائهـــم الطلبة، بل 
وتشـــجيع قدراتهم الوجدانية والعقلية، حيث كان الهدف األسمى لهم خلق 

قادة مستنيرين وتخريج أفواج من المبدعين.

Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

خلق قادة مستنيرين وتخريج أفواج من المبدعين

تفيـــض الشـــريعة الســـمحاء بالحلـــول الناجعة والبدائـــل االســـتباقية ألّي من 
المشكات التي قد تواجه هذا التجمع البشري الصغير المسمى “األسرة”، حتى 
َبَقْت محور اهتمامها البالغ بشـــامل العاقات، وترسّخ مرتكز رعايتها الدقيقة 
بعميـــق تأثيـــر التفاعـــات فـــي دائرة الظـــروف المحيطـــة التي تحـــرص على 
اســـتمرارية هذا الّتجمع وديمومة بنائه الرصين، بعد أْن شـــّرع الدين الحنيف 
ســـبيل الطـــاق “ملجأ” مبنّيـــًا على محتمـــل الُمتغّيرات ومخصـــوص الظروف 
التـــي تتمحـــور حولهـــا حضانة الطفـــل كمعيار وثيق يشـــمله بإطـــاره الحياتي 
وبســـياج أمانـــه االجتماعي حينما تنســـد مناســـم اآلفـــاِق اإليجابّيـــة الداعمة 
الستمرار العاقة الزوجية المقدسة بين أّمه وأبيه وفق انسجام متجانس مع 

احتياجاته البيولوجّية والنفسّية والعاطفية والتربوّية المتشعبة.
جاء تشـــريع الحضانة، واحدا من تلك االستشـــرافات المحضة التي ســـاعدت 
علـــى التخفيـــف مـــن وطـــأة اآلثـــار الُمترّتبة عـــن أّي تغيير في ديمومة مســـار 
الحيـــاِة األســـرية التـــي يعيـــش فـــي كنفهـــا الطفـــل الصغيـــر، وما ينعـــم به من 
حمايـــة لمصالحه، ورعايـــة بصحته، وتدبير ألموره، ودفاعـــًا عن كينونته في 
فلك ذلك المحيط األســـري المنتفي لإلضرار بالحقوق أو التعريض باألخطار، 
مـــاِن والمكاِن على َتعـــّدد وجوه تلـــك الحماية والحفظ  بمـــا َيليـــُق بظروف الزَّ
والرعايـــة والتدبيـــر التـــي ألمحت إليِها الِفطرة الســـليمة، فينعـــدم فيها ضياع 

الحقـــوق وُيتجّنـــب منها إلحاق األذى في حالة وجوبهـــا – أي الحضانة - على 
الحاضـــِن وجـــوَب كفايـــٍة إذا ما نازعُه علـــى المحضون ُمنازع، ومـــا قد تنتهي 
بـــه إلـــى التمييـــز أو االختيار، وما يحفـــظ له صاح األمر بيـــن والديه دون أْن 
ُيهَلـــَك حّقـــه عند افتراقهما أو أحدهما موتًا أو طاقًا بعد “وجوب” تقديم األّم 
علـــى األب في توّلـــي الحضانة لعّلة الرفق واألمان واألمانـــة والعقل واألهلية 
والقدرة على شـــؤونه. فيما عدا ذلك، يظهر تصاعد منســـوب حاالت إســـقاط 
حضانة األّم عن محضونها ومنحها لألب إزاء حوادث مؤسفة حسب ما َشِهَد 
به بعض القراء، وتســـّببت في منازعاٍت يدفع ثمن تداعياتها الســـلبية فلذات 

األكباد حينما انتفى قصر حّق الحضانة على األّم ال سوى.
نافلة: «

إعـــاء لغـــة التفاهم بين الطليقين، ســـاعد على إزالة اللبس الُمســـتهجن حين 
ُطّعمـــت الكثيـــر مـــن قوانين األحوال الشـــخصية في العديد من بلـــدان العالم 
العربي واإلســـامي، بنصوص متوافقة “تشريعًا” على مبدأ الرعاية المشتركة 
للمحضـــون فـــي حّقـــي الحضانـــة والوصاية بعـــد أْن ظـــّل الطليق لُِمَدٍد أشـــبه 
بموظـــف عند طليقته؛ يتولى شـــؤون الدفع وتوفيـــر المؤونة فقط، بعيدًا عن 
مشـــاركته فـــي تربية فلذات كبده أو حتى رؤيتهم فـــي أحايين كثيرة نتيجة 

حاالت شابها العناد واالنتقام واإلجرام في حّق الطفولة!.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“الحضانة”... حيَن ُتنتزع!
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أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال 
اإلنســانية وشــئون الشــباب، بالفــوز الجديد الــذي حققه فريــق باريس أف 
ســي بشــعار “فيكتوريــوس البحريــن” فــي الــدوري الفرنســي لكــرة القــدم 
ألندية الدرجة الثانية على حساب فريق شاتورو بهدفين مقابل هدف في 

األسبوع الثامن من الدوري.

 وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
بمواصلة  ســعــادتــه  عــن  خليفة  آل 
بعد  العام  الترتيب  صــدارة  الفريق 
الـــدوري، مبينًا  8 جــوالت من  ختام 
القمة  على  الحفاظ  أن  إلــى  ســمــوه 
ــى الـــمـــزيـــد مــــن الــجــهــد  ــ يـــحـــتـــاج إلـ
الهدف  تحقيق  أجــل  من  والمثابرة 

المنشود الذي وضعته إدارة النادي.
 وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
يتصاعد  الفريق  مستوى  أن  خليفة 
ــاراة إلــــى أخـــرى  ــ ــب لــأفــضــل مـــن مــ

التي  الــبــارزة  الــجــهــود  نتيجة  وهــو 
والدعم  للفريق  الفني  الجهاز  يبذلها 
الالمحدود الذي تقدمه إدارة النادي 
للفريق، مؤكدًا سموه إلى أن الفترة 
القادمة ستكون أكثر أهمية والبد أن 
المستويات  تحقيق  الفريق  يواصل 

المميزة لمواصلة حصد النقاط.
 واســتــطــاع فــريــق بــاريــس أف سي 
من  البحرين”  “فيكتوريوس  بشعار 
ــد عــلــى حــســاب  تــحــقــيــق فـــوز جــدي
ــل هـــدف،  ــاب ــورو بــهــدفــيــن مــق ــ ــات شــ

سجلهما غايتان الورا من ركلة جزاء 
فــي الــدقــيــقــة 20 والعــــب شــاتــورو 
سيسي بالخطأ في مرمى فريقه في 

الدقيقة 31.
 وغـــرد فــريــق بــاريــس أف ســي في 
ــدوري رافــعــًا رصــيــده إلى  صـــدارة الـ
حقق  مــواجــهــات،   8 مــن  نقطة   19
في  وتــعــادل  مباريات،   6 في  الفوز 
واحدة وخسر مثلها، وبفارق 5 نقاط 
عن أقرب منافسيه فرق تروا وكان 

ونيوز الذين يمتلكون 14 نقطة.
بـــاريـــس أف ســـي في   وســيــلــتــقــي 

يوم  كان  فريق  مع  القادمة  مباراته 
الحالي  أكــتــوبــر   31 ــقــادم  ال السبت 

من  التاسعة  الجولة  حساب  ضمن 
الدوري الفرنسي.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

ناصر بن حمد: دعم اإلدارة ومثابرة الالعبين وراء الفوز الجديد

لقطة لفريق باريس أف سي 
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التعاقد مع  الــذي طلب  العين اإلمــاراتــي  النجمة عــرض  نــادي  رفــض 
العب منتخبنا الوطني لكرة اليد علي عيد.

وكان الفريق اإلماراتي قد خاطب نظيره النجماوي بشكل رسمي قبل 
أيام قليلة كما انفرد به “البالد سبورت”، يبدي فيه رغبته انضمام عيد 

وتمثيل صفوفه لموسم كامل بنظام الالعب المقيم.
أن  ســبــورت”  “الــبــالد  عليها  تحصل  التي  المعلومات 

رفض النجمة يكمن حول صيغة الالعب المقيم 
وما يسببه من مشاكل، وبهذا سيبقى الدولي 
بصفوف “الرهيب” الذي أمضى له عقًدا لمدة 

المقبلة  المرحلة  ثالثة مواسم، وسيمثله في 
مجرى  تغير  قــد  أمــــوًرا  اســتــجــدت  إذا  إال 

مشوار الالعب.
الــدولــي  أســهــم العبنا  وارتــفــعــت 

عــــــــيــــــــد فــــي 
الـــــــفـــــــتـــــــرة 
الحالية بعد 

ت  يا لمستو ا
فريق  مع  بها  ظهر  التي  المميزة 
مـــضـــر الــــســــعــــودي وتــحــقــيــقــه 
النخبة،  وكأس  الكأس  لبطولتي 
ــبـــل ذلــــك تـــواجـــد بـــالـــدوري  وقـ

اإلماراتي بقميص النصر.

عرض العين اإلماراتي لعلي عيد مرفوض

دعيج بن سلمان: انعكاسات واسعة من االتفاقية على مواصلة تطور الفروسية البحرينية

ناصر بن حمد: حريصون على التعاون مع اإلمارات تنفيًذا لتوجيهات جاللة الملك

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن العالقات 
بيــن مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة تســير بخطــى ثابتة نحــو التطوير المســتمر 
فــي مختلــف المجــاالت وذلــك وفقــا لتوجيهات حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل 
البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعاه وأخيه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشــقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبــو ظبــي نائــب القائد األعلى للقوات المســلحة وســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيــس هيئة اإلمارات 

لسباق الخيل. 

 وأعـــــرب ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
عاهل  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
عن  دائــمــًا  يؤكد  المفدى  البالد 
العالقات  بعمق  الكبير  اعتزازه 
األخوية  والــروابــط  التاريخية 
الوثيقة التي تجمع بين مملكة 
الـــبـــحـــريـــن ودولـــــــة االمـــــــارات 
العربية المتحدة وما وصل إليه 
المشترك  والتنسيق  الــتــعــاون 
ــن مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم عــلــى  ــ مـ
لتحقيق  المستويات  مختلف 
الشعبين  تطلعات  يلبي  ما  كل 
المجاالت  كافة  في  الشقيقين 
الشبابية  الــجــوانــب  فــيــهــا  بــمــا 
ــتــــي تــحــظــى  ــ ــة وال ــيـ ــاضـ ــريـ والـ
للتجارب  وتبادل  قوي  بترابط 

الناجحة. 
ــع ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر  ــ ــاب ــ  وت
في  ــا  ــن “إن خليفة  آل  حــمــد  بــن 
كل  حريصون  البحرين  مملكة 
الحرص على التعاون مع دولة 
المتحدة في  العربية  االمــارات 
المختلفة  الرياضية  الجوانب 
بما فيها رياضات الخيل حيث 
البلدين  الــريــاضــة  هـــذه  تجمع 
مشتركة  بقواسم  الشقيقين 
وتعاون كبير من خالل تبادل 
والــكــوادر  الناجحة  التجارب 
الــوطــنــيــة الــمــدربــة بــاإلضــافــة 
كال  من  الفرسان  مشاركة  إلــى 
الخيل  مسابقات  فــي  البلدين 
التي  القدرة  سباقات  فيها  بما 

حــقــقــت الــبــحــريــن واالمــــــارات 
المتميزة  العديد من اإلنجازات 
وأكدت  األصعدة  مختلف  على 
التطور الكبير في رياضة الخيل 

والقدرة في كال البلدين”. 
ــاف ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــ  وأضـ
ــارك  ــبـ “نـ بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة 
إدارة  مــجــلــس  بــيــن  ــاق  ــ ــف ــ االت
في  الخيل  رعاية شؤون  هيئة 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــقــاضــي 
بالسماح باالستيراد للخيول من 
العربية  االمــارات  الى  البحرين 
في  المشاركة  لغرض  المتحدة 
الذي  االمر  المحلية  المسابقات 
والتنسيق  التعاون  قــوة  يؤكد 
المشترك بين البلدين الشقيقين 
فـــي مـــجـــال ســـبـــاقـــات الــخــيــل 

والقدرة”.

 وكان سعادة الشيخ دعيج بن 
سلمان آل خليفة رئيس مجلس 
قد  الخيل  شئون  رعاية  إدارة 
الطاير  تلقى خطابًا من  سعيد 
اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــائــب  ن
الجانبين  بين  االتفاق  يتضمن 
السماح  واالمــاراتــي  البحريني 
باالستيراد للخيول من البحرين 
المتحدة  العربية  االمــارات  إلى 
في  المشاركة  لغرض  والعكس 
باإلضافة  المحلية  المسابقات 
اإلمــاراتــيــة  الجياد  إلــى دخــول 
ــاذ  ــخـ ــد اتـ ــعـ ــن بـ ــريـ ــحـ ــبـ إلــــــى الـ

اإلجراءات الصحية لذلك. 
 وقال سعادة الشيخ دعيج بن 
تصريح  في  خليفة  آل  سلمان 
الجهود  “إن  المناسبة  بهذه  له 
ــهــا ســمــو  ــذل ــب ــتـــي ي الـــكـــبـــيـــرة الـ
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
العالقات  تطوير  فــي  ساهمت 
البحرين واالمارات  بين مملكة 
في  الشقيقة  المتحدة  العربية 
الــجــوانــب الــريــاضــيــة بــمــا فيها 
الــتــعــاون فــي مــجــاالت الخيل 
الذي يؤكد اهتمام سموه  االمر 
ــر الــتــجــارب  لـــالرتـــقـــاء وتــطــوي
الناجحة بين البلدين في رعاية 
ــخــيــل والـــســـبـــاقـــات وتـــبـــادل  ال

الخبرات”. 
 وتابع الشيخ دعيج بن سلمان 
بــالــتــعــاون  “نــشــيــد  آل خــلــيــفــة 
الكبير الذي يبديه السيد سعيد 

نــائــب رئــيــس مجلس  ــطــايــر  ال
جــهــودا  ــــذل  ب والـــــذي  اإلدارة، 
كــبــيــرة ومــضــاعــفــة فـــي سبيل 
الجانب  بــيــن  ــفــاق  االت تحقيق 
واالماراتي في شأن  البحريني 
السماح باالستيراد للخيول من 
العربية  االمــارات  الى  البحرين 
ــمــشــاركــة  الــمــتــحــدة لـــغـــرض ال
االمــر  المحلية  المسابقات  فــي 
البحرين  مملكة  أن  يؤكد  الــذي 
ودولــة االمــارات ماضيتان في 
رياضة  عبر  عالقاتهم  تطوير 
الخيل وسباقاتها باإلضافة إلى 
مجاالت  في  المشترك  التبادل 
المنافسات  واثــــراء  الــخــبــرات 
والمسابقات المحلية ومواصلة 
لكال  اإلنــجــازات  تحقيق  طريق 

البلدين في رياضات الخيل”. 
 وأضــــــاف الــشــيــخ دعـــيـــج بن 
“ســتــكــون  آل خــلــيــفــة  ــمــان  ســل
انعكاسات االتفاق بين البحرين 
خالل  مــن  إيجابية  ــارات  واالمــ
السماح للخيول بالمشاركة في 
الذي  االمر  المحلية  المسابقات 
يحقق جانبا كبيرا من المنافسة 
ــة وإن  ــاصــ ــن خــ ــديـ ــلـ ــبـ الـ ــن  ــيـ بـ
تمتلكان  ــارات  ــ واالمـ البحرين 
ــي مــجــال  ــيــرة فـ إنــــجــــازات كــب

رياضات الخيل”.

تغطية - المكتب اإلعالمي:

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395

سمو الشيخ ناصر بن حمد

دعيج بن سلمان

باريس أف سي بشعار 
“فيكتوريوس البحرين” 

يواصل صدارته 
للدوري الفرنسي

علي مجيد

ــاق  ــفـ ــادي االتـ ــ ــ ــر ن ــن ســ ــيـ ــح أمـ ــ أوضــ
ذوالفقار علي الباشا أن ناديه يعتزم 
اثنين  مرشحين  أو  مــرشــح  اخــتــيــار 
في انتخابات االتحاد البحريني لكرة 
تجرى  أن  المؤمل  من  التي  الطاولة 

خالل الفترة القليلة القادمة.
أن  “البالد سبورت”  لـ  الباشا  وأضاف 
الحكم  طــلــب  رســمــيــا  تسلم  الـــنـــادي 
الدولي بشير العلوي للترشح لعضوية 
مجلس اإلدارة في انتخابات االتحاد 
الــمــقــبــلــة، مــشــيــرا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلــى وجــود رغبة من سلمان يوسف 
العضو السابق بمجلس إدارة االتحاد 
لغاية  يــؤكــد  لــم  ولكنه  الــتــرشــح  فــي 

اآلن طلبه بصورة رسمية.
يدعم  االتفاق  نــادي  أن  الباشا  وأكــد 
االثــنــيــن لــلــتــرشــح، فــالــعــلــوي كــفــاءة 

وهو  التعريف  عــن  غنية  تحكيمية 
ــرة الــطــاولــة في  ــرز حــكــام كـ ــ ــد أب أحـ
البحرين والخليج وأحد ابناء اللعبة، 
سلمان  عــلــى  ينطبق  نــفــســه  واألمــــر 
الــلــعــبــة لفترات  الـــذي خـــدم  يــوســف 
طــويــلــة كــــإداري وهـــو أحـــد الــوجــوه 
المعروفة على مستوى كرة الطاولة.

وأشار بأن قرار ترشيح االثنين يعود 
موضحا  ــنــادي،  ال إدارة  مجلس  إلــى 

ترشح  أفضلية  إلى  ذاته  الوقت  في 
ثقة  عــل  الــحــصــول  لضمان  أحــدهــمــا 
إلى  ــوصــول  وال العمومية  الجمعية 
لن  الـــنـــادي  ولـــكـــن  اإلدارة  مــجــلــس 
يتوانى عن الدفع بهما في حال قرر 
لهما  الترشح متمنيا  االثنان مواصلة 
االنتخابات  فــي  والــنــجــاح  التوفيق 
في  العطاء  رحلة  ليواصلوا  القادمة 

ميدان كرة الطاولة.

سلمان يوسف بشير العلوي

للتقــدم يوســف  ســلمان  مــن  رغبــة  وســط 
العلوي مرشح االتفاق التحاد كرة الطاولة

حسن علي

الــيــد بنادي  لــكــرة  الــعــام  الــمــشــرف  كشف 
الوحدة السعودي محمد القرشي أن قائد 
بصفوفه  والمحترف  الوطني  منتخبنا 
من  الفريق  مــع  مستمر  الــصــيــاد،  حسين 

خالل الموسم الرياضي الجديد.
ــبــالد  ــقــرشــي فـــي تــصــريــح لــــ “ال ــال ال ــ وق
ــرام ذهــب  ــومــ ــ ســـبـــورت” إن الــصــيــاد أب
والــذهــب ال يــتــم الــتــفــريــط بـــه، إن شــاء 
لموسم  الــوحــدة  مــع  الــذهــب مستمر  هللا 
جديد، ونحن قريبون من بعض، وسيتم 
بطولة  لدينا  التجديد مع بعض”. مضيًفا 
البطولة  فــي  متمثلة  الــمــوســم  آخــر  فــي 
بالمملكة  ستقام  التي  لأندية  اآلسيوية 
البطولة  هذه  وأسرار  السعودية،  العربية 
الصياد،  حسين  لــدى  مــوجــودة  تحديًدا 
ــذي حــقــق لــقــبــهــا مـــع الـــنـــور الــســعــودي  ــ ال

والنجمة البحريني.

التخلي  الصعب  مــن  أن  الــقــرشــي  وبــيــن 
ــة وهــو  ــمــرحــل ــي هــــذه ال ــن الـــصـــيـــاد فـ عـ
التي  اآلســيــويــة  البطولة  بمفاتيح  ملم 
موضًحا  تحقيقها.  إلــى  الــوحــدة  يسعى 
الحالية  الترتيبات  أن  ذاتــه،  الوقت  في 
وساق  قــدم  على  جارية  الفريق  لتجهيز 

قليلة  أيــام  قبل  الموسم  انتهاء  في ظل 
وقرب انطالق الموسم الجديد.

بطولة  حقق  الصياد  أن  ــره،  ذكـ الجدير 
يتلقى  أن  الوحدة دون  بقميص  الــدوري 
خسارة واحدة، فيما حل وصيًفا لبطولة 

الكأس.

حسين الصياد

أكــد أن بومــرام ذهــب والذهــب ال يتــم التفريــط بــه
مشرف الوحدة السعودي: الصياد مستمر “معانه”

علي مجيد



علي مجيد

دارت األحاديــث في الوســط الرياضي خــال األيام الماضية حول وجود 
تحــركات لبعض األندية إلبرام الصفقات وذلك للموســم الرياضي الجديد 

لكرة السلة.

هذه األحاديث لم تكن إشـــاعات وال تســـويقا، بل هي حقيقة تامة وكما ُيقال 
“ال يوجـــد نـــار بـــدون دخان”، ونـــال فريقا المحـــرق والمنامـــة النصيب األكبر 
مـــن هـــذا األمر، كونهما خرجا من “مولد الموســـم بال حمص” ويريدون تعزيز 
صفوفهمـــا لكي يعـــودا إلى دائرة المنافســـة على األلقـــاب وخصوًصا المنامة 

الذي يصوم للموسم الثاني على التوالي.
مـــع انتهـــاء الموســـم الرياضـــي والذي حصـــد فيه األهلـــي لقبّي 
دوري زين وكأس خليفة بن سلمان، انتهت عقود غالبية العبي 
الفـــرق كأحمـــد حســـن الـــدرازي )المحـــرق(، أحمد عزيز، حســـن 

نوروز، حســـين شاكر، محمد حسين “كمبس” )المنامة(، االخوين 
محمد ويونس كويد وصباح حسين )الرفاع(.

أسماء الالعبين هذه هي األفضل محلًيا إذا ما ذكرنا الخبرة واإلمكانات 
التي يمتلكونها على الصعيد الشـــخصي، وسعي الفرق التي تسعى للمنافسة 
مـــن جهة وإثبـــات الوجود من جهة أخرى نحوها، دون شـــك ســـيكون مثيًرا 

بينها للحصول على توقيع الالعب وضمه إلى صفوفها.
األهلـــي بوضعـــه الحالـــي قد يكـــون األكثـــر اســـتقراًرا إدارًيا وفنًيـــا باإلضافة 
لكتيبـــة الالعبين لديه، إال أنه يمني النفس بالتعاقد مع محمد كويد بحســـب 
ما صرح به رئيس جهاز الســـلة يوســـف كانو، وبكل تأكيد أن األصفر سيكون 
في الطليعة بهذه الوضعية المثالية، بخالف فريقي المحرق والمنامة اللذين 
سيسلط الضوء عليهما في مسألة إبرام الصفقات، كونهما األكثر اهتزاًزا في 

المستوى الفني.
“البـــالد ســـبورت” نشـــر مســـبًقا بـــأن محمـــد كويـــد وأحمـــد الـــدرازي يمتلكان 
عرضيـــن من نـــادي المنامـــة، واليوم أيًضا يؤكد “البالد ســـبورت” أن حســـين 
شـــاكر علـــى مقربة كبيرة من قميـــص الذيب المحرقاوي، لتبقى األمور شـــبه 

غامضة بالنســـبة ألحمد عزيـــز و”كمبس” ونوروز، إذا ما ســـيتم تجديد عقودهم 
مع زعيم الكرة السلة البحرينية، أم سيرتدون أحد أقمصة فرق المحرق، الرفاع 

وقد يكون للحالة نصيب أيًضا.
ســـلة الرفـــاع مـــن المفتـــرض أن يكون لهـــا دو فيما يدور بســـوق االنتقـــاالت إذا 
مـــا ذكرنـــا أنه بطـــل كأس خليفة بن ســـلمان ووصيـــف الدوري بالموســـم ما قبل 
الماضي، قد خرج خالي الوفاض، وســـيفتقد ثالثة عناصر بارزين ســـتؤثر عليه 
كثيًرا إذا لم يســـتطع الحفاظ عليهم، وتعزيز صفوفه أيًضا بالعبين آخرين لكي 

يعيد هيبته وقوته في خارطة اللعبة.
دون شـــك، أن ســـوق االنتقاالت لموسم 2021/2020 سيكون مشتعال بما للكلمة 
من معنى، والجميع يعمل في الســـر والعلن من أجل أن يضمن ويكســـب صفقته 
قبـــل اآلخـــر، إال أن الســـؤال الذي يطرح نفســـه منذ اآلن: هل ســـتؤتي الصفقات 

بثمارها أم هي “زوبعة في فنجان”؟!

ــي فــنــجــان”؟ ــي ثــمــارهــا أم “زوبـــعـــة ف ــؤت ــل ت ــة.. ه ــل ــس صــفــقــات ال

األنظار مسلطة على المحرق والمنامة تحديًدا

أحمد الدرازي

أحمد عزيز

حسن نوروز

محمد حسين صباح حسين

Sports@albiladpress.com13

حــســم الــمــســؤولــون في 
بنادي  الــقــدم  كــرة  جهاز 
انتقال  صفقة  الــمــنــامــة 
أبواألبيار،  ماهر  الالعب 
ــذي ســيــمــثــل الــفــريــق  ــ الـ
الموسم  بــدًءا من  األول 
الرياضي الجديد -2020

.2021
فـــي  الالعـــب  ومثـــل 
الموســـم الماضـــي فريق 
ثالـــث  الرفـــاع  نـــادي 

الترتيب بدوري ناصر بن حمد الممتاز. وجرت مراسم توقيع العقد في مقر 
نـــادي المنامـــة بحضور عضـــو مجلس إدارة نـــادي المنامة رئيـــس جهاز كرة 
القـــدم عيســـى تورانـــي، وعضو مجلـــس اإلدارة عبدالعزيـــز قناطي. ويجيد 
ماهر أبواألبيار اللعب في مركزي الطرفين بالوســـط وخط المقدمة، ويعتبر 

تدعيًما جيًدا لتشكيلة المدرب السوري هيثم جطل.

المنامة يضم أبواألبيار

البحرين بأمل التعويض يالقي البسيتين المقترب من البقاء
الممتاز حمد  بن  ناصر  دوري  إلــى  للصعود  لـ“الغزال”  صعبة  فــرص 

تقام عند 6 من مساء اليوم )اإلثنين( 
الملحـــق  مبـــاراة  إيـــاب  منافســـات 
الكـــروي للموســـم الرياضـــي -2019
2020، حينمـــا يلتقـــي البحريـــن مع 
البســـيتين على استاد مدينة خليفة 

الرياضية.
والملحـــق يقـــام من لقاءيـــن )ذهاب 
الخميـــس  أقيمـــت  إذ  وإيـــاب(، 
الماضـــي مبـــاراة الذهـــاب وانتهـــت 

بفوز البسيتين بنتيجة )4-1(. 
ويجمـــع الملحق ثامن ترتيب دوري 
ناصـــر بن حمـــد الممتاز )البســـيتين( 
الدرجـــة  دوري  ترتيـــب  ثالـــث  مـــع 
فـــي  والفائـــز  )البحريـــن(،  الثانيـــة 

مجمـــوع نتيجة اللقاءين ســـيتأهل 
إلـــى دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز 
2020- المقبـــل  الرياضـــي  للموســـم 
2021، فيما الخاسر سيلعب بدوري 
الدرجـــة الثانية. ويدخل البســـيتين 
مبـــاراة اليوم بأكثر من خيار لضمان 
بقائـــه فـــي دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
التعـــادل  أو  الفـــوز  إن  إذ  الممتـــاز، 
أو الخســـارة بفـــارق هدفيـــن وأقـــل 
يعني كســـبه للملحق، فيما خسارته 
بفـــارق 3 أهـــداف تعنـــي االحتـــكام 
لركالت الترجيح لحسم الفائز، فيما 
البحريـــن ال خيـــار لـــه ســـوى الفـــوز 

بفارق 3 أهداف أو أكثر.

يقـــود البســـيتين المدرب التونســـي 
يقـــود  فيمـــا  عبدالـــالوي،  صابـــر 
البحريـــن المـــدرب الوطنـــي عدنـــان 

إبراهيم. ويقـــام اللقاء كالعادة دون 
جماهير، وسيكون منقوالً على قناة 

البحرين الرياضية.

من مباراة الذهاب
ماهر حاماًل قميص المنامة

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395

رئيس “اآلسيوي” ينعى المدرب عبدالعزيز أمين
القدم لــكــرة  البحريني  ــاد  ــح االت رئــيــس  تلقاها  تعزية  رســالــة  فــي 

نعــى رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم النائــب األول لرئيــس االتحــاد 
الدولــي لكــرة القــدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة، وفــاة المــدرب 
البحرينــي القديــر عبدالعزيــز أميــن، الــذي انتقل إلــى جوار ربــه، الجمعة 23 

أكتوبر الجاري.

رئيـــس  تلقاهـــا  تعزيـــة  رســـالة  وفـــي 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أعـــرب الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن أحر 
تعازيه وصادق مواســـاته لتلقيه الخبر 
عبدالعزيـــز  المـــدرب  بوفـــاة  الحزيـــن 
أمين، مســـتذكًرا بكل اعتزاز المســـيرة 
المتميـــزة للمـــدرب الراحـــل فـــي عالـــم 
لعبة كـــرة القدم، ونجاحاتـــه الواضحة 
فـــي تدريـــب العديـــد مـــن المنتخبـــات 

واألندية الوطنية.
ونقـــل رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
الفقيـــد  لعائلـــة  الحـــرة  القـــدم تعازيـــه 
وأســـرة الكـــرة البحرينيـــة، داعًيـــا هللا 

تعالى أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح 
جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

عبدالعزيز أمين

علي بن خليفةسلمان بن إبراهيم

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

محمد كويد

أحمد مهدي
أحمد مهدي

اللجنة اإلعالمية

سيعود اتحاد BRAVE CF لمملكة 
أمســـيتين  إقامـــة  عبـــر  البحريـــن 
مليئتين باإلثارة وذلك بعد اختتام 
سلســـلة بطولة مملكـــة الكومبات. 
وُســـتقام أول بطولة في الخامس 
القتـــال  وســـيكون  نوفمبـــر،  مـــن 
الرئيســـي فيهـــا علـــى لقـــب العالم 
للـــوزن الخفيـــف. حيـــث ســـُيقابل 
حامـــل اللقب كليتـــون “الُمفترس” 
النـــزال  فـــي  وأمـــا  أيـــوب.  أميـــن 
الرئيســـي الثاني، فسيتطلع حامل 
لقـــب وزن فـــوق الوســـط الســـابق 
عبدول عبدوراغومـــوف لمواصلة 
مشـــواره لحجز نـــزال لالنتقام من 
الُمقاتـــل األردنـــي والبطـــل الحالي 
الســـيلواي.  جـــراح  الفئـــة  لهـــذه 
وســـُيواجه الُمقاتـــل الُملقب بـ “ذي 
غليزمـــان  لويـــس  كينـــك”  ليـــزي 
خصومـــه  بإجبـــار  الُمتخصـــص 
يأتـــي  والـــذي  االستســـالم،  علـــى 
هينـــري  ضـــد  ُمـــدٍو  انتصـــار  مـــن 
الرئيســـية  الجولـــة  فـــي  لينتـــوال 

بطولـــة  مـــن  الــــ37  النســـخة  مـــن 
BRAVE CF والتـــي ُأقيمـــت فـــي 
أغســـطس الماضي.  كما وستشـــد 
هـــذه النســـخة لقـــاء خـــاص بيـــن 
جيليـــن ُمختلفيـــن مـــن الُمقاتليـــن 
عندمـــا يتالقـــى الُمقاتـــل الحاصل 
الصاعـــد  “الُمقاتـــل  جائـــزة  علـــى 
للعـــام 2019” جون بريون الُمضرم 
روالندو داي. وفي الوزن الوسط، 
هلونغـــوا،  مزوانديلـــي  ســـيواجه 
الـــذي هـــزم جيريمـــي ســـميث في 
الماضيـــة  الســـنة  العـــام”  “نـــزال 
النمساوي دوم شوبير. بالمجموع، 
ستشهد البطولة ُمشاركة ُمقاتلين 
من 11 دولة، لتعكس هذه البطولة 
إنهـــا األكثر نمًوا من بين البطوالت 
األخرى فـــي رياضة فنـــون القتال 
الُمختلطـــة. وتشـــمل هـــذه الـــدول 
الدنمـــارك،  فرنســـا،  البرازيـــل، 
النمســـا،  الفلبيـــن،  نيوزيلنـــدا، 
جنوب أفريقيا، روســـيا، باكستان، 

لوكسمبورغ والبحرين.

BRAVE 44  نزاالت مليئة باإلثارة في



هناك مكافأة مالية كبيرة في الطريق إليك.

حاول الحفاظ على ما حققته من نجاح في 
العمل.

سوف تتلقى الكثير من الدعم من قبل رؤسائك. 

هناك شخص يحاول إيجاد المشكالت 
والمنازعات. 

حاول االعتناء بصحتك خصوصا في الشتاء. 

حاول التغلب على متاعبك الشخصية دائما.  

اليوم مناسب بشكل خاص لرياضة المشي.

يمكنك اللجوء إلى العالجات البديلة إذا التزمت 
بها.

أنت في حال جيدة ومليء باإللهام، عقلك يعمل 
بنشاط.

قاوم من أجل عملك وعائلتك، فأنت شخص مكافح. 

يبدو أنك نشيط بشدة، كل هذا هو نتاج 
التمرينات الجيدة. 

من الحكمة أن تتريث قبل أصدار األحكام 
المختلفة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تواصــل النجمة المصرية حنان مطاوع حصد أصوات الجمهور 
محاولــة المحافظة علــى مركزها في اقتنــاص جائزة أفضل 
ممثلة بإفريقيــا عن دورها في فيلم “قابل للكســر” للمخرج 
أحمد رشــوان،  حيث وصلت لمجموع أصوات 5111 صوتا حتى 

اآلن مما يؤهلها للحصول على جائرة أحسن ممثلة في إفريقيا.  
وتعد حنان مطاوع هي الفنانة األكثر حصدا لألصوات وال يتجاوزها 

في النســبة وعدد األصوات ســوى الممثل الجابوني ســيرج أبوســولو المرشح لجائرة 
أحسن ممثل.

ينطلق تصوير مسلسل “نسل األغراب” للنجمين أمير كرارة 
وأحمد الســقا نهاية شــهر نوفمبر المقبل فــي الديكورات 
التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل محمد ســامي، ويعقد 
جلســات تحضيرية خــال األيــام القليلــة المقبلة لوضع 

اللمســات النهائيــة والوقــوف علــى التفاصيــل النهائيــة 
لشخصيات المسلسل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي ومن 

المقرر عرض العمل في موســم شــهر رمضان المقبل. ودخل سامي في معسكر 
مغلق لكتابة الـ 10 حلقات األخيرة من المسلسل، حيث انتهى من كتابة 20 حلقة.

نشــرت الفنانة هالة صدقي على صفحــة التواصل االجتماعي 
“إنستغرام” صورة لكل من الفنان يحيى الفخراني أثناء تأديته 
حلــف اليميــن الدســتورية كعضو مجلس للشــيوخ وصورة 
الفنــان صاح الســعدني مــن مسلســل “ليالــي الحلمية”، 

وعقلــت ضاحكة “حبيبــي يا صاح مبروك للباشــا”، إذ إنه من 
المفارقات أن الفخراني أدى في ليالي الحلمية شــخصية ســليم 

البدري، الذي دخل مجلس الشــعب المصري بعد منافسة شرسة مع سليمان غانم، 
والذي جسده وقتها الفنان الكبير صاح السعدني.

اليمين الدستوريةنسل األغرابجائزة أفضل ممثلة
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ماريو يستحضر أجمل المقاطع الغجرية في “البحرين الدولي للموسيقى”
قّدم الفنان والعازف ماريو ريس مســاء الســبت الماضي ثالث أمســيات النســخة التاســعة والعشــرين من مهرجان البحرين الدولي للموســيقى والتي أقيمت بجانب 

موقع قلعة البحرين، بحضور الجمهور عبر السيارات، إذ أخد ريس الجمهور في رحلة إلى عالم الموسيقى الغجرية األصيلة.

وقّدم ريس مجموعة من أشهر األغاني 
الغجريـــة التـــي اشـــتهرت حـــول العالم 
ماريـــا”،  بيـــم  “بيـــم  “بامبوليـــو”،  مثـــل 
مـــي”،  “بايـــا  “ألجيريـــا”،  “فـــوالري”، 
ويمـــزج  وغيرهـــا.  دجوبـــا”  “دجوبـــي 
هـــذا الفنـــان الملّقب بـ “الرجـــل الغجري” 
موهبته الســـاحرة ما بيـــن حبه للجيتار 
والسفر. وينتمي ماريو ريس إلى عائلة 
عريقة من الجيبســـي )الغجر(، وكان قد 
غّنى شـــارة المقّدمة للمسلسل الاتيني
El Clon إلى جانب الفّنانة المكســـيكّية 

ساندرا إتشيفيريا.
ويســـتمر المهرجان في تقديم عروضه 

فيـــوم  الجـــاري،  الشـــهر  نهايـــة  حتـــى 
الفنـــون  محبـــو  ســـيكون  27أكتوبـــر 
الشعبية الخليجية على موعد مع حفل 
فرقـــة محمـــد بـــن فـــارس لفـــن الصوت 
الخليجـــي التـــي ســـتقدم مجموعة من 
الغنائية.ويـــوم  البحرينيـــة  اإلبداعـــات 
28أكتوبـــر ســـيتم االحتفاء بموســـيقى 
الجـــاز مع فرقة “ذا ساســـبيندرز” برفقة 
عـــازف الساكســـفون عبـــدهللا حاجـــي. 
ومـــن الجـــاز إلى البـــوب، يأتـــي المغني 
التركـــي الشـــهير باربـــاروس بويوكاكان 
ليقـــدم حفلـــه يـــوم 30أكتوبـــر. وأخيًرا 
الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  يختتـــم 

أكتوبـــر  يـــوم31  برنامجـــه  للموســـيقى 
مع حفـــل الفنانة رحاب مطـــاوع برفقة 
والـــذي  للموســـيقى،  البحريـــن  فرقـــة 
يقـــام بالتعـــاون مـــع الســـفارة المصرية 
لـــدى البحرين. وســـتقّدم الفنانة رحاب 
مطـــاوع مزيًجـــا مـــن أجمـــل األغنيـــات 

العربية األصيلة.
 هـــذا وتنظـــم هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  واآلثـــار 
للموســـيقى بطريقـــة مغايـــرة، إذ يمكن 
للجمهور مشـــاهدة الحفـــات التي تقام 
جميعها في مواقف متحف موقع قلعة 
البحرين الســـاعة 8:00 مســـاًء مباشـــرة 

عبر الســـيارات، على أن يتم االســـتماع 
من مذياع السيارة على التردد اإلذاعي 
)FM 98.4(. كذلك ســـيتم بث الحفات 
مباشـــرة علـــى الموجة اإلذاعيـــة )98.4 
FM( وعلـــى قناة هيئة البحرين للثقافة 
Cul� )واآلثـــار على موقع يوتيوب على 
tureBah(، كمـــا ســـيتم تســـجيلها وبثها 

الحًقا على شاشة تلفزيون البحرين. 
 وتســـعى هيئـــة الثقافـــة لتقديم تجربة 
فـــي  الثقافـــي  الحـــراك  لـــرّواد  مغايـــرة 
البحرين مع وضع ســـامة الجميع على 
رأس األولويـــات، مـــع ضـــرورة االلتزام 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
الحاضريـــن  علـــى  وســـيكون  كورونـــا. 
المحـــددة  الســـيارة  بمســـافة  االلتـــزام 
النـــزول  وعـــدم  المنّظميـــن،  قبـــل  مـــن 
مـــن الســـيارة ألي ســـبب كان وارتـــداء 
الكمام داخل الســـيارة في حال الحاجة 
وأال  المنظميـــن،  أحـــد  مـــع  للتحـــدث 

يتجاوز عدد األشـــخاص داخل السيارة 
4 أشخاص. وتدعو الهيئة الحضور إلى 
عـــدم التجمـــع بعـــد الحفـــات والتعاون 
مـــع المنظميـــن في تســـيير حركة ســـير 
السيارات أثناء دخول منطقة الحفات 
واتبـــاع التعليمـــات واإلرشـــادات أثنـــاء 

الخروج منها.

26 أكتوبر

 1954
جمـــال  المصـــري  الرئيـــس 
عبدالناصـــر يتعـــرض لمحاولـــة 
اغتيال أثنـــاء إلقائه خطابا في 
ميدان المنشـــية باإلســـكندرية، 
وهـــي الحادثة المعروفة باســـم 

حادثة المنشية.

 1967
محمد رضا بهلوي يتوج نفسه امبراطوًرا على إيران.

 2002
انتهاء أزمة احتجاز 800 رهينة روسي داخل أحد مسارح موسكو.

 2003
حريق سيدار، ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا وتسبب بقتل 15 شخصا.

 1989
وفاة تشارلز بيدرسن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل.

 
 1945

ظهور منظمة األمم المتحدة بعد تصديق دستورها من قبل األعضاء الخمسة الدائمين.

خاص

ستقدم سكارليت جوهانسون 
دور البطولة في فيلم خيال 
علمي قادم على منصة آبل 

تي في، الذي سيكون 
.”Bride“ بعنوان

وسيتحدث الفيلم عن 
امرأة تم إنشاؤها لتكون 

زوجة مثالية، ولكن 
مع مرور الوقت 

ترفض فكرة 
المثالية وتنطلق 

لتبدأ حياتها، بينما 
يعتبرها الجميع 

وحًشا وليست من 
البشر.

tariq_albahhar

مهرجان الجونة السينمائي ينطلق رغًما عن الكورونا

وســـط إجـــراءات احترازيـــة مشـــددة، 
مبهـــرة، وحضـــور  كرنفاليـــة  وأجـــواء 
إعامي وفني من جميع أنحاء العالم، 
انطلقـــت الـــدورة الرابعة مـــن فعاليات 
التـــي  الســـينمائي،  الجونـــة  مهرجـــان 
بـــدأت بأغنية “دقي يا مزيكا” للمطرب 
اللبنانـــي رامي عيـــاش، صعدت بعدها 
خليفـــة  هيلـــدا  اللبنانيـــة  اإلعاميـــة 

لتقديـــم حفـــل االفتتـــاح، معربـــة عـــن 
سعادتها بوجودها في مدينة الجونة، 

وتقديم دورة استثنائية للمهرجان.
مـــن جانبـــه، رحـــب مديـــر المهرجـــان 
وقـــال:  بالحضـــور  التميمـــي  انتشـــال 
هـــذا العـــام رغـــم الصعوبـــات على كل 
الصعوبـــات  هـــذه  أن  إال  المســـتويات 
جعلتنـــا قادريـــن علـــى التصـــدي ألنـــه 
الماضيـــة  الثـــاث  الســـنوات  خـــال 

أصبـــح لدينـــا فريـــق رائع من الشـــباب 
صعوبـــة  يوجـــد  وكان  المصرييـــن، 
وكان  اللوجســـتي  المســـتوى  علـــى 
مـــن المفتـــرض أن يحضـــر عـــدد مـــن 
الزمـــاء أمـــس ولكن بســـبب الظروف 
لم يســـتطيعوا الحضـــور، وقدم بعدها 

لجان التحكيم.
النبـــوي  خالـــد  الفنـــان  بعدهـــا  ليســـلم 
جائـــزة عمر الشـــريف للفنـــان المغربي 

سعيد تغماوي إذ قال النبوي: يسعدني 
وجـــودي فـــي الجونة، وتقديـــم جائزة 
الفنان عمر الشريف لفنان عالمي آخر، 
هـــو متعـــدد المواهـــب، ممثـــل وكاتب 
ســـيناريو وماكم، أول سيناريو شارك 
في كتابته حصل على جائزة اإلخراج 
في مهرجـــان كان.. إتقانـــه لعدة لغات 
جعلته أيقونة في الســـينما الفرنســـية 

واألميركية والمغربية.

أعقب ذلك كلمة للفنان المغربي الشهير 
قال فيها: الســـام عليكـــم، أنا اتحدث 
اللغة اإلنجليزية، أقول لكم أني ولدت 
فـــي باريس وعندما أصبحت ممثا لم 
يكن هنـــاك الكثيـــرون يهتمـــون بذلك، 
كان لدي أدوار غير جيدة، ولم أستطع 

تغيير الهوية حين ذلك.
أما الفنانة شـــيرين رضا بـــدأت كلمتها 
بتأثر شـــديد عن والدها الراحل الفنان 

محمـــود رضا قائلة: شـــكلكم حلو أوي 
من هنا، المســـرح ليه هيبه، ويمكن أن 
تكـــون تلـــك الهيبة هي التـــي جعلتني 
الفتـــاة  وأكـــون  أبـــي،  رغبـــة  أخالـــف 
الوحيـــدة التي تمنى والدهـــا أن يراها 
راقصـــة كبيرة وهي لـــم تحقق له هذا 
الحلم، بس لـــواله لم أكن أقف أنا اآلن 
هنـــا وأقول بكل فخر أني ابنة محمود 

رضا.
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ألعمـــال  هـــواوي  مجموعـــة  عـــززت 
مجموعـــة  أمـــس   )CBG( المســـتهلكين  
HUA� هواتـــف سلســـلة  مـــع   منتجاتهـــا 

WEI Mate40 المتقدمـــة، وهـــي أحـــدث 
الهواتـــف الذكيـــة الرائـــدة والثورية التي 
تمكن المستخدمين من تحقيق قفزة إلى 
األمـــام. تعرض السلســـلة الجديدة أفضل 
مـــا فـــي تقنيـــات هـــواوي، وتعـــزز التـــزام 
هـــواوي باالبتكار وتصميمها الذي ال يلين 

لخلق أفضل “Mate” على اإلطالق.
 HUAWEI Mate تحتوي سلسلة هواتف
لسلســـلة  الجوهريـــة  الهويـــة  علـــى   40
الســـنوات  مـــدار  علـــى   .Mate هواتـــف 
الثمانـــي الماضيـــة، كان هنـــاك 10 أجهـــزة 
متميزة من سلسلة هواتف Mate، واآلن، 
ترتقـــي أحـــدث الهواتـــف الذكيـــة الرائدة 
بسلســـلة هواتف Mate إلى آفاق جديدة 
مـــع أفضـــل التقنيـــات فـــي الصناعـــة. من 
األداء القـــوي إلـــى تفاعـــالت المســـتخدم 

الفريدة، تم ضبط كل شـــيء في سلســـلة 
لتوفيـــر   HUAWEI Mate 40 هواتـــف 
تجربـــة الهاتـــف الذكي األكثر إثـــارة على 
HUA�  اإلطالق. يشـــتمل كل مـــن هاتفي
 HUAWEI Mate WEI Mate 40 Pro و 
فـــي  مدمجـــة  شـــريحة  علـــى   +40 Pro
النظام من الجيـــل الخامس تعتبر األولى 
فـــي العالم بمعماريـــة 5 نانوميتـــر ونظام 
وتصميـــم   Ultra Vision Cine كاميـــرا 

إلـــى  باإلضافـــة  الشـــهير،   Space Ring
تجربة رقمية أكثر ذكاًء وانتباًها.

التنفيـــذي  والرئيـــس  المديـــر  وقـــال 
لمجموعـــة هـــواوي ألعمال المســـتهلكين، 
HUA�  ريتشارد يو “تجمع سلسلة هواتف
WEI Mate Series كل عـــام التكنولوجيا 
واحـــدة  فـــي حزمـــة  مًعـــا  إثـــارة  األكثـــر 
مذهلة. هذا هو ما يميز الهوية الجوهرية 
لسلســـلة هواتـــف Mate وكل ذلك أصبح 
ممكًنـــا بفضـــل تفانينـــا فـــي االبتـــكار. في 
نظـــل  المســـبوقة،  غيـــر  األوقـــات  هـــذه 
مـــع  أفضـــل،  مســـتقبل  بصنـــع  ملتزميـــن 
التكنولوجيا المبتكـــرة التي تحقق تأثيًرا 
إيجابًيـــا وهادًفا على حياة المســـتهلكين. 
في المســـتقبل، سنواصل العمل عن كثب 
مـــع شـــركائنا لتقديم تجربة حياة سلســـة 
Seam�  مدعمـــة بالـــذكاء االصطناعـــي  -

جميـــع  فـــي  للمســـتهلكين   less AI Life
أنحاء العالم”.

اســـتضافت ماكالريـــن البحريـــن مجـــددًا فعاليـــة تجربـــة 
ماكالريـــن GT الخاصـــة لتجربة قيادة ســـيارات ماكالرين 
GT وذلـــك في حلبـــة البحرين الدولية الواقعة في منطقة 
GT أولـــى ســـيارات  الصخيـــر. ُتعتبـــر ســـيارة ماكالريـــن 
ماكالريـــن التـــي ُتركز علـــى تجربة القيـــادة اليومية بعيدًا 
عـــن الحلبـــة. تتحـــدى الســـيارة الجديـــدة وخفيفـــة الوزن 
المفاهيم التقليدية لسيارات Grand Tourer الفاخرة عبر 
توفيـــر مزيج اســـتثنائي مـــن التصاميم المذهلـــة والمواد 
المبتكـــرة عالية الجودة واألداء والراحة المصممة للقيادة 

لمسافات طويلة.
وإلـــى جانـــب باقـــي الفئـــات التي تنتجهـــا العالمـــة والتي 
Ultimate Se�و Super Seriesو Sports Series  تشـــمل
ries، تشـــكل الســـيارة طرازًا جديدًا مـــن ماكالرين تقدمه 
إلـــى عمالئها الجدد، وبديالً رفيع المســـتوى عن المنتجات 
وتتمّيـــز  والنمـــو.  التوســـع  دائمـــة  ســـوق  فـــي  المتوفـــرة 
ماكالرين GT الجديدة بمساحة تخزين واسعة ومقصورة 
داخليـــة مريحـــة، ويتمتـــع هيـــكل الســـيارة المصنـــوع من 
ألياف الكربون بمســـتويات اســـتثنائية من القوة والمتانة 

دون المساس بجودة تجربة القيادة.

وتتســـم فئة Grand Tourers من ماكالرين، والتي ُتعتبر 
النســـخة العصرية للشـــركة من سلســـلة GT الكالســـيكية، 
بخفتهـــا الفائقـــة وراحتهـــا الُمذهلة، فضالً عـــن أّنها مزودة 
بمحرك ثماني األسطوانات مزّود بشاحن توربيني مزدوج 
وبقـــدرة 620 حصـــان وســـعة 4.0 لتـــر، مـــا يمنح الســـيارة 
القـــدرة على تقديم أداء فائق للغاية. وتتســـارع من حالة 
الثبـــات إلـــى ســـرعة 100 كم/ س خـــالل 3.2 ثانيـــة، وتبلغ 
ســـرعتها القصـــوى 326 كيلومتـــرًا في الســـاعة )203 ميالً 
في الساعة(؛ كما ُيمكن لمقصورتها أن تحمل 570 لترًا من 

األمتعة، أي ما يكفي لقضاء رحلة متمّيزة لشخصين.

بالسلســلة الرائــدة  الذكيــة  الهواتــف  الصخيــرأحــدث  بمنطقــة  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  فــي 
فعالية حصرية لتجربة قيادة “ماكالرين GT”“هواوي” تكشف عن “HUAWEI Mate40” الجديد

“GAC Motor” تحصد جائزة “اختبارات الجودة”
واصلت GAC Motor، استمرارا لسجلها 
الحافل بالعديـــد من اإلنجازات العالمية، 
حصـــد الجوائـــز بكل جدارة واســـتحقاق 
فـــي  األولـــى  المرتبـــة  وذلـــك بتصدرهـــا 
اختبـــارات الجـــودة األوليـــة المخصصـــة 
 JD Power للســـيارات مـــن قبـــل مجلـــة
العالمية ممـــا يعكس المكانة التي تبؤتها 
الشـــركة واضعة نفســـها بكل جدارة على 
خارطة ســـوق الســـيارات العالمية خالل 
زمن قياســـي منـــذ إطالقهـــا، حيث تأتي 
هذه الجائـــزة تتويجًا للجهود المتظافرة 
وتأكيـــدًا أن الشـــركة تســـعى باســـتمرار 
التـــي  والتقنيـــات  خدماتهـــا  لتطويـــر 
تســـتخدمها للوصـــول ألعلى مســـتويات 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال  الجـــودة. 
جاســـم  بريـــر  للســـيارات  التســـهيالت 
“للعام الثامن علـــى التوالي نحن نواصل 
االحتفال بهذه اإلنجازات المتميزة التي 

تضـــاف الى ســـجل الجوائز االســـتثنائية 
التـــي حققتهـــا هـــذه العالمـــة التجاريـــة 
الرائـــدة مـــن قبل إحـــدى أكبـــر المجالت 
العالميـــة المتخصصـــة فـــي تقييم جودة 
وأداء الســـيارات، وتؤكـــد هـــذه الجائـــزة 
مزايـــا هذه التحفة الفنيـــة الرائعة والتي 
جاءت نتيجًة لجهود التطوير المتواصلة 
فـــي تقنيـــات الجودة و األمن والســـالمة 
 .”GAC Motor اإلبداعية لجميع طرازات
وأضاف برير أن “هدفنا يتمثل دائًما في 

تقديم تجربة فريدة في القيادة لعمالئنا 
مع توفير أعلى درجات الســـالمة لجميع 
الـــركاب متماشـــيًة مع رؤية الشـــركة في 
توفير مركبات تتميز بالمتانة في الصنع 

عالوًة على التألق في األداء”.
وتابـــع “نحـــن فخـــورون بحصولنـــا علـــى 
هـــذه الجائزة الهامة، فهـــي تكّلل جهودنا 
التســـهيالت  فـــي  ونحـــن  المتظافـــرة، 

تجمعنـــا  وموظفيـــن  إدارة  للســـيارات 
رؤية واحدة وهـــدف واحد لتمثيل هذه 
العالمة التجارية الرائدة بأفضل صورة، 

للســـيارات  التســـهيالت  تعتمـــد  حيـــث 
فـــي عملهـــا على مبـــدأ اإلصغـــاء للعمالء 
واالســـتفادة من آرائهم كركيزة أساســـية 

في نشـــاطها، مؤكدًا أن الجودة والمتانة 
هـــي إحدى أهـــم مرتكزاتنـــا ورؤيتنا في 

القيام بعمليات الشركة.

 JD Power من
العالمية للعام 
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تســـتمر مدينـــة التنيـــن، أكبـــر مركـــز تســـوق للبيـــع بالجملـــة والتجزئة 
بالبحريـــن، فـــي تقديـــم خدمات مبتكـــرة تلّبـــي تطلعـــات عمالئها في 
الحصـــول على خدمات ومنتجات عالية الجـــودة بكل أريحية، وذلك 
ســـعًيا منهـــا لترســـيخ مكانتهـــا كأحـــد المراكـــز التجاريـــة الرائـــدة في 

المنطقة.
وتأتي خطوة إطالق خدمة “تســـوق من منزلـــك” الفريدة انطالًقا من 
التـــزام مدينـــة التنين بنهجها الـــذي يضع نصب عينيه راحة وســـالمة 
الزبائـــن ومنحهـــم فرصـــة التســـّوق عبـــر اإلنترنـــت عـــن طريـــق طلب 
منتجاتهم باستخدام تطبيق الواتساب بكل سالسة وذلك عبر  إرسال 
رســـالة نصيـــة عبـــر الواتســـاب علـــى الرقـــم 39393131 +973 ، ليتم 

إيصالها لهم إلى أي منطقة في مملكة البحرين مجاًنا<
يمكن للزبائن عبر هذه الخدمة اختيار وشراء منتجاتهم المفضلة من 
متاجـــر مدينة التنين بكل سالســـة دون الحاجـــة للخروج من منازلهم 
أو أماكـــن عملهـــم. وتأتـــي هذه الخدمـــة كجزء من سلســـلة المبادرات 
المبتكرة التي تطلقها مدينة التنين بشـــكل دوري بهدف ضمان تزويد 
عمالئهـــا بخدمـــات ومنتجـــات عالية الجـــودة وفق أكثـــر الطرق راحة 

وحداثة وأماًنا.

“التنين” 
تطلق خدمة 
“تسوق من 

منزلك”

ــات الــمــتــطــورة لــلــعــمــاء ــدمـ ــخـ ــم أفـــضـــل الـ ــدي ــق ــت ل

دخول شركات تأمين بحرينية كمساهمين في “هلث 360”

أعلنت شركة هلث 360 للخدمات المساندة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في البحرين، عن توقيعها 
التفاقيات مساهمة لدخول شركات التأمين المحلية الكبرى متمثلة في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة سوليدارتي وشركة 
تــآزر كمســاهمين رئيســيين بجانــب كل مــن شــركة التكافل الدولية وشــركة البحريــن الوطنية القابضــة ومجموعة بارامونــت للخدمات 

الصحية، وهو الحدث األول من نوعه في المملكة الذي يجمع كبريات شركات التأمين البحرينية في مشروع مشترك.

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
هلـــث 360 للخدمـــات المســـاندة عبـــد 
العزيز العثمان “إن مجموعة مساهمي 
الشـــركة يمثلـــون القاعـــدة األساســـية 
للنمـــو واإلنتشـــار، مضيفًا بـــأن انضمام 
كبـــرى الشـــركات المحلية كمســـاهمين 
رئيسيين واستراتيجيين سيسهم في 
نمو أعمال الشـــركة وانتشار الخدمات 
التي تقدمها شـــركة هلـــث 360 لجميع 
حاملـــي وثائـــق التأميـــن الصحي التي 
تقـــوم الشـــركة بإدارتهـــا، وخاصـــة أن 
الشـــركة قد طرحت مؤخـــرًا تحديثات 
مهمـــة علـــى النظـــام اآللـــي ومختلـــف 
قنـــوات الخدمـــة اإللكترونيـــة لمواكبة 
التســـارع فـــي التكنولوجيـــا والذي من 

شـــأنه تحســـين خدمة عمالء الشـــركة 
وإدارة مطالباتهم الصحية بكل سهولة 
ويســـر، وكانت الشـــركة أول من أصدر 
بطاقـــات التأمين الصحية الرقمية في 
البحرين وذلـــك بالتعاون مع مجموعة 
بارامونت فـــي جمهوريـــة الهند والتي 
مطالبـــات  إدارة  شـــركة  أكبـــر  تعـــد 
علـــى مســـتوى القـــارة الهنديـــة، وهـــي 
شـــريك مؤسس في شـــركة هلث 360 
وسيتمكن عمالء شركات التأمين التي 
تدير محافظهم التأمينية الصحية من 
جميع الميزات التي توفرها الشـــركة”. 
هلـــث  شـــركة  أن  العثمـــان  بيـــن  كمـــا 
360 اســـتطاعت تحقيـــق نمـــوًا مطردًا 
خـــالل الفتـــرات الماضيـــة عبـــر توفير 

وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات فـــي إدارة 
مطالبـــات التأميـــن الصحـــي باإلضافة 
إلـــى امتالكهـــا شـــبكة صحيـــة واســـعة 
من مقدمي الخدمات الطبية منتشـــرة 
في جميع أنحاء العالم تتجاوز 9,000 
مستشـــفى وعيادة طبية، وهي متاحة 
لجميع حاملـــي وثائق التأمين الصحي 

لدى الشركات التي نقوم بخدمتها.
وأضـــاف رئيـــس مجلـــس اإلدارة بـــأن 
هذه المســـاهمة اإلســـتراتيجية سيعزز 
الـــذي  الريـــادي  الشـــركة  مركـــز  مـــن 
واإلقتصـــاد  التأميـــن  قطـــاع  يخـــدم 
مـــن خـــالل تطويـــر أعمالهـــا وتقديـــم 
أجـــود الخدمـــات إلـــى جميـــع حاملـــي 
وثائـــق التأميـــن الصحـــي حيـــث تدير 

الشـــركة أكبـــر محفظـــة تأميـــن صحية 
هـــذه  شـــأن  مـــن  وإن  البحريـــن  فـــي 
تخلـــق  أن  اإلســـتراتيجية  المســـاهمة 
كيانـــًا وطنيًا قادرًا على المنافســـة في 
الســـوق اإلقليمـــي خاصـــة أن الشـــركة 
تمتلك نسبة مؤثرة في شركة مدارات 
إلدارة المطالبات الصحية في المملكة 

العربية السعودية.
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 برير جاسم

ريتشارد يو 

مارجيت ناردي تتفقد اإلرسالية األميركية
زارت القائمـــة باألعمـــال لـــدى ســـفارة 
فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحريـــن مارجريـــت نـــاردي، 
مستشفى اإلرسالية األميركية كجزء 
من فعاليات أسبوع )اكتشف أميركا(، 
الذي ُيعقد فـــي الفترة من 21 إلى 27 

أكتوبر 2020.
عنـــد  نـــاردي  اســـتقبال  فـــي  وكان 
الرئيـــس  للمستشـــفى  وصولهـــا 
التنفيـــذي للشـــركات الدكتـــور جورج 
شيريان والمدير التنفيذي للمجموعة 
فـــي  أخذهـــا  وتـــم  توفـــي،  جوليـــا 
جولـــة بالمستشـــفى ومعـــرض الصور 

والعيادات المختلفة.
وقالت ناردي “شكًرا لفريق مستشفى 
اإلرســـالية األميركيـــة علـــى جولتـــي 
األولـــى فـــي مركـــز الرعايـــة الصحية 

األميركيـــة  اإلرســـالية  المتطـــور. 
هـــي حًقـــا حجـــر األســـاس للصداقـــة 
البحرينيـــة األميركيـــة منـــذ أكثـــر من 

120 عاما”.

تعتبر مستشـــفى اإلرسالية األميركية 
حلقـــة وصل حيوية فـــي العالقة بين 
الواليـــات المتحدة األميركية ومملكة 
البحرين حيث يمتد إرث المستشـــفى 

ألكثر من 120 عاًما عندما جاء الرواد 
األميركيـــون األوائـــل علـــى شـــواطئ 
هذه األرض وأنشـــأوا أول مستشـــفى 

حديث في الخليج.
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هذه ليست صورة! بل لوحات للرسام المبدع 
التشكيلي “بيدرو كامبوس”، حيث يرسم اللوحات 

الزيتية الواقعية، ملتزًما بالواقعية المفرطة، وتبدو 
عند عرضها، وكأنها صور عالية الجودة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكرت وسائل إعالم مغربية، أن سلطات 
مــن  عــدد  إلــى  أخيــًرا  اســتمعت  األمــن 
األشخاص بقضية حجز حمار في إحدى 
قــرى إقليــم تارودانــت، جنوبــي المغرب، 
فــي ســبتمبر الماضــي. وبحســب موقــع 
“هســبريس” المغربي فإن “الدرك الملكي” 
أو ما يعرف بـ “أمن األرياف” اســتمع إلى 
رئيــس البلديــة وموظف وشــاهدين، من 
أجــل تحديــد مالبســات مــا حــدث بعدما 
قال: إن “الحمار جرى حجزه بسبب أكله 

لعشب مقر البلدية”.
وجاء تحرك األمن بعد شكاية من رئيس 
جمعيــة زراعيــة إلى ســلطات المحافظة، 
إذ قــال: إنــه “تضرر من حجــز دابته التي 

يستخدمها لقضاء أغراض يومية”.
المعروفــة  الجمعيــة  رئيــس  وطلــب 
فــي  بحــث  إجــراء  نتيــزي”،  “أكــرض  بـــ 
حمــاره  “تــرك  إنــه  وقــال:  الموضــوع، 
مربوطــا داخــل مســكنه، وال يــدري كيف 
ُفــَك رباطــه حتــى يصــل إلــى مقــر بلدية 

“تومليلين”.

قضية حمار تشغل 
الرأي العام المغربي

تستعد النجمة مايلي سايرس إلطالق ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان 
“Plastic Hearts” بعد احتفالها أخيًرا بمرور 7 سنوات على طرح أغنيتها 

.”Wrecking Ball“ المشهورة

من المتوقع أن يكون هناك 1.8 مليار 
اتصال عبر شبكات الجيل الخامس 
وســتكون   ،2025 العــام  بحلــول 
آســيا وأميــركا الشــمالية علــى رأس 
المناطق األكثر اســتخداما لشبكات 
المتوقــع  مــن  إذ  الخامــس،  الجيــل 
نصــف  نحــو  المنطقتــان  تشــهد  أن 
الهواتــف المحمولــة عبــر  اتصــاالت 

شبكات الجيل الخامس. ويحتاج تشغيل تقنية الجيل الخامس إلى استخدام هواتف 
ذكية تعمل بهذه التقنية، ما يعني أن األشــخاص الذين ســيرغبون في اســتخدام هذه 
التقنيــة ســيكون عليهــم االســتغناء عــن هواتفهم القديمة، وشــراء أجهــزة حديثة، كما 
تحتاج شــركات االتصاالت إلى االســتثمار في بنية تحتية تســاعد على تحسين جودة 
الشــبكة. وبحلــول العــام 2023، مــن المتوقــع أن تصبــح أميــركا الشــمالية فــي صــدارة 

المناطق األكثر استخداما لتقنية الجيل الخامس، بنسبة تمثل 17 %.

مليار اتصال عبر شبكات 5G بحلول 2025 الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:23

 11:21 

02:35 

05:00

06:30

الدبلوماسية فن االبتسامات
فــي تعريــف جميــل وربمــا غيــر مألــوف للدبلوماســية يقــول هنــري دونانــت 
الصرخــات  بــدل  والتحيــات  االبتســامات  إطــالق  فــن  هــي  ’’الدبلوماســية 
والشــتائم‘‘. انتهــى. قــد يتفــق الكثيــرون مــع هــذه المقولــة خصوصــا أولئــك 
عمليــة  هــل  ولكــن  الدبلوماســي.  الســلك  فــي  العامليــن  مــن  المخضرميــن 
نقــل االســتجابة الســلبية وهــي الصرخــات و الشــتائم إلــى خانة االســتجابة 
اإليجابيــة وهــي االبتســامات هــي عملية ســهلة؟ إال تحتــاج هــذه النقلة إلى 

قدرات وإمكانات وربما إلى إحداث تغيير في العقلية )mind set(؟
هــذه القــدرات واإلمكانات تتمثل في مدى توافــر مهارات فن التواصل وفن 
اإلقنــاع والثقــة بالنفــس كمــا يقــول بعــض االختصاصييــن إلــى جانب بعض 
الصفــات األخــرى أو كمــا يســميها هارولــد نيكلســون بالفضائــل التــي يجــب 
توافرهــا لــدى الســفير أو الدبلوماســي، مثل المزاج الحســن والصبر والهدوء 
والتواضــع. ويمكننــا إضافــة فضيلة الحكمة والقــدرات القيادية إلى فضائل، 

نيكلسون.
ولكن الصفة أو الخاصية التي لم نذكرها بعد ســيدي القارئ والتي هي ذات 
صلــة أكثــر بموضــوع مقالتنــا هــذه قد بّينهــا رئيــس وزراء المملكــة المتحدة 
ســابًقا إدوارد هيث، إذ يقول ’’الدبلوماســي هو رجل يفكر مرتين قبل النطق 
بكلمــة‘‘. فــي هذا المســاق اســتذكر الموقف التالي الذي قــرأت عنه قبل فترة 

وأعرضه أمامك قارئي الكريم.
في طريقه إلى المطار قال المسؤول مخاطًبا سفير بالده الذي كان يرافقه: 
مــا هــذا المبنــى التاريخــي الجميــل، فــرد الســفير: ال أعــرف ســيدي لعله احد 
المؤسسات الحكومية!. علق المسؤول: يبدو أن التاريخ وبالتحديد المتاحف 
ليست ضمن اهتماماتك. فالمبنى الذي سألتك عنه هو المتحف الوطني لهذا 

البلد ولديهم متاحف أخرى وأما المبنى المجاور له فهو دار األوبرا.
رد الســفير: إنهــا مســألة اهتمامــات شــخصية ســيدي فأنــت كمــا يبــدو لديك 
اهتمامــات فــي هــذه الجوانــب وهــذا قــد ال ينطبــق بالضرورة علــى اآلخرين 
وهكذا. لم يعلق المســؤول وظل صامًتا. ســيدي القارئ أال نتفق بأن التعرف 
على حضارة وثقافة الدول ليس خياًرا للدبلوماسي. ثم ما رأيك في أسلوب 

السفير ومبرراته؟. 

ahmed.bahar@albiladpress.com
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من 21 إلي 31 أكتوبر
العروض متوفرة عبر الخط الساخن و بجميع فروع الحواج

عروض اخلريف

ذكرى ميالد فاطمة التابعي.. الفنانة المؤدبة
تحل هذه األيام ذكرى ميالد الفنانة فاطمة عبده محمد التابعي، 
الشــهيرة بفاطمــة التابعــي التــي مازالــت تذكــر بفنهــا وأســلوبها 
الراقــي فــي التمثيــل، والتــي لقبــت بالفنانــة المؤدبــة أو فنانــة 
األدب، مــن مواليــد 22 أكتوبــر العــام 1953، واعتزلت الفن نهائيا 
العــام 1996، للتفــرغ لبيتهــا وأوالدهــا بعــد أن تزوجــت بمهندس 
مــن خــارج الوســط الفنــي. وأحبــت الفنانــة الراحلــة الفــن ولــم 
تــرى نفســها إال مــن خاللــه، وحصلــت علــى بكالوريــوس المعهــد 

العالــي للفنون المســرحية العام 1978، وركــزت على أدوارها في 
التلفزيــون، انضمــت في بداية حياتها وقبــل التمثيل لفرقة رضا 
االستعراضية، والتي أتاحت لها فرصة العمل في مجال التمثيل، 
قبــل أن تبــدأ رحلتهــا فــي الدراما العربيــة والتي ركــزت جهودها 
فيهــا. وتميــزت بأدوارهــا الفنيــة القيمــة التــي ابتعــدت تماما عن 
أدوار العــري واإلغراء، لتمســكها بالمبادئ والقيــم والعادات التي 

تربت عليها وفضلت تقديم األدوار الهادفة.

 أثنــاء اســتضافتها فــي حلقــة خاصــة مــن برنامــج “كلمــة أخيــرة”، عــن مهرجــان 
الجونة على قناة “ONE” على هامش حفل افتتاح المهرجان، عبرت الفنانة ليلى 

علوي عن رأيها في مصطلح “مجتمع ذكوري”.
وقالــت “لســنا فــي مجتمــع ذكــوري، بدليــل أن المــرأة واألنثــى عددهــن أكثــر مــن 
الرجال، ولكن هناك بعض المواطنين يعيشــون بتفكير قديم وفكر ذكوري، ولكن 
المجتمــع ليــس ذكورًيــا”. تصريحــات ليلى دفعت الجهــاز المركــزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء إلعادة نشر بيان كان قد أصدره في يوليو الماضي كشف فيه أن عدد 
ســكان مصر ارتفع إلى 100 مليون نســمة في 11 فبراير من العام الجاري، بنســبة 
51.5 % ذكــور، 48.5 % إنــاث، وبلغــت نســبة النــوع 106.2 ذكــر لــكل 100 أنثى، 

متوقعا أن يصل إلى 101مليون نسمة في أكتوبر الجاري.

 ليلى علوي: المجتمع ليس ذكورًيا

ــب  ــاتـ ــكـ دشـــــــن الـ
الــــــصــــــحــــــافــــــي 
الـــزمـــيـــل أســامــة 
الـــمـــاجـــد حــســابــا 
خــــاصــــا لــــوالــــده 
األديـــــــــــــــــــــــــــــــــب 
والـــــصـــــحـــــافـــــي 
الــــراحــــل مــحــمــد 
 1942( الـــمـــاجـــد 

لمختلف  األدبي وصورا  نتاجه  لنشر  “االنستغرام”  تطبيق  عبر   )1986 –
مراحل حياته سواء في حقل الصحافة او األدب. 

الحاضر  الجيل  أبناء  لتعريف  الخطوة  المهتمين  من  كبير  عــدد  وثمن 
كان  لــذكــراه، حيث  وتخليدا  الــمــاجــد  محمد  األديـــب  ومــكــانــة  بــتــاريــخ 
للماجد دور كبير ومؤثر في حياة الحركة األدبية الجديدة في البحرين، 
بارز في  ابتداء من منتصف الستينات، كما له دور  النشطة  وصحافتها 
تأسيس أسرة األدباء والكتاب العام 1969، حيث أخذ في طرح الفكرة 

على صفحات جريدة “األضواء” والدعوة الى تجسيدها في الواقع.
منطقة  ليشمل  امتد  بل  وطنه،  دائــرة  في  الماجد  صيت  ينحصر  ولــم   
الخليج والوطن العربي الكبير منذ أن رأس وفد أسرة األدباء وهو أول 
بدمشق  عقد  الــذي  الثامن  العرب  األدبــاء  مؤتمر  في  لها  عربي  حضور 
لجريدة  بحريني  تحرير  مدير  أول  أنه  التاريخ  له  1970، وسجل  العام 
“األضواء” في الستينات على الرغم من تعلمه القراءة والكتابة بمجهوده 

الذاتي.

تدشين حساب رسمي لألديب الراحل محمد الماجد على “االنستغرام”

لإللكترونيــات  سامســونج  أعلنــت 
عــن وفــاة رئيــس مجلــس إدارتهــا، 
لــي كــون هــي، الذي حــول الشــركة 
إلى قوة عالمية في مجال الهواتف 
الذكية وأشباه المواصالت وأجهزة 
التلفــاز، بعــد أن أمضــى أكثــر مــن 6 
سنوات في المستشفى بعد إصابته 

بنوبة قلبية.
ولــم يتم الكشــف عن ســبب الوفاة، 
عاجــًزا  كان  هــي(  كــون  )لــي  لكــن 
لســنوات عديدة بعــد إصابته بنوبة 
قلبية في العام 2014، ما دفعه إلى 

االنسحاب من الحياة العامة.
وكان ُيفترض على نطاق واســع أن 
يتولــى ابنــه نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة لــي جــاي يونــغ المســؤولية 
عنــد وفــاة والــده، وُينظــر إليه على 
الســنوات  فــي  الفعلــي  القائــد  أنــه 

األخيرة.

وفاة رئيس 
مجلس إدارة 
“سامسونج”


