
أصبحت الساعات الماطرة بالنسبة  «
لقاطني أحد المخططات السكنية 

الحديثة بقرية جد الحاج بمثابة 
جرس إنذار لحدث سيشل حركة 

الدخول والخروج من وإلى المنطقة، 
التي تتحّول إلى أشبه ما يكون بحقل 

ألغام يتربص بسيارات األهالي.

حدد االتحاد اآلسيوي لكرة اليد  «
يوم الخميس 25 فبراير 2021 

موعًدا إلقامة مراسم قرعة 
البطولة اآلسيوية للشباب 17 

المؤهلة لبطولة العالم بالمجر 
.2021

قال رئيس حزب “القوات  «
اللبنانية” سمير جعجع إنه 

“بعدما وصل وضع البلد إلى 
ما وصل إليه، فمن المؤكد أن 

على رئيس الجمهورية ميشال 
عون االستقالة، ويجب الذهاب 

النتخابات نيابية أوال”.

وفاء منصور بحرينية أشعلت  «
قراءتها رغبة لم تسطع إخمادها، 

فبعد أن قرأت ألعالم األدب 
وجدت بداخلها الرغبة للكتابة، 

فصيرتها رواية “وعيناك” ثم 
جاءت “بغمامة حب” واليوم 
“البالد” تحاورها عن جديدها.
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الملـــك  جاللـــة  نائـــب  اســـتقبل 
الســـمو  صاحـــب  العهـــد  ولـــي 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة بقصر الرفـــاع أمس، 
بحضور وزير المالية واالقتصاد 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  الوطنـــي 
رئيـــس  خليفـــة،  آل  خليفـــة 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز البحريـــن 
االســـتراتيجية  للدراســـات 
“دراســـات”  والطاقـــة  والدوليـــة 
بـــن أحمـــد آل  الشـــيخ عبـــدهللا 
خليفة، الذي قّدم لســـموه كتاب 
“أول الـــرؤى ســـلمان” الُمعـــد من 
قبـــل المركز والـــذي وثق العديد 
والمنجـــزات  المحطـــات  مـــن 
الـــرؤى  بفضـــل  تحققـــت  التـــي 
والمبـــادرات  واإلســـهامات 

والبرامج الوطنية لسموه.
الـــرؤى  إن  ســـموه  وقـــال   

واإلنجـــازات مـــا كانـــت لتتحقق 
علـــى أرض الواقـــع لـــوال طموح 
الكـــوادر الوطنيـــة التـــي نفـــذت 

بإتقـــان  والمبـــادرات  الخطـــط 
للوطـــن. منّوًهـــا ســـموه  وحـــب 
بأهميـــة االســـتمرار فـــي البنـــاء 

والعمل من أجل تحقيق التنمية 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  المســـتدامة 

والنماء على الجميع.

اإلنجازات ما كانت لتتحقق لوال طموح الكوادر الوطنية
سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يتسلم كتاب “أول الرؤى سلمان”

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد مستقبال رئيس مجلس أمناء “دراسات”

المنامة-بنا
الطاقـــة  اســـتقبل رئيـــس هيئـــة 
المســـتدامة عبدالحســـين ميرزا 
بمكتبه في مرفأ البحرين المالي 
المواطـــن حســـين ســـند صاحب 
أول منـــزل ســـكني فـــي مملكـــة 
البحريـــن من مجموعـــة المنازل 
التـــي تـــم تركيـــب نظـــام الطاقة 
مـــارس  فـــي  فيهـــا  الشمســـية 
بالشـــبكة  2018 وتـــم توصيلهـــا 
الحكومية عن طريق نظام عداد 
.Net Metering صافي القياس

 وفـــي بداية اللقـــاء، رّحب ميرزا 
الـــذي  ســـند  حســـين  بالمواطـــن 
إحصائيـــات  معـــه  اســـتعرض 
وبيانـــات عـــن أداء وكفاءة نظام 
الطاقة الشمسية الذي تم تركيبه 
علـــى منزلـــه الكائـــن فـــي منطقة 
الكبيـــرة  والوفـــورات  المصّلـــى، 
التي حققها من خالل اســـتخدام 
توليـــد  فـــي  الشمســـية  الطاقـــة 

تزيـــد  والتـــي  لمنزلـــه  الكهربـــاء 
عـــن 80 % فـــي بعـــض االشـــهر، 
مثـــل  االشـــهر  لبعـــض  ووصلـــت 

نوفمبر وديسمبر إلى 100 %.
 وقـــال إنـــه مـــن خـــالل نظـــام 
يتـــم  القيـــاس  صافـــي  عـــداد 
خصـــم الكهربـــاء المنتجـــة مـــن 
الطاقة الشمســـية في الفاتورة 
وكذلـــك  الشـــهرية،  الحكوميـــة 
يتـــم الحصول علـــى خصم في 
الطاقـــة  انتـــاج  مـــن  الفاتـــورة 
ضـــخ  إعـــادة  بعـــد  الشمســـية 
الفائض من اإلنتاج إلى الشبكة 
الحكوميـــة، كل ذلـــك باإلضافة 
إلـــى مـــا أدى إليه نظـــام الطاقة 
الشمســـية من تحقيـــق جوانب 
إيجابيـــة في زيـــادة الوعي في 
المجتمعـــي  ومحيطـــه  أســـرته 
اســـتهالك  ترشـــيد  حـــول 

الكهرباء.

وفـورات لغاية 100 % عند 
تركيـب الطاقـة الشمسيــة

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

)٠٢(
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سمو محافظ الجنوبية: إسهامات الرفاع جليلة في خدمة الوطن

الحفاظ على اإلرث... وتعزيز الوالء الوطني

المنامة - وزارة الداخلية

انطالًقـــا مـــن جهـــود المحافظـــة الجنوبية 
المحافظـــة  وحاضـــر  تاريـــخ  لتوثيـــق 
محافـــظ  دّشـــن  مناطقهـــا،  بمختلـــف 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل 
خليفـــة، كتـــاب “الرفـــاع عـــز بيـــن الماضي 
والحاضـــر”، والـــذي يتنـــاول تاريـــخ هـــذه 
المدينـــة العريقـــة ومراحـــل التطـــور الذي 
شهدته حتى الوقت الحالي، حيث أقيمت 
فعالية بهذه المناســـبة عبر تقنية االتصال 
المرئـــي، بحضـــور ســـعادة العميد عيســـى 
ثامر الدوســـري نائب المحافظ، وعدد من 

وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.
وألقـــى ســـمو المحافظ، كلمة أكـــد فيها أن 
المحافظـــة أضحـــت نموذًجـــا يحتـــذى به 
فـــي كافـــة المجـــاالت، إضافـــًة إلـــى إرثهـــا 
التاريخـــي والحضـــاري والثقافـــي والـــذي 
يعد شـــاهًدا علـــى عراقة وأصالـــة الوطن، 

مبيًنـــا أن لمدينـــة الرفاع إســـهامات جليلة 
في خدمة ماضي وحاضر مملكة البحرين 
فـــي ظـــل التوجيهـــات الســـديدة لصاحب 

، ودعـــم ورعايـــة  البـــالد  عاهـــل  الجاللـــة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزرء.

سمو الشيخ خليفة بن علي خالل تدشين كتاب “الرفاع عز بين الماضي والحاضر”

أعـــرب مديـــر عام منظمـــة الصحة العالميـــة تيدروس أدهانـــوم عن تقديره 
البالـــغ للجهـــود الكبيـــرة التي يبذلهـــا صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص ســـموه على 
التعـــاون والتضامـــن مع المنظمـــة في التصـــدي للجائحة، وقيادتـــه الثابتة 
فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيد - 19(، مشـــيدا في تغريدة  نشـــرها 
علـــى “تويتر” مســـاء أمس بالتعاون الذي تبديـــه مملكة البحرين مع منظمة 

الصحة العالمية في مواجهة )كوفيد- 19(.

مدير عام “الصحة العالمية”: جهود مقدرة لسمو 
ولي العهد رئيس الوزراء في مواجهة “كورونا”

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية 
المحكمـــة  بـــأن  األمـــوال  وغســـل 
أصـــدرت  قـــد  الجنائيـــة  الكبـــرى 
حكمهـــا أمس فـــي واقعـــة إخالل 
اإلدارة  فـــي  عاميـــن  موظفيـــن 
العامة للمرور بواجبات وظيفتهما 
وجنحـــة  لوســـاطة  اســـتجابة 
اســـتعمال النفوذ، وذلـــك بمعاقبة 
المتهم األول بالســـجن لمدة ســـبع 
ســـنوات، ومعاقبة المتهـــم الثاني 
بالحبس لمدة ستة أشهر، وأمرت 
بوقف تنفيذ عقوبة المتهم الثاني 
لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 
ـــا، ومعاقبة  صيـــرورة الحكم نهائيًّ
المتهم الثالث بالســـجن لمدة سبع 
ـــا  بإبعـــاده نهائيًّ ســـنوات وأمـــرت 
عن أراضـــي المملكة عقـــب تنفيذ 

العقوبة.

موظفان يستغالن 
نفوذهما لتنجيح 

ممتحنين في “التراي”

)09(

المنامة - بنك اإلثمار

الدخـــل  ارتفـــع 
التشـــغيلي لـــدى بنـــك 
 %  4 بنســـبة  االثمـــار 
 87.02 إلـــى  ليصـــل 
للســـنة  دينـــار  مليـــون 
المنتهيـــة في  الماليـــة 
 2020 ديســـمبر   31
مليون   83.59 مقابـــل 
دينار ســـجل في العام 

.2019

الدخل التشغيلي لبنك “اإلثمار”

)10(

تمديد مجموعة من القرارات 3 أسابيع بدءا من األحد

المنامة - بنا

للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد 
أهميـــة   )19  - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
التـــزام المواطنيـــن والمقيميـــن التـــام بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية 
والتعليمـــات الصـــادرة من الجهـــات المعنية؛ 
والســـاللة  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 

المتحـــورة الجديدة إســـهاما للعـــودة للحياة 
الطبيعيـــة بأســـرع وقـــت ممكـــن، فالقرارات 
التـــي يتـــم اتخاذهـــا بشـــأن فتـــح أو إغـــالق 
مختلـــف القطاعـــات مبنية على ما يســـتجد 
فـــي ضوء عـــدٍد مـــن المعطيـــات والتي تتم 

دراستها بشكل دوري.

وأعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي فـــي هـــذا 
الســـياق أنه بناًء على المعطيـــات، فقد تقرر 
تمديـــد مجموعـــة مـــن القرارات لمـــدة ثالثة 
أســـابيع بـــدًءا مـــن يـــوم األحـــد الموافق 21 
فبرايـــر 2021، إلـــى يوم األحـــد الموافق 14 

)07(مارس 2021،

0611 1419 17
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الجديـــدة المتحـــورة  والســـالة  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 

أحمد عبدالرحيماألمير عمرو الفيصل

مليون دينار 
87

محرر الشؤون المحلية

)٠٤(



المنامة - بنا

اســـتقبل نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي 
العهد صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بقصـــر 
الرفـــاع أمس، بحضـــور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس 
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  أمنـــاء 
والطاقـــة  والدوليـــة  االســـتراتيجية 
“دراسات” الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 

آل خليفـــة، الذي قّدم لســـموه كتاب 
مـــن  الُمعـــد  ســـلمان”  الـــرؤى  “أول 
قبـــل المركـــز، والـــذي وثـــق العديـــد 
التـــي  والمنجـــزات  المحطـــات  مـــن 
تحققـــت بفضل الرؤى واإلســـهامات 
الوطنيـــة  والبرامـــج  والمبـــادرات 
لصاحب الســـمو الملكي نائب جاللة 
الملك ولي العهد ترجمًة للنهج الذي 

أرســـاه عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
من أجل ازدهار ونماء المواطن عبر 
االســـتثمار فيه كونـــه محور النهضة 
نائـــب  ســـمو  وأعـــرب  والتنميـــة.  
جاللـــة الملـــك ولي العهد عن شـــكره 
للشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة 
وتقديـــره للجهـــود المبذولـــة إلعداد 

لمراحـــل  الـــذي وثـــق  الكتـــاب  هـــذا 
عديدة من العمـــل الوطني واإلنجاز 
في شتى المجاالت، مشيًدا بالجهود 
التـــي يقوم بها مركز “دراســـات” في 
مجـــال تعزيـــز البحوث والدراســـات 
عبـــر إصداراته المختلفـــة في جميع 

المجاالت.
 وقال ســـموه إن الرؤى واإلنجازات 

ما كانت لتتحقـــق على أرض الواقع 
لـــوال طموح الكـــوادر الوطنيـــة التي 
نفـــذت الخطـــط والمبـــادرات بإتقان 
وحب للوطن، منّوًها ســـموه بأهمية 
االســـتمرار فـــي البنـــاء والعمـــل مـــن 
أجل تحقيق التنمية المســـتدامة بما 
يعـــود بالخير والنماء علـــى الجميع. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ عبدهللا 

شـــكره  عـــن  خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن 
وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
نائب جاللـــة الملك ولـــي العهد على 
مـــا يوليه ســـموه من اهتمـــام ودعم 
لمركز “دراســـات” ليواصل مســـاعيه 
البحثيـــة والعلميـــة بمـــا يســـهم فـــي 
تعزيـــز دور المركـــز وتطويـــره علـــى 

األصعدة كافة.

للتنميــة تحقيقــا  العمــل  فــي  مســتمرون  العهــد:  ولــي  الملــك  جاللــة  نائــب 

اإلنجازات ما كانت لتتحقق لوال طموح الكوادر الوطنية

ســـمـــوه رؤى  ــل  ــضــ ــ ــف ــ ب الـــمـــتـــحـــقـــقـــة  ــزات  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ يــــــوّثــــــق  ــان”  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ الــــــــــــرؤى  “أول 
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البحرين تهنئ نيبال 
بذكرى يوم الديمقراطية

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيســـة جمهورية 
نيبـــال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، وذلك بمناســـبة ذكـــرى يوم الديمقراطية 
لبالدهـــا، معربيـــن فـــي البرقيتين عن أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما لها موفور الصحة والســـعادة 

بهذه المناسبة.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء برقية تهنئـــة مماثلة إلى 

رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية كيه بي شرما أولي.

المنامة - بنا

جاللة الملك

التعاون مع السعودية في جودة التعليم
ــات ــ ــ ــي ــ ــ ــاض ــ ــ ــري ــ ــ ــر بـــــــرامـــــــج تــــعــــلــــم الــــــعــــــلــــــوم وال ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـــــــشـــــــروعـــــــات لـ

شـــارك وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
الســـادس  االجتمـــاع  فـــي  النعيمـــي 
لمجلس إدارة المركز اإلقليمي للجودة 
والتميز في التعليم، والذي يعمل تحت 
إشـــراف منظمة اليونسكو، ومقره في 
العاصمـــة الســـعودية الريـــاض، والذي 

عقد بتقنية االتصال المرئي.
وأشـــاد الوزيـــر، باعتبـــاره عضـــًوا فـــي 
مجلـــس إدارة المركـــز، بالدعـــم الكبير 
والمتميـــز الذي يلقـــاه المركز المهم من 
رئيس وأعضاء مجلس المركز وجميع 
العربيـــة  بالمملكـــة  عليـــه  القائميـــن 
الســـعودية، مـــا كان لـــه أبلـــغ األثر في 
مســـتوى العمل وجودتـــه، خالل فترة 

قصيرة.

وتمـــت الموافقـــة على تعزيـــز التعاون 
فـــي  والتميـــز  الجـــودة  مركـــزي  بيـــن 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الســـعودية 
فـــي  وتـــم  بالبحريـــن.  واالتصـــال 
تقريـــر  ومناقشـــة  عـــرض  االجتمـــاع 
خصوصـــا   2020 العـــام  إنجـــازات 
المشروعات البحثية التي تم إنجازها، 
ومنهـــا: نظـــم إعـــداد المعلـــم وتأهيلـــه 
فـــي الوطـــن العربـــي، وتطويـــر برامج 
تعلم العلـــوم والرياضيات وسياســـات 
االعتمـــاد  وأنظمـــة  ونظمـــه،  التعليـــم 
المدرســـي والدليل اإلقليمـــي للمعايير 
المهنيـــة،  والكفايـــات  التخصصيـــة 
وتقرير حالة التعليم في ظل األزمات، 
إضافة إلـــى ما يجري القيـــام به حالًيا 

مـــن دراســـات عـــن سياســـات تطويـــر 
المناهـــج ونظمهـــا، فـــي التعليـــم العام 
فـــي الـــدول العربيـــة ودمـــج مهـــارات 
القرن الحادي والعشـــرين في المناهج 
الدراسية واالعتماد األكاديمي لبرامج 
إعـــداد المعلمين، والتجـــارب الناجحة 
في الـــدول العربية في جودة التعليم، 
ودعـــم الجـــودة والتميـــز فـــي صناعـــة 
القرار لـــدى القيـــادات التربوية. وعلى 
صعيـــد آخر تم اســـتعراض ومناقشـــة 
وعـــرض  للمركـــز،  المالـــي  التقريـــر 
االســـتراتيجية  الخطـــة  ومناقشـــة 
وميزانيـــة المركز للعام 2021، وعرض 
لعمـــل  المنظمـــة  القواعـــد  ومناقشـــة 
اللجنـــة االستشـــارية ونتائج الورشـــة 

اإلقليمية حول المعايير العربية لجودة 
التعليـــم. كمـــا اســـتعرض المجتمعـــون 
تقريـــر أعمال المركز للعـــام 2020، وما 
اشتمل عليه من مشـــروعات وأنشطة 
وفعاليـــات على المســـتويين اإلقليمي 
االتفاقيـــات  عـــن  فضـــاًل  والدولـــي، 
ومذكرات التفاهم التي وقعها المركز، 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  والمشـــاركات 
البحثيـــة  والبرامـــج  والمشـــروعات 
المنجـــزة خالل العـــام 2020م، إضافًة 
إلـــى مناقشـــة عـــدد مـــن المشـــروعات 
واألنشـــطة والنـــدوات المقترحة التي 
يشـــرف عليهـــا المركـــز للعـــام المقبـــل 
2021، واستشـــراف مســـتقبل التعليم 

في الوطن العربي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وفورات لغاية 100 % عند تركيب الطاقة الشمسية
اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبـــه فـــي مرفـــأ 
البحريـــن المالـــي المواطن حســـين ســـند 
صاحـــب أول منـــزل ســـكني فـــي مملكة 
البحريـــن من مجموعة المنـــازل التي تم 
تركيب نظام الطاقة الشمســـية فيها في 
2018 وتـــم توصيلهـــا بالشـــبكة  مـــارس 
الحكوميـــة عن طريق نظام عداد صافي 

.Net Metering القياس
ميـــرزا  رّحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي   
بالمواطن حســـين ســـند الذي اســـتعرض 
أداء  عـــن  وبيانـــات  إحصائيـــات  معـــه 
وكفاءة نظام الطاقة الشمســـية الذي تم 
تركيبـــه علـــى منزلـــه الكائن فـــي منطقة 

المصّلى، والوفورات الكبيرة التي حققها 
من خـــالل اســـتخدام الطاقة الشمســـية 
فـــي توليد الكهربـــاء لمنزلـــه والتي تزيد 
عـــن 80 % فـــي بعض االشـــهر، ووصلت 
لبعض االشهر مثل نوفمبر وديسمبر إلى 

.% 100
 وقـــال إنه من خالل نظـــام عداد صافي 
القياس يتم خصم الكهرباء المنتجة من 
الطاقة الشمسية في الفاتورة الحكومية 
الشـــهرية، وكذلـــك يتـــم الحصـــول علـــى 
خصـــم فـــي الفاتـــورة مـــن انتـــاج الطاقة 
الشمســـية بعـــد إعـــادة ضـــخ الفائض من 
اإلنتاج إلى الشـــبكة الحكومية، كل ذلك 
باإلضافـــة إلى ما أدى إليـــه نظام الطاقة 

الشمســـية مـــن تحقيق جوانـــب إيجابية 
فـــي زيـــادة الوعي في أســـرته ومحيطه 
اســـتهالك  ترشـــيد  حـــول  المجتمعـــي 

الكهرباء. 
عـــن  ميـــرزا  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه   
مـــدى ســـروره بالنتائج الطيبـــة والعوائد 
الشمســـية  الطاقـــة  لنظـــام  اإليجابيـــة 

المركـــب علـــى منـــزل المواطـــن حســـين 
ســـند علـــى الصعيـــد المالـــي والتوعـــوي 
والســـلوكي، وناقـــش أهمية نشـــر الوعي 
فـــي هـــذا المجال الـــذي يفّعـــل دور الفرد 
والمجتمـــع في تحقيـــق التنمية الوطنية 
والـــرؤى  األهـــداف  وتحقيـــق  الشـــاملة 
بالطاقـــة  المتعلقـــة  التنمويـــة  الوطنيـــة 

المتجددة وكفاءة الطاقة، مضيًفا ميرزا 
بـــأن هذا المنـــزل هو بمثابة نمـــوذج بارز 
للراغبيـــن  الســـكنية  المنـــازل  ألصحـــاب 
النظيفـــة  الطاقـــة  مـــن  االســـتفادة  فـــي 
والمســـتدامة في منازلهـــم، خاصة بعدما 
أثبتتـــه التجـــارب مـــن جـــدوى لمثل هذا 
االســـتثمار، مؤكـــًدا أن الهيئـــة علـــى أتـــم 

والمشـــورة  الدعـــم  لتقديـــم  اإلســـتعداد 
المواطنيـــن  لكافـــة  الالزمـــة  الفنيـــة 
والمقيميـــن والمســـتثمرين الراغبين في 

االستفادة من أنظمة الطاقة الشمسية.
حســـين  المواطـــن  تقـــّدم  وبـــدوره،   
حســـن منصـــور بالشـــكر الجزيـــل لرئيس 
هيئـــة الطاقة المســـتدامة علـــى ترحيبه 
واهتمامـــه الدائم بالمواطنيـــن وما يعود 
عليهـــم بالنفـــع، مؤكـــًدا حرصـــه لمتابعـــة 
المبـــادرات التـــي تقوم بهـــا الهيئة والتي 
باإلمـــكان االســـتفادة منها على مســـتوى 
األفراد فـــي منازلهم مثل مبادرة تركيب 
ومبـــادرات  الشمســـية  الطاقـــة  أنظمـــة 

وحلول تحسين كفاءة الطاقة.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

صاحب أول منزل 
يعتمد النظام: 

خصومات كبيرة 
في الفاتورة
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

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

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020، وتمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢١ 
بيت التمويل الكويتي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة

 قائمة الدخل 
 الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  في 31 ديسمبر 2020 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

2020 
ألـف دينـار بحرينـي

٢٠١9
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

99.5٣5  61.277  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي  

١١5.٢١6  123.590  مبالغ مستحقة من البنوك

9١٣.9٠7  1.005.228  عقود تمويل 

6.١56  6.861  استثمارات 

٢7٠.٢77  324.739  استثمارات في صكوك

8.46١  6.889  استثمارات في شركات زميلة 

٢47.٣٢8  223.377  ذمم مدينة وموجودات أخرى

9.55٣  3.703  ممتلكات ومعدات

١.67٠.4٣٣  1.755.664  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
    وحقوق المالك

المطلوبات

١٢8.٢58  133.114  حسابات جارية للعمالء

١٠١.78٣  108.798  مبالغ مستحقة لبنوك

٢٢٢.965  364.048  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١5.٣99  16.298  مطلوبات أخرى 

468.4٠5  622.258   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار

١59.699  182.948  البنوك

848.67٠  783.229  غير البنوك واألفراد

   966.177  ١.٠٠8.٣69

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣٢.5١9  132.519  رأس المال 

٢4.١١5  25.640  احتياطي قانوني

٣٢4  1.018  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٢٢.5١7  -    العائد المقترح

٣.587  311  أرباح مبقاة

  159.488  ١8٣.٠6٢

١٠.597  7.741  حقوق غير مسيطرة 

١9٣.659  167.229  مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
١.67٠.4٣٣  1.755.664      االستثمار وحقوق المالك

بيانات لم تدرج بالميزانية

١٣5.١45    136.710   حقوق حاملي حسابات االستثمار

١٠8.796  75.649   ارتباطات والتزامات محتملة

2020 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

٢٠١9 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

األنشطة التشغيلية

٢5.٠١٠  15.237  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

١64  463  حصة من الخسائر في شركات زميلة

-    (359) صافي مكسب من بيع استثمارات

(١98) -    صافي مكسب غير محقق من استثمارات

(5) -    صافي مكسب من بيع مباٍن ومعدات

(8٣9) (413) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

١.٢9٢  1.493  استهالك

(6٣١) 6.166  مخصصات - صافي

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
٢4.79٣  22.587      والمطلوبات التشغيلية

 
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(6٠5) 2.966  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

4.٠4١  454  مبالغ مستحقة من البنوك

(٣8.796) (137.084) عقود تمويل

(١.6١٣) 18.502  ذمم مدينة وموجودات أخرى

-    1.460  الدعم المالي من الحكومة

5١٠  4.856  حسابات جارية للعمالء

(١٣.944) 7.015  مبالغ مستحقة لبنوك

6١.٠٠٠  141.083  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١.6١9  137   مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) من 
٣7.٠٠5  61.976      األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

-    3.452  التخلص من االستثمارات - صافي

(٢٢6.٠66) (54.452) شراء صكوك - صافي

١78.٣84  -    حصيلة البيع من التخلص من الصكوك

(885) (463) شراء مباٍن ومعدات - صافي

-    4.760  متحصالت من التخلص من شركة تابعة

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
(48.567) (46.703)     في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
١٠5.554  (42.192)      حسابات االستثمار

 صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) 
١٠5.554  (42.192)     من األنشطة التمويلية

 

صافي )النقصان( الزيادة في النقد
9٣.99٢  (26.919)     وما في حكمه

88.7٠١  182.693  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١8٢.69٣    155.774  النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

2020 
ألـف دينـار 

بحرينـي

٢٠١9 
 ألـف دينــار 

بحرينـي

 

6٣.٣65  59.521    دخل من عقود تمويل

١.7٢٠  2.065    دخل من استثمارات

٢٠.٢٠٠  14.855    دخل من صكوك

 حصة من الخسائر في 
(١64) (463)     شركات زميلة

85.١٢١  75.978    الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات 
(٢٢.٠١7) (18.045)      االستثمار (الوكالة)

عائد حقوق حاملي حسابات
    االستثمار (المضاربة) ، قبل   

(9.8٢8) (12.381)     خصم حصة المضارب للمجموعة

7.945  10.346    حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات
(١.88٣) (2.035)    االستثمار (المضاربة)

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
(١٢.49٠) (15.038)     وغير البنوك 

48.7٣١  40.860    صافي الدخل التشغيلي

١٣.٢٣5  11.933    تكاليف الموظفين

١.٢9٢  1.493    استهالك

(695) 1.633    مخصصات - صافي

9.889  10.564    مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
٢٣.7٢١  25.623       التشغيلية

٢5.٠١٠  15.237    صافي دخل السنة

العائد إلى:

٢5.٠١9  15.246    مساهمي الشركة األم

(9) (9)   حقوق غير مسيطرة

    15.237  ٢5.٠١٠

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

المجموعالعائد المقترحأرباح مبقاةاحتياطي األسهم
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

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

 15.237  (9) 15.246   - 15.246   -  -  -صافي الدخل للسنة

 694   -  694    -- 694   -  -الخسائر اآلخرى الشاملة للسنة

 15.931  (9) 15.940   - 15.246  694   -  -مجموع الدخل الشامل للسنة

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

 -    -   -  - (1.525)  - 1.525   -التحويل إلى االحتياطي القانوني

 (16.997)   -  (16.997)  - (16.997)  -  -  -االعتراف بصافي خسارة التعديل بعد الدعم الحكومي

 (٢.847) (٢.847)  -  --  -  -  -صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 167.229  7.741  159.488   -    311  1.018  25.640  132.519 الرصيد في 31 ديسمبر2020

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

 25.010  (9) 25.019   - 25.019   --  -صافي الدخل للسنة

  154    - 154   -- 154 -  -الدخل اآلخر الشامل للسنة

  25.164   (9) 25.173   -  25.019    154  -  -مجموع الدخل الشامل للسنة

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

  -  -  -  - (2.502)  - 2.502   -التحويل إلى االحتياطي القانوني

  -  -  - 22.517  (٢٢.5١7)  --  -العائد المقترح

 2.840  2.840   -  -  -  --  -صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 193.659  10.597  183.062  22.517  3.587  324  24.115  132.519 الرصيد في 31 ديسمبر 2019



الجنوبية  المحافظة  جهود  مــن  انطالًقا 
ــر الــمــحــافــظــة  ــاضــ ــاريــــخ وحــ ــ لــتــوثــيــق ت
ــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــقـــهـــا، دّشـــــــن مــحــافــظ  ب
الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل 
الماضي  بين  عــز  ــرفــاع  “ال كــتــاب  خليفة، 
ــــذي يــتــنــاول تــاريــخ هــذه  ــحــاضــر”، وال وال
الــذي  التطور  ومــراحــل  العريقة  المدينة 
شهدته حتى الوقت الحالي، حيث أقيمت 
فعالية بهذه المناسبة عبر تقنية االتصال 
عيسى  العميد  ســعــادة  بحضور  الــمــرئــي، 
ثامر الدوسري نائب المحافظ، وعدد من 

وجهاء وأعيان وأهالي المحافظة.
أن  فيها  أكد  كلمة  المحافظ،  سمو  وألقى 
المحافظة أضحت نموذًجا يحتذى به في 
كافة المجاالت، إضافًة إلى إرثها التاريخي 
شاهًدا  يعد  والــذي  والثقافي  والحضاري 
أن  مبيًنا  الــوطــن،  عــراقــة وأصــالــة  عــلــى 
لمدينة الرفاع إسهامات جليلة في خدمة 
ظل  في  البحرين  مملكة  وحاضر  ماضي 
التوجيهات السديدة لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

حيث تعد توجيهات جاللته نبراًسا لعمل 
المحافظة ووسام فخر واعتزاز وشرف ال 
ولي  ورعاية  بدعم  أنه  كما  يعلوه شــرف، 
ــوزراء صاحب  ــ ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس ال

آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
خليفة، تمضي المحافظة في العمل على 
بما  الشاملة  التنمية  وتحقيق  التواصل 

يواكب تطلعات ورؤى أهالي المحافظة.

الــجــنــوبــيــة  الـــمـــحـــافـــظـــة  أن  وأوضـــــــح   
حــريــصــة عــلــى تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات وزيـــر 
بن  راشـــد  الشيخ  أول  الــفــريــق  الداخلية 
مــن خـــالل ترسيخ  آل خــلــيــفــة،  عــبــدهللا 

مع  والتواصل  المجتمعية  الشراكة  مبدأ 
األهالي وااللتقاء بهم وصون المكتسبات 
ــذي يعتبر  ــ الــحــضــاريــة واالجــتــمــاعــيــة وال
على  المحافظة  بــه  تفخر  حــمــيــًدا  نهًجا 

الــدوام، إلى جانب الحفاظ على عاداتهم 
وتــقــالــيــدهــم وارثـــهـــم الـــعـــريـــق، وتــعــزيــز 
القيم  وتكريس  الوطني  واالنتماء  الوالء 

الوطنية الثابتة.
بآيات  بعد،  عن  التدشين  فعالية  وبــدأت 
عطرة من الذكر الحكيم وتضمنت عرًضا 
ا لفيلم ثالثي األبعاد من فكرة وابتكار  مرئيًّ
منتسبي  ومتابعة  وإعداد  المحافظ  سمو 
المحافظة، حيث استعرض الفيلم العديد 
من المواقع التاريخية والشواهد الثقافية 
التاريخ  عبر  المحافظة  بها  تــزخــر  الــتــي 
وحتى الوقت الحالي، واختتمت الفعالية 
للشاعر  المرئي  بالعرض  شعرية  بقصيدة 
تكريم  ثــم  العجمان،  عبدالعزيز  عبدهللا 
ــذي كــانــت لــهــم اســهــامــات في  ــي الـ األهــال

إصدار هذا الكتاب.
وقد أعرب األهالي والحضور عن خالص 
يبذلها  التي  للجهود  وتقديرهم  شكرهم 
خليفة  آل  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو 
بين  الترابط  وتعزيز  التواصل  نهج  على 
المبادرات  المجتمع من خالل  أفراد  كافة 
الذي  الكتاب  كإعداد  والخالقة  المبتكرة 
يسهم في تعزيز الوالء واالنتماء الوطني.

المنامة - وزارة الداخلية
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الحفاظ على اإلرث... وتعزيز الوالء الوطني

كتاب 

 “الرفاع عز بين الماضي والحاضر”..

 سيرة المدينة العريقة
برنامج فعالية التدشينملخص كلمة سمو محافظ الجنوبيةهدف الكتاب ومضمونه

إضاءات ساميةمخطط زمني

- توثيق تاريخ وحاضر المحافظة بمختلف مناطقها

- تاريخ مدينة الرفاع العريقة.

- مراحل التطور الذي شهدته الرفاع حتى وقتنا الحالي

- إرث المحافظة التاريخي والحضاري والثقافي شاهد على 
عراقة وأصالة الوطن.

-  للرفاع إسهامات في خدمة ماضي وحاضر مملكة البحرين.

- آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وابتكار  فكرة  مــن  األبــعــاد  ثالثي  لفيلم  مرئي  عــرض   -
المحافظة،  منتسبي  ومتابعة  وإعــداد  المحافظ  سمو 
ــد مـــن الـــمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة  ــعــدي اســتــعــرض الــفــيــلــم ال
والشواهد الثقافية التي تزخر بها المحافظة عبر التاريخ 

وحتى الوقت الحالي.

لــلــشــاعــر عبدالله  الــمــرئــي  بــالــعــرض  - قــصــيــدة شــعــريــة 
عبدالعزيز العجمان.

-  تكريم األهالي الذي كانت لهم إسهامات في إصدار 
هذا الكتاب.

- األربعاء 10 فبراير 2021 : تسلم جاللة الملك نسخة الكتاب.

رئيس  العهد  ولي  : تسلم سمو  فبراير 2021   16 الثالثاء   -
مجلس الوزراء نسخة الكتاب.

الجنوبية  محافظ  سمو  دشن   :  2021 فبراير   18 الخميس   -
الكتاب بفعالية عقدت عبر تقنية االتصال المرئي.

- توجيهات جاللة الملك نبراس لعمل المحافظة ووسام فخر 
واعتزاز وشرف ال يعلوه شرف.

-  بدعم ورعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمضي 
المحافظة في العمل على التواصل وتحقيق التنمية الشاملة 

بما يواكب تطلعات ورؤى أهالي المحافظة.

-المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية.
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النتائج المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تم استخراج  بيان املركز املايل املوحد أعاله، وبيان الدخل املوحد، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد، من البيانات املالية املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠٢٠، والتي تم 

اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة يف ١٨ فرباير ٢٠٢١ وتم تدقيقها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أبدوا رأياً غري متحفظ عليها.

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

بنك اإلثمار ش.م.ب.)م( سجل تجاري: ١-٩٩٣٣٦، ص.ب: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني info@ithmaarbank.com :هاتف: ٥٨٥٠٠٠ ١7 )٩7٣+(، فاكس: ٥٨٥١٥١ ١7 )٩7٣+(، الربيد اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

بيان المركز المالي الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك( 

كما يف
31 ديسمرب ٢٠٢٠

)مدققة(

كما يف
31 ديسمرب ٢٠1٩

)مدققة(

املوجودات

 ٢٥٣,١٢4  ٢٣٩,٣٣٢ نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
 ١٢7,٦٠٢  ٨٥,٦١٢    ومؤسسات أخرى 

 ١,4٩7,٣٩١  ١,٣47,٣٣7 مرابحات وتمويالت اخرى

 ٢٣٩,4٥٢  ٣٥٠,4٢٠ تمويالت املشاركة

 ٥٢٣,7٠٢  7٥٥,٢٢٥ صكوك وسندات مالية استثمارية وما يف حكمها

 ١4٨,٠٨4  ١4٥,٣4٦ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 ٥٥,٥44  47,٩٥٣ موجودات أخرى

 ٢,٣٩٨  ٢,٣١٦ استثمارات عقارية

 7٥,٨٣٨  7٣,٣٥٩ عقارات قيد التطوير

 ٢٢,٢٣٥  ٢٢,٢74 موجودات ثابتة

 ٣٣,٥7٦  ٢٥,٦٠٣ موجودات غري ملموسة

 ٢,٩78,٩46  3,٠٩4,777 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
وحقوق األقلية وحقوق امللكية

 ٥7٢,4٦٦  ٦٦١,7٣٩ حسابات جارية للعمالء

 ٥٠١,٦١٦  4٣٥,7٦4 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية 

 ٥٨٩,٥٥٠  ٥١4,٢٣4   ومؤسسات أخرى

 ١٠4,٩٠٨  ١٠٢,٩٩٨ مبالغ مستحقة ملستثمرين

 1,768,54٠  1,714,735 إجمايل املطلوبات

 ١,٠٦٣,٩٢٨  ١,٢7٥,١٦٢ حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ٦7,٣٠7  ٥٥,٠4٩ حقوق األقلية

 ٢,8٩٩,775  3,٠44,٩46 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ رأس املال

 7,٥٩٠  )٣4,٠٣٣(االحتياطيات

 )٢٨,4١٩( )١٦,١٣٦(خسائر مرتاكمة

 7٩,171  4٩,831 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 ٢,٩78,٩46  3,٠٩4,777 وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

للسنة املنتهية يف

31 ديسمرب ٢٠٢٠
)مدققة(

31 ديسمرب ٢٠1٩
)مدققة(

اإليرادات 

 ٨٢,٥٥١  ٩١,٦٠٣ الدخل من املوجودات من قبل  حسابات االستثمار املطلقة

 )٥4,٣٥٩( )٥٥,٦٥٥(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 ٢8,1٩٢  35,٩48 بصفتها مضارباً

 77,٩٥٨  ٥٢,١٣٩ الدخل من املرابحات والتمويالت األخرى

 4١,٨٥4  ٥٣,4١٠ الدخل من االستثمارات األخرى

 ٢٣,٢١٢  ٢٠,7٠٠ إيرادات أخرى

 171,٢16  16٢,1٩7 إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )٨7,٦٣٠( )7٥,١7٣(ومؤسسات أخرى

 83,586  87,٠٢4 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )٥٩,٢٥٠( )٦٣,٥٠7(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )٨,٦٦٩( )٩,٠٣٢(االستهالك واإلطفاء

 )67,٩1٩( )7٢,53٩(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة  
 15,667  14,485   والرضائب الخارجية 

 )٢,77٩( )١٥,٥٨7(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 1٢,888  )1,1٠٢(صايف )الخسارة(/ الربح قبل الرضائب الخارجية

 )١٠,4٠٨( )٩,٨٦7(رضائب خارجية

 ٢,48٠  )1٠,٩6٩(صايف )الخسارة( / الربح للسنة

متعلقة بالتايل:

 )١,٣٥٢( )١٥,٢٩4(مساهمو البنك

 ٣,٨٣٢  4,٣٢٥ حقوق األقلية

)1٠,٩6٢  )٩,48٠ 

)1.35()15.٢٩()خسارة( / عائد السهم األسايس واملخفف – فلس

 

بيان التدفقات النقدية الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

للسنة املنتهية يف

31 ديسمرب ٢٠٢٠
)مدققة(

31 ديسمرب ٢٠1٩
)مدققة(

األنشطة التشغيلية 

 ١٢,٨٨٨  )١,١٠٢(صايف )الخسارة(/الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ٨,٦٦٩  ٩,٠٣٢ االستهالك واإلطفاء

 ٢,77٩  ١٥,٥٨7 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )4١,٨٥4( )٥٣,4١٠(أرباح من استثمارات أخرى

 ٢٨7  ٥٠ خسائر بيع موجودات ثابتة

 )17,٢31( )٢٩,843(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

 أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً وأرصدة لدى 

 )١٩( )٩,٠7٠(   املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 ١٢٨,٠٦٣  ١٢١,77٦ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )7٣,7٣٠( )١١٨,٣٩٥(تمويالت املشاركة

 ١7,٣٣٥  ٦,٥٠٨ موجودات أخرى

 4٨,٣١7  ١٠١,٦47 الحسابات الجارية للعمالء 

 )٥٣,4٥٣( )٦٠,٠٢٠(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١٣,٢٣٦  )٥4,٦٩١(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )٨٣,٢٦٠( )١,٩٦٣(املطلوبات األخرى

 ٨١,٥٣٥  ٢١٦,٠١٠ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )١٠,٦٢٨( )7,٠٠٩(الرضائب املدفوعة

 5٠,165  164,٩5٠ صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف )الزيادة(/النقص يف:

 ٦,774  ٢,74٨ موجودات مقتناة لغرض التأجري

 ٣٩,٠٨٣  )١٩٣,٩4٩(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )٩,٣٠٣( )٣,7٦٠(رشاء موجودات ثابتة

 36,554  )1٩4,٩61(صايف النقد )املستخدم يف(/ الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )٢٠١(  -  حقوق األقلية

-صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية  )٢٠1( 

 )7,٩7٦( )4,٢٦٩( تسوية تحويل العمالت األجنبية

 78,54٢  )34,٢8٠(صايف )النقص( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 ٢34,٠18  31٢,56٠ النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

 31٢,56٠  ٢78,٢8٠ النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
تحويل عمالت أجنبية العقارية

عالوة إصدار 
أسهم

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 85,385  )٢8,7٩3( 14,178  4٠,٢8٠  )3٠,655( 8٠8  -    3,446  ٢٩٩  1٠٠,٠٠٠ يف 1 يناير ٢٠1٩ )مدققة(

 )1,35٢( )١,٣٥٢( -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة السنة

 1,7٢6  ١,7٢٦  -    -    -    -    -    -    -    -   زيادة حصة الرشكة التابعة

 حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات 
 1,734  -    1,734  -    -    -    -    ١,7٣4  -    -      استثمارية وما يف حكمها

 )1,453( -    )1,453( -    -    -    )١,4٥٣( -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 )6,86٩( -    )6,86٩( -    )٦,٨١٨( )٦4( -    ١٣  -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 7٩,171  )٢8,41٩( 7,5٩٠  4٠,٢8٠  )37,473( 744  )1,453( 5,1٩3  ٢٩٩  1٠٠,٠٠٠ يف 31 ديسمرب ٢٠1٩ )مدققة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
تحويل عمالت أجنبية العقارية

عالوة إصدار 
أسهم

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 7٩,171  )٢8,41٩( 7,5٩٠  4٠,٢8٠  )37,473( 744  )1,453( 5,1٩3  ٢٩٩  1٠٠,٠٠٠ يف 1 يناير ٢٠٢٠ )مدققة(
 التعديالت الناتجة عن إعادة تصنيف االستثمارات 

 4,٠1٩  -    4,٠١٩  -    -    -    -    4,٠١٩  -    -     بناًء عىل معيار املحاسبة املالية رقم ٣٣

 83,1٩٠  )٢٨,4١٩( ١١,٦٠٩  4٠,٢٨٠  )٣7,47٣( 744  )١,4٥٣( ٩,٢١٢  ٢٩٩  ١٠٠,٠٠٠ يف 1 يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

 -    4٠,٢8٠  )4٠,٢8٠( )4٠,٢8٠( -    -    -    -    -    -   تسوية الخسائر املرتاكمة 

 )15,٢٩4( )١٥,٢٩4( -    -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة السنة

 )14,836( )١4,٨٣٦( -    -    -    -    -    -    -    -   خسارة التعديل صايف املساعدات الحكومية

 ٢,133  ٢,١٣٣  -    -    -    -    -    -    -    -   الزيادة يف ملكية الرشكة التابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك واألدوات اإلستثمارية 
 )1,8٩5( -    )1,8٩5( -    -    -    -    )١,٨٩٥( -    -   وما يف حكمها

 )1,3٠7( -    )1,3٠7( -    -    -    )١,٣٠7( -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 )٢,16٠( -    )٢,16٠( -    )٢,١٢٩( )٢٣( -    )٨( -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 4٩,831  )16,136( )34,٠33( -    )3٩,6٠٢(7٢1 )٢,76٠( 7,3٠٩  ٢٩٩  1٠٠,٠٠٠ يف 31 ديسمرب ٢٠٢٠ )مدققة(
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مستنقعات األمطار 

حقل ألغام
ألهالي مجمع 514 بجدالحاج

أصبحـــت الســـاعات الماطرة بالنســـبة 
لقاطنـــي أحـــد المخططـــات الســـكنية 
الحديثة بمجمع 514 بقرية جد الحاج 
بمثابـــة جـــرس إنـــذار لحدث سيشـــل 
حركـــة الدخـــول والخـــروج مـــن وإلى 
المنطقـــة، التـــي تتحّول إلى أشـــبه ما 
يكـــون بحقل ألغام يتربص بســـيارات 

األهالي.
إلـــى  يـــؤدي  ال طريـــق رســـمي معبـــد 
والمنفـــذ  المنطقـــة،  أهالـــي  منـــازل 
الوحيـــد لها مليء بالحفـــر و”مفاجآت 
الطريق” التي تشكل مصدر خطر على 
الســـيارات وركابها، السيما في أوقات 
األمطـــار، إذ تتحـــول تلك المســـاحات 
الفضاء المؤدية إلى المنازل إلى وحل 
زلق ومستنقعات تشكل مصدر تهديد 
حصـــل  كمـــا  ومركباتهـــم،  للســـائقين 
إلحدى الشـــاحنات التي انقلبت خالل 
موســـم األمطار العـــام الماضي، وذلك 

نقال عن  األهالي.
 ولفت األهالي في شـــكواهم لـ”البالد” 
إلى أن عدم تنفيذ مطالبهم في تعبيد 
الطـــرق المؤدية لمســـاكنهم ســـيترتب 
عليه باإلضافة إلى المخاطر الســـابقة 

صعوبـــة التعامل مع حـــاالت الطوارئ 
كحوادث الحريق أو وصول ســـيارات 

اإلسعاف.
البلـــدي  الممثـــل  قـــال  جهتـــه،  مـــن   
تلبيـــة  إن  الوداعـــي  شـــبر  للمنطقـــة 
احتياجات المنطقة الســـكنية الواقعة 
علـــى طريـــق 1452 بمجمـــع 514 فـــي 
جدالحـــاج كانـــت والزالـــت على رأس 
أولوياتـــه منذ دخوله المجلس البلدي، 
حيث التقى األهالي في أكتوبر 2019 

وسجل مطالبهم واحتياجاتهم.

وذكر أن أبرز المطالب المستعجلة في 
حينهـــا والتي تم العمـــل على إنجازها 
توفيـــر خدمـــات  فـــي  تتمثـــل  كانـــت 
الكهربـــاء والمـــاء، حيـــث تـــم اتخـــاذ 
مـــا يلزم بشـــأنها وحلهـــا بالتعـــاون مع 

الجهات المختصة.
وأشـــار إلـــى أنـــه وبنـــاء علـــى مطالب 
الطـــرق  تحســـين  بشـــأن  األهالـــي 
زيـــارة  تنظيـــم  جـــرى  المنطقـــة  فـــي 
استطالعية للموقع بحضور مهندسي 
أن  تبيـــن  حيـــث  األشـــغال،  شـــؤون 

المنطقة غير مخططة وليس لها منفذ 
رسمي من شارع النخيل بفعل تداخل 
األراضـــي الخاصة، وهو ما يســـتدعي 
إجـــراء معالجـــة فنيـــة من قبـــل هيئة 
التخطيط والتطوير العمراني، لتوفير 
طريق يربط المنطقة بشارع النخيل.

وبيـــن أنـــه تـــم إعـــداد تقرير مـــن قبل 
إلـــى  ورفـــع  الطـــرق  إدارة  مهندســـي 
وكيل شـــؤون األشغال أحمد الخياط، 
والذي بدوره أصدر توجيهاته بدراسة 

الموضوع وإيجاد حل لذلك.

الوداعـــي: ال منفـــذ للمنطقـــة مـــع شـــارع النخيـــل بفعـــل تداخـــل األراضـــي الخاصـــة
 سيدعلي المحافظة

علوي الموسوي

رفـــع أهالـــي النعيـــم صوتهـــم عالًيا إلى 
الجهـــات ذات االختصـــاص؛ جـــراء مـــا 
يعانونـــه من تكـــدس العمالـــة األجنبية 
العازبـــة الســـاكنة فـــي وســـط األحياء، 
حيـــث تقوم بين الحيـــن واآلخر ببعض 
كالســـكر  األخالقيـــة  غيـــر  الممارســـات 
واالعتـــداء على أبنـــاء المنطقـــة، وإلى 
غيـــر ذلـــك مـــن أفعـــال ال يقبلهـــا العقل 

والمنطق.
وطالبـــوا أثنـــاء حديثهـــم مـــع “البـــالد” 
بضرورة تدخل الجهات المعنية وإعادة 
النظر في قرارات اعتماد بعض المباني 
المخصصـــة لإليجـــار وحصرهـــا إليجار 
األجنبيـــة  العمالـــة  وليـــس  العائـــالت 

العازبة.
وطالب عدد من أهالي المنطقة الجهات 
المعنية بتحرك جدي إلنقاذ خصوصية 
المواطنين في هذه المنطقة التي تكاد 
أن تتحـــول إلـــى منطقـــة لألجانـــب في 
ظـــل تزايد البيـــوت المخصصة لســـكن 

العزاب.
وناشـــدوا المسؤولين في الدولة إيجاد 
حـــل لهـــذه الظاهـــرة التي باتـــت تؤرق 
األهالـــي وتمس خصوصيتهـــم وأمنهم 
وأمانهم، قائال “مـــن المتابعة نجد جليا 
أن هنـــاك تقصيـــرا فـــي محاصـــرة هذه 
الظاهـــرة ووضعهـــا فـــي أطـــر قانونيـــة 

تكفل عدم اإلضرار بالمواطنين”.
وتابعوا “هنـــاك نحو 120 منزال تحولت 
لســـكن للعـــزاب في الجزء الذي أســـكن 
فيـــه مـــن المنطقـــة، فقـــط هـــذه مجرد 
عينة قمنا برصدها ســـريعا، فكيف على 
مستوى المنطقة بأكملها؟ أصبح الوضع 
ال يطاق، األوســـاخ والفئران تنتشر في 
كل مـــكان، كما أنهم يتكدســـون في كل 
منـــزل بأعـــداد كبيـــرة، وهـــذا بالتأكيـــد 
االشـــتراطات  قبـــل  للمنطـــق  منـــاف 

القانونية”.
هـــو  عنـــه  نبحـــث  مـــا  “كل  وأضـــاف 
القانـــون والنظـــام الذي يحمـــي الجميع 

وال يمـــس حقـــوق أي إنســـان فـــي هذا 
الوطـــن، العمالـــة األجنبية هم بشـــر كما 
نحـــن ال نعتـــرض، ولكـــن أن يتم تركهم 
الســـكن  مســـتوى  علـــى  تنظيـــم  دون 
والممارســـات وترك الحبل على الغارب 
بما يخلق ممارســـات مخالفـــة للقوانين 

واألنظمـــة األمـــر الذي يســـبب اإلضرار 
باألهالـــي والمواطنيـــن، فهـــذا أمـــر غير 

مقبول”.
وقالوا “دعونا نخاطب العقول والمنطق 
فقـــط، هـــل يعقـــل أن تســـتخدم منازل 
آيلـــة للســـقوط فـــي تســـكين األجانب؟ 

هل يعقل الســـماح لألجانـــب بالتكدس 
علـــى بعضهـــم بعضـــا فـــي منـــزل واحد 
وبيـــن بيـــوت األهالي؟ فبعـــض البيوت 
أصبحـــت محاصـــرة مـــن كل الجهـــات 
وأي  أمـــان  أي   )...( العـــزاب،  بســـكن 

خصوصية ستتحقق لهذه العائالت؟”.
األهالـــي مطالباتهـــم وزارة  كمـــا جـــدد 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
تأجيـــر  لوقـــف  بالتدخـــل  العمرانـــي، 
المباني في وســـط أحيـــاء النعيم على 

العمالـــة العازبـــة، وناشـــدوا ولـــي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  األميـــر ســـلمان 
النظر فـــي المشـــكلة والتوجيه بإصدار 
قـــرار ملزم لمالك هذه البنايات في هذا 
الموقع بقصر التأجير فيه على العوائل 

فقط.
“البـــالد”  تلقتـــه  خطـــاب  فـــي  وأكـــدوا 
أن الترخيـــص لبنـــاء بنايـــات لتســـكين 
العـــزاب في وســـط حي ســـكني مكتظ 
بالعوائل ودون مراعاة لألهالي يشـــكل 
خطـــرا عليهم وعلى النســـاء واألطفال 
كما يهدد هوية المنطقة، مشـــيرين إلى 
أن هـــذه المباني تقع في موقع ال يؤدي 
إليه إال منفذ واحد فقط وهو منفذ غير 
نافـــذ وضيق، باإلضافة إلـــى عدم إلزام 
مـــالك أصحـــاب هـــذه البنايـــات بتوفير 
مواقف للســـيارات ما يتسبب بمزاحمة 
أهالي المنطقة وزيـــادة معاناتهم؛ نظرا 

لشح المواقف.
وبين جعفر الشيخ أن “الترخيص لهذه 
المباني رغم وجود منفذ واحد لها غير 
نافذ يعد اســـتهتارا واضحـــا من المالك 
المنطقـــة  بحرمـــة  الترخيـــص  وجهـــة 
علـــى  باتـــوا يخشـــون  الذيـــن  وأهلهـــا، 
بناتهم وأبنائهم من هذا الخطر الجديد 

الـــذي تـــم إنشـــاؤه بينهـــم وبـــات يهـــدد 
شـــعورهم باألمـــن واألمـــان، فضـــال عن 
تهديده هوية المنطقة، وهو األمر الذي 
طالـــب معـــه األهالـــي الجهـــات المعنية 
المتمثلة في وزارة األشغال والبلديات 
والتخطيـــط العمراني، وأمانة العاصمة 
ومجلس أمانـــة العاصمة مرارا وتكرارا 
إصـــدار قـــرار تنظيمـــي يكبـــح جمـــاح 
المالك واســـتهتارهم في حـــق األهالي، 
وذلـــك بقصر عمليـــة التأجيـــر في هذه 
البنايـــات علـــى العوائـــل فقط بـــدال من 

عشوائية التأجير الحاصلة”.
وذكـــروا أن “اللجنـــة األهليـــة لمنطقـــة 
عـــدة  قـــد تقدمـــت بخطابـــات  النعيـــم 
للجهـــات المعنيـــة المتمثلـــة فـــي وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط، 
أمانـــة العاصمة، مجلس أمانة العاصمة 
وقـــد اقتـــرح مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
إلـــزام المالك بتأجير هذه البنايات على 
العوائـــل فقـــط مـــع اســـتمالك مواقـــف 
المشـــكلة”،  لهـــذه  كحـــل  للســـيارات 
مشيرين إلى أنه “على الرغم من وجود 
هـــذا المقتـــرح إال أنـــه لـــم يحصـــل أي 
شـــيء يذكر، ولم يصـــدر أي قرار حتى 
تم االنتهاء من بناء المباني والبدء في 

تأجيرها”.

120 منزال بالنعيم تحولت إلى سكن عزاب
بضبطها ومطالبات  أخالقية  غير  األجنبية  الجاليات  ممارسات 



للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد 
أهميـــة  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
التزام المواطنيـــن والمقيمين التام بكافة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ 
والســـالة  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
المتحورة الجديدة إسهاما للعودة للحياة 
الطبيعية بأســـرع وقت ممكن، فالقرارات 
التـــي يتم اتخاذها بشـــأن فتـــح أو إغاق 
مختلف القطاعات مبنية على ما يستجد 
فـــي ضوء عدٍد مـــن المعطيات والتي تتم 

دراستها بشكل دوري.
وأعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي فـــي هذا 
السياق أنه بناًء على المعطيات، فقد تقرر 
تمديـــد مجموعة من القرارات لمدة ثاثة 
أســـابيع بدًءا من يوم األحـــد الموافق 21 
فبرايـــر 2021، إلى يوم األحد الموافق 14 

مارس 2021، وفق ما يلي:
- تطبيـــق سياســـة العمل مـــن المنزل على 
كافـــة الجهـــات الحكومية وتكون بنســـبة 

70 % كحد أقصى من عدد الموظفين.
- تعليـــق الحضـــور واالكتفـــاء بالتعُلم عن 

والخاصـــة  الحكوميـــة  بالمـــدارس  ُبعـــد 
ومؤسســـات التعليـــم العالـــي الحكوميـــة 
والخاصـــة وريـــاض األطفـــال المرخصـــة 
من قبـــل وزارة التربية والتعليم والمراكز 
التابعـــة  الحكوميـــة  التأهيليـــة  والـــدور 
لـــوزارة العمل والتنمية االجتماعية، ودور 
التدريـــب  ومعاهـــد  ومراكـــز  الحضانـــات 
الخاصـــة المرخصة من قبـــل وزارة العمل 
مـــن  ويســـتثنى  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
ذلك أعضاء الهيئـــات اإلدارية والتعليمية 
والفنية بكافة المؤسســـات المذكورة، في 
حيـــن سيســـتمر الحضـــور في مؤسســـات 
التعليم العالي لطلبة الدراســـات الصحية، 
والمـــدارس والمراكـــز األهليـــة والخاصـــة 

لذوي االحتياجات الخاصة.
الداخليـــة  الرياضيـــة  الصـــاالت  إغـــاق   -
الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة 
التماريـــن الخارجيـــة للصـــاالت الرياضية 

الخاصة بما ال يزيد عن 30 شخصا.
- إيقـــاف تقديـــم الخدمـــات الداخلية في 
المطاعم والمقاهي واستمرار تقديمها في 

األماكن والجلسات الخارجية.
- تعليق الحصص الرياضية الداخلية.

- منع إقامة كافـــة التجمعات االجتماعية 
المنـــازل  فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  أو 
 30 عـــن  يزيـــد  بمـــا  الخاصـــة  واألماكـــن 

شخصا.
وأعرب الفريق الوطني الطبي عن تطلعه 
اللتـــزام كل فـــرد وأخـــذ الحيطـــة والحذر 

خـــال الفتـــرة الحاليـــة؛ مـــن أجـــل خفض 
معـــدالت االنتشـــار، مشـــدًدا علـــى أهميـــة 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة  االلتـــزام 

والتعليمات الصـــادرة من الفريق الوطني 
الطبـــي والجهات الرســـمية؛ لتجنب زيادة 

االنتشار وارتفاع عدد الحاالت القائمة.

تمديد مجموعة من القرارات 3 أسابيع بدءا من األحد
المطاعم ــي  ف الــداخــلــيــة  ــات  ــدم ــخ ال تــقــديــم  وإيـــقـــاف  الـــصـــاالت  إغـــاق  ــرار  ــم ــت اس

شـــارك المندوب الدائم لمملكـــة البحرين 
لـــدى األمم المتحـــدة بنيويورك، الســـفير 
جلســـة  فـــي  الرويعـــي،  فـــارس  جمـــال 
المناقشة المفتوحة لمجلس األمن بشأن 
ضمـــان الوصـــول العـــادل إلـــى لقاحـــات 
المتأثـــرة  الســـياقات  فـــي   ”19 “كوفيـــد 
عقـــدت  التـــي  األمـــن  وانعـــدام  بالنـــزاع 
برئاســـة وزير خارجية المملكة المتحدة 

دومينيك راب.
وفي كلمتـــه الموجهة إلى مجلس األمن، 
مملكـــة  حـــرص  الدائـــم  المنـــدوب  أكـــد 
البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

الدوليـــة  الجهـــات  مـــع  التعـــاون  تعزيـــز 
الفاعلـــة وعلـــى رأســـها منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة للتصـــدي لهـــذه الجائحـــة منـــذ 
بدايـــة انتشـــارها، إذ تشـــارك بفعالية في 

الجهود الدولية للتصدي للجائحة. 
كما لفت إلى أن مملكة البحرين شـــاركت 
في الجهود الدولية للتوصل إلى لقاحات 
آمنة عبر التطوع في التجارب السريرية 

ضمن المرحلة الثالثة إلحدى اللقاحات.
وأشـــار المنـــدوب الدائم إلـــى أن الجهود 
الوطنيـــة لجميع أعضاء فريـــق البحرين 
بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة أســـهمت بنجاح فـــي التعامل مع 

مختلـــف مراحـــل الفيـــروس، وذلـــك من 
قبـــل اإلعـــان عـــن أول حالة فـــي مملكة 
الخطـــوات  أبـــرز  مســـتعرًضا  البحريـــن، 
التـــي اتخذتها المملكة للحد من انتشـــار 
التـــي  االســـتباقية  والخطـــط  الجائحـــة 
وضعتها ومختلف المبادرات التي قامت 
بها على صعيد التأكد من جهوزية البنية 
التحتية، واســـتخدام التقنيات الحديثة 
“مجتمـــع  تطبيـــق  فـــي  كمـــا  وتطويعهـــا 
واعـــي”، إضافة إلى تعزيز األمن الصحي 
الفحوصـــات  أعـــداد  زيـــادة  خـــال  مـــن 
اليوميـــة وتوفيـــر التطعيمـــات للجميـــع، 
إذ أجـــازت البحرين االســـتخدام الطارئ 
لــــ 4 لقاحـــات توفر بشـــكل مجاني ضمن 

الخطـــة الوطنيـــة للتطعيـــم التي تشـــمل 
المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وعلـــى الصعيـــد الدولي، أوضح الســـفير 
العلميـــة فـــي مجـــال صنـــع  أن الجهـــود 
اللقاحـــات أدت إلى التوصل إلى لقاحات 
عـــدة مضادة لفيـــروس كورونا في وقت 
قياســـي، مـــا مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي 
العودة التدريجيـــة للحياة الطبيعية في 
مختلـــف أنحـــاء العالم، مشـــيًرا إلـــى أنه 
فـــي ذات الوقت، بينت الجائحة الحاجة 
إلـــى التضامـــن والتنســـيق الدولييـــن، إذ 
مـــا يزال العالم - الســـيما منطقة الشـــرق 
األوســـط - يواجه العديـــد من التحديات 
والتهديدات في ظل اســـتمرار النزاعات 

المســـلحة، التي أدت الـــى إضعاف البنى 
التحتيـــة فيهـــا والتـــي تتضمـــن المرافق 
الصحيـــة وهـــو مـــا يســـاهم فـــي زيـــادة 
معاناة الشعوب في هذه الدول خصوصا 
في ظل صعوبة توفير المساعدة الطبية 
الازمة للمحتاجين بسبب الظروف على 

األرض.
وفي هذا الســـياق، جدد المندوب الدائم 
دعم مملكة البحرين لدعوة األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة لوقـــف عالمـــي إلطاق 
النـــار، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة تركيـــز جهود 
الفاعلـــة  الدوليـــة  والمنظمـــات  الـــدول 
علـــى تقديم المســـاعدات الطبية الازمة 
للمحتاجين، الســـيما فـــي مناطق النزاع، 

للتصدي لجائحة “كوفيد 19”. 
كما أكـــد أهمية تنحية الخافات والعمل 
المشـــترك لمواجهـــة التحديـــات الراهنـــة 
ورفـــع جهوزيـــة العالم للوقايـــة من مثل 
هـــذه المخاطـــر فـــي المســـتقبل، والتزام 
المملكـــة بالعمـــل مـــع المجتمـــع الدولـــي 
نحـــو تنفيذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 
والتنســـيق تجاه األوبئة والمخاطر التي 

تهدد صحة اإلنسان.

ــة ـــات الراهنـ ـــة التحدي ـــترك لمواجه ــل المش ـــات والعمـ ـــة الخاف تنحي

الرويعي: البحرين تشارك بفاعلية بجهود التصدي لـ “كورونا”

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - الكوهجي للتطوير العقاري

 تلّقت شـــركة الكوهجـــي للتطوير العقاري، إحدى 
كبريات الشركات الرائدة في التطوير العقاري في 
البحرين، أخباًرا ســـارة في مطلع الشـــهر الماضي، 
حيث فاز مشـــروع الشـــركة أونيكـــس بحرين بي 
بجائـــزة الكشـــيري اليف ســـتايل عن فئـــة أفضل 

شقق سكنية فاخرة للتملك الحر في المملكة. 
 تعد جوائز الكشـــيري اليف ستايل جوائز رفيعة، 
معروفـــة علـــى المســـتوى العالمي وُتمنـــح تقديًرا 
ألفضـــل الســـلع والخدمـــات الفاخـــرة فـــي العالم. 
ولكـــي يفـــوز أي مشـــروع بالجائـــزة، يتعّيـــن عليه 
أن يخضـــع ألبحـــاث مكثفـــة وتقييمـــات عديـــدة 
مـــن قبـــل القائميـــن على جوائـــز الكشـــيري اليف 
ســـتايل، كما يجب أن يفي بأعلى معايير الجودة 
والتميـــز. وتجتـــذب الجائزة أكثر مـــن 300 دولة، 
ويجـــب علـــى الفائزيـــن إثبـــات أنهـــم األفضل في 
فئتهم للحصول على شـــهادة رفيعة المستوى مع 

التتويج بالجائزة. 
وتأتـــي هذة الجائزة لتكون الجائـــزة الثانية التي 
يحصدها المشـــروع على مستوى عالمي فقد نال 
مشروع أونيكس بحرين بي جائزة أفضل مشروع 
في فئة المشاريع السكنية شاهقة االرتفاع ضمن 
جوائز العقـــارات العربية التابعة لجوائز العقارات 
-2020 2021 وبمســـتوى خمـــس  لعـــام  الدوليـــة 

نجـــوم والتي واحدة من أكبر وأرقى 
الجوائـــز المرموقـــة والمعروفة على 
نطاق واســـع في جميع أنحاء العالم. 
وتضم لجنـــة التحكيم للجائزة نخبة 
مـــن الخبـــراء فـــي القطـــاع العقـــاري 
الذين يعملون بشكل مستقل كلجنة 
 80 عـــن  عددهـــم  ويزيـــد  تحكيـــم، 

خبيًرا. 
 وقـــد أبـــدت لجنـــة تحكيـــم جائـــزة 
إنبهارهـــم  ســـتايل  اليـــف  الكشـــيري 

باالهتمـــام الدقيق بالتفاصيـــل، والطابع المعماري 
رائـــع الجمـــال للبرجيـــن، األمـــر الـــذي أســـفر عـــن 
التتويـــج بلقـــب “أفضـــل شـــقق ســـكنية فاخـــرة 

للتملك الحر في البحرين 2020”. 
يمتد مشـــروع أونيكس بحرين بي على ســـواحل 
البحريـــن، وقـــد نجح في ترســـيخ مكانته كواحد 
من أكثر الوجهات الســـكنية استقطاًبا للطلب في 

البحرين. 
 وقـــال مديـــر عـــام شـــركة الكوهجـــي للتطويـــر 
العقـــاري، محمـــد الكوهجـــي “إننـــا ســـعداء بفـــوز 
شـــقق أونيكس بحريـــن بي بجائزة أفضل شـــقق 
ســـكنية فاخـــرة للتملـــك الحـــر فـــي البحريـــن. إن 

هدفنا األساسي عند تصميم أونيكس بحرين بي 
هو إنشاء عقار ســـكني يتميز بتصميمه المعماري 
الفريـــد مـــن نوعـــه، ويتماشـــى مع تطلعـــات ماك 
العقار الباحثين عن تجربة متميزة للعيش الفاخر 

تكون األولى من نوعها”. 
بـــي  بحريـــن  أونيكـــس  فـــي  للمقيميـــن  ويمكـــن 
االختيار بين شـــقق مكونة من غرفة نوم واحدة، 
أو غرفتيـــن، أو ثاثـــة غـــرف. وتتميـــز كل شـــقة 
بتصميمهـــا العصـــري الجميل الذي يتيح للســـكان 
االســـترخاء فـــي أجـــواء مـــن الفخامـــة. وقـــد تم 
تجهيز كل شقة بأحدث التجهيزات التكنولوجية 
والديكـــورات الداخليـــة المصممـــة حســـب الطلب 

لتعزيز تجربـــة الحياة المترفة التي تتناســـب مع 
رقي المنطقة المحيطة. 

وكانت شـــركة الكوهجي للتطوير قد تعاقدت مع 
اثنيـــن مـــن مصممي الديكـــور الداخلـــي الدوليين 
الحائزين على جوائز تقديرية. وقامت الشركتان 
بتطويـــر موضوعيـــن أساســـيين ومجموعـــة مـــن 
األلوان الخاصة الســـتخدامها في شقق أونيكس 
بحريـــن بي، وتـــم اختيارهما بغرض إبـــراز الطابع 
المتميز للشـــقق من خـــال تصميم مبهـــر للنوافذ 
التي تمتد من األرضيات لألسقف، بحيث تساعد 
على تعزيز اإلطاالت الرائعة، وتوفير مســـاحات 
واســـعة للمعيشـــة عـــن طريـــق التخطيـــط الفعال 

للمساحات الداخلية. 
 وأضاف الكوهجي “على مدى مراحل المشـــروع، 
حرصنا علـــى تحقيق أعلى المعاييـــر، ونؤمن بأن 
مشروع أونيكس بحرين بي سيتفوق على جميع 
المشـــاريع األخـــرى التـــي قمنـــا بتطويرها ســـابًقا. 
لقـــد انتقينا بعناية أرقـــى مجموعة من المنتجات 
مـــن أفضل المورديـــن في مجـــال تخصصهم، بما 
فيهم شـــركة شـــوكو األلمانية التي وفرت أحدث 
التكنولوجيا للواجهات الزجاجية، وشركة مرازي 
لتوريـــد البـــاط، وفيلـــوري آنـــد بـــوخ لتجهيـــزات 
الحمامـــات في الشـــقق. كما حصلنا على الكســـوة 
وذلـــك  إيطاليـــا،  مـــن  مباشـــرة  الخشـــبية 
بهدف إقامة أبراج ســـكنية فاخرة تضيف 
قيمـــة جديـــدة لمحفظـــة مشـــاريع شـــركة 

الكوهجي للتطوير العقاري”.
إقامـــة  عـــن  ذلـــك  أســـفر  “وقـــد  وتابـــع 
األنظـــار  تلفـــت  أيقونيـــة  وجهـــة ســـكنية 
وتســـتقطب الطلب، وتوفـــر أفضل تجربة 
للحيـــاة المترفـــة مع تحقيق التـــوازن بين 
احتياجات الســـكن وتطلعات ماك العقار 

نحو الحياة الراقية”.

تتويج “أونيكس بحرين بي” بجائزة “الكشيري اليف ستايل”

local@albiladpress.com

الجمعة 19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 - العدد 4511
07

كأفضـــل شـــقق ســـكنية فاخـــرة للتملـــك الحـــر فـــي البحريـــن

محمد الكوهجي موقع استراتيجي في منطقة خليج البحرين إطالالت ساحرة على سماء المنامة

شهادة جائزة الكشيري اليف ستايل إكسسوارات حمامات فيلروي آند بوخ  استخدام أرقى انواع البالط االيطالي 



خلف: االستفادة من الخبرات البريطانية بمجال اإلنشاءات والزراعة

التقـــى وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصام خلف، ســـفير 
البحريـــن  لـــدى مملكـــة  بريطانيـــا  مملكـــة 
رودي دراموند، وذلك عبر االتصال المرئي 
لبحـــث مجـــاالت التعـــاون المشـــترك فـــي 

مشاريع البنية التحتية.
 وخـــال اللقـــاء تـــم اســـتعراض مجـــاالت 
التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، حيث 
أشـــار الوزيـــر بمـــا تشـــهده العاقـــات بيـــن 

البحريـــن وبريطانيـــا مـــن تطـــور ورقـــي، 
مشيًدا بالخبرات البريطانية المتقدمة في 
مجال األشغال والتعمير والبنى التحتية.

 كمـــا تم بحث عدٍد مـــن الموضوعات ذات 
العاقة بطبيعة عمل الوزارة، حيث أعرب 
الوزيـــر عـــن تطلع الـــوزارة إلى االســـتفادة 
البريطانيـــة فـــي مختلـــف  مـــن الخبـــرات 
المجـــاالت وبخاصـــة فـــي مجـــال الصرف 
الصحـــي والطرق واإلنشـــاءات ومشـــاريع 

الزراعـــة المحميـــة واالســـتزراع الســـمكي 
وإدارة المخلفـــات المنزليـــة بهـــدف دعـــم 

عجلة االستثمار.
البريطانـــي  الســـفير  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
بالتعـــاون الذي تبديه الوزارة مع الســـفارة 
من جهود نحو تعزيـــز أواصر التعاون في 
مجـــال البنيـــة التحتيـــة، متمّنًيا اســـتمرار 
نهـــج  لمواصلـــة  الجانبيـــن  بيـــن  التعـــاون 

التطور واالزدهار.
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فتاة بحرينية تتحدى إعاقتها البصرية وتتطلع للماجستير

“االختالف بين األشخاص ليس عائقا للتعايش والتواصل مع بعضنا بعضا”. هكذا ختمت الطالبة زينب المؤمن، األولى على المرحلة اإلعدادية، 
حوارها المباشر مع برنامج لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة عبر تطبيق “انستغرام”، إذ تمكنت المؤمن من تجاوز تحدي إعاقتها البصرية 

لتحرز المركز األول في المرحلة اإلعدادية، وتنطلق نحو تحديات تعلم اللغة اليابانية، ومواصلة المشوار العلمي حتى درجة الماجستير.

وأشارت الطالبة خال اللقاء إلى أن 
شـــغفها بتعلم اللغـــة اليابانية ينطلق 
مـــن حبهـــا لتعلـــم الجديـــد، إضافـــة 
والثقافـــي  الدينـــي  تكوينهـــا  إلـــى 
الـــذي يحثهـــا علـــى تطويـــر الـــذات 
فـــي مختلف جوانـــب الحياة، وكون 
اللغـــة اليابانية تعد من أصعب لغات 
العالـــم، فإنهـــا وجدت فيهـــا التحدي 

الذي يستحق المثابرة والعناء.

بإحـــراز  شـــعورها  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المركـــز األول علـــى مســـتوى مملكة 
البحريـــن فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة 
لـــم  إذ  الكلمـــات،  تصفـــه  ال  شـــعور 
تصـــدق فـــي بداية األمـــر أنهـــا فعًا 
أحرزت هذا المركز، في الوقت الذي 
انهال عليها سيل من رسائل التهنئة 

والتبريكات.
وذكـــرت أن الســـنة الماضيـــة كانـــت 

جائحـــة  انتشـــار  بفعـــل  اســـتثنائية 
كورونـــا )كوفيد 19(، ومـــا نتج عنها 
مـــن التحول اإللكترونـــي في أنظمة 
التعلـــم عن بعد، معبرة عن أملها في 
االستمرار بتحقيق الدرجات العالية 
في المرحلـــة الثانوية، وبلوغ درجة 

الماجستير في الجامعة.
التـــي  باألنشـــطة  يتعلـــق  وفيمـــا 
تمارســـها، قالـــت زينـــب إنهـــا تحـــب 

قـــراءة الكتب والروايـــات الجديدة؛ 
لرفـــع حصيلتهـــا المعرفية، كمـــا أنها 
تعمد إلى مناقشة ما تقرأه مع أفراد 

عائلتها.
النـــاس  تفاعـــل  أن  وأوضحـــت 
وتحفيزهم لها دفعها لدخول مجال 
التوعية من خال المقاطع المسجلة 
عبـــر منصات التواصـــل االجتماعي، 
رغبـــة منها فـــي تقديم شـــيء مفيد 

للمجتمع.
وأردفت أنه ال يوجد طريق مفروش 
بالـــورود، وطريـــق النجـــاح يتطلـــب 
الصعوبـــات،  مـــن  كثيـــرا  مواجهـــة 
أن  كمـــا  البديلـــة،  الحلـــول  وابتـــكار 
والمعلمـــات  الزميـــات  مســـاعدة 
لهـــا كان لـــه دور مهـــم فـــي تحقيـــق 
هـــذه النجاحـــات، لدرجـــة أن بعـــض 

المعلمـــات تحدين أنفســـهن وتعلمن 
لغـــة )برايـــل( الخاصـــة بالمكفوفيـــن 
مـــن أجل تصحيـــح اختباراتي، وهو 

إنجاز كبير.
وقالت: عندمـــا كنت أجد من حولي 
يســـعى لنجاحي، كنـــت أبذل جهدي 
بشـــكل أكبـــر مـــن أجـــل أن ال أخيب 

مساعيهم.
منـــذ  والدتهـــا  اهتمـــام  أن  وذكـــرت 
الصغر بتقوية الجانب الديني لديها 
وتحفيظها القرآن، ساهم في تقوية 
لـــه دور  مـــا كان  مـــع هللا،  عاقتهـــا 
مهـــم في تذليل كثير من الصعوبات 

والتحديات لديها.

وزير االشغال يلتقي السفير البريطاني

زينب المؤمن

سيدعلي المحافظة

ــش والــــتــــواصــــل ــايـ ــعـ ــتـ ــلـ ــا لـ ــ ــق ــ ــائ ــ ــس ع ــ ــي ــ ــن: االخــــــتــــــاف ل ــ ــؤمـ ــ ــمـ ــ زيــــنــــب الـ

ــاون بــــمــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز أواصــــــــــر الـ ــ ــزي ــ ــع ــ ت
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للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
الســـامية لعاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
ُيولِـــي  الـــذي  خليفـــة 
اهتماًمـــا كبيـــًرا باألمـــن 
الغذائـــي البحرينـــي من 
تنفيـــذ مشـــاريع  خـــال 
لإلنتـــاج  اســـتراتيجية 
للغـــذاء ووضع  الوطني 
مـــن  خمســـية  خطـــة 
أجل زيادة نســـبة األمن 
الغذائـــي بمعـــدل ال يقل 
وخطـــة   ،%  30 عـــن 
البحريـــن  حكومـــة 
الشاملة  االســـتراتيجية 
لألمن الغذائي من خال 
الزراعة  قطـــاع  تطويـــر 
الســـمكية  والثـــروة 
والحيوانيـــة، باإلضافـــة 
إلى المراقبـــة والمتابعة 
للـــواردات  الخاصـــة 
والحيوانيـــة،  النباتيـــة 
وزارة  صرحـــت  فقـــد 
وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات 
العمرانـــي بـــأن مجلـــس 
المناقصات والمزايدات 
قـــد قـــام مؤخـــًرا بطرح 
مشـــروع  مناقصـــة 
المحجـــر  توســـعة 
البيطري في بوري، على 

أن يتـــم فتح العطـــاءات المقدمة 
للمشروع في 17 مارس من العام 

الحالي.
وأفادت الوزارة بأن هذا المشروع 
يأتي ضمن سلســـلة من المشاريع 
المتعلقـــة باألمـــن الغذائـــي والتي 
تقـــوم بها الوزارة ويهدف بشـــكل 
قـــدرات  تطويـــر  إلـــى  أساســـي 
المملكـــة فـــي مجـــال الصناعـــات 
اإلنتـــاج  نســـبة  ورفـــع  الغذائيـــة 
والحفـــاظ  الحيوانـــي  المحلـــي 
علـــى خبـــرة أصحاب تلـــك المهن 

ا فـــي إنجاح  ليكونـــوا جـــزًءا مهمًّ
تلك المشاريع.

انشـــاء  المشـــروع  وســـيتضمن 
وصيانـــة 3 حظائر للماشـــية لرفع 

للمحجـــر  االســـتيعابية  الطاقـــة 
مـــن  رأس   3000 إلـــى  البيطـــري 
الماشـــية، وتهـــدف الـــوزارة إلـــى 
رفع مســـتوى المحاجـــر البيطرية 
للمتطلبـــات  مطابقتهـــا  وضمـــان 
والمعاييـــر المعتمـــدة، وذلـــك من 
متابعـــة  علـــى  حرصهـــا  منطلـــق 
وتصديـــر  اســـتيراد  عمليـــات 
الرعايـــة  وتوفيـــر  المواشـــي 
الصحيـــة الازمة لهـــا والتأكد من 
الوبائيـــة  األمـــراض  مـــن  خلوهـــا 

المعدية.

رفــع الطاقــة االســتيعابية لـــ 3 آالف رأس من الماشــية
طرح مناقصة توسعة المحجر البيطري في بوري

“ســـعادتي ال توصـــف بعدمـــا وّفـــرت 
وزارة التربيـــة والتعليم لي ولزمائي 
بعثـــات  الســـرطان  محاربـــي  مـــن 
دراســـية، تشـــجيًعا لنـــا علـــى تحـــدي 
ظروفنـــا الصحية بمواصلة الدراســـة 

الجامعية”.
 بهذه الكلمات المفعمة باألمل واإلصرار 
علـــى مواجهـــة كل التحديـــات، تروي 
البطلـــة محاربـــة الســـرطان جويريـــة 
الشـــوملي لـ “الباد” قصة معاناتها مع 
مرض ســـرطان الـــدم الذي أصيبت به 
خـــال المرحلـــة اإلعدادية فـــي العام 
2007، وبينمـــا كانـــت تواجـــه صعوبة 
كبيرة في الذهاب إلى المدرســـة، فإنَّ 
معلماتهـــا ومديـــرة مدرســـتها “مدينة 
حمـــد اإلعدادية للبنات” كـــّن في قمة 
التعـــاون والرحمة معهـــا، حيث قدمن 
الخدمـــات واالمتحانـــات  لهـــا جميـــع 
التـــي تتناســـب مـــع وضعهـــا الصحي، 
بحيـــث تتمّكن من مواصلة دراســـتها 
واالنتقـــال إلى الصفوف األعلى، دون 

أي عرقلة أو حرمان من دراستها.
 ومـــع بلوغها المرحلة الثانوية اشـــتدَّ 

بهـــا المرض، بل واحتاجت إلى إجراء 
عملية خارج الباد، واســـتغرقت مدة 
عاجها أشـــهًرا طويلـــة، مما منعها من 
مواصلـــة الدراســـة، فكانـــت جويريـــة 
واالجتهـــاد  المثابـــرة  علـــى  حريصـــة 
حتـــى وهـــي خـــارج نطـــاق المدرســـة 
والبلد، فكانت تذاكر دروسها وتستعد 
لامتحانـــات وهـــي تخـــوض أصعـــب 

أنواع العاج.
اســـتجابة  حـــول  جويريـــة  وتقـــول 
وزارة التربيـــة والتعليم لطلبها عندما 
علمـــت بـــأن اســـمها غير مـــدرج ضمن 
طالبات التعليم الثانوي، لكثرة غيابها 
وابتعادها عن الدراسة، بأنها فوجئت 
بقانـــون جديـــد أصدرتـــه الـــوزارة في 
حـــق الطلبة الذين يعانـــون من مرض 
الســـرطان، وهو قانـــون يضمن حقهم 
التعليمـــي، وأيًضـــا يحّفـــز الطلبة على 
مواصلة الدراســـة، إلـــى جانب تذليل 
كافة الصعاب التي يواجهونها، ويشير 
إلى أن الدراســـة وتقديم االمتحانات 
ال تقتصـــر علـــى أروقـــة المدرســـة، بل 
يمكنهـــم تقديم االمتحانات مع توفير 
جميع التسهيات ســـواء في منازلهم 

أو فـــي المستشـــفيات التـــي يرقدون 
بها.

 وتســـتذكر جويرية أفضـــال معلماتها 
حمـــد  مدينـــة  مدرســـتها  ومديـــرة 
أخـــذن  اللواتـــي  للبنـــات  الثانويـــة 
بيدهـــا واحتفلن جميعهـــن بتخرجها، 
فكـــن يمثلـــن لها خير داعـــم في رحلة 
عاجها ودراســـتها، كما وأنها ال تنسى 
جهـــود الـــوزارة التـــي قامـــت بتوفيـــر 
بشـــكل  حالتهـــا  تتابـــع  اختصاصيـــة 
علـــى  لاطمئنـــان  ومســـتمر  يومـــي 
وضعهـــا الصحـــي والدراســـي فـــي آن 

واحد.
مـــن  “تخرجـــي  جويريـــة:  وأردفـــت   
الثانويـــة ليـــس النهايـــة، بـــل ســـأكمل 
مـــا بـــدأت، وبقـــي القليل مـــن رحلتي 
الجامعية في كلية البحرين للمعلمين، 
كـــي أصبح معلمة يشـــار إليها بالبنان، 
المعلمـــة جويريـــة محاربة الســـرطان 
التي وقف الجميع ليســـندها ويدعمها 
حتـــى وصلـــت إلى مـــا هـــي عليه من 
نجـــاح، لكي ترد الجميـــل للجميع في 
ومعلماتهـــا  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 

ووالديها وجميع أصدقائها”.

جويرية في كلية البحرين للمعلمين جويرية خالل التدريب الميداني بإحدى المدارس

“التربيــة” مســكت بيــدي خــال رحلــة العــاج الشــاقة
“محاربة السرطان” جويرية الشوملي لمعلماتها: سأردُّ الجميل

محرر الشؤون المحلية

فتح العطاءات 
المقدمة للمشروع 
في 17 مارس من 

العام الحالي
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الجرائـــم المالية وغســـل 
األمـــوال بـــأن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة قد 
أصـــدرت حكمهـــا أمـــس فـــي واقعـــة إخـــال 
موظفيـــن عاميـــن فـــي اإلدارة العامـــة للمرور 
لوســـاطة  اســـتجابة  وظيفتهمـــا  بواجبـــات 
وجنحة استعمال النفوذ، وذلك بمعاقبة المتهم 
األول بالســـجن لمدة ســـبع ســـنوات، ومعاقبة 
المتهـــم الثانـــي بالحبـــس لمـــدة ســـتة أشـــهر، 
وأمـــرت بوقـــف تنفيذ عقوبـــة المتهـــم الثاني 
لمـــدة ثاث ســـنوات تبدأ مـــن تاريخ صيرورة 
ا، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن  الحكم نهائيًّ
ا عن  لمدة ســـبع ســـنوات وأمرت بإبعاده نهائيًّ
أراضي المملكة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة 
المتهميـــن الرابع والخامس والســـابع بالحبس 
ا عن أراضي  لمدة ســـنة وأمرت بإبعادهم نهائيًّ
المملكـــة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم 
الســـادس بالحبس لمدة ثاث سنوات وأمرت 
ا عن أراضي المملكة عقب تنفيذ  بإبعاده نهائيًّ

العقوبـــة وذلـــك عمـــا نســـب اليهـــم مـــن اتهام 
وبمصادرة المضبوطات.

 وتعـــود تفاصيـــل القضيـــة إلـــى قيـــام المتهم 
األول باإلخـــال بواجبات وظيفته اســـتجابة 
يقـــوم  حيـــث  الثالـــث  المتهـــم  لوســـاطة 
باالســـتجابة لطلبـــه بشـــأن اإلخـــال بواجبات 
األشـــخاص  بمســـاعدة  يقـــوم  بـــأن  وظيفتـــه 
الذين يتوّســـط لهم المتهم الثالث في اجتياز 
امتحـــان الســـياقة واســـتعان بالمتهـــم الثاني 
الـــذي كان يســـتجيب لوســـاطة المتهـــم األول 
ويقـــوم بتعيينه مع أولئك األشـــخاص خاف 
إجراءات تعيين الممتحنيـــن المتبعة باإلدارة 

العامة للمرور.
كمـــا قام المتهمان الثالـــث والرابع بطلب مبالغ 
الخامـــس والســـادس  المتهميـــن  مـــن  نقديـــة 
والســـابع الســـتعمال نفوذ حقيقـــي أو مزعوم 
امتحـــان  اجتيازهـــم  بغيـــة  المـــرور  بـــإدارة 

السياقة وحصولهم على رخصة سياقة.

أحــكام بالســجن تصــل لغاية 7 ســنوات بحــق المدانين
موظفان يستغالن نفوذهما لتنجيح ممتحنين

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

ترأس مدير إدارة العمليات برئاسة األمن العام العقيد حمد الخياط االجتماع الثاني 
عشـــر لفريق العمل الفني لمشروع الشـــبكة األمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة الذي أقيـــم عبر تقنيـــة االتصال المرئي بمشـــاركة 
ممثلي وزارات الداخلية بدول المجلس.  وقد تم خال االجتماع مناقشة المشروع 
والسبل المثلى لتطويره وإدامته، وربط مراكز العمليات الرئيسية ومدى االستفادة 
مـــن تحويـــل الخدمـــات بيـــن وزارات الداخليـــة عبـــر الربـــط اإللكترونـــي، باإلضافة 

لمناقشة أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة لتأمين الشبكة وحمايتها.

صـــّرح مدير عام مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق بأن شـــعبة البحث والتحري 
بالمديرية تمّكنت من القبض على شـــخصين آســـيويين )49 و52 عاًما(، لقيامهما 
بحيازة وبيع مادة السويكة )إحدى مشتقات التبغ( المحظورة والتي ُتقدر قيمتها 
بـــــ 6 آالف دينـــار. وأوضـــح أن المديرية تلقـــت معلومات تفيد بقيـــام المذكورين 
بتخزيـــن تلـــك المـــواد في ســـيارتيهما، حيـــث باشـــرت المديرية عمليـــات البحث 
والتحري وجمع األدلة والتي أســـفرت عـــن تحديد هويتيهما والقبض عليهما في 
حالـــة تلبـــس، كما تم ضبـــط وتحريز كميـــة كبيرة من مـــادة الســـويكة بحوزتهما 
باإلضافـــة إلـــى مبالغ ماليـــة محصلة من البيع. وأشـــار مدير عام مديرية شـــرطة 
محافظـــة المحرق إلى أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة تمهيًدا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.
استقبل المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
للبيئـــة محمـــد بـــن دينـــه بمكتبه بالمجلـــس القائـــم بأعمال ســـفارة الواليات 
المتحـــدة األميركية لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي ومســـؤول البيئة 

والعلوم والتكنولوجيا والصحة بالسفارة سام فرنوشر.
وخال اللقاء رحب المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ بالقائم بأعمال سفارة 
الواليـــات المتحدة األميركية، مشـــيًدا بدور الســـفارة األميركية لدى مملكة 
البحريـــن فـــي تعزيز العاقـــات الثنائية بيـــن البلدين، ومؤكـــًدا أهمية الدور 
األميركـــي فـــي الدفع بعجلة الجهود الدولية؛ للحـــد من آثار تغير المناخ من 
خـــال إعـــادة انضمامها التفاقيـــة باريس وحـــرص المجلس األعلـــى للبيئة 
علـــى تعزيـــز التعاون البيئي بيـــن البلدين؛ من أجل تحقيـــق أهداف التنمية 

المستدامة.

تطوير مشروع الشبكة األمنية

القبض على آسيويين يبيعان السويكة

تعزيز التعاون البيئي مع أميركا

 تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
حمد  بن  خالد  مسابقة  من  الثالثة  النسخة  منافسات  تنطلق  خليفة،  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو 
لالبتكار في الذكاء االصطناعي، والتي تنظمها كلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” بالتعاون مع 
المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة وشركة مايكروسوفت، تحت شعار 
“لنبتكر للمستقبل”، بمشاركة أكثر من 100 فريق، وتأتي إقامة هذه المسابقة ضمن مبادرات خالد بن 

حمد الداعمة للمجال العلمي.

وجرى حفل افتتاح افتراضي لهذه النسخة، وذلك 
جائحة  لمكافحة  االحــتــرازيــة  لــإجــراءات  اتــبــاًعــا 

الــحــفــل،  19(. وخــــال  )كــوفــيــد  ــا  ــورونـ كـ
من  االصطناعي  الــذكــاء  خبير  قــدم 

شـــركـــة مــايــكــروســوفــت فـــراس 
ــو فـــخـــرالـــديـــن، لــلــمــشــاركــيــن  بـ
ــل الـــمـــســـابـــقـــة فــي  ــيـ ــاصـ ــفـ تـ
نسختها الثالثة، حيث حددت 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 5 أســابــيــع 
لــانــتــهــاء مـــن الــمــشــروعــات 

مــن خالها  الــتــي ســيــشــاركــون 
بمنافسات هذه المسابقة.

تضاعف المشاركين

للموارد  التنفيذي  الرئيس  نائب  أعــرب  جهته،  من 
العليا  اللجنة  رئيس  البوليتكنك  بكلية  والــجــودة 
للمسابقة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة عن 
حماًسا  يزيدها  التي  المنافسة،  لبدء  سعادته  بالغ 
وقوة هذا العام، تضاعف عدد المشاركين، مما يدل 
ناحية  أهدافها من  بلوغ  المسابقة في  نجاح  على 
وتشجيع  المتنافسين،  مــن  عــدد  أكــبــر  استقطاب 
اكــتــشــاف مــا يملكونه مــن مــهــارات  الــطــلــبــة عــلــى 
اإلمــكــانــات  هـــذه  وتــوظــيــف  ــداع،  ــ وإبـ تكنولوجية 
والفوز،  للمنافسة  مؤهلين  يجعلهم  الذي  باالتجاه 
األكــاديــمــيــة  رحلتهم  فــي  سيفيدهم  الـــذي  األمـــر 
من  المسابقة  تنظيم  تم  أنه  إلى  مشيًرا  والمهنية، 
لتبادل  المتحمسين  للمشاركين  منصة  توفير  أجل 
أفكارهم ومعلوماتهم وخبراتهم مع خبراء الذكاء 
لــذلــك،  وكنتيجة  التحكيم،  ولــجــنــة  االصــطــنــاعــي 
غضون  فــي  سينتجونه  ــذي  ال المشروع  سيختبر 

ومعرفتهم  إبــداعــهــم  المقبلة  الخمسة  األســابــيــع 
تبني  يتم  أن  آمــاً  الحقيقي،  العالم  مشاكل  لحل 
ــذكــاء  ال مــشــروعــات أو اخـــتـــراعـــات 
االصـــطـــنـــاعـــي هـــــذه مــــن قــبــل 
الــــعــــامــــة أو  ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــ ال

الخاصة في المملكة.

مواكبة التطور

المدير  قــال  جانبه،  ومــن 
الــــعــــام لــمــايــكــروســوفــت 
ــبــحــريــن وُعـــمـــان الــشــيــخ  ال
ــال الــحــوســنــي  ــ ــــن هـ ســـيـــف ب
تشهده  الـــذي  الكبير  الــتــطــور  “إن 
من  لها  الــواســع  واالستخدام  التكنولوجيا 
مع  يترافق  أن  يجب  والشركات،  الحكومات  قبل 
موظفين قادرين على مواكبة هذا التطور. ولذلك 
والتزامنا  مايكروسوفت مجدًدا حرصنا  في  نؤكد 
البحرينية  الحكومة  أهــداف  تمكين  تجاه  الراسخ 
للتنمية  وخططها  الدولة  أجندة  دفع  إلى  الرامية، 
المستدامة على صعيد كافة القطاعات، بما يتماشى 
وسنواصل   .2030 للمملكة  الوطنية  الــرؤيــة  مــع 
لمواكبة  المتغيرة  الباد  احتياجات  لتلبية  جهودنا 
الجغرافي  وموقعها  الــمــرمــوقــة؛  البحرين  مكانة 
ودورهــا  التنافسية؛  السوق  خارطة  على  المتميز 

المهم على المستوى اإلقليمي والدولي”.

دعم سخي

للتحول  التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  عــّبــر  ذلـــك،  ــى  إل
اإللكتروني بهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
زكريا الخاجة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ 

المتواصل  دعــمــه  على  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد 
المسابقة  لــهــذه  الــكــريــمــة  ورعــايــتــه  والــامــحــدود 
الهادفة لتشجيع الطاقات الشبابية البحرينية على 
اإلبداع وإعداد أجيال واعدة وقادرة على مواجهة 
التحديات المستقبلية من خال تحسين كفاءتهم، 
التحديات  تحويل  من  وتمكينهم  قدراتهم  وصقل 
إلى فرص وقصص نجاح حقيقة، مشيًدا باستمرار 
إقامة المسابقة في نسختها الثالثة، ما يؤكد نجاحها 
الكوادر  لاستثمار في  الرامية  رؤيتها  في تحقيق 
الوطنية، ويعكس عمق الشراكة االستراتيجية بين 
الهيئة وبوليتكنك البحرين والمتماشية مع الرؤية 
االقتصادية للمملكة 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

تحسين الخدمات 

دورهــا  من  وانطاًقا  الهيئة  أن  الخاجة  وأوضــح 
الــوطــنــي ومــســؤولــيــاتــهــا بــدعــم عــمــلــيــة الــتــحــول 
التي  الكبيرة  باإلمكانية  مؤمنة  بالمملكة،  الرقمي 
لذلك  الذكاء االصطناعي، وتحقيًقا  تقنية  تتيحها 
لتعزيز  الرشيدة  القيادة  توجيهات  لتنفيذ  سعت 
الحكومية  والهيئات  المؤسسات  مع  التعاون  ُأطر 
العامة  الحياة  نوعية  تحسين  بهدف  والــخــاصــة 
المحققة  االصــطــنــاعــي  ــذكــاء  ال تقنيات  وتــطــويــع 
لذلك، مشيًرا في هذا الصدد إلى أنها ُتعد من ضمن 
السيما  اإللكترونية،  الحكومة  برنامج  أولــويــات 

اآلونة  في  الملحوظ  استخدامها  تنامي  ظل  في 
خدماتها  لتقديم  عليها  المملكة  واعتماد  األخيرة 
على  المرتكز  واعـــي”  “مجتمع  كتطبيق  المقدمة 
دعم  في  والمستخدم  االصطناعي،  الذكاء  تقنية 
كورونا  لجائحة  للتصدي  الوطني  الفريق  جهود 
الــحــاالت  كتعقب  عــديــدة  مــيــزات  مــن  يقدمه  بما 
المملكة  تــطــويــع  أن  مــؤكــًدا  وغــيــرهــا،  المخالطة 
بتحسين  أســهــم  االصــطــنــاعــي،  الـــذكـــاء  لتقنيات 
األكــثــر استخدما  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــات  نــوعــيــة 
وتطوير أنظمتها بواقع 80 % وأتاحت استخدامها 
ا، وهو ما أغنى عن الحاجة لزيارة مراكز  إلكترونيًّ
تــقــديــم الــخــدمــة الــحــكــومــيــة، فــضــاً عــن تمكين 
من  الحكومية  األنظمة  إلى  النفاذ  من  الموظفين 
المنزل، ما أسهم بدعم تطبيق سياسة عمل 70 % 

من موظفي الحكومة عن بعد.

مشروعات مبتكرة

إنشاء  على  المشاركين  قــدرات  المسابقة  وتختبر 
خدمات  من  واحــدة  تستخدم  مبتكرة  مشروعات 
وهي  مايكروسوفت،  لشركة  السحابية  الحوسبة 
مــفــتــوحــة لــكــل مــن طــلــبــة الــجــامــعــات والـــمـــدارس 
25 سنة.  ـــ  ال أعــمــارهــم  تــتــجــاوز  أال  الــثــانــويــة على 
وسيكون لدى الفرق المشاركة “كل فريق مكون من 
2 إلى 4 أعضاء، اثنان منهم من المهنيين”، خمسة 

هناك  ستكون  كما  الــمــشــروع،  على  للعمل  أسابيع 
ورش عمل، لدعم المشاركين خال هذه األسابيع.

لجنة الحكام

من  فــريــق  كــل  مــشــروع  تقييم  ذلـــك، سيتم  بــعــد 
خال لجنة التحكيم خال المعرض،  حيث تتكون 
وهندسة  الحوكمة  إدارة  مدير  من:  الحكام  لجنة 
الــمــشــروعــات فــي هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
ــيـــس قسم  اإللــكــتــرونــيــة خـــالـــد الـــمـــطـــاوعـــة، ورئـ
المالية  الرقمية والتكنولوجيا  المصرفية  الخدمات 
في بنك البركة وجيهة عوض والخبير والباحث في 
والمتخصص  حاجي،  جاسم  االصطناعي  الــذكــاء 
شركة  في  االصطناعي  والــذكــاء  للبيانات  الرقمي 
ذلك سيتم  رودريغز. وبعد  مايكروسوفت فيكتور 

تكريم الفائزين خال الحفل الختامي للمسابقة.

 الداعمون للمسابقة

هيئة  مــع  استراتيجية  بشراكة  المسابقة  وتــأتــي 
اإللــكــتــرونــيــة، وشركتي  والــحــكــومــة  الــمــعــلــومــات 
مايكروسوفت والمؤيد للكمبيوتر الشرق األوسط، 
باتيني،  كــراٍع  المتحد  األهلي  البنك  من  وبدعم 
وبرعاية فضية من قبل شركة بناغاز وبنك اإلثمار، 
المالية  للتكنولوجيا  البحرين  خليج  مــن  ودعـــم 

“فينتك”، وثينك سمارت.

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

100 فريق تتنافس على مسابقة خالد بن حمد لالبتكار
ــة 80 % ــي ــوم ــك ــح ال ــات  ــدمـ ــخـ الـ أنــظــمــة  طــــور  ــي  ــوج ــول ــن ــك ــت ال الــتــوظــيــف 

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  مديـــر  أثنـــى 
عاصـــم عبـــدهللا على الـــدور الـــذي تقوم به 
جمعيـــة كليـــن أب بحريـــن لتعزيـــز الوعـــي 
البيئيـــة  الممارســـات  مـــن  والحـــد  البيئـــي، 
والتشـــجير،  الزراعـــة  وتشـــجيع  الخاطئـــة، 
ودعـــم المبادرات التي تهدف لجعل مناطق 

وشوارع البحرين نظيفة.
ووقعـــت بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة مذكرة 
تفاهـــم مـــع جمعية كليـــن أب بحرين، حيث 
مثل البلدية للتوقيع على االتفاقية مديرها 
العـــام عاصـــم عبـــدهللا، فيما مثـــل الجمعية 

أمين السر نادية فوزي شهاب.
وتنـــص االتفاقيـــة على أن تتقاســـم البلدية 
والجمعيـــة التركيـــز المشـــترك فـــي الحفاظ 
علـــى نظافـــة المنطقـــة مـــع تحســـين جودة 
البيئة، والحرص على االســـتمرارية بشـــكل 

مستدام مع إدارة بيئية أفضل.
البلديـــة وجمعيـــة  بيـــن  التعـــاون  ويســـتند 

كليـــن أب بحريـــن علـــى عـــدد مـــن المبـــادئ 
التـــي نصـــت عليهـــا مذكـــرة التفاهـــم، ومن 
بينهـــا: التركيـــز علـــى البرامـــج البيئيـــة في 
المجتمع، وتنمية الزراعة وتشجير المنطقة 
الجنوبية، وتسهيل عمليات المبادرة القائمة 
فـــي المنطقـــة، وإعـــادة تدويـــر المخلفـــات، 
وترســـيخ  الخبـــرات  لتبـــادل  باإلضافـــة 
العاقـــات بين الطرفين فـــي المجال البيئي 

واالجتماعي.

مـــن جهتهـــا، أشـــادت أميـــن ســـر الجمعيـــة 
بجهـــود بلديـــة المنطقـــة الجنوبية وســـعيها 
الحثيث لزيـــادة الرقعة الخضراء، وإنشـــاء 
الحدائق والمماشـــي والمرافـــق التي تخدم 
وحماتهـــا  والمقيميـــن،  البحرينيـــة  األســـر 
الســـواحل والمناطـــق  المســـتمرة لتنظيـــف 
البريـــة المفتوحـــة، بما يســـهم فـــي الحفاظ 
الفطريـــة  والحيـــاة  العامـــة  النظافـــة  علـــى 

وجعل مناطق الجنوبية نظيفة وجميلة.

خالل التوقيع على مذكرة التفاهم.

ــة وتـــوســـيـــع الـــرقـــعـــة الــخــضــراء ــئ ــي ــب ــن جـــــودة ال ــي ــس ــح ت
تعاون بين “البلدية الجنوبية” و“كلين أب بحرين”
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الخدمــات قطــاع  علــى  تعامالتهــم  ركــزوا  المســتثمرون 

قيمة تداول 7.3 مليون سهم بـ “البورصة”

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العام أمس 
الخميـــس عند مســـتوى 1,481.38 
بارتفـــاع وقدره 3.30 نقطة مقارنة 

بإقفاله يوم األربعاء.
وتداول المســـتثمرون في بورصة 
البحرين 7.34 مليون ســـهم، بقيمة 
إجمالية قدرهـــا 1.78 مليون دينار 
بحرينـــي، تـــم تنفيذهـــا مـــن خالل 

183 صفقـــة، إذ ركـــز المســـتثمرون 
قطـــاع  أســـهم  علـــى  تعامالتهـــم 
الخدمات الذي بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولـــة 1.03 مليـــون دينـــار أي 
مـــا نســـبته 58.02 % مـــن القيمـــة 
اإلجمالية للتـــداول وبكمية قدرها 
3.66 مليون ســـهم، تم تنفيذها من 

خالل 90 صفقة.

وجاءت شـــركة “بتلكو” في المركز 
أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول 
المتداولة 582.32 ألف دينار أي ما 
نسبته 32.74 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولة وبكميـــة قدرها 

1.06 مليون سهم.
أمـــا المركـــز الثاني فـــكان لعقارات 
الســـيف بقيمة قدرها 371.50 ألف 

دينـــار أي ما نســـبته 20.89 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 

وبكمية قدرها 2.41 مليون سهم.
ثـــم جـــاء بنـــك البحريـــن والكويت 
بقيمـــة قدرهـــا 170.95 ألـــف دينار 
أي ما نســـبته 9.61 % من إجمالي 
قيــــمة األســـهم الــــمتداولة وبكمية 

قدرها 330.56 ألف سهم.

المنامة - بورصة البحرين

دبي - مباشر

أسعار النفط 
تواصل ارتفاعها

مكاسبها  ــنــفــط  ال أســـعـــار  ــلـــت  واصـ
خالل  شهرا   13 في  مستوى  ألعلى 
تــعــامــالت أمــس.وبــحــلــول الــســاعــة 
1:05 مساًء بتوقيت جرينتش، ارتفع 
سعر العقود اآلجلة لخام “نايمكس” 
إلــى   %  0.7 بنسبة  مــــارس  تسليم 

مستوى 61.65 دوالر للبرميل.
كما صعد سعر العقود اآلجلة للخام 
أبريل بنحو  “برنت” تسليم  القياسي 

0.6 % إلى 64.75 دوالر للبرميل.

1.8
مليون دينار

صرح بنك اإلثمار باستمرار تركيزه على نمو قاعدة عمالئه؛ ليصبح أفضل بنك تجزئة إسالمي، مع اإلعالن عن نتائجه المالية للسنة 
المنتهية في 31 ديســمبر 2020. صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك اإلثمار صاحب الســمو الملكي األمير عمرو الفيصل في أعقاب 

مراجعة وموافقة مجلس اإلدارة على النتائج المالية الموحدة.

وســـجل بنك اإلثمار صافي خسارة خاصة 
بمســـاهمي البنـــك بلغ 11.11 مليـــون دينار 
 31 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر  الثالثـــة  لفتـــرة 
ديســـمبر 2020، مقابل صافي خســـارة بلغ 
4.02 ماليين دينار سجل في الفترة نفسها 
2019. وكان صافي الخسارة لفترة الثالثة 
أشـــهر المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2020 قد 
بلـــغ 10.26 مالييـــن دينـــار، مقابـــل صافي 
ســـجل  دينـــار  مليـــون   2.80 بلـــغ  خســـارة 
2019. وتعود هذه الخســـارة في األســـاس 
بشـــكل كبيـــر الـــى مخصصـــات انخفـــاض 
فـــي القيمـــة الناتجـــة عن جائحـــة فيروس 

“كوفيد 19”.
كمـــا كانـــت النتائج لفترة الثالثة أشـــهر قد 
سجلت صافي خسارة خاصة بالمساهمين 
بلغ 15.29 مليون دينار للسنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2020، مقابل صافي خســـارة 
بلـــغ 1.35 مليون دينار ســـجلت في 2019. 
للســـنة  الخســـارة  صافـــي  إجمالـــي  وكان 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020 قـــد بلـــغ 
10.97 مالييـــن دينار مقارنـــة بصافي ربح 
بلـــغ 2.48 مليـــون دينـــار ســـجل فـــي العام 

 .2019
وقال ســـمو األمير عمرو الفيصل “باألصالة 
عن نفســـي ونيابـــة عن مجلـــس إدارة بنك 
اإلثمار، يطيب لي أن أعلن بأنه على الرغم 
مـــن التحديـــات غير المســـبوقة فـــي العام 
2020، إال أن البنـــك يواصـــل إثبـــات تمتعه 
بالمرونـــة وتركيزه بإصـــرار ليصبح أفضل 
بنك تجزئة إســـالمي فـــي مملكة البحرين. 
تحقيـــق  البنـــك  يواصـــل  لذلـــك،  ونتيجـــة 
نمو مســـتقر فـــي تركيزه علـــى العمالء في 
مجاالت رئيسة مع تمهيد الطريق لتحقيق 
نمو سريع عندما تعود األسواق إلى حد ما 

لظروفها الطبيعية”. 
وأضـــاف أن “خير دليل علـــى مرونة البنك 
فـــي  ارتفاًعـــا  تســـجيله  نمـــوه  ومواصلـــة 
الدخـــل التشـــغيلي للعـــام 2020، وهـــو من 
بيـــن أكثر األعوام المليئـــة بالتحديات منذ 
عقود. وقد ارتفع الدخل التشـــغيلي بنسبة 
4 % ليصل إلى 87.02 مليون دينار للسنة 
الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020 
مقابل 83.59 مليون دينار بحريني ســـجل 

في العام 2019”. 

وقال سموه “لقد ارتفع الدخل من محفظة 
الحســـابات االســـتثمارية المطلقـــة بنســـبة 
11 %، ليصـــل إلـــى 91.60 مليـــون دينـــار 
دينـــار  مليـــون   82.55 مقابـــل   2020 فـــي 
للعـــام 2019. وهـــذا النمو هـــو دليل واضح 
على اســـتمرار ثقة العمـــالء في البنك على 
الرغم من ظروف الســـوق غير العادية في 
العام 2020”. واســـتطرد بالقول “إن نتائج 
بنك اإلثمار تتضمـــن مخصصات انخفاض 
القيمة بنســـبة كبيرة، والتـــي زادت بمقدار 
12.81 مليون دينار في العام 2020 مقارنة 
بالعام 2019؛ بسبب الوباء العالمي. وعلى 
الرغـــم مـــن مخصصـــات انخفـــاض القيمة، 
ســـجل البنـــك صافـــي خســـارة، قبل خصم 
الضرائب الخارجية، بلغ 1.10 مليون دينار 
للسنة المالية 2020، مقابل صافي ربح بلغ 

12.89 مليون دينار سجل في 2019”. 
وفـــي ســـبتمبر 2020، قـــام كل مـــن اإلثمار 
لبنـــك  المالكـــة  الشـــركة  وهـــي  القابضـــة، 
اإلثمار، وبنـــك البحرين والكويت بالتوقيع 
علـــى مذكـــرة تفاهـــم مـــن أجل اســـتحواذ 
بنك البحرين والكويـــت على عمليات بنك 

اإلثمار فـــي البحريـــن، باإلضافة إلى بعض 
األصـــول الخاصة بشـــركة آي بـــي كابيتال، 
لإلثمـــار  بالكامـــل  مملوكـــة  شـــركة  وهـــي 
القابضـــة. إن هـــذه المبـــادرة، التـــي تخضع 
الســـتكمال التقييمـــات مـــن كال الطرفيـــن، 
ســـتتطلب موافقـــة المســـاهمين والجهات 

الرقابية والتنظيمية. 
إن هذه المبادرة عندما يتم تنفيذها، فإنها 
ســـتؤدي إلـــى تعزيـــز مكانـــة بنـــك اإلثمـــار 
للنمـــو.  لالســـتفادة مـــن الفـــرص المتاحـــة 
وتتماشـــى هـــذه الخطوة مع اســـتراتيجية 
اإلثمـــار القابضـــة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز 

وزيادة قيمة حقوق مساهميه.
أحمـــد  للبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

عبدالرحيـــم “إن رؤيتنا المشـــتركة لنصبح 
أفضل بنك تجزئة إســـالمي، تـــم اختبارها 
عبر تجاربنا في العام 2020. ويســـرني أن 
أعلن أننا لم ننجح فقط في مواصلة نمونا 
في التركيـــز على العمـــالء، ولكننا أصبحنا 
أكثـــر قوة مـــن ذي قبل. وهذا فـــي المقابل 
يســـاعدنا علـــى تأكيـــد أن بنـــك اإلثمار هو 
بنـــك يحقـــق النمو من خالل زيـــادة الدخل 
التشـــغيلي ويتميـــز بالمرونـــة مـــع مواصلة 
لـــدور  وأدائـــه  المســـتقبل  فـــي  اســـتثماره 

رئيسي في المجتمع”. 
وأردف أن “ممـــا يعكس ثقـــة العمالء ببنك 
االثمـــار هـــي الزيـــادة المطردة فـــي حقوق 
أصحاب حسابات االستثمارالمطلقة بنسبة 

20 % لتصـــل إلـــى 1.28 مليـــار دينـــار في 
2020، مقابـــل 1.06 مليار دينار في 2019 
، وأيضا زيادة الحســـابات الجارية للعمالء 
بنســـبة 16 % لتصـــل إلـــى 661.7 مليـــون 
دينار مقابل 572.5 مليون دينار في 2019 
. كما واصل البنك طوال العام 2020 العمل 
على المبادرات الرقمية طويلة المدى التي 
أطلقهـــا مؤخـــًرا وتضمنـــت تطويـــر أنظمة 
إدارة عالقـــات العمـــالء )CRM( والتطبيق 
المبتكر للخدمـــات المصرفية المقدمة عبر 
الهاتـــف النقـــال والتطويـــر التقنـــي للعديد 
مـــن خدمات الفـــروع وغيرها مـــن الحلول 

الخاصة بالعمالء“. 
وأطلـــق البنك فـــي أكتوبـــر 2020، عروضا 
تمويلية خاصة للمســـتفيدين مـــن برنامج 
“مزايا” لشـــراء فلل بمشروع دانات اللوزي 
الواقع فـــي مدينة حمد. كما أطلق عروض 
تمويليـــة لمشـــروع ديـــرة العيـــون في ديار 
المحرق وغيرها من المشـــروعات العقارية 
اإلثمارعـــن  بنـــك  وأعلـــن  البحريـــن.  فـــي 
افتتـــاح فرعـــه الجديـــد فـــي مدينـــة حمد، 
حيث تم نقل فرع الهملة إلى موقع أفضل 
جديد يســـهل الوصول إليه مع توفر مزيد 
من التسهيالت بما فيها مواقف السيارات.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع  «
للموقع اإللكتروني للصحيفة.

أحمد عبدالرحيماألمير عمرو الفيصل

المنامة - بنك اإلثمار

الدخــــل التشغيلي  لبنــك “اإلثمـــــار” 2020
ديـــنـــار مـــلـــيـــون   15.2 الـــخـــســـارة  ــي  ــ ــاف ــ وص  ...%  4 ارتــــفــــاع  ــة  ــب ــس ــن ب

صافي خسارة “اإلثمار القابضة” للربع األخير 2020
”19 ــد  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ “كـ ــة  ــ ــح ــ ــائ ــ ــج ــ ل ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ــس ــ ال االقــــــتــــــصــــــادي  ــر  ــ ــي ــ ــأث ــ ــت ــ ال جـــــــــراء 

صــرح رئيــس مجلس إدارة شــركة اإلثمار القابضة صاحب الســمو الملكي األميــر عمرو الفيصل، في 
أعقاب مراجعة وموافقة مجلس اإلدارة على النتائج المالية الموحدة للشركة، بأنها سجلت صافي 
خسارة خاصة بالمساهمين بلغ 38.4 مليون دوالر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 

مقارنة بصافي خسارة بلغ 11.38 مليون دوالر سجلت في الفترة نفسها 2019. 

وكان صافي الخسارة الخاصة بالمساهمين للسنة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020 قـــد بلـــغ 41.72 
مليون دوالر مقارنة بصافي ربح بلغ 0.67 مليون 
دوالر ســـجل في 2019. وتعود هذه الخسارة في 
األســـاس إلى التأثير االقتصادي لجائحة فيروس 

“كوفيد 19”.
وكان عائـــد الســـهم لفتـــرة الثالثة أشـــهر المنتهية 
في 31 ديســـمبر 2020 قد بلغ 1.32- سنت مقابل 
0.39- ســـنت فـــي الفتـــرة نفســـها 2019. أما عائد 
الســـهم للســـنة المالية 2020، فقد بلغ 1.43- سنت 

مقابل  0.02 سنت في الفترة نفسها 2019.
وكان صافي الخسارة لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
فـــي 31 ديســـمبر 2020 قـــد بلـــغ 30.26 مليـــون 
دوالر، مقابـــل صافي خســـارة بلغـــت 6.69 مليون 
دوالر ســـجلت العام 2019؛ ويعود ذلك إلى اتخاذ 

مخصصات حذرة خالل تلك الفترة. 
وكان صافي الخســـارة لفترة للســـنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2020 قـــد بلـــغ 21.48 مليـــون دوالر، 
دوالر  مليـــون   12.20 بلـــغ  ربـــح  صافـــي  مقابـــل 
ســـجلت العام 2019. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 
لإلثمـــار القابضة 14.76 مليـــون دوالر كما في 31 

ديسمبر 2020، أي انخفضت بنسبة 85 % مقارنة 
بــــ 95.6 مليـــون دوالر كما في 31 ديســـمبر 2019؛ 
ويعود ذلك االنخفاض بشـــكل رئيس إلى التباطؤ 
االقتصادي الملحوظ بسبب جائحة “كوفيد 19”.

وكانـــت الخســـائر المتراكمـــة كما في 31 ديســـمبر 
2020 قـــد بلغت 833.80 مليون دوالر وهي تمثل 
مـــا نســـبته 110 % مـــن رأس المـــال. وقـــد ظلـــت 
الموجـــودات مســـتقرة عند 8.38 مليـــار دوالر كما 
في 31 ديسمبر 2020، أي زادت بنسبة 4 % مقابل 

8.09 مليار دوالر كما في 31 ديسمبر 2019.
تتكـــون المحفظـــة االســـتثمارية لشـــركة اإلثمـــار 

القابضـــة مـــن مؤسســـات ماليـــة كبـــرى مثـــل بنك 
فـــي باكســـتان  المحـــدود  اإلثمـــار وبنـــك فيصـــل 
وبنـــك البحريـــن والكويت ومجموعة ســـوليدرتي 
القابضـــة، إضافـــة إلـــى العديـــد من اإلســـتثمارات 
غيـــر المالية ومنها شـــركة نســـيج وشـــركة اإلثمار 

للتطوير.
وتماشًيا مع استراتيجية اإلثمار القابضة في خلق 
قيمـــة لمســـاهميها، يقـــوم مجلـــس اإلدارة بالعمل 
علـــى مبـــادرات عدة لتحســـين وضـــع رأس المال، 
األمـــر الـــذي ســـيؤدي إلـــى تعزيـــز حقـــوق الملكية 

الموحدة للشركة.

المنامة - اإلثمار القابضة

البيع عبر “اإلنستغرام” دون منصات ليس “تجارة إلكترونية”
ذكــر مســؤولون فــي وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة أن البيــع عــن طريق وســائل 
التواصــل االجتماعــي مثــل “االنســتغرام” دون وجــود آليــات إلكترونيــة مثــل المنصات 
ا،  أو المواقــع، ال يعتبــر الطريقــة الصحيحــة للتجــارة اإللكترونيــة المتعارف عليهــا دوليًّ
ملوحين بالعقوبات ضد من يخالف القانون بممارسة األنشطة التجارية دون الحصول 

على الترخيص المناسب.

بـــوزارة  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  وتحـــدث 
الصناعة والتجارة والســـياحة على هامش 
نـــدوة عقدتهـــا “الغرفة” عن إضافة نشـــاط 
الســـجالت  ضمـــن  اإلنترنـــت”  عبـــر  “البيـــع 
مـــن  لتمكيـــن  “ســـجلي”؛  أو  االفتراضيـــة 
دون  مـــن  االنترنـــت  عبـــر  البيـــع  يمـــارس 
ترخيص رسمي لتصحيح أوضاعه والعمل 

ضمن القنوات الرسمية.
وأشـــار المستشـــار فـــي الـــوزارة أحمد المال 
إلى أن نشـــاط البيع عبـــر االنترنت موجود 
منذ 2016 ولكن تمت إضافته إلى أنشـــطة 
تتطلـــب  ال  التـــي  االفتراضيـــة  الســـجالت 
عناويـــن  أو  تجاريـــة  عقـــارات  اســـئتجار 

تجارية.

وأوضـــح مديـــر إدارة التســـجيل بالـــوزراة 
بـــدر الســـعد أن نشـــاط “البيـــع عـــن طريـــق 
اإلنترنـــت” يشـــمل أنشـــطة البيـــع بالتجزئة 
عبـــر اإلنترنت، إذ يحدد المشـــتري اختياره 
على أســـاس من اإلعالنـــات، والكتالوجات 
والمعلومـــات المقدمـــة علـــى موقـــع البائـــع 
على شبكة اإلنترنت، ونماذج أو أي وسيلة 
أخرى من اإلعالنات ويتم االختيار والدفع 
عبـــر اإلنترنـــت، بحيث إن المنتجـــات التي 
تـــم شـــراؤها يمكـــن تنزيلهـــا مباشـــرة عبـــر 

اإلنترنت أو تسليمها فعليا إلى العمالء.
نظـــم  مديـــر  قالـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
“عمليـــة  المحميـــد  مـــرام  المعلومـــات 
المبـــادرات  إحـــدى  هـــي  النشـــاط  طـــرح 

اإللكترونيـــة  للتجـــارة  االســـتراتيجية 
وتتجـــاوب مـــع متطلبات المرحلـــة الراهنة 

المتمثلة في جائحة كورونا )...(”.
وبخصـــوص االشـــتراطات علـــى أصحـــاب 
حسابات “االنستغرام” الذين يقومون بالبيع 
مـــن خاللها دون ســـجل تجـــاري، أوضحت 
االجتماعـــي  التواصـــل  “مواقـــع  المحميـــد 
تســـتخدم للترويج التجاري، طرح بيع عن 
طريـــق اإلنترنـــت جـــاء لمســـاندتهم، ولكن 
ممارســـتهم للتجـــارة غيـــر ســـليمة أو ليس 

لديهم الترخيص المناسب”. 
وأوضحت أن الترخيص يستهدف ويساند 
لممارســـة  ودفعهـــم  األشـــخاص  هـــؤالء 
ســـليمة  بطريقـــة  اإللكترونيـــة  التجـــارة 

وقانونية لحفظ حقوقهم.
واضافـــت “إذا قارنـــا علـــى حســـاب محلـــي 
أن  الفـــرق  مثـــال،  انســـتغرام  موقـــع  علـــى 
الحســـاب المحلـــي غيـــر المســـجل يعـــرض 
صـــور لمنتجات فـــإذا رغب المســـتهلك في 
الحصول على المنتج يتواصل مع صاحب 
الدردشـــة  أو  باالتصـــال  ســـواء  الحســـاب 
الفورية، فـــي العملية ترويجية، في الواقع 

أن األمـــر بعيـــد قليال عن مضمـــون التجارة 
اإللكترونيـــة، فهـــي لها معايير وممارســـات 
محـــددة وهـــو أن يكون هناك وســـيط مثل 
منصـــة أو متجـــر إلكترونـــي تعـــرض عليـــه 
البضاعـــة، وهـــذا المنتـــج يكـــون لـــه وصف 
وسعر واضح والزم تكون هناك سلة تسوق 
علـــى المنصة ودفـــع إلكتروني إلـــى جانب 
خيـــارات للتوصيل، هـــذه األمور كلها اليوم 

غير متوافرة على حساب االنستغرام”. 
وأوضحت المحميد “نهدف إلى رفع معايير 
ممارســـة التجـــارة اإللكترونيـــة وتحســـين 

تصنيف البحرين على المستوى العالمي”.
وتابعـــت بالقول “اليـــوم الموقع اإللكتروني 
والتطبيق مطلوب لتحقيق مفهوم التجارة 
اإللكترونية ونساعد هؤالء المتعاملين في 
وسائل التواصل االجتماعي الذين يقومون 
للممارســـة  ندلهـــم  التجاريـــة،  باألعمـــال 

الصحيحة في التجارة اإللكترونية”.
الملتزميـــن  لغيـــر  العقوبـــات  وبخصـــوص 
شـــخص  أي  أن  إلـــى  المســـؤولة  أشـــارت 
يمـــارس عمـــل تجـــاري دون ترخيـــص هـــو 
مخالف ومن حق الوزارة أن تأخذ اإلجراء 
المناســـب في هذه الحال وليس بالضرورة 
على “السوشال ميديا” ولكن أي طرف ثان، 
موضحـــة أن المراقبـــة وتســـجيل المخالفة 
هي عملية مستمرة قبل إتاحة هذا النشاط 

األخير.

المشاركون في الندوة االفتراضية بـ”الغرفة”

مسؤولون: عقوبات 
ستطول من يمارس 

نشاطا بال ترخيص

علي الفردان
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أعلنت مجموعة بنك ABC، أمس عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2020. وبلغت الخسائر الصافية الموحدة العائدة على مساهمي الشركة األم للشهور 
الثالثة من الربع الرابع للعام 2020 نحو 33 مليون دوالر، مقارنة مع 33 مليون دوالر 

من األرباح الصافية المسجلة عن الفترة نفسها 2019. 

وكانت ربحية الســـهم الواحـــد خالل هذه 
الفترة سلبية، مقارنة مع 0.01 دوالر خالل 
الفتـــرة ذاتها 2019. وبلـــغ مجموع الدخل 
الشـــامل العائد إلى مســـاهمي الشركة األم 
91 مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع 85 مليـــون 
دوالر المســـجل خالل الفترة ذاتها 2019. 
وبناء على أســـاس تشـــغيلي، بلغ مجموع 
الدخـــل التشـــغيلي 218 مليـــون دوالر، أي 
أقـــل بنســـبة 6 % مقارنة مـــع 232 مليون 
دوالر المســـجلة خالل الفترة ذاتها 2019، 
وعلـــى أســـاس معـــدل، فقـــد بلـــغ مجموع 
الدخل التشغيلي 203 ماليين دوالر خالل 
هذه الفتـــرة، مقارنة مع 223 مليون دوالر 

المسجلة في نفس الفترة 2019. 
 134 الفوائـــد  مـــن  الدخـــل  وبلـــغ صافـــي 
مليون دوالر، بتراجع مقداره 6 % مقارنة 
143 مليـــون دوالر المســـجلة خـــالل  مـــع 
2019 محققـــة االســـتفادة  الفتـــرة  نفـــس 
مـــن إجـــراءات خفـــض المصاريـــف خالل 
العام، مع إعـــادة إعطاء األولوية لمواصلة 
االستثمار في التحّول الرقمي والمبادرات 

االستراتيجية للمجموعة. 
وبلغـــت مصروفات التشـــغيل 126 مليون 
مقارنـــة   % 10 بمقـــدار  متراجعـــة  دوالر، 
الفتـــرة  لنفـــس  دوالر  مليـــون   140 مـــع 
2019، باالســـتفادة مـــن مبـــادرات خفـــض 
الكلفـــة خـــالل العـــام مـــع إعـــادة ترتيـــب 
أولويـــات مواصلـــة االســـتثمار فـــي رحلـــة 
التحـــّول الرقمـــي للمجموعـــة والمبادرات 

االستراتيجية.
وحققـــت المجموعـــة علـــى أســـاس معدل 
صافـــي ربـــح تشـــغيلي قـــدره 70 مليـــون 

دوالر مقارنـــة مـــع 83 مليـــون دوالر خالل 
الربـــع الرابـــع 2019. وبلغـــت مخصصـــات 
القـــروض المتعثـــرة خالل هـــذه الفترة 95 
مليـــون دوالر، مقارنة مع 36 مليون دوالر 

خالل الفترة ذاتها 2019.

النتائج المالية للعام 2020

وبلغت الخسائر الصافية الموحدة العائدة 
إلـــى مســـاهمي الشـــركة األم للعـــام 2020 
مبلـــغ وقدره 89 مليـــون دوالر، مقارنة مع 
أربـــاح صافيـــة بلغـــت 194 مليـــون دوالر 

مسجلة عن الفترة نفسها 2019.
وبلغت ربحية السهم الواحد خالل الفترة 
0.03- دوالر، مقارنـــة مـــع 0.06 دوالر في 

.2019
كما بلغ مجموع الخســـارة الشاملة العائدة 
إلـــى مســـاهمي الشـــركة األم 267- مليون 
دوالر، مقارنة مع مجموع الدخل الشـــامل 
الذي بلغ 261 دوالر في 2019، األمر الذي 
يعكس الخسائر الصافية والتقلب الشديد 
في السوق خالل العام نتيجة تراجع قيمة 
الريال البرازيلي بنســـبه 23 % والتغيرات 
غيـــر المواتيـــة في القيمـــة العادلة ألدوات 

الدين.
إلـــى  العائـــدة  الملكيـــة  حقـــوق  وبلغـــت 
مليـــون   3,767 األم  الشـــركة  مســـاهمي 
دوالر فـــي نهايـــة الفتـــرة، أي بتراجع بلغ 7 
% مقارنـــة مـــع 4,031 مليـــون دوالر فـــي 
نهايـــة 2019. وبلـــغ مجمـــوع الموجودات 
30.4 مليار دوالر في نهاية الفترة، بزيادة 
بنســـبة 1 % مقارنة مـــع 30.1 مليار دوالر 
نهايـــة 2019. وارتفع مجموع الموجودات 

على أساس معدل بنسبة 7 %.
وبلغت القروض والسلف 15.7 مليار دوالر 
فـــي نهايـــة الفتـــرة مقارنة مـــع 16.5 مليار 
دوالر فـــي نهايـــة العـــام 2019، بتراجع بلغ 
5 % بناء على أساس تشغيلي. ولكن بعد 
التعديـــل واألخذ بعيـــن االعتبار أثر تراجع 
قيمـــة الريـــال البرازيلـــي، تكـــون القروض 
والســـلف أعلـــى بنســـبه 2 % عن مســـتوى 
العـــام الماضـــي، مـــا يعكس ضعـــف الطلب 
واالنتقائيـــة في اختيـــار األصول في ظل 

األوضاع االئتمانية الراهنة.

أداء األعمال للعام 2020

بنـــاء على أســـاس تشـــغيلي، بلـــغ مجموع 
الدخـــل التشـــغيلي 646 مليـــون دوالر، أي 
أقـــل بنســـبة 25 % مقارنة مع 865 مليون 
2019. ولكـــن يشـــار  للفتـــرة ذاتهـــا  دوالر 
إلـــى أن هـــذا المبلغ هو قبل احتســـاب آثار 
التعديـــالت نتيجـــة تحّوطـــات العملة في 
بنـــك ABC البرازيل وتراجـــع قيمة صرف 
العمـــالت األجنبيـــة. وعلى أســـاس معدل، 
فقـــد بلغ مجمـــوع الدخل التشـــغيلي 793 
مليـــون دوالر خـــالل هـــذه الفتـــرة، أي مـــا 
يعادل 91 % من مستواه في نفس الفترة 
2019 البالـــغ 875 مليون دوالر، األمر الذي 
يؤكـــد قوة األداء في معظـــم أعمال البنك 

وأسواقه.
 516 الفوائـــد  مـــن  الدخـــل  وبلـــغ صافـــي 
مليون دوالر، بتراجع مقداره 9 % مقارنة 
مـــع 564 مليون دوالر للفتـــرة ذاتها 2019 
معـــدالت  انخفـــاض  أثـــر  اســـتيعاب  بعـــد 
الفائـــدة وتراجع قيمة العمـــالت األجنبية. 
وعلـــى أســـاس معـــدل، بلغ صافـــي الدخل 

من الفوائد نسبة 98 % من نسبة 2019.
وبلغـــت مصروفات التشـــغيل 486 مليون 
دوالر، متراجعـــة مقـــدار 7 % مقارنـــة مـــع 
524 مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة 2019. 
وتم اتخـــاذ إجراءات لخفـــض المصاريف 
مع إعطـــاء األولويـــة لمواصلة االســـتثمار 
والمبـــادرات  الرقمـــي  التحـــّول  فـــي 

االستراتيجية للمجموعة.
وحققـــت المجموعـــة علـــى أســـاس معدل 
صافـــي ربـــح تشـــغيلي بمبلـــغ 282 مليون 
خـــالل  دوالر  مليـــون   351 مقابـــل  دوالر، 

العام 2019.
وبلغت مخصصات خسائر االئتمان خالل 
هذه الفترة 329 مليون دوالر، مقابل قيمة 
82 مليـــون دوالر المســـجلة خـــالل الفترة 
ذاتهـــا 2019. والزيادة الحادة في خســـائر 
االئتمان المتوقعة تفاقمت بســـبب حاالت 
احتيـــال كبيرة، التـــي بدورهـــا أثرت على 
العديد من المصارف في المنطقة. ومع أن 
هـــذه الحاالت مازالت معقدة، لكنها تســـير 

بخطى ثابتة نحو خطة التعافي. 
إلـــى  المتعثـــرة  القـــروض  نســـبة  وبلغـــت 
مـــع  مقارنـــة   %  5.2 القـــروض  إجمالـــي 
3.7 % المســـجلة فـــي نهاية العـــام 2019، 
وتعـــزا هـــذه الزيـــادة بشـــكل رئيـــس إلـــى 
عمليـــات االحتيال المذكـــورة أعاله. وبعد 
القديمـــة  المتعثـــرة  القـــروض  اســـتثناء 
التـــي تـــم تقديمهـــا بالكامـــل، فإن النســـبة 
المعدلـــة تصبـــح 4.4 %. وبالرغم من هذه 
التحديـــات فإن جودة محفظة موجودات 
المجموعة تبقى عالية، ومعايير االكتتاب 

التي نتبعها محكمة.

الميزانية العامة

بلغ حجم الودائع 21.3 مليار دوالر، مقابل 
21 مليـــار دوالر فـــي نهايـــة العـــام 2019. 
وحافظت مستويات السيولة على قوتها، 
إذ بلغت تغطية الســـيولة 324 % ونســـبة 
الســـيولة المستقرة الصافية 122 %، وقد 
تحســـنت نســـبة الموجودات الســـائلة إلى 
الودائع لتبلغ 52 %، مقابل 51 % مسجلة 

في نهاية العام 2019. 
وحافظـــت مســـتويات كفايـــة رأس المال 
علـــى قوتها: حقـــوق الملكية الرئيســـة من 
المســـتوى 1 بنســـبة 16.2 %، نســـبة الفئة 
األولـــى من رأس المال 16.6 %، والنســـبة 

الكلية لكفاية رأس المال 17.5 %. 
المجموعـــة  إدارة  وقـــال رئيـــس مجلـــس 
الصديق عمـــر الكبير “لقد كان العام 2020 
غير مســـبوق، إذ طغـــت جائحة كوفيد 19 
علـــى أدائنا مـــع عمليات اإلغـــالق الالحقة 
والشـــكوك في الســـوق بما في ذلك أسعار 
الفائدة وأسعار النفط المنخفضة، باإلضافة 
المســـبوقة  غيـــر  االحتيـــال  حـــاالت  إلـــى 
فـــي المنطقـــة. وفـــي ظـــل هـــذه الخلفيـــة 
المضطربـــة، فقـــد تمكنـــت المجموعـــة من 
إظهـــار الســـرعة والمرونة فـــي التكيف مع 
)الوضع الطبيعي الجديد(، وقد أنهينا العام 
بحالـــة جيدة وســـيولة ممتازة واســـتقرار 
في أرباح ما قبل المخصصات، على الرغم 
مـــن االضطراب بســـبب تأثيـــرات عمليات 
المقابـــل،  وفـــي  االســـتثنائية.  االحتيـــال 
فقـــد أتاح لنا العـــام 2020 توســـيع أعمالنا 
مـــن خالل عملية اســـتحواذ كبيرة وبداية 
رائعة لبنـــك المســـتهلكين الرقمي الخاص 
بنا في البحرين. كما أشـــكر موظفينا على 
تفانيهم المثالي والتزامهم بخدمة عمالئنا 

رغم كل ما نواجهه”.

الصديق عمر الكبير 

ABC المنامة - بنك

2020 الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــي  ــم ــاه ــس ــم ل ــدة  ــ ــائ ــ ع ــائـــر  خـــسـ دوالر  ــلـــيـــون  مـ  89

5 مشروعات بحرينية لفتيات تتنافس على جائزة “فاروق المؤيد”

عقــدت لجنــة التحكيــم  الخاصة بجائزة “فاروق المؤيد”  ألفضل مشــروع ناشــئ، في 
النســخة األولــى النطالقهــا، أول اجتماعاتهــا بحضــور النائــب أحمــد  الســلوم رئيــس 
 جمعيــة البحرين لتنمية المؤسسســات الصغيرة والمتوســطة رئيــس  لجنة التحكيم، 
حيــث  قام 5 من المتســابقين المنتمين ل معهــد البحرين للتدريب على ريادة األعمال 
بعرض أفكار  مشــروعاتهم باللغة اإلنجليزية وتقديم عرض شــامل للمشــروع بجميع 
تفاصيله من حيث  وضع السوق والمنافسة ودراسة الجدوى وإمكان التنفيذ وحجم 
رأس المــال المطلــوب  وحجــم العمالــة والتســويق وغيرهــا مــن عوامــل بمــا في ذلك 

الخطة البديلة لتشغيل المشروع. 

إدارة  مديـــر  التحكيـــم  لجنـــة  وضمـــت 
تنمية المؤسســـات الصغيرة  والمتوســـطة 
والســـياحة  والتجـــارة   بـــوزارة  الصناعـــة 
شـــيخة الفاضل، ومدير قســـم دعم  ريادة 
األعمـــال  بــــ “تمكين” خالـــد العلـــوي ممثال 
لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، رئيـــس قســـم 
 تدريـــب  الباحثين  عن عمل بـــوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة أحمـــد الخلوفـــي، 
واألميـــن  المالي  لجمعيـــة  البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة أحمد 

خلفان . 

 وكانت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة قـــد خصصت أول 
 جائزة من نوعها لدعم الشـــباب البحريني 
الرائد باســـم رجل األعمال فاروق  المؤيد، 
وبقيمـــة 5 آالف دينـــار ســـنويا اعتبارا من 
العـــام الجـــاري 2021 يحصـــل  عليهـــا رائد 
العمل صاحب أفضل فكرة مشروع ضمن 
الملتحقيـــن بمعهد البحرين للتدريب  على 
ريـــادة األعمـــال. كمـــا ســـتخصص جوائـــز 
أخـــرى ألصحـــاب المراكز الثانـــي والثالث 
 بتوفيـــر مقـــر مكتبـــي لمشـــروعاتهم لمدة 

عام واحد في حاضنات الجمعية. 
 والمتســـابقات المشـــاركات فـــي الجائـــزة 
هـــن:   عبير عبـــدهللا الحقبي عن مشـــروع 
“ســـنا للشـــحن المتنقل بالطاقة الشمسية” 
ويهدف  إلى  ترويج وتعزيز مفهوم الطاقة 

الخضـــراء النظيفـــة فـــي مملكـــة البحرين 
والخليج  العربي،   بدرية ســـيد محمود عن 
مشروع “قوسيب قيرل كافيه” أول كافيه 
في البحرين  للفتيات فقط، ويوفر أفضل 
المخبوزات الفرنسية وأجود أنواع القهوة 

المتخصصـــة  ومســـاحات مناســـبة للقـــراة 
واللعـــب والرقـــص واألنشـــطة المختلفـــة 
للبنـــات،  فاطمـــة محمـــد عبدالكريـــم عـــن 
لصنـــع  للمالبـــس”  “داينســـتي  مشـــروع 
بلمســـة  معروفـــة  بموضاتهـــا  مالبـــس 
هـــدى  البلوشـــي ،   اليـــدوي  التطريـــز  مـــن 
فـــوزي أســـدي عـــن مشـــروع “بريـــز” وهي   
 مغســـلة ســـيارات تقدم  خيـــارات مختلفة 
لالســـتمتاع بالوقـــت والمســـاهمة الدائمة 
للمجتمع المحلي، و يســـرا محمد شـــعيب 
عن مشـــروع “سكن  ” وهو مكتب هندسي 
متخصـــص باســـتهداف  نـــوع واحـــد مـــن 
المشروعات ويولي اهتماما كبيرا بتجربة 

العمالء .   

المنامة - تنمية الصغيرة والمتوسطة

اجتماع لجنة التحكيم

 5 آالف دينار سنويا 
قيمة جائزة “فاروق 

المؤيد” 

الجمعة 19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442 - العدد 4511

طرحـــت حلبـــة البحريـــن الدوليـــة في جلســـة 
مجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة 
لتقديـــم خدمـــات الضيافـــة والتموين لمســـرح 
الدانة لمدة عامين، تنافســـت عليها 3 شـــركات 
دينـــار  ألـــف   166.4 بنحـــو  أقـــل عطـــاء  وكان 
لفندق ريتز كارلتـــون البحرين، وأكبرها بقرابة 
230.6 ألـــف دينـــار. ووفـــق وصـــف المناقصة، 

فإن مســـرح الدانة يرغب في دعوة الشـــركات 
لتقديم العطاء األكثر تنافسية لتقديم خدمات 
الضيافـــة والتمويـــن مـــن أجـــل تقديـــم الطعام 
لكبـــار الشـــخصيات وضيـــوف المكان وتشـــمل 
تغطية كل الفعاليات التي ســـتقام في المسرح 

لمدة عامين لسنة 2021 و2022 )24 شهًرا(.
كمـــا طرحت شـــركة طيـــران الخليـــج مناقصة 

الختيار وتعيين وكالة المبيعات العامة للركاب 
)GSA( في المملكة المتحدة، تنافست عليها 6 
شـــركات، تم تعليق عطاء شـــركتين، وكان أقل 
عطـــاء بـ 12.5 ألف جنيه إســـترليني )ما يعادل 
6.5 ألـــف دينـــار(، وأكبرها بقرابـــة 52.1 مليون 

دوالر )ما يعادل 19.6 مليون دينار(.
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  طرحـــت  وكذلـــك 

االجتماعيـــة مناقصـــة لتوفيـــر خدمـــة غســـيل 
لـــدور  المالبـــس والشراشـــف  أنـــواع  مختلـــف 
ومراكـــز الرعاية والتأهيـــل االجتماعي التابعة 
تاريـــخ  مـــن  تبـــدأ  شـــهر   19.5 لمـــدة  للـــوزارة 
 ،2022 ديســـمبر   31 ولغايـــة   2021 مايـــو   15
تنافســـت عليهـــا 5 شـــركات، تـــم تعليـــق عطاء 
أحـــد الشـــركات، وكان أقـــل عطـــاء بنحو 36.7 

ألف دينار لمغســـلة سوبر، وأكبرها بقرابة 79.6 
ألف دينار.

وتم إجماال، فتح 3 مناقصات تابعة لـ 3 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 14 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم 
تعليـــق 3 عطـــاءات تابعـــة مناقصتيـــن. وبلـــغ 
مجموع أقـــل العطاءات المقدمـــة نحو 209.6 

ألف دينار.

166 ألف دينار لخدمات الصيانة والتموين لمسرح الدانة
أمل الحامد

ــوم ــلـ ــسـ الـ ــب  ــ ــائ ــ ــن ــ ال بـــحـــضـــور  اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا  أول  ــد  ــقـ ــعـ تـ ــم  ــيـ ــكـ ــحـ ــتـ الـ ــة  ــنـ ــجـ لـ
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دوالر مليــون 

”ABC“ صافي ربح تشغيلي قبل المخصصات في
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Mahdi hubail

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

) CR2021- 16594 ( ٕاعالن رقم
 تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 
اسم التاجر : فاضل علي سلمان العلواني

االسم التجاري الحالي : جمس 5 لالكترونيات
االسم التجاري الجديد : عالم بوكيمون لأللعاب

قيد رقم : 30576-1

القيد:99538    -    التاريخ : 2021/02/17 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 24902 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة فاطمــة يوســف صالــح علي عبــدهللا المالكــة ل مطعم ضواحــي المالكية 
)مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 99538 طالبــة تحويــل الفــرع 
الثالث )مطعم ضواحي المالكية( من المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
محــدودة برأســمال وقــدره 1000، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة التاليــة 

أسمائهم:
1.       فاطمة يوسف صالح علي عبدهللا

ANISH MIZANUR RAHMAN RAHMAN     .2

القيد : 1-113449 
التاريخ : 2021-02-18

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ٔاورنج بلس لتصنيع المنتجات البالستيكية ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
ذ.م.م  البالســتيكية  المنتجــات  لتصنيــع  بلــس  ٔاورنــج  شــركة  حــاب  ص ا الســادة 

المسجلة بموجب القيد رقم 1-113449طالبين تغيير االسم التجاري 
من: ٔاورنج بلس لتصنيع المنتجات البالستيكية ذ.م.م

الى: ٔاورنج في ام اس دي لتصنيع المنتجات البالستيكية ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

 )CR2021- 23732 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تار يخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : احمد عبد الوهاب احمد صالح كاظم

االسم التجاري الحالي : كالود بيست لاللكترونيات واالكسسوارا ت
االسم التجاري الجديد : عجبرها البحرين للفيب

قيد رقم : 1-111131

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مجوهرات رما ذ.م. م
سجل تجاري رقم 44447

بناء على قرار المالك لشركة مجوهرات رما ذ.م.م المسجلة على قيد رقم 44447 
، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد / روبرت جون مالكوم فرينيس روبرت 
البرت فليبس مصفيا للشــركة . بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم 21  لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
روبرت جون مالكوم فرينيس روبرت البرت فليبس

  robertjphillips@BEAConsults.com    -   39612043

القيد  61763   
2021/2/17

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة/ زينــب عبــد الواحــد يوســف يعقــوب المالكــة لمؤسســة مطعــم الحصيــر  
مؤسســة فرديــة  والمســجلة بموجب القيــد رقم 61763 طالبة تحويل المؤسســة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.     زينب عبد الواحد يوسف يعقوب.

BOLENT YASAR.     .2

تاريخ   21 / 1 / 1012
CR2021- 24592  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري 

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلــن ادنــاه: زينــب الســيد رضــي كاظم بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد خميس عبدهللا علي محمد خميس

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .  

رقم القيد : 90248 - 1
االسم التجاري : ديكوريشن ستايل للدعاية واإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة مطعم كبابش ذ.م.م
سجل تجاري رقم 115798

بناء على قرار الشركاء شركة مطعم كبابش ذ.م.م المسجلة القيد رقم 115798 
، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / SHARIB AHMED مصفيــا 
للشــركة. بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 
325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 
لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع 
دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 

15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان
SHARIB AHMED   -   33068006

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة سامي ابو حالوه و شركاه للخدمات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 111986

بناء على قرار الشــركاء في شــركة ســامي ابو حالوه و شــركاه للخدمات ذ.م.م 
المســجلة بموجــب القيــد رقــم و تعييــن الســادة / ســامى محمد اســماعيل عمر 
أبوحــالوه مصفيــا للشــركة. بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديريــن قد انتهت 
الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن  المــادة 325  لنــص  وفقــا 
بالمرســوم بقانــون رقــم  21  لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان
سامى محمد اسماعيل عمر أبوحالوه   -    33256259

aano_707@hotmail.com

القيد   121914   -   التاريخ   2021/2/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   27708   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم المجموعة لشركة إيريديوم لإلدارة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة شــركة ســيدني لالستشــارات والتطويــر ذ.م.م نيابــة عن أصحاب شــركة 
إيريديوم لإلدارة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 121914 ، طالبين تغيير اسم 

المجموعة للشركة ليكون :
.LIRIDIUM MANAGEMENT W.L    -       من: إيريديوم لإلدارة ذ.م.م

.LIRIDIUM CONSTRUCTION W.L    -     إلى: إيريديوم للمقاوالت ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :2021/02/16
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
 )CR2021- 27360 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تار يخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حبيب محمد كاظم البوري

االسم التجاري الحالي :  مغسلة بوري
االسم التجاري الجديد :  مغسلة البوري

قيد رقم:  10247 – 1

القيد   83176    -   التاريخ   16 - 2 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة الشركاء 
في شركة أبراج المختار للعقارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 83176 ، طالبين تحويل 
الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة إلى شــركة تضامن برأســمال وقــدره 250,000 دينار، بين 

كل من:
. مختار ابراهيم السيد بدر

. امين محمد امين شرف الدين
. محمد على عبدالخالق اسماعيل

لتصبح تحت اسم تجاري شركة أبراج المختار للعقارات شركة تضامن بحرينية
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

2021/02/16
وزارة الصناعة و التجارة و السياحة   -   إدارة التسجيل

CR2021- 27446 اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا الســيد: معصومة جاســم علي اسماعيل الرقم الشخصي 580079295  بطلب تنازل 
عــن المحــل التجــاري الــواردة معلوماتــه ادنــاه  إلــى الســيد  فاضل عبــاس عبد هللا علــي احمد 

اسماعيل الرقم الشخصي 720802504
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل :   58634 - 2

االسم التجاري :  االسراء جرافيكس  
رقم القيد : 58634 – 3  

االسم التجاري :  روزنامة االدارة الفعاليات

القيد  2993
التاريخ  2020/12/8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   161424   لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة تضامن

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد 
تقــدم إليهــا ورثــة المرحــوم عبدالهــادي عبدالعزيــز االدرج المالك لــــ  
ورشــة قباء للنجارةمؤسســة فردية والمســجلة بموجــب القيد رقم 
2993 ، بطلب تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة تضامن إلدخال 
الورثــة برأســمال وقــدره 1000 ألــف  دينــار بحرينــي وذلــك لتصبــح 

مملوكة من الورثة التالية اسمائهم :
محمد عبدالهادي عبدالعزيز االدرج  

رازقيه محمد مكي تمام
عبداالمير عبدالهادي عبدالعزيز االدرج

محمود عبدالهادي عبدالعزيز االدرج
ابتسام عبدالهادي عبدالعزيز االدرج

اسيا عبدالهادي عبدالعزيز االدرج
ناهضه عبدالهادي عبدالعزيز االدرج

يثرب عبدالهادي عبدالعزيز االدرج
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM

 BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.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 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 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

  LABOURER 
 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

  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

  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

  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

  MASON 
 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

  MASON 
 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

  MASON 
 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 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

JASSIM ABDULLA JUMA ALRUMAIHI ( SAREH - 9881 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17840031  or  JAAIRUMYHI@GMAIL.COM 

BAHRAIN STANLESS STEEL GENRAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39777550  or  ali@BAHRAIN-SS.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

YAMAMA ALBAHRAIN FOOD STUFF EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL MARKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Mushber Construction 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39890033  or  NEON.STAR@REDIFFMAIL.COM 

KALAAM TELECOM BAHRAIN B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 16168609  or  A.SANAD@KALAAM-TELECOM.COM 

GOLDEN WING BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17591008  or  ESMAHAN.MAROOF@SOCIAL.GOV.BH 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

212 SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39822256  or  212SUPERMARKET@GMAIL.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33709939  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

GRANDEUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

GRANDEUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER - SALMABAD 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33601401  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

DAMAT ROQUIA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39855768  or  MEFTAHCO67@YAHOO.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

GEEPAS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

ALQAMRAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672737  or  ALQAMRAH2015@GMAIL.COM 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NEW KAILAS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 35047418  or  E.WATANI@YAHOO.COM 

HRR PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL SUPERVISOR(HOTEL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252717  or  AL_BADRO@HOTMAIL.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

HANSIA STEEL AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

FLEXI CONTRACTING AND REAL ESTATE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39428282  or  FLEXI.CRC@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17299511  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Sama bait alateeq holidays 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17257300  or  SH_ALFARDAN@HOTMAIL.COM 

Tylos Plastic Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830554  or  hrd@tpi-bahrain.com 

ALBURSHAID WELDING & BLACKM ITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671967  or  hassanburshaid@gmail.com 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

HYDRAUTECH CENTER FOR HEAVY MACHINERY  MAINTENANCE AND REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77199016  or  buyasaf75@gmail.com 

GENETECH SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

Life long documents clearance 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17009891  or  lifelong.dc.h@gmail.com 

Layla line contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39960906  or  LIFELONG.DC.H@GMAIL.COM 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

Vertex car washing 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM 

KARA VISITOR ASSISTANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17261962  or  acsul.pk@gmail.com 

DO OR DYE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 35145454  or  WALEED660@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

  ELECTRICIAN 
 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

  DIESEL MECHANIC 
 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

  MASON 
 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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALAARAF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33192039  or  ADEL.3373@GMAIL.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 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

Al Khaleej Sabakat Infotech Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROGRAMMER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 16636636  or  AMSATHUL.FIRTHOUS@GMAIL.COM 

Evergreen Food Stuff Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090028  or  EVERGREENFOOD2019@GMAIL.COM 

AXXITUDE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66973788  or  AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM 

AXXITUDE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66973788  or  AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM 

AXXITUDE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66973788  or  AIRBOURNE1983@HOTMAIL.COM 

TASNEEM DEVELOPMENT AGRICULTURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

TUNNEL FOR WEB SERVICES COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 38970041  or  ahmedrafi2017@outlook.com 

FIRST TeachBahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 38794993  or  zainab.abdulrahman@gmail.com 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17111101  or  govt@nordicbh.com 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

Beautiful House Interior Decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

GOPIKA JEWELLERY DESIGNING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

Mountain Top Media & Advertising S.P.C Owned by Ajay Kumar Muralidharan 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 35117217  or  MTMEDIABH@GMAIL.COM 

FLEXY SIGNS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33327080  or  NIZAMRINEESA@GMAIL.COM 

Healthy Factory 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39300911  or  MAHMEED1954@GMAIL.COM 

YALLA MUTABAQ 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33633360  or  YALLAMUTABAQ@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

JUMA KADHIM ALKHUNAIZI BUILDING MAINTENA 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17270724  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

JUMA KADHIM ALKHUNAIZI BUILDING MAINTENA 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17270724  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@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 

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

  MASON 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BABIL CAR SERVICES GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  BABILGARAGE2019@gmail.com 

AMERICAN HOME 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783222  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

RADHWAN BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432349  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

Healthy Calorie delivery 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Professional ACCOUNTANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33088991  or  PROACC2011@gmail.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Noor Al-Buraq upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36367476  or  MAHDIYAEBRAHIM7@GMAIL.COM 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111101  or  govt@nordicbh.com 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

PUROHITS MANAMA SWEETS RESTAURANT & CAFE. CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33270307  or  VISHAL0PUROHIT@GMAIL.COM 

Best Joint Finishing and Decor 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36888853  or  ALIKAREEM@AKASABH.COM 

SUNFACE BEAUTY CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 77922020  or  SUNFACEBEAUTYCENTER@GMAIL.COM 

DOLPHIN ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36455663  or  D2L_DOLPHIN@YAHOO.COM 

NAZ SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  ZANDTSERVICESBH@GMAIL.COM 

EXPRESS DEVES AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

FADHEL JABUR HASAN ALNOAIMI/ ALTTAH 2 / 10383 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36653616  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Security Solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39405504  or  WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM 

ALRAAY INTERNATIONAL TO DEVELOP CITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ART LINK FOR VALET PARKING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33371333  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

S A AND N I W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66633465  or  SAANDNIBH@GMAIL.COM 

S.AMIN ALAWI NASSER SHARAF )NOOR KAMEEL( 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39676455  or  abdulameer@almatooq.com 

UNIVERSAL ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17290303  or  ADMIN@UNIENTER.COM 

V.m. & bros WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39989907  or  info@vmbros.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

Phoenicia Decor B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17564444  or  PRO@ASIAJEWELLERS.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 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AWAL PLASTICS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17786363  or  ADMIN@AWALPLASTICS.COM 

Kooheji Jewellery Office S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17530771  or  ISHAQ@KOOHEJI.NET 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

ANWAR PARIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17387363  or  AHMAD_FAHAD@HOTMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMANNAI MEATAL FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700132  or  mannaigr@mannaigroup.net 

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

PALESTINE TAILORING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17223275  or  NATIQ11@YAHOO.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

Abu Alhasanain Foodstuff Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341297  or  ABEDALIABDULKARIM@GMAIL.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com 

Almukharreq Center For Ref, A/C & WM Spare Parts & Equip 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39620105  or  E.ALMUKHARREQ@gmail.com 

BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17885503  or  talent.acquisition@btc.com.bh 

AWAL READY MIX CONCRETE 
has a vacancy for the occupation of

  PERSONNEL CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17700077  or  aheed_m2@hotmail.com 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

YASEEN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17553661  or  ALIESSA68@GMAIL.COM 

Mazaya AlRiffa Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17473333  or  HAMAD772702@HOTMAIL.COM 

ABDULHAMEED ALKHAWAJA STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39731885  or  rhoucel22@yahoo.com 

AL ARJOWN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664224  or  LULWA.MOHD.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

ALQRAIYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 35157241  or  SOFIASNOW07.WH@GMAIL.COM 

ALQRAIYA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 35157241  or  SOFIASNOW07.WH@GMAIL.COM 

ALNOAIMI A/C & REFRIGERATION REPAIRS WOR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673633  or  AHNEDALNOAIMI@GMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

Taj alarab cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772495  or  MAHAHUMOOD@GMAIL.COM 

ABDULLA JOHAR AMAN ALNOAIMI EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  BUMOHAMED007@GMAIL.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

  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

  MASON 
 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

  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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

HUSAIN M. AHMED KHUDHAIR(ZAHRAT ALSHARJEH-9284) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

JABER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39671611  or  TAN66A@HOTMAIL.COM 

MAHAREM GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39643366  or  HUDAY@BTEA.BH 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

LAYLA ALI FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39892042  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

CITY GLASSES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  SAYEDCITY@HOTMAIL.COM 

CLIPS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  WHOLESALE TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 0  or  MALDERAZI@HOSHANPG.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008304  or  A.SAIF@W.CN 

ALJAMARAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39711623  or  ALJAMARATC@GMAIL.COM 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17772264  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

JASSIM AGRICULTURAL & MECHANICAL 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552808  or  JASSIMG@BATELCO.COM.BH 

VERSAILLES CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39549090  or  versai_s@yahoo.com 

BAHRAIN MINERAL COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931665  or  aszuhair@bmco.biz 

ALMAWARED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39286251  or  AL.JALHAM@HOTMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

EFEL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 33345110  or  faroooha75@hotmail.com 

VALLEY OF GOOD RESTAURANT & GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33220988 

AUTO FIT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675072  or  ameera.malalla@gmail.com

ALJEEL LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39331437  or  a_f_2004@hotmail.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

Zoom Restaurant s. p. c 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

NEUM READYMADE CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

DUNYA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292940  or  tar3q@live.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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

GOLDEN PLATES RESTAURNT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17234265  or  E-YASSIN@HOTMAIL.COM 

ALNAQASH FOR GYPSUM CARVING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

FAMOUS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33017330  or  FAAZWORK@GMAIL.COM 

BITE ALAMMED ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

BITE ALAMMED ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

ALSADAQA Printing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39421102  or  NA3EEMAJANAHI@GMAIL.COM 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

OLIVE V.F.M. COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17584624  or  aalbanna@olive-vfm.com 

ZAWIA 3 SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33808786  or  MALNOOH1973@GMAIL.COM 

AL MUFADDAL ENGINEERING & MARINE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17465263  or  MARINECARE@GMAIL.COM 

Jassim Mohammed Ali Abbas Zayer Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Mofakro Foodstuff SPC Owned by Mofakro Group SPC 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17540303  or  MOHAMMED@FAKHRO.COM 

Al Areen Palace And Spa S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Mountain Boy RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688114  or  AALASFOOR20@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

SANGAM CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39158777  or  SANGAMCONST.EST@GMAIL.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

HOUSE BOAT RESTERANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 16010324  or  mohammed@houseboatbh.com 

ASCON CONTROL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17730724  or  pambavasan@amadbaeed.com 

Alsaleheya coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36455266  or  ALI.BILAL0009@GMAIL.COM 

AMAD BAEED ELECTRICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17456590  or  PAMBAVASAN@AMADBAEED.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

QASSER AL-HAJAR HOLDING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491140  or  MUSABMOHAMMED82@GMAIL.COM 

RASHID LIVESTIOCK BIRDS IMPORT ETPORT EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300004  or  HAMAALLA8080@GMAIL.COM 

ASHEERA CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17257644  or  asheeratrading@gmail.com 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

AWAL FACTORY FOR FRIZZING AND PACKING FISH COMPANY W L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

BPH International Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17341122  or  jassim96@yahoo.com 

Dahlia creations co.wll 
has a vacancy for the occupation of

  ADVERTISING CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17341122  or  jassim96@yahoo.com 

FAHDAN CONSTRUCTION AND TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34110323  or  FAHDANDC@GMAIL.COM 

BAGHA AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  bholagi@yahoo.com 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

Ayut Restaurant and Coffee-Shop Management Co w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39653430  or  MEENA.GUPTA1261@GMAIL.COM 

United Logistics Holding S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203065  or  ABDULLAH@PALMCAPITAL.BH 

ALDAR WOOD FURNATURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785350  or  INFO@ALDAR.BH 

AHMED HABIB AHMED ALI ALMOATHEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36669924  or  mouathen@gmail.com 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17822123  or  metee@meteebah.com 

RED PEARL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

AL KAWTHAR MEDICAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33800907  or  ALKAWTHARCLINIC@GMAIL.COM 

Healthy Calorie Delivery Services 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

Amwaj Peace Establishment for Electrical Systems Installation 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36850851  or  AYMANMAHFOOD@YAHOO.COM 

PARKING LOT RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17760114  or  ALFAHAL@BATELCO.COM.BH 

Magic touch for form and decoration of metal and aluminum co w l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 33371222  or  magic.altaitoon@gmail.com 

Adliya towers interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39659645  or  OPRP@BATELCO.COM.BH 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

AL ZALLAQ FARMING SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17203065  or  ABDULLAH@PALMCAPITAL.BH 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

DHUFAR BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

Fereej almirri baker 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 66686866  or  ALWARRD35@GMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

INSTANT DOCUMENT CLEARANCE AND REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34079857  or  NOORJABREE@YAHOO.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

SHUTTLE MECHNICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33689921  or  muhammedshah338@gmail.com 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

BOUQUET LA ROSE CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77226662  or  SOUFI01LAROSE@GMAIL.COM 

AL-ANDALUS PALACES CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17178961  or  Sadiqahs@hotmail.com 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Specialist consultancy and solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  ceo@SSS.bh 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM 

Yum Yum Kids cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 39420444  or  MEDAMABH@GMAIL.COM  
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ألمانيــا: إيــران تـلعــب بالنـــار
علــى وقــع التصعيــد اإليراني، أدانت ألمانيــا تصرفات طهران، معتبرة أنها تلعــب بالنار وال يبدو 
أنهــا تريــد وقــف التصعيــد. كمــا شــددت، مســاء أمــس الخميــس، علــى أن اإلجــراءات اإليرانيــة 
األخيــرة تعيــق عــودة واشــنطن لالتفــاق النــووي. وقــال وزير الخارجيــة هايكو مــاس “خطوات 
إيــران األخيــرة تهــدد عــودة الواليــات المتحدة إلى االتفاق النــووي”، مضيفا “كلمــا زاد الضغط، 

زادت صعوبة التوصل إلى حل سياسي”.

الوقت  فــي  كبير  بشكل  معقدة  “المحادثات  وتــابــع 
لوقف  إيــران ال تسعى  أن  الواضح  الحالي؛ ألنه من 

التصعيد، إال أن هذا التصعيد الحاصل لعب بالنار”.
عــلــى تصريحات  ردا  ــمــانــي،  األل الــمــوقــف  هـــذا  أتـــى 
إيرانية سابقة أكدت فيها طهران أنها ستمنع عمليات 
الدولية  الوكالة  بها  تقوم  التي  المفاجئة  التفتيش 
خالل  ابتداء  المتحدة  لألمم  التابعة  الذرية  للطاقة 
أيام مقبلة، إذا لم تِف األطراف األخرى المشاركة في 

االتفاق النووي المبرم العام 2015 بالتزاماتها.
الشورى  مجلس  ديسمبر  في  أقــّره  قانون  فبموجب 
اإليراني الذي يهيمن عليه المحافظون، يتعّين على 
الحكومة تقليص نشاط مفّتشي الوكالة الدولية في 

إيــران.  على  المفروضة  العقوبات  رفــع  يتم  لم  حــال 
ــار وزيـــر الــخــارجــيــة محمد جـــواد ظــريــف في  وأشــ
تصريحات سابقة إلى أن المهلة التي يمنحها القانون 
 21 حوالي  تنتهي  الخطوة  هــذه  على  اإلقـــدام  قبل 

فبراير.
في حين يرى مراقبون أن طهران تستغل انتهاكاتها 
لالتفاق للضغط على الدول الموقعة المتبقية، فرنسا 
مزيد  لتقديم  والصين،  وروسيا  وبريطانيا  وألمانيا 
من الحوافز لتعويض العقوبات األميركية التي أعيد 
العام  اتــفــاق  مــن  األمــيــركــي  االنــســحــاب  بعد  فرضها 

.2018
يشار إلى أنه من المتوقع أن يبحث وزراء خارجية 

األميركي  نظيرهم  مــع  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا 
أنتوني بلينكن الملف اإليراني، فيما يأمل األوروبيون 
الهاوية، مع  بات على شفير  الذي  االتفاق  إنقاذ هذا 

تصعيد إيران النتهاكاتها.

برلين ـ وكاالت

وزير الخارجية األلماني هايكو ماس

الصورة تعود إلى العام 2016

بغداد ـ سكاي نيوز عربية

العاصمة  في  التركية  السفارة  مقر  أمــام  الخميس،  أمــس  تظاهرة،  خرجت 
التركي األخير في شمالي  العسكري  التوغل  العراقية بغداد، احتجاجا على 

العراق.
وهذه التظاهرة عفوية وال تقف خلفها جهة سياسية ما في العراق، ولم تعد 

لها جماعة سياسية في البالد.
بضرورة  السياسيين  إلى  رسالة  هذا جاء  تحركهما  إن  المتظاهرون  ويقول 

التحرك لوقف االعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.
بــغــداد، ردا على يأس  فــي  نوعها  مــن  األولـــى  التظاهرة، وهــي  ــدت هــذه  وب
العراقيين من صمت حكومة بغداد إزاء ممارسات أنقرة، التي تتجاوز إقليم 
العسكري  للوجود  رفضم  عن  التظاهرة  في  مشاركون  وأعــرب  كردستان. 
العراق، وال سيما في معسكر “بعشيقة”، فضال  التركي المفروض في شمال 

عن عمليات القصف التركي التي تسبب في نزوح السكان.
وضربت قوات األمن العراقية طوقا حول مقر السفارة في حي الوزيرية في 

بغداد، لمنع المتظاهرين من مهاجمة السفارة. 
“مخلب  العراق  شمالي  في  عسكرية  عملية  أيــام  قبل  أطلقت  تركيا  وكانت 

النسر 2”، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.

للمرة األولى.. تظاهرة مناهضة لتركيا في بغداد

تل أبيب ـ وكاالت

اإلسرائيلي  الــدفــاع  وزيـــر  قــال 
بيني غانتس إن “لبنان سيرتعد 
باهظا  ثمنا  وحــزب هللا سيدفع 
ــال اضـــطـــرت إســرائــيــل  فـــي حــ
عسكرية  مواجهة  في  للدخول 

معه”.
ــم تــأبــيــن  ــراســ وخــــــالل مــ

ــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــول مـــكـــان  ــهــ ــجــ ــمــ ــ ال
دفنهما، قال غانتس 

تبذل  “الــحــكــومــة  إن 
ــي وســـعـــهـــا  ــ ــ ــا ف ــ ــ ــل م ــ ــ ك

ــنـــدي،  إلعــــــــادة رفــــــات الـــجـ
والــمــالزم هدار  شــاؤول  أورون 
غولدين، اللذين قتال في معركة 
الجرف  عملية  أثــنــاء  فــي  غــزة 
الصامد العام 2014، إضافة إلى 
في  فقدوا  آخرين  جنود  رفــات 

الحروب في الماضي”.
ــرغـــم أن  ــه “عـــلـــى الـ ــ واعــتــبــر أن
ــوة في   ــوى قـ ــيــل هــي أقــ إســرائ
الشرق األوسط ، إال أن هناك من 
يهددنا بثمن الحرب أو أيام من 

المعارك”.
وأضاف “صحيح إذا حصل 
ــذا األمـــــــر، فــســيــكــون  ــ هـ
ــا عـــلـــى  ــ ــًبـ ــ ــعـ ــ ذلـــــــــك صـ
ــيــة  ــداخــل ــجــبــهــة ال ال
ولكنه  اإلسرائيلية، 
ســــــيــــــكــــــون أكــــثــــر 
صعوبة على أعدائنا. وهذا 
حــزب  عــلــى  خــصــوصــا  ينطبق 
هللا وحماس، وكالهما ينتهكان 
القانون الدولي من خالل تطوير 
لعملياتهما  الهجومية  ــقــدرة  ال
العسكرية بين األحياء السكنية 

والمدنيين”.

غانتس: لبنان سيرتعد وحزب اهلل سيدفع ثمنا باهظا

بيروت ـ وكاالت

قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير 
جعجع، إنه “بعدما وصل وضع البلد إلى 
ما وصل إليه، فمن المؤكد أن على رئيس 
الجمهورية ميشال عون االستقالة، ولكن 

يجب الذهاب النتخابات نيابية أوال”.
ــه بعد  وأوضــــح جــعــجــع فــي تــصــريــح أنـ
للمجلس  “يمكن  نيابية  انتخابات  إجراء 
النيابي الجديد أن ينتخب رئيسا جديدا”.
وفي ملف تشكيل الحكومة، قال جعجع 
بال  أي  الـــمـــنـــوال،  ــذا  هــ عــلــى  نــكــمــل  “أو 
حكومة، أو إذا تشكلت الحكومة ستبقى 
ينتظر  فمن  وبالتالي  حالها،  على  األمــور 
الحكومة كما ينتظر السراب”، معتبرا أن 
“فريق رئيس الجمهورية، يلجأ إلى اللعب 
كل  خــســروا  ألنهم  الطائفي،  الــوتــر  على 

شيء”.
إلى ذلك، كّفت محكمة التمييز الجزائية 
القاضي  الــعــدلــي  المحقق  يــد  لبنان  فــي 

التحقيقات في قضية  فــادي صــوان عن 
المروع، على خلفية طلب  المرفأ  انفجار 
صــوان،  عليهما  ادعــى  سابقين  وزيــريــن 
نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد 
في  السلطات  وتحّقق  قضائي.  مــصــدر 
كميات  تخزين  إلى  عزته  الــذي  االنفجار 
لسنوات  األمــونــيــوم  نــيــتــرات  مــن  هائلة 
في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات 
ــار عـــن مقتل  ــجـ ــفـ ــة. وأســـفـــر االنـ ــ ــاي ــ وق

 6500 200 شــخــص وإصـــابـــة  أكــثــر مــن 
مسؤولين  أن  وتــبــيــن  بــجــروح.  آخــريــن 
وأمنية  سياسية  عــدة  مستويات  على 
كــانــوا عــلــى درايــــة بمخاطر  وقــضــائــيــة 
تخزينها من دون أن يحركوا ساكًنا. ولم 
أي  عــن  االنفجار  فــي  التحقيقات  تسفر 
نتيجة معلنة حتى اآلن رغم توقيف 25 
شخًصا على األقل، بينهم كبار المسؤولين 

عن إدارة المرفأ وأمنه.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

تنحيــة المحقق العدلــي عن قضيــة انفجار مرفــأ بيروت
جعجع يدعو ميشال عون إلى االستقالة

القاهرة ـ أ ف ب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــلــيــبــي  فـــي لـــقـــاء مـ
المنتخب عبد الحميد دبيبة في القاهرة 
أمس الخميس دعم مصر للشعب الليبي 
االنتقالية الستكمال  المرحلة  خالل هذه 

آليات إدارة بالده.
وقال بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة 
الــمــصــريــة عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
على حرص  “شدد  السيسي  أن  فيسبوك 
الليبي  الشعب  لالستمرار في دعم  مصر 
وتثبيت  بـــالده،  إدارة  آلــيــات  الستكمال 
دعائم السلم واالستقرار لصون مقدراته 
وتــفــعــيــل إرادتـــــــــه”. كــمــا أكــــد الــرئــيــس 
جميع  “لتقديم  مصر  استعداد  المصري 
األشقاء  خدمة  فــي  وتجربتها  خبراتها 
الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على 
دبيبة  زيـــارة  وتــأتــي  الصحيح”.  المسار 
القاهرة بعد أقل من أسبوعين على  إلى 

ــم الــمــتــحــدة انــتــخــابــه رئيًسا  إعـــالن األمـ
للوزراء للفترة االنتقالية في ليبيا تمهيًدا 
ولم  ديسمبر.  فــي  الــمــقــررة  لالنتخابات 
تلك  على  دبيبة  قائمة  فوز  متوقعا  يكن 
في  الــقــوي  الداخلية  وزيـــر  تشمل  الــتــي 
باشاغا  فتحي  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
والشهر  صالح.  عقيلة  البرلمان  ورئيس 
الـــمـــاضـــي، اجــتــمــع األطــــــراف الــلــيــبــيــون 
الــمــصــريــة المطلة  الــغــردقــة  فــي مــديــنــة 

إجــراء  على  واتفقوا  األحمر  البحر  على 
استفتاء حول الدستور قبل االنتخابات. 
بين  المنقسمة  ليبيا  فــي  يطّبق  وحاليا 
دستوري  إعــالن  متنافستين،  سلطتين 
المفترض  ومن   .2011 العام  أقــّر  مؤقت 
محادثات  من  األخــيــرة  الجولة  تضع  أن 
األسس  الحالي،  الشهر  المقررة  الغردقة 
الرئاسية  االنتخابات  لتنظيم  القانونية 

والتشريعية المقبلة.

السيسي مستقبال دبيبة في القاهرة 

المساهمة في استكمال آليات إدارة البالد وتثبيت دعائم السلم واالستقرار
السيسي يستقبل دبيبة ويؤكد دعم مصر للشعب الليبي

دبي ـ العربية نت

بعد أيــام من إطــالق األمــم المتحدة 
ــات حــمــلــة  ــ ــي ــداعــ ــ ــا مــــن ت تـــحـــذيـــرهـ
وفي  مــأرب،  على  الحوثي  ميليشيا 
بمعاركها  األخيرة  فيه  تستمر  وقــت 
الخاص  المبعوث  فيه  شــدد  هــنــاك، 
غريفثس،  مارتن  اليمن  إلى  األممي 
الحوثيين  على  أنــه  الخميس،  أمــس 
ــهــجــوم عــلــى مــــأرب بشكل  وقـــف ال
فوري، الفتا إلى أن هذا الهجوم يهدد 
السالم ويشكل خطرا على النازحين.

الــســعــي  وحــــــّذر غــريــفــثــس مـــن أن 
ــزاع الــســيــطــرة عــلــى األراضــــي  ــتـ النـ
بالقوة يهدد كل آفاق عملية السالم، 
مؤكدا أنه ال غنى عن الدعم الدولي 

لحل األزمة اليمنية.
تطلعات  تحقيق  أن  وأضــــاف 

يكون من خالل  اليمنيين 
شاملة  سياسية  عملية 
تحت  يمنية  بــقــيــادة 

كاشفا  دولـــي،  وبــدعــم  أممية  رعــايــة 
للتوصل  مشتركة  أرضــيــة  هــنــاك  أن 

التفاق بشأن اليمن.
كما لفت إلى أن وقف النار في اليمن 
يرتبط بالمسار السياسي، وأن الحل 

يتطلب إرادة.
باتوا  اليمنيين  أن  اعتبر  ذلــك،  إلــى 

يعانون من عسكرة اقتصاد البالد.
شنوا  كانوا  الحوثيين  أن  إلــى  يشار 
حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة 
ــم شــرقــي  ــل 120 ك ــحــو  ن ــعــد  ب ــى  عــل
ــعــاء قــبــل نــحــو عــام  ــعــاصــمــة صــن ال
وكثفوا هجماتهم في األيام الماضية.

ــر اإلعــــالم الــيــمــنــي معمر  ــان وزيــ وكــ
اإلرياني، قد حّذر الخميس من كارثة 
إنسانية وشيكة في مأرب، شمال 
شرقي اليمن؛ بسبب استهداف 
الحوثي مخيمات النازحين.

غريفثس: على الحوثيين وقف حرب مأرب فورا
بروكسل ـ وكاالت

ــام لــحــلــف  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــن األمـ ــ ــل أعــ
أمس  ستولتنبيرغ  ينس  الناتو 
زيــادة  قــرر  الحلف  أن  الخميس 
ــراد بعثته فــي الــعــراق  تــعــداد أفـ

بثمانية أضعاف.
وأكــــد ســتــولــتــنــبــيــرغ خــالل 

عقده  صحافي  مؤتمر 
ــيــــوم  ــ فـــــي خــــتــــام ال
اجتماع  مــن  الثاني 
الناتو  ــاع  دفـ وزراء 

المنعقد في بروكسل، 
أن القرار يقضي بزيادة 

عــــدد أفــــــراد بــعــثــة حلف 
العراق من  شمال األطلسي في 

500 حتى 4 آالف شخصا.
توسيع  قرار  اليوم  “بحثنا  وقال 
مهمة الناتو للتدريب في العراق؛ 
والتأكد  العراقية،  القوات  لدعم 

من أن داعش لن يعود”.

وأشــــــار ســتــولــتــنــبــيــرغ إلــــى أن 
ستشمل  للناتو  التدريب  برامج 
ــرار مـــزيـــد من  ــقــ ــ بــفــضــل هــــذا ال
الــمــؤســســات األمــنــيــة الــعــراقــيــة 
والـــمـــنـــاطـــق خـــــارج الــعــاصــمــة 
بــغــداد. ولــفــت األمــيــن العام 
إلى أن زيادة تعداد مهمة 
الناتو ستأتي تدريجيا، 
الحلف  الــتــزام  مبديا 
العراق  بسيادة  التام 
ووحـــــــــدة أراضـــــيـــــه. 
بحث  أنــه  ستولتنبيرغ  وأكــد 
الموضوع في وقــت سابق  هــذا 
من األســبــوع الــجــاري مع رئيس 
ــراقــــي مــصــطــفــى  ــعــ ــ الــــــــــوزراء ال
بـــأن جميع  الــكــاظــمــي وطــمــأنــه 
حصرا  ستتخذ  الحلف  خطوات 

بالتنسيق مع حكومة بغداد.

الناتو يعلن رفع تعداد قواته في العراق 8 أضعاف

روسيا تدين الهجمات 
على السعودية

نيويورك ـ آر تي

قــال مــنــدوب روســيــا الــدائــم لــدى األمــم 
ــيــنــزيــا، أمـــس  ــيــب ــي ن ــل الـــمـــتـــحـــدة فــاســي
ــراف  الــخــمــيــس، إن مــوســكــو تــدعــو أطـ
ــزاع فــي الــيــمــن إلـــى الــوقــف الــفــوري  ــن ال
إلطــالق الــنــار وبــدء مــفــاوضــات برعاية 

األمم المتحدة.
ــن  ــالل جــلــســة مــجــلــس األمـ ــرب خــ ـــ وأعـ
“التصعيد  إزاء  روسيا  قلق  عن  الدولي 
فــي محافظة مــأرب واألجـــزاء األخــرى 
من اليمن. وندين تكثيف الهجمات على 

أراضي المملكة العربية السعودية”.

بايدن بحث “التهديد اإليراني” مع نتانياهو
الــوزراء  بين رئيس  في أول محادثات هاتفية 
ــيــس  ــرئ اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــيــن نــتــانــيــاهــو وال
ــايـــدن مــنــذ تــنــصــيــبــه الــشــهــر  ــو بـ األمـــيـــركـــي جـ
الماضي، بحث الرئيسان مساء األربعاء مسألة 
“الــتــهــديــد اإليـــرانـــي” و ”اتــفــاقــات” الــســالم في 

الشرق األوسط وإدارة جائحة “كوفيد 19”.
“المحادثة كانت دافئة ووّدية للغاية واستمّرت 
ــوزراء  قــرابــة الــســاعــة”، هــكــذا وصــف رئــيــس الـ
بــنــيــامــيــن نــتــانــيــاهــو أول مــكــالــمــة هــاتــفــيــة مع 
منذ  بــايــدن  المنتخب جــو  األمــيــركــي  الــرئــيــس 
توليه السلطة. وبحث نتانياهو مساء األربعاء 

مع بايدن “التهديد اإليراني”.
وأوضح رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حسابه 
الرسمي على تويتر أّن البحث تناول “اتفاقات” 
السالم في الشرق األوسط و ”التهديد اإليراني” 

وإدارة جائحة “كوفيد 19”.
أّن  اإلســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  رئـــاســـة  وأوردت 
نتانياهو وبايدن شّددا على العالقات التاريخية 
الــتــعــاون مــن أجــل تعزيز  “عــلــى  ــدا  ــ بينهما وأّك

التحالف بين إسرائيل والواليات المتحدة”.
المحادثة  بــايــدن  وصــف  األبــيــض  البيت  وفــي 

بأّنها “جّيدة”، من دون الخوض في فحواها.
ــذي تــوّلــى  لــكــّن تــأّخــر الــتــواصــل بــيــن بــايــدن الـ
الرئاسة في 20 يناير ونتانياهو لنحو شهر أثار 

جدالً في الصحف اإلسرائيلية.
األمم  إلى  السابقة  األميركية  السفيرة  وكانت 
الــمــتــحــدة فــي عــهــد تــرامــب نيكي هــايــلــي قد 

“صديق  إزاء  “التعالي”  بـ  بايدن  إدارة  اّتهمت 
مثل إسرائيل”.

أّن  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  رئــاســة  وأوضــحــت 
نتانياهو وبايدن “بحثا التقّدم الذي تّم إحرازه 
صياغة  وهــي  الــســالم”،  اتــفــاقــات  صعيد  على 
بين  السالم  عملية  إلــى  اإلشـــارة  منها  يــراد  قد 
تطبيع  واتفاقات  والفلسطينيين  اإلسرائيليين 

العالقات بين الدولة العبرية ودول عربية.

تل أبيب ـ وكاالت
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هناك محاوالت لتقديم الجديد، ولألســـف الشـــديد فإن الجديد لدى البعض 
هـــو تقديم درامـــا جريئة فقط، والعيب ليس في تقديـــم المواضيع الجريئة 
من وجهة نظري الخاصة، بل في تقديمها بشـــكل قد ال يتناســـب مع الثقافة 
الســـائدة فـــي المجتمـــع وأخالقياته، أو تصيـــب في مقتل عاداتـــه وتقاليده 

وقيمه.
وال يخفى علينا أن الجميع يمكنه مشـــاهدة ما يشـــاء، مـــن الصالح والطالح 
على حد سواء، ومن مختلف أقطار العالم من أعمال درامية تمأل الشاشات 
الصغيـــرة منهـــا والكبيـــرة، وقد يتذمـــر البعض عنـــد رؤية درامـــا جريئة في 
المقياس الخليجي مثالً، وهم يشـــاهدون في نفس الوقت الدراما األجنبية 
التي قد تقدم دراما أجرأ بكثير، لكنهم ال يمتعضون منها قيد أنملة، والعيب 
ليـــس فيهـــم، بـــل في لغـــة الخطاب التـــي اعتمدها صنـــاع العمـــل الخليجي. 
الدرامـــا تمثـــل خطابًا بين الفنـــان والجمهور، وهذا الخطـــاب - بمعناه الجيد 
- ينبغـــي أن يكـــون مؤدبًا، ومهذبًا، يحترم عقلية وثقافة وذائقة وأخالقيات 

المجتمع الذي يمثله، ومتى ما كان هذا الخطاب ساذجًا، أو متهاونًا، أو غير 
مهـــذب، فـــإن ردود فعل جمهور المجتمع المعني ســـتكون بكل تأكيد رافضة 
بل وقاسية أيضًا. ال ضير من تقديم أية مواضيع تندرج تحت بند المواضيع 
غير الشائع تناولها دراميًا، حتى لو كانت مواضيع ال تعد كونها ظاهرة، مثل 
قصص الحاالت الفردية أو االستثنائية، لكن المسألة تكمن في كيفية تقديم 

الجريء منها بمعالجة وشكل يتفق وينسجم مع ثقافة وثوابت المجتمع.
وإذا كانت الدراما تعكس الواقع المعاش في أي مجتمع، فينبغي أن تكون  «

مهذبة في طرحها وخطابها مع المجتمع المعني، نعم، قد يشاهد الجمهور 
أعمااًل أخرى غربية بعيدة كل البعد عن التهذيب وأخالقيات مجتمعاته، لكنه 

لن يتقبل وال يصح أن يتقبل ما ال يمثله ويشبهه في الدراما الخاصة به، التي 
يفترض أن تعكس واقعه وقيمه وأخالقياته، وهنا يأتي دور الكاتب، ودور 
المنفذين للنص الجريء بتقديمه بطريقة مناسبة، وبخطاب راٍق، يحترم 

الجمهور، مما يعني أن المخاطبة الدرامية الجريئة ليست أصل العلة، بل 
الكيفية واللغة التي تقدم بها.

الدكتور األنصاري مفكرا وأديبا
مـــن مّنا لم ينهل مـــن فكر الدكتور محمد جابر األنصـــاري؟ لم يكن الدكتور 
محمـــد جابـــر األنصـــاري كاتبًا فحســـب، إنمـــا كان مثقفـــا من الطـــراز األول 
وقارئـــا نهمـــًا للتـــراث العربـــي والعالمـــي. تعـــود بدايـــة معرفتـــي بكتابـــات 
الدكتـــور األنصاري إلى ســـبعينات القرن الفائت من خـــالل مقاالته المعمقة 
والمتميـــزة والتـــي تحتل الصفحـــة الثالثة من جريدة “األضـــواء” التي كان 
يرأســـها الراحل محمود المردي، وقد عالج من خالل كتاباته وأبحاثه الهم 

الوحدوي العربّي من كل جوانبه.
قليلة الكتابات إلى حّد الندرة تلك التي أحاطت بفكر الدكتور محمد جابر 
األنصاري عبر مســـيرته الفكرية والثقافيـــة واألدبية التي تجاوزت النصف 
قرن من العطاء واإلبداع، وأســـتثني هنا الكتاب القيم الذي اشـــتغلت عليه 
بـــدأب ومثابرة الدكتـــورة صفاء إبراهيم العلوي والـــذي صدر تحت عنوان 
“الكلمة من أجل اإلنســـان ســـيرة المفكر الدكتور محمد جابر األنصاري”، إنه 
بحـــق بحث متميز تناول ســـيرة األنصاري منذ النشـــأة ثم مقاعد الدراســـة 
فـــي البحرين وبيروت ولندن وحتى المواقع التي تبوأها والتكوين الفكري 
والقومـــي. الّذي يغيـــب عن أذهان الكثيرين من قـــّراء الدكتور محمد جابر 
األنصـــاري أنـــه عمل في بداية حياته العملية في ســـلك التدريس بمدرســـة 
المنامـــة الثانويـــة للبنيـــن التي تخرج منهـــا، وبعدها التحـــق بالمعهد العالي 
للمعلمين عام 1966م، والالفت هنا أّن الدكتور األنصاري لم يســـلك المنهج 
التقليـــدي المتبـــع آنـــذاك في التدريس لكنـــه اختط منهـــج المحاضرات كما 
كان يكلـــف طلبته بكتابـــة البحوث، أما لماذا اختـــار التدريس كمهنة فألنها 
كانت األقرب إلى ميوله، وكما عّبر عنها ذات مرة بأنه “يشعر بسعادة غامرة 

عندما يكون بين طلبته”.
لم يشعر الدكتور األنصاري بأية رغبة في العمل اإلداري وكان يرى أنه  «

يحد من طموحات الكاتب والمعلم، وكما قال “هناك مئات األفكار خارج 
المكتب اإلداري تولد تحت ضوء الشمس”، وأفردت الباحثة د. صفاء العلوي 

مساحة لرؤية األنصاري للعمل اإلداري تستحق التأمل وجديرة باالحتفاء. 
والذي يسبر سيرة الدكتور األنصاري البد أنه يكتشف جلّيا مدى تأثره بما 

طرحه ابن خلدون من أنه “على الباحث أن يتفرغ تفرغا علمّيا كامال ليكتب 
عمله في قلعة منعزلة في شبه منفى ألربع سنوات”. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

لغة الدراما الجريئة

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

للتواصل: 17111483

العمل األدبي مجرد صرخات على الورق
فـــي بعـــض األحيـــان أدخل مـــع رئيس التحريـــر األخ العزيـــز مؤنس 
المـــردي مناقشـــة عـــن “الفلســـفة الوجوديـــة”، فهـــو يعـــرف أنني من 
المهتميـــن بهـــذه الفلســـفة بطولها ونغميتهـــا ووقعهـــا، لكنني أختلف 
مع رائدها جان بول ســـارتر في عدة تفاصيل خصوصا التي تتعلق 
بالوجـــود والحيـــاة، وأتفق معه فـــي رؤيته للفن، وقـــد اجتهد كثيرا 
الكاتـــب والمترجـــم المصري القديـــر مجاهد عبدالمنعـــم مجاهد في 
ترجمة العديد من كتب ســـارتر وقربها إلى المتلقي العربي، ففلسفة 
الفن عند ســـارتر بثالث شـــعب، حديثه عن وظيفة الفنان، وحديثه 
عـــن الوظيفـــة االجتماعيـــة للعمـــل الفني، والشـــعبتان هنـــا يمكن أن 
تتحدا في قسم واحد، ثم الشعبة الثالثة حديثه عن النواحي الفنية 

والجمالية في حد ذاتها.
ســـارتر يفرق في حديثه في الفن بين األنـــواع الفنية، فيجعل النثر 
فـــي جانب، والشـــعر والرســـم والنحـــت والتصوير والموســـيقى في 
جانـــب، ويقصـــر الوظيفة االجتماعية على جانـــب النثر وحده بينما 

يخـــرج الفنون األخرى من هـــذا النطاق، وإذا كان أفالطون قد أدرك 
الوظيفة االجتماعية للشاعر ومن ثم طرده من جمهوريته لخطورة 
هـــذا المخلوق الذي يزيف الواقع الذي هو أصال تزييف لعالم المثل، 
وألنه ينطق بما يكتبه في حالة غير سوية، فإن سارتر ال يهتم بهذا 
الشـــاعر، هو ال يطرده وال يعبأ به على أســـاس نظريته في اســـتبعاد 

الشعر من دائرة االلتزام.
 واألديب كما يرى سارتر عندما يتوجه لقرائه فهو يحدد جمهوريته، يحدد  «

جمهوره على أساس نوعية ما يكتب ومفهوم ما يدخله في أدبه، ومن هنا 
يتم عند سارتر التوحيد بين الموضوع والجمهور، ويجعل التذوق قائما 

على نوعية ما يختاره األديب لقرائه، فإذا حدث اختالف في األذواق، فذلك 
يرجع إلى االختالف في الدالالت التي يبثها المؤلفون في موضوعاتهم. 

سارتر يعتبر العمل األدبي مجرد صرخات على الورق ال معنى لها إن لم يكن 
متوجها إلى اآلخرين، ويرى أن الفنان يكتب ليقول شيئا ويؤكد عالقته 

بالناس. أتمنى أن يكون حديثي مخلصا عميقا عن هذا الفيلسوف الذي غير 
خارطة القلوب بمؤلفاته في فترة من الزمن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

dr.ali.saegh 
@gmail.com

د. علي الصايغ

كورونا وحلته الجديدة
هاهو كورونا يطل علينا بحلة جديدة سريعة االنتشار لتنزف جراحاتنا 
من جديد، والمشـــككون في جدوى اللقاحات عاجزون عن خلق البديل 
سواء لكورونا الحالي أو ذلك القادم لنا من وراء البحار، لذا أخذ العالج 

خير من أن تهلكهم الظنون والتردد.
الدول العظمى ليست بالبالهة التي يظنها البعض لتنفق مئات الماليين 
مـــن أجـــل وهم يودي بشـــعوبها إلـــى المهالك، لـــن يجد الحمقـــى حقيقة 
يجمـــع عليهـــا الـــكل ســـوى المـــوت، وغيـــر ذلك ال يـــكاد يخلو شـــيء من 
خـــالف، وكذلك هي األدويـــة واللقاحات، وإال فليدلنـــا هؤالء على دواء 
ليست له أية أعراض جانبية، إذًا العبرة بحجم العالج المتحقق ال بمظنة 
األعـــراض الجانبية غيـــر المنظورة، فال ينبغي أن نكترث لعشـــاق البلبلة 
ونحـــن نلمس بالحس والمشـــاهدة مئـــات المراكز البحثيـــة والمختبرات 
وهي تعمل ليال ونهارا وتجري مئات التجارب، وتنفق الماليين، ثم يأتي 

من ال يفقه في الطب شيئا ليشكك فيها.
األهـــم اليوم ولله الحمد أنه تم اكتشـــاف مضادات للكورونا، وال يســـعنا 
ســـوى أن نشـــكر حكومتنـــا الرشـــيدة وعلى رأســـها جاللـــة الملك حفظه 
هللا علـــى توفيـــر اللقاح بالمجـــان للشـــعب والمقيميـــن والزائرين، تحية 
إجـــالل لـــوالة أمرنـــا، ونســـأل هللا الهداية ألولئـــك المشـــككين. نفخر أن 
البحريـــن تعاملت مع الوضع بشـــكل يحتـــذى به يوفـــر الحماية للجميع، 
فقـــد اســـتطاعت حكومتنـــا أن تخفف الكثير من عواقـــب األزمة واآلثار 
المترتبـــة عليها مـــن جميع النواحي، إنجاز عظيم تحققه البحرين لتؤكد 

كعادتها قدراتها وإمكانياتها في إدارة األزمات مقارنة بالدول األخرى.

بإذن هللا معًا ننتصر متكاتفين ومتالحمين، وبوعينا الذي هو جزء من  «
هويتنا البحرينية سنواصل جميعًا التقيد باإلجراءات والتعليمات، كل الشكر 

لجاللة الملك المفدى وولي العهد رئيس الوزراء والفريق الوطني الطبي 
على سعيهم وحرصهم واهتمامهم الدائم والبالغ بصحة الجميع.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

شـــاهدت كغيري الفيديو المتداول عبر وســـائل التواصل االجتماعي والذي 
اقتحـــم فيه عامل توصيل عبوات الماء اســـتوديو التصوير لتوزيع العبوات 
علـــى مقـــدم البرنامـــج وضيوفـــه المحلليـــن الرياضييـــن على قنـــاة البحرين 
الرياضيـــة، وظهر فـــي الفيديو مقدم البرنامج وهو يشـــكر العامل على هذه 
المبادرة، وبالطبع لم يكن له خيار آخر إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموقف 
الذي ال يحســـد عليه، وال يقع عليه اللوم أو المسؤولية، حيث إنها مسؤولية 
الطاقـــم الفنـــي واإلداري للبرنامـــج، وقـــام كثيـــرون بتـــداول هـــذا الفيديـــو، 
مذيلينه بتعليقات عديدة، بعضهم من باب الســـخرية وبعضهم كان الفيديو 
يمثـــل له مادة دســـمة للهجوم على التلفزيون، لكـــن بعيًدا عن هذا وذاك فإن 

هناك إجماعا بأن ما حصل خطأ وال نرضاه على شاشتنا الفضية.
وكمـــا يقول المثل الشـــعبي “بغـــى يكحلها عماهـــا”، فقد قام مذيـــع البرنامج 
بعدهـــا بتصوير نفســـه مع الضيوف ليرد علـــى الناس بأن ما تم توصيله كان 
قوارير ماء وليس ملغوم على حد تعبيره! معتقدا أنه اســـتطاع إســـكات من 

قـــام بنشـــر ذلـــك الفيديو وهـــو ال يعلم أن الخطـــأ خطأ، و”االعتـــراف بالخطأ 
فضيلـــة “. وفـــي الواقع المذيع ارتكب خطأ عندما قام بنشـــر الفيديو ليدافع 
عن موقفه حيث إنه في األساس ال يتحمل ذلك الخطأ الذي ارتكبه الفريق 
الفنـــي واإلداري للبرنامـــج، بـــل علـــى العكـــس كان تصرفه رائًعا عندما شـــكر 
العامـــل، لكنه مع األســـف خانـــه التصرف وكما يقولون عالـــج الخطأ بالخطأ! 
وبالطبـــع تصحيـــح األخطـــاء أو نشـــر تعقيب ليـــس من مســـؤوليات المذيع، 
بـــل هناك دوائر خاصة ومن صميم عملها القيـــام بذلك، فالمذيع تحمل خطأً 

إدارًيا بحًتا كان من األوجب تداركه. 
استلمت مقطع الفيديو من أحد المعارف في إحدى الدول الخليجية وبصراحة  «

شديدة أسعدني تعليقه ولم أزعل ألنه كان صادًقا معي، جميعنا نشاهد 
القنوات التلفزيونية الخليجية ونالحظ تطورها، فلماذا ال نستطيع أن نكون 

أفضل منهم، عندنا طاقات ومواهب فذة في جميع المجاالت وحتى الميزانية 
متاحة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

شاشتنا الفضية... ال



تحـــت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيًذا 
لتوجيهـــات ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
الرئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
للفروســـية  الملكـــي  لالتحـــاد  الفخـــري 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  القـــدرة  وســـباقات 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، تواصلـــت فعاليـــات 
بطولة كأس جاللة الملك لسباقات القدرة 
الدوليـــة التـــي ينظمهـــا االتحـــاد الملكـــي 
فـــي قرية البحرين الدوليـــة للقدرة خالل 

الفترة من 17 حتى 20 فبراير الحالي.
وشهدت القرية إقامة سباق 100 كيلومتر 
كيلومتـــرا   80 وســـباق  للعمـــوم  دولـــي 
تأهيلـــي بحضـــور نائـــب رئيـــس المجلس 
األعلى للبيئة نائب رئيس لجنة التنســـيق 
األعلـــى  بالمجلـــس  والمتابعـــة  والتنفيـــذ 
للشباب والرياضة سمو الشيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفة، ورئيس االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة سمو الشيخ 

عيسى بن عبدهللا آل خليفة.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة عـــن ارتياحه بســـير بطولـــة كأس 
جاللـــة الملـــك ونجـــاح ســـباقات اليومين 
وســـط  مميـــزة  بصـــورة  والثانـــي  األول 
جهـــود بارزة مـــن االتحاد الملكي برئاســـة 
ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة 

واللجان كافة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
للناشـــئين  اليـــوم  ســـباقي  أن  خليفـــة 
والشـــباب لمســـافة 120 كيلومترا وسباق 
120 كيلومتـــرا للعمـــوم اليوم مـــن المؤكد 
أن يشـــهدا منافســـة قويـــة ومثيـــرة بيـــن 
الفرســـان واالســـطبالت المشـــاركة، الذين 
منصـــة  علـــى  الصعـــود  بشـــرف  يأملـــون 
التتويج في ســـباق الناشـــئين والشـــباب، 
ســـتكون  المنافســـة  أن  ســـموه  مبيًنـــا 

مفتوحة بين الجميع.
وعن ســـباق األنجال، أوضح سمو الشيخ 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن االتحـــاد  ناصـــر 
الملكـــي وضـــع خطـــة طموحـــة فـــي بروز 
الفرسان الناشئين والشباب وجنى ثمارها 
بنجـــاح خـــالل الفترة الماضيـــة من خالل 
المشـــاركة الواســـعة ورؤية وجوه جديدة 
والذيـــن  البحرينيـــة  القـــدرة  عالـــم  فـــي 
أعطـــوا إضافة قوية وكبيرة للمنافســـات، 

مبينًا ســـموه أن الهـــدف منصب اآلن نحو 
ســـباقات األنجـــال والحرص علـــى تقديم 
كامـــل الدعـــم لهـــم مـــن أجـــل زرع ثقافـــة 

رياضة القدرة في نفوسهم.
ســـباقات  نجـــاح  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
األنجال في الفترة الماضية داللة واضحة 
علـــى حـــرص األهالـــي بمشـــاركة أنجالهم 
في الســـباقات ودخول عالـــم القدرة وهو 
مـــا نطمح إليـــه فـــي مواصلة تطـــور هذه 
الرياضـــة العريقـــة، متمّنًيـــا ســـموه لجميع 

المشاركين النجاح والتوفيق.

سباقات مثيرة اليوم

وســـتكون األنظـــار شـــاخصة اليـــوم نحـــو 
للناشـــئين  الملـــك  جاللـــة  كأس  ســـباق 
والشباب لمســـافة 120 كيلومترا، وسباق 

العموم لمسافة 120 كيلومترا.

الملـــك  جاللـــة  كأس  ســـباق  ســـينطلق 
120 كيلومتـــرا دولـــي ومحلـــي  لمســـافة 
وســـباق الناشئين والشـــباب لمسافة 120 
كيلومتـــرا دولـــي ومحلـــي فـــي الســـابعة 
صباًحا، وســـيقام على 4 مراحل: المرحلة 
األولـــى )لون أحمر( لمســـافة 40 كيلومترا 
والمرحلـــة الثانية )لون أزرق( لمســـافة 30 
كيلومتـــرا، المرحلـــة الثالثة )لـــون أخضر( 
لمســـافة 30 كيلومتـــرا، المرحلـــة الرابعـــة 

)لون أصفر( لمسافة 20 كيلومترا.

السباق العائلي لألنجال

الســـباق  إقامـــة  اليـــوم  القريـــة  وتشـــهد 
العائلي لالنجال الذي سيشارك فيه نخبة 
من الفرســـان الصغار مع عوائلهم في ظل 
النجاحات المتكـــررة التي حققها االتحاد 
مـــن خـــالل تنظيـــم ســـباق االنجـــال فـــي 
الموســـم الحالـــي، حيث أقيـــم في بطولة 
الشـــيخ  ســـمو  وبطولـــة  الوطنـــي  العيـــد 
خالد بن حمد آل خليفة وشـــهد مشـــاركة 

واسعة.

نقل مباشر واستوديو تحليلي

ســـيكون سباق كأس جاللة الملك لمسافة 
وســـباق  ومحلـــي  دولـــي  كيلومتـــرا   120
الناشئين والشباب لمسافة 120 كيلومترا 
دولي منقول على قناة البحرين الرياضية 
علـــى الهـــواء مباشـــرة، وســـيرافق النقـــل 
المباشـــر اســـتوديو تحليلـــي مـــن تقديـــم 
العمـــري  وناصـــر  ناصـــر  صـــدام  وإعـــداد 

وعايض ناصر.

مشاركة مميزة لعيسى بن فيصل

شـــهد ســـباق 100 كيلومتر مشـــاركة سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن فيصـــل بن راشـــد آل 
خليفة نجل ســـمو الشيخ فيصل بن راشد 
ينهـــي  أن  ســـموه  واســـتطاع  خليفـــة  آل 
الســـباق بنجاح، كما شهد السباق مشاركة 

واسعة من الفرسان واالسطبالت.
وأعرب سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن 
راشـــد آل خليفة عن شـــكره وتقديره إلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
دعـــم ســـموه المتواصل لجميع الفرســـان، 
مشـــيًرا إلى أن هذا الدعم يعطي الفرسان 
حافزا كبيـــرا للتألق والبروز في ســـباقات 

القدرة.
وأوضح سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن 
راشـــد آل خليفة أنه ماض في المشـــاركة 
فـــي ســـباقات القـــدرة وهدفـــه المنافســـة 
بقـــوة علـــى المراكز األولى في الســـباقات 
المقبلة، مشـــيًدا بدعم والده ســـمو الشيخ 

فيصل بن راشد آل خليفة.

البلوشي يتصدر سباق 100 

كيلومتر

تصدر الفـــارس نايف البلوشـــي من فريق 
الزعيم ســـباق 100 كيلومتر دولي، حيث 
أنهى السباق بزمن وقدره )3 ساعات و59 
دقيقـــة و20 ثانيـــة(، ثـــم الفـــارس حســـن 
عصـــام فـــردان مـــن فريـــق الزعيـــم بزمن 
وقـــدره )4 ســـاعات و8 دقائق و31 ثانية(، 
ثـــم الفـــارس محمـــد عمي من اســـطبالت 
أحمد الفاتح بزمن وقدره )4 ساعات و48 

دقيقة و20 ثانية(.

البري في صدارة 80 كيلومترا

وفي ســـباق 80 كيلومتـــرا، تصدر الفارس 
فريـــق  مـــن  البـــري  عبدالوهـــاب  أحمـــد 
فيكتوريوس، وأنهى السباق بزمن وقدره 
)5 ســـاعات و6 دقائـــق وثانيـــة واحـــدة(، 
ثم ســـارة أحمد من اســـطبالت الشـــوامخ 
بزمـــن وقـــدره )5 ســـاعات و7 دقائق و25 
ثانيـــة(، ثـــم الفـــارس علـــي أحمد شـــكيب 
من اســـطبالت الشـــوامخ بزمن وقدره )5 

ساعات و7 دقائق و25 ثانية(.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

3 سباقات مرتقبة اليوم في بطولة كأس جاللة الملك لسباقات القدرة
ناصــر بــن حمــد:  اإلثــارة لــن تغيــب عــن ســباقات اليــوم وهدفنــا مواصلــة التطويــر

جانب من السباقات

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ينّظم نادي راشد للفروسية 
وسباق الخيل في الثانية من بعد ظهر اليوم )الجمعة( السباق 
الســـادس عشر لهذا الموسم، الذي ســـيقام على كؤوس سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجاله الكرام سمو 
الشـــيخة شـــيمه بنت ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو الشيخ 
حمـــد بن ناصـــر بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ محمد بن 
ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخ حمدان بن ناصر بن 
حمد آل خليفة، بجانب كأس نادي راشـــد للفروســـية وسباق 

الخيل على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشـــهد السباق منافســـات مثيرة من أجل الفوز بالكؤوس 
التي ســـتقام عليها جميع األشـــواط والجوائز المالية الكبيرة 
المرصـــودة للســـباق؛ في ظل مشـــاركة مجموعة مـــن الجياد 
البـــارزة القوية، التي تشـــارك عادة في الســـباقات الكبيرة، إذ 

يتوقع أن تشـــهد معظم األشـــواط منافســـات مفتوحة؛ نظًرا 
لتقارب مســـتويات عدد من الجياد المرشحة للمنافسة، فيما 
سيشهد الشوطين األول والسادس صراًعا بين أبطال الجياد 
العربيـــة والنتـــاج المحلي، فيما ســـترتفع حدة المنافســـة في 
الشـــوطين الســـابع والثامـــن بمشـــاركة مجموعة مـــن الجياد 

المستوردة القوية.
وســـتكون انطالقـــة اإلثـــارة من الشـــوط األول الذي ســـيقام 
علـــى كأس ســـمو الشـــيخ محمد بن ناصر بن حمـــد آل خليفة 
والمخصـــص لجياد الدرجة األولى من خيل البحرين العربية 

األصيلة “الواهو” مسافة 1600 متر والجائزة 3000 دينار.
ويقام الشوط الثاني على كأس نادي راشد للفروسية وسباق 
الخيـــل للجيـــاد المبتدئات “نتـــاج محلي” مســـافة 1400 متر 

والجائزة 2000 دينار.
ويقـــام الشـــوط الثالـــث على كأس ســـمو الشـــيخ حمـــدان بن 
ناصر بن حمد آل خليفة لجياد ســـباق التوازن مســـافة 2000 

متر والجائزة 2000 دينار. 

ويقام الشـــوط الرابع على كأس ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة لجياد ســـباق التوازن “مستورد” مسافة 1000 متر 

مستقيم والجائزة 3000 دينار.
ويقام الشـــوط الخامس على كأس ســـمو الشيخة شيمة بنت 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة لجياد ســـباق التوازن “مســـتورد” 

مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 3000 دينار.
ويقام الشوط السادس على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة لجياد الدرجة األولى )نتاج محلي( مســـافة 2200 

متر والجائزة 5000 دينار.
ويقام الشـــوط السابع على كأس ســـمو الشيخ حمد بن ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لجيـــاد الفئة الثانية )مســـتورد( مســـافة 

1400 متر والجائزة 4000 دينار. 
وســـتتجه األنظار صوب الشوط الثامن واألخير الذي سيقام 
على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد وأنجالهاألولى “مستورد” مسافة 2200 متر والجائزة 10000 دينار.

ــة  ــوي ــق ــة مـــن الـــجـــيـــاد الــــبــــارزة ال ــوع ــم ــج مـــشـــاركـــة م

صـراع قـوي للفــوز بكــؤوس ناصـر بـن حمـد وأنجـالــه
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نهدف لزرع 
حب رياضة 

القدرة في 
نفوس األنجال

مشاركة 
مميزة للفارس 
الشباب عيسى 

بن فيصل

جاللة الملك مع أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك مع سمو الشيخ ناصر بن حمد

قرية البحرين 
الدولية تحتضن 

السباق العائلي 
لألنجال اليوم

نقل مباشر 
واستوديو تحليلي 

يرافق سباقات 
اليوم

اإلثارة عنوان 
سباق 100 كم 

والبلوشي يتصدر



حقـــق فريـــق التضامن انتصـــاره األول 
فـــي دوري الدرجـــة األولـــى لكـــرة اليد، 
بعدما فاز على نظيره البحرين بنتيجة 
)21/25( فـــي المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا 
مساء الخميس على صالة اتحاد اللعبة 
بأم الحصم لحساب المجموعة األولى.

وكان التضامـــن أيًضا قد أنهى الشـــوط 
األول لصالحـــه بفارق هدفين )11/13(، 
وبذلك عوض التضامن خسارته األولى 
أمـــام النجمة بالفوز فـــي ثاني مبارياته 
ليصبح رصيده )4 نقاط(، فيما البحرين 
ُمنّي بالخسارة الثالثة وصار رصيده )6 

نقاط(.
التضامـــن حســـن  فـــي صفـــوف  وبـــرز 
أحمـــد  أهـــداف،   7 بتســـجيله  ميـــرزا 
حســـين 5 أهداف وعلي عيد 3 أهداف، 
فيمـــا البحريـــن برز منه خليـــل إبراهيم 

بإحرازه 8 أهداف.
وستقام مباراة واحدة لهذه المجموعة 
يـــوم االثنيـــن 22 فبرايـــر بلقـــاء مؤجل 
يجمع التضامن وباربار، فيما تم تأجيل 
المباريـــات المتبقيـــة للمجموعـــة ذاتهـــا 

حتى إشعار آخر.
كاآلتـــي:  اآلن  الفـــرق  ترتيـــب  ويشـــير 
)النجمـــة وباربـــار 7 نقـــاط، البحريـــن 5 
نقاط، االتفاق 4 نقاط والتضامن أخيًرا 

4 نقاط(.

لقاء التضامن والبحرين

الــيــد ـــدوري  ــ الـــجـــولـــة 5 لـ ــي  ــن فـ ــري ــح ــب ال ــب  ــس ك
التضامن يحقق انتصاره األول

مـــع إغالق بـــاب التســـجيل يـــوم أمس 18 
39 مـــن  الــــ  فبرايـــر للمشـــاركة بالنســـخة 
بطولة األندية العربية للكرة الطائرة التي 
تحتضنهـــا مملكـــة البحرين مـــن 18 لغاية 
28 مـــارس المقبل تســـلم االتحـــاد العربي 

مشاركة 22 نادًيا يمثلون 13 دولة.
 ولغايـــة الســـاعة الثالثـــة والنصـــف مـــن عصـــر 

أمـــس الخميس حصل االتحاد العربي على مشـــاركة 
22 نادًيـــا وهـــم األهلـــي وداركليـــب مـــن مملكـــة البحريـــن، 
البيشـــمركة والبحري من جمهورية العراق، الهالل واألهلي 
مـــن  والشـــعلة  الســـعودية، خيبـــل  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
جمهوريـــة اليمـــن، الســـالم والكامـــل والوافـــي من ســـلطنة 
عمـــان، طرابلس والســـويحلي مـــن ليبيا، العربـــي واألهلي 
مـــن دولة قطر، ســـبيد بـــول وتنورين مـــن جمهورية لبنان، 
الكويت من دولة الكويت، شباب األهلي من دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، الوحـــدة من جمهورية ســـوريا، الترجي 
والصفاقســـي من جمهورية تونس، وداد أمل تلمســـان من 

جمهورية الجزائر.
االتحـــاد العربـــي حـــدد 18 فبرايـــر الموعـــد 
النهائي لتســـلم طلبات المشاركة مما يعني 
أن المجـــال ســـيكون مفتوح حتـــى نهاية 
يوم 18 )أمس( لتلقي المزيد من الطلبات 
رغم أنه من المتوقع أن يتوقف العدد عند 

22 ناديا أو ربما مشاركة أندية مصرية.
يذكـــر أن النســـخة الثامنـــة والثالثيـــن مـــن 
بطولـــة األنديـــة العربيـــة أقيمـــت بشـــهر فبرايـــر 
الماضـــي 2020 فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية وفـــاز بلقبها 
األهلـــي المصـــري بعد فـــوزه علـــى الزمالك بثالثة أشـــواط 
نظيفـــة وذهـــب المركـــز الثاني لصالح األخيـــر، فيما خطف 
األهلـــي البحريني المركز الثالـــث والميدالية البرونزية بعد 
فـــوزه علـــى كاظمـــة الكويتـــي بثالثـــة أشـــواط نظيفة في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ولـــم تقـــم البطولـــة العـــام الماضـــي 2021 بســـبب تفشـــي 
جائحة كورونا “ كوفيد – 19” وتأثر حركة السفر والطيران 
والتنقـــل بين الـــدول وحفاًظا على ســـالمة الرياضيين من 

اإلصابة بالفايروس.

بينهــــــم نـاديـــــا الترجــــــي والصفــاقســـــي التونسيـــان
22 نادًيا يشاركون ببطولة األندية العربية للطائرة
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الرفاع - اتحاد الطاولة

حدد االتحاد اآلســـيوي لكرة اليـــد يوم الخميس 
25 فبرايـــر 2021 موعـــًدا إلقامة مراســـم قرعة 
البطولة اآلســـيوية للشـــباب 17 المؤهلة لبطولة 

العالم بالمجر 2021.
وســـتقام منافســـات البطولة اآلســـيوية للشـــباب 

بمملكـــة البحرين خالل الفتـــرة 20 حتى 29 مارس 
المقبـــل بمشـــاركة 9 منتخبـــات بجانـــب منتخبنـــا وهـــم 

)كوريـــا الجنوبية، الســـعودية، إيـــران، العراق، قطـــر، عمان، الهنـــد، الكويت، 
أوزبكستان(.

تفّوقــت فــرق ســار والبحرين وعالــي على توبلي وســماهيج واالتفاق في 
القسم الثاني لحساب الجولة الخامسة لدوري العموم لكرة الطاولة على 
صالة االتحاد بالرفاع، حيث انتهت جميع المباريات بالنتيجة نفســها )3/

صفر(.

 وجـــاء فـــوز ســـار علـــى توبلـــي )3/
صفر( عبر فوز سيدمرتضى حسين 
علـــى أحمـــد عبـــاس بثالثة أشـــواط 
نظيفـــة، وفـــاز إلياس الياســـي على 
أشـــواط  بثالثـــة  عبـــاس  فاضـــل 
مقابل شـــوط، وفاز عـــل رضي على 
صالح حســـن بثالثة أشـــواط مقابل 
شـــوط.  وتمكن البحريـــن من الفوز 
على ســـماهيج )3/صفـــر(، حيث فاز 
يوسف البوفالسة على علي حسين 
بثالثة أشـــواط نظيفة، وفاز حسين 
الهاشمي على الســـيدمحمود كاظم 
بثالثة أشـــواط نظيفـــة، وفاز محمد 

راشـــد علـــى حســـين جابـــر بثالثـــة 
وحســـم  شـــوط.   مقابـــل  أشـــواط 
عالـــي مواجهتـــه أمـــام االتفـــاق )3/
صفـــر(، حيـــث فـــاز ســـلمان محمـــد 
على عبدهللا حبيب بثالثة أشـــواط 
عبدالرســـول  علـــي  وفـــاز  نظيفـــة، 
علـــى مجاهد محمد بثالثة أشـــواط 
نظيفـــة، وتفـــوق محمـــد نـــادر علـــى 
محمود محمد بثالثة أشواط مقابل 
السادســـة  الجولـــة  وتقـــام  شـــوط. 
حيـــث  الجـــاري  فبرايـــر   28 األحـــد 
يلعب البحرين مع باربار وسماهيج 

مع االتفاق وعالي مع سار.

25 فبراير قرعة آسيوية الشباب لليد

نتائج الجولة الخامسة لدوري الطاولة

النجمة يكسب المالكية بافتتاح الجولة العاشرة

3 مبـاريـات ضمـن الجـولـة العـاشـرة

الـــقـــدم لــــكــــرة  الـــمـــمـــتـــاز  حـــمـــد  بـــــن  نــــاصــــر  دوري 

“الوطني” يحتضن لقاءين قويين.. واألهلي مع البسيتين للهروب من القاع

حقق النجمة فـــوزا ثمينا ومهما على 
مقابـــل  بهدفيـــن  المالكيـــة  حســـاب 
واحـــد، فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت 
اســـتاد  علـــى  الخميـــس،  الطرفيـــن، 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفة، 
الجولـــة  منافســـات  افتتـــاح  ضمـــن 
العاشرة لدوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وانتظر الجميع حتى الشـــوط الثاني 
الـــذي شـــهد تســـجيل ٣ أهـــداف، إذ 
تقدم النجمة بهدف لالعب إيمانويل 
داخـــل  مســـددة  أرضيـــة  كـــرة  مـــن 
المنطقة في الدقيقة )٦٣(. واســـتثمر 
النجمـــة هجمة مرتـــدة منظمة تمكن 
مـــن خاللهـــا مضاعفـــة النتيجـــة عبر 
الالعـــب مالـــو من كرة قوية مســـددة 
مـــن خـــارج المنطقة وســـكنت يســـار 

مرهـــون  محمـــد  المالكيـــة  حـــارس 
)٧٤(. وقلـــص المالكيـــة النتيجـــة بعد 
حصول مهاجمه فيكتوري على ركلة 
جـــزاء نفذها بنجاح الالعب عيســـى 

البري على يميـــن الحارس النجماوي 
عبدهللا الكعبـــي )٨٠(، لكن الوقت لم 
يسعف فريقه للتعادل. وصل النجمة 
إلى ١٢ نقطة، وبقي المالكية برصيد 

٦ نقاط.
أدار المبـــاراة الحكم نواف شـــكرهللا، 
وعاونه نواف شاهين وجاسم حسن، 

والحكم الرابع وليد محمود.

تقـــام الجمعة 3 مباريـــات ضمن الجولة 
10 لـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز لكرة 
القدم للموســـم الرياضـــي 2020-2021. 
علـــى اســـتاد البحريـــن الوطنـــي: يلعب 
الرفـــاع مـــع المنامـــة عنـــد 4.50 عصـــًرا، 
عنـــد  الشـــرقي  الرفـــاع  مـــع  والمحـــرق 
7.30 مســـاًء. وعلى اســـتاد الشيخ علي 
بـــن محمـــد آل خليفة، يلعـــب األهلي مع 

البسيتين عند 4.50 عصًرا.
الوطنـــي  االســـتاد  مواجهتـــا  وتعتبـــر 
قويتين على مستوى المراكز المتقدمة، 
إذ تضـــم األنديـــة الثالثـــة األولـــى علـــى 
مســـتوى الترتيب. في المبـــاراة األولى، 
يســـعى الرفـــاع لمواصلة مشـــواره دون 

وتعزيـــز صدارتـــه  اآلن  حتـــى  خســـارة 
حينما يالقي المنامة الساعي للتقدم إلى 
األمام والمنافســـة على الوصافة. يملك 
الرفـــاع 25 نقطـــة والمنامـــة 17. يقـــود 
الرفـــاع المـــدرب الوطنـــي علي عاشـــور 
والمنامة المدرب الســـوري هيثم جطل. 
وكان لقـــاء الذهاب مثيًرا بين الطرفين، 
إذ انتهـــى بفوز ســـماوي صعـــب بنتيجة 
الثانيـــة، يســـعى  المبـــاراة  )1-2(. وفـــي 
المحـــرق لمصالحة جماهيـــره وتعويض 
نتائجـــه الســـلبية هـــذا الموســـم حينمـــا 
يالقـــي الرفـــاع الشـــرقي المتوهـــج هذا 
الموســـم خالل منافســـات الدوري، لكنه 
ودع قبـــل أيـــام كأس الملـــك فـــي نصف 
النهائـــي أمـــام الرفـــاع. الرفاع الشـــرقي 
يســـعى لتأكيد جدارتـــه بالوصافة حتى 

اآلن وكســـب المزيد من النقاط، وتكرار 
أفضليته على المحرق، حينما فاز ذهاًبا 
بهـــدف دون رد. يقود المحـــرق المدرب 
 9 الســـعدون ويملـــك  الوطنـــي عيســـى 
نقـــاط، فيمـــا الرفـــاع الشـــرقي المـــدرب 

الرومانـــي فلوريـــن موتـــروك ويملك 19 
نقطـــة. وفـــي المباراة التي ســـيحتضنها 
اســـتاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، 
فـــي  والبســـيتين  األهلـــي  لقـــاء  يبـــرز 
كونـــه مهًمـــا للطرفين؛ للهـــروب من قاع 
الترتيب. يملك األهلـــي الذي وصل إلى 
نهائـــي كأس الملـــك قبـــل أيـــام 8 نقـــاط 
 7 يملـــك  الـــذي  البســـيتين  أمـــام  فقـــط 
نقاط. يقـــود الفريقين مدربان وطنيان: 
علـــي صنقور مع األهلـــي، وخالد تاج مع 
البسيتين. يسعى األهلي لالستفادة من 
نشوة التأهل لنهائي أغلى الكؤوس، لكن 
المواجهة لن تكون سهلة أمام البسيتين 
الراغب في االبتعاد عن المراكز األخيرة 
أيًضا، علًما أن لقاء الذهاب انتهى سلبًيا 

بال أهداف.

فرحة العبي النجمة بأحد الهدفين من اللقاء

أحمد مهدي

علي مجيد

حسن علي

علي مجيد

حسن علي

بعــد طــول انتظــار، اعتمــدت القائمــة النهائيــة لمرشــحي عضويــة مجلــس إدارة النــادي األهلــي للــدورة االنتخابية 
الجديدة 2020 – 2024 في االنتخابات التي ستجرى يوم الخميس 25 فبراير الجاري عن طريق الحضور الشخصي.

وكان رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي الحالي خالـــد كانو قد 
احتفـــظ بمنصب الرئاســـة لواليـــة انتخابية جديـــدة نظًرا 

لعدم ترشح أي منافس ضده. 
القائمة التي شـــهدت 15 مرشـــًحا تقلصت إلى 13 مرشًحا 
بعد انســـحاب كال من عبدالعزيز بوخمســـين وعلي أحمد، 

حيـــث تتكـــون القائمة النهائية من حســـين حســـن علي 
مدن، محمد عماد يوسف حمزة، حسين مهدي 

رجب، ياســـر حبيب علي الحـــداد، عبدهللا 
فيصل آل رحمة، باسم صالح آل شهاب، 
علي جاســـم أحمد معيـــوف، نزار حميد 

هيات، نادر أحمد الحاجي، فاضل 
راشـــد أحمد الشـــكر، سيد جالل 

حســـن إبراهيـــم، نـــادر يوســـف 
زليخ، محمد جمعة بشير.

ويتنافس المرشـــحون الــــ 13 للفوز 

بعشـــرة مقاعد لعضوية مجلـــس اإلدارة، األمر الذي يعني 
ســـقوط ثالثـــة مرشـــحين، ويغيـــب عـــن القائمـــة الحاليـــة 
مجموعة من اعضاء اإلدارة الحالية وهم فريد طه، عالء 

الحلواجي، عبدالعزيز بوخمسين وأحمد عبدالرحمن.
ومن المقرر أن يعقـــد اجتماع الجمعية العمومية يوم 
األربعاء 24 فبراير الجاري الساعة 7:00 مساء لمناقشة 
التقريـــر المالـــي واإلداري عن بعـــد وذلك عن 
طريـــق برنامـــج الــــ Teams بإشـــراف من 
وزارة شـــئون الشـــباب والرياضة، بينما 
ســـتتم عمليـــة التصويـــت فـــي اليـــوم 
مســـاء   5:00 الســـاعة  مـــن  التالـــي 
حتى 8:00 مساء مع تطبيق كافة 
اإلحترازات واإلرشادات للوقاية 
من فايروس كورونـــا “ كوفيد – 
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اعتماد 13 مرشًحا النتخابات األهلي

أحمد مهدي

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

يختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي لكـــرة الســـلة 
للرجال، اليوم الجمعة، سلســـلة تدريباته 
التحضيريـــة؛ تمهيـــدا لخـــوض المبـــاراة 
مـــن  الثالثـــة  النافـــذة  فـــي  لـــه  األولـــى 
تصفيات كأس آســـيا لكرة الســـلة 2021، 
أمـــام  الســـبت  غـــًدا  ســـتجمعه  والتـــي 
المنتخب اللبناني الساعة 7 مساًء بصالة 
مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة ودون حضور 
جماهيـــري، ضمـــن مباريـــات المجموعـــة 
الرابعة للتصفيـــات، كما تضم المجموعة 

أيضا منتخبي الهند ولبنان.
وســـيخوض رجال الســـلة المران األخير 
مســـاء اليوم الجمعة؛ اســـتعدادا للمباراة 

األولى غدا.
وكان منتخبنـــا الوطني قد حســـم تأهله 
رســـميا إلـــى النهائيـــات اآلســـيوية منـــذ 
النافـــذة الثانيـــة التي حقـــق فيها األحمر 

فوزين على حساب العراق والهند. 

ويتـــرأس وفـــد منتخبنا فـــي التصفيات 
اســـامة الكوهجـــي ويقـــود أحمـــر الســـلة 
المدرب األميركي سام فينست ويعاونه 
وعضـــو  حمـــزة  وأيمـــن  حاجـــي  أيـــوب 
ويضـــم  حاجـــي  محمـــد  الفنـــي  الجهـــاز 
أحمـــر الســـلة مدير المنتخـــب نوح نجف 
واختصاصـــي  جعفـــر  موســـى  واإلداري 
العـــالج الطبيعي ماركـــو، في حين تضم 
قائمـــة المنتخب: محمـــد بوعالي، محمد 

ناصـــر، محمـــد حســـين كمبـــس، حســـن 
نـــوروز، عبدالرحمـــن غالـــي، محمد أمير، 
ميثـــم  ســـرحان،  هشـــام  كويـــد،  محمـــد 
جميل، محمد قربان، احمد سلمان وسي 

جي.
ويأتـــي المنتخـــب اللبنانـــي فـــي صدارة 
نقـــاط،   8 برصيـــد  الرابعـــة  المجموعـــة 
منتخبنـــا ثانًيـــا برصيـــد 7 نقـــاط، والهند 
ثالًثا بـ 5 نقاط، وأخيًرا العراق بـ 4 نقاط.

منتخبنا الوطني لكرة السلة

آسيا كأس  تصفيات  من  الثالثة  النافذة  لخوض  تمهيدا 
“أحمر السلة” ينهي تحضيراته لمالقاة لبنان



بعد عودتها للغناء، ضمت النجمة روبي أغنية “ســهوة” ألغاني 
ألبومهــا الجديد “حتة تانية” الذي تســتعد لطرحه خالل األيام 
المقبلــة، واألغنية مــن تأليف صابر كمال وألحان بالل ســرور 
وتوزيع أحمد عادل في أول تعاون يجمع بينهما معا، واأللبوم 

من إنتاج وليد منصور.
وانتهت روبي من تسجيل كافة أغاني األلبوم الذي طرحت البوستر 

الدعائــي له منذ يومين، كما تســتعد لتصوير أولى أغنياتها علــى طريقة الفيديو كليب 
بالتعاون مع المخرج أحمد عالء لطرحه بالتزامن مع إطالق األلبوم.

يجســد النجم محمود عبدالمغني، شخصية العميد جمال 
صقر، قائد الســرب الجوي، ضمن أحداث فيلم “الســرب”، 
الذي يتناول قصة ضــرب القوات الجوية المصرية لمواقع 
داعــش اإلرهابية فــي منطقة “درنة” الليبيــة، العام 2015، 

وقــال عبدالمغنــي في تصريح ..ســعيد للغايــة لما تقدمه 
المتحــدة للخدمات اإلعالميــة من أعمال ســينمائية ودرامية 

لتوثيــق التاريخ لجيشــنا العظيم.  وأكــد عبدالمغني، أن الفيلم ســيكون مفاجأة، 
خصوصا أن البرومو ما هو إال نقطة في بحر من العمليات واألكشن والصورة.

يشــارك الفنان كريم الحســيني في مسلســل “موسى” 
الذي تقرر عرضه في موســم دراما رمضان 2021 وأغلب 
مشــاهد الحســيني مــع الفنان ريــاض الخولــي الذي 
يشارك هو اآلخر في بطولة العمل أمام محمد رمضان. 

الفنان كريم الحســيني بدأ مشــواره الفني من الطفولة 
وشــارك في عدة أفالم ســينمائية ومسلســالت مــع كبار 

النجوم مثل عادل إمام في “المولد، شــمس الزناتــي، اللعب مع الكبار” كما 
شارك ليلي علوي وممدوح عبد العليم في فيلم “سمع هس”.

مسلسل موسىفيلم السربأغنية “سهوة”
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كشـــفت OSN عـــن باقتهـــا الجديدة 
المسلســـات  مـــن  والحصريـــة 
المشـــوقة  بالدرامـــا  المليئـــة 
والتـــي  واإلثـــارة،  والكوميديـــا 
 OSN Series ســـتعرضها عبـــر قنـــاة
للمشـــاهدة   OSN وتطبيق   Fi rs t
عنـــد  المشـــاهدة  وخدمـــة  أونايـــن 
الطلب. وسيحظى متابعو المحتوى 
العربـــي واإلنجليـــزي بباقـــة واســـعة 
مـــن العروض التي تضم مسلســـات 
األكثـــر  البرامـــج  قوائـــم  تتصـــدر 
نالـــت  والتـــي  وانتشـــارا  مشـــاهدًة 

إشادة النقاد على مستوى العالم.
وسيكون عشاق الدراما الطبية على 
موعٍد مع مجموعة من المسلســـات 

المشـــّوقة بأحداث تخطف األنفاس، 
األول مـــن  فيها الموســـم  بمـــا 
يـــوم  مسلســـل Transplant كل 
اثنين ويروي قصة الطبيب السوري 
الشـــاب الذي تفرض عليـــه الظروف 
القاسية الهجرة إلى كندا والخضوع 
مجددا لبرنامج تدريب طبي يؤهله 
كمقيـــم  والعمـــل  مهنتـــه  الســـتكمال 
فـــي المستشـــفى. في حيـــن يســـلط 
مسلســـل Good Doctor، الـــذي 
ثاثاء، الضـــوء  يـــوم  كل  ُيعـــرض 
التـــي  االســـتثنائية  المواهـــب  علـــى 
يســـتخدمها الجراح الشاب المصاب 
بمرض التوحـــد ومتازمة الموهوب 

إلنقاذ حياة المرضى.

“OSN” تكشف عن باقتها المميزة من المسلسالت

 Contagion مخرج فيلم
ستيفن سودربيرغ، سيخرج 
حفل توزيع جوائز األوسكار 

لهذا العام، والذي 
وصف بأنه “المناسبة 

المثالية لابتكار“، قال 
سودربيرغ في بيان 

مشترك سابق 
مع المنتجين 

المشاركين 
جيسي كولينز 

وستايسي 
شير: “نحن 
مسرورون 
ومخيفون 

بنفس القدر”.

“عيسى الثقافي” يعلن عن أسماء الفائزين في “مسابقة الشعر”

المصور عيسى إبراهيم يشارك في اكسبوجر

أميرة... الجمهور السعودي هو األقوى

أعلن مركز عيســـى الثقافي عن أسماء 
الفائزين في “مسابقة اإلبداع الشعري” 
التـــي أطلقهـــا المركز بمناســـبة الذكرى 
الوطنـــي”،  العمـــل  لميثـــاق  العشـــرين 
والتـــي وجهـــت لهواة الشـــعر مـــن فئة 

الشباب البحريني.
بالمركـــز األول محمـــد يوســـف  وفـــاز 
فيمـــا  عامـــا(،   33( الشـــرقاوي  أحمـــد 
فـــازت بالمركـــز الثانـــي زينـــب عبدهللا 
أحمـــد صالـــح )18 عاما(، وحـــل صالح 
يوســـف صالـــح محمـــد )30 عامـــا( في 
المركـــز  نشـــر  وقـــد  الثالـــث.  المركـــز 
مشاركاتهم الشعرية في فيديو قصير 
االجتماعـــي  التواصـــل  قنـــوات  عبـــر 
بالتزامـــن مع مناســـبة الميثـــاق، حيث 

قام المشـــاركون بتقديم ما ال يقل عن 
4 أبيـــات شـــعر وتميـــزت محاوالتهـــم 
بالتجديـــد واإلبداع فـــي وصف ذكرى 

الميثاق. 
وقالـــت لجنـــة التحكيم في المســـابقة 
مـــن  عـــددا  “تســـلمت  اللجنـــة  بـــأن 
المحاوالت الشعرية المعبرة عن شغف 
الشـــباب البحرينـــي بالكلمـــة المبدعـــة 
وحبـــه للشـــعر العربـــي وتذوقـــه إيـــاه، 
حيث ارتأت اللجنة اختيار المحاوالت 
األفضل منها؛ تشـــجيعا لـــروح اإلبداع 
الشـــعري في هـــؤالء الشـــباب وتقديرا 
لتلـــك المحـــاوالت”. حيـــث شـــارك في 
المســـابقة أكثر من 50 نصا، فاز منها 3 

نصوص بالجوائز. 

وتأتـــي هـــذه المســـابقة، التـــي أطلقها 
مركـــز عيســـى الثقافي فـــي الفترة من 
31 ينايـــر ولغايـــة 10 فبرايـــر الجاري، 
إحيـــاًء لذكرى الميثـــاق بوصفه وثيقَة 
األمـــِل لألجيـــال الصاعـــدة، كما تهدف 

المســـابقة إلـــى استكشـــاف المواهـــب 
الشـــباب  لـــدى  الشـــعرية  اإلبداعيـــة 
وتشـــجيعهم علـــى العطـــاء فـــي هـــذا 
المجال الخصب مـــن مجاالت اإلبداع 

اإلنساني الراقي.

عيســـى  البحرينـــي  المصـــور  شـــارك 
الدولـــي  المهرجـــان  فـــي  إبراهيـــم 
للتصوير “اكسبوجر” 2021 في نسخته 
الخامسة التي نظمها المكتب اإلعامي 
 51 مشـــاركة  مـــع  الشـــارقة،  لحكومـــة 
مصـــورا من ضيـــوف المهرجـــان الذين 
للـــزوار  ومعارفهـــم  خبراتهـــم  قّدمـــوا 
خـــال الفعاليـــات والـــورش وتجاربهم 
االســـتثنائية التي شـــاركوا بهـــا، ونجح 
المهرجـــان خال ســـنوات في ترســـيخ 

مجـــال  فـــي  حـــدث  كأبـــرز  مكانتـــه 
التصويـــر فـــي المنطقـــة، حيـــث يضـــم 
1558 صـــورة تروى فيهـــا حكايات من 
الجبال والبراري والبحار وجسد أحام 
النجـــاة من الحـــروب والصراعات ونبه 
الحكومـــات والبلـــدان ألكثـــر مهـــددات 
البيئـــة خطـــورة، وأقيـــم المهرجان هذا 
العـــام ضمن ظروف اســـتثنائية ملتزما 
بكافة إجراءات الســـامة والوقاية من 

كوفيد 19.

أميـــرة  البحرينيـــة  الفنانـــة  قالـــت 
محمـــد فـــي تصريحـــات إعاميـــة إن 
الجمهور الســـعودي هو أقـــوى جمهور 
علـــى مســـتوى دول الخليـــج مع كامل 
فـــي  المشـــاهدين  لبقيـــة  احترامهـــا 
الـــدول الخليجيـــة.  وأضافت أن ذلك 
قد يعـــود إلى بدايـــة انطاقتها الفنية 
في الســـعودية واشتغالها في المسرح 

هنـــاك لمـــدة 10 ســـنوات، ناهيـــك عن 
أعمالها الكثيرة ومشاركاتها المتعددة 
في المملكة. من جانب آخر، أوضحت 
أميـــرة أنها عندما تشـــتغل في الدراما 
الكويتية فهي تمثـــل البنت الكويتية، 
وكذلـــك الحـــال إذا شـــاركت في دراما 
بحرينية فهي تمثل البنت البحرينية، 
وهـــذه األعمال بطبيعـــة الحال تدخل 

البيـــوت ويشـــاهدها الصغيـــر والكبير 
ومن الواجـــب الحذر وعدم تقديم أي 

شيء يستفز المشاهدين.
يذكـــر أن أميرة ســـتطل على الجمهور 
“بخـــور  بعنـــوان  جديـــد  عمـــل  فـــي 
القصايـــد” مـــع المنتـــج طـــال الســـدر، 
وهـــو مســـتوحى مـــن أشـــعار األميـــر 

الشاعر خالد الفيصل.

يســّلط المسلســل الكويتــي الجديــد “وأنــا أحبــك بعــد” 
الضــوء علــى العديد مــن الموضوعــات االجتماعية التي 
ســيتم طرحهــا بأســلوب الـــ ”اليــت كوميــدي”، إذ تــدور 
األحــداث بشــكل مكّثف حــول الصراعات بيــن األزواج، 
خصوصا في بداية العالقة، إلى جانب مشــكالت أخرى 

ستظهر على السطح مع تصاعد األحداث.

والعمـــل الجديـــد عـــن نص 
الهاجـــري  مريـــم  للكاتبـــة 
ومـــن إخـــراج خالـــد جمال، 
ومـــن بطولة كل مـــن بثينة 
المهدي  الرئيسي وحســـين 
وفهـــد  رمضـــان  ومحمـــد 
العبدالمحســـن وميس كمر 
وناصـــر كرمانـــي وعبـــدهللا 
التركمانـــي وإيمـــان جمـــال 
الفنانيـــن  مـــن  والعديـــد 

الشباب.
ويقـــول مخرج المسلســـل، 
خالـــد جمال.. لعـــّل ما يمّيز 
هذا العمل أن المؤلفة مريم 
الهاجـــري صاغـــت أحداثـــه 
وأســـلوب  جديـــد  بشـــكل 

اليـــت  فالعمـــل  مميـــز، 
العديـــد  يطـــرح  كوميـــدي 
االجتماعيـــة  القضايـــا  مـــن 
رؤيـــة  تنفيـــذه  ويتطلـــب 
عّمـــا  مختلفـــة  إخراجيـــة 
تعّودتـــه فـــي المسلســـات 
أنهـــا  خاصـــة  التراجيديـــة، 
المرة األولـــى التي أتصّدى 
مسلســـل  إلخـــراج  فيهـــا 

كوميدي.
وأضاف لـ “العرب” اللندنية: 
“اعتمـــدت فـــي العمل على 
أداء الممثلين أوال، ومن ثم 
لتظهر  والكـــوادر،  الصـــورة 
حينـــا  مضحكـــة  المشـــاهد 
وحزينة في أحيان أخرى”.

“وأنا أحبك” بعد في رمضان 2021

فاطمة قادر تفوز بجائزة المهرجان الدولي للتصوير “اكسبوجر”
ــة دول  125 ــن  م مــشــاركــة   33187 تـــجـــاوزت  تنافسية  بــمــشــاركــة 

 33187 تجـــاوزت  تنافســـية  بمشـــاركة 
مشـــاركة من 125 دولة، بصمـــت الفنانة 
الفوتوغرافيـــة فاطمة قـــادر على التميز 
والتفرد في مســـابقة المهرجـــان الدولي 
للتصوير )اكســـبوجر - النسخة الخامسة 
2021(، التـــي نظمهـــا المكتـــب اإلعامي 
لحكومة الشـــارقة مؤخرا في الفترة من 
10 إلى 13 فبراير الجاري بمركز اكســـبو 
الشـــارقة، حيـــث تمكنـــت ابنـــة البحرين 
عـــن جـــدارة واســـتحقاق مـــن الحصول 
على المركـــز الثاني ضمن فئـــة التصوير 
المعمـــاري، فيمـــا حصلـــت المصـــورة آنـــا 
واكر مـــن ألمانيا على المركـــز األول، كما 
كـــّرم الفائز بالمركـــز األول آلبرت دروس 
من هولندا، ووصيفه أحمد العباسي من 

إيران، بفئة التصوير الجوي والدرون.
وفـــي تصريـــح لصحيفة »البـــاد«، عبرت 
فاطمـــة قادر عن ســـعادتها بهذا التتويج 
تتويجـــا  يعتبـــر  الـــذي  المهـــم  الدولـــي 
للصـــورة الفوتوغرافيـــة فـــي البحريـــن، 
واعتبرتـــه أيضا مؤشـــرا لبزوغ جيل من 
الشـــباب يســـير فـــي الطريـــق الصحيـــح 
فنيا وثقافيـــا ومعرفيا للنهوض بالحركة 

الفوتوغرافية في البحرين. 
وفي الســـياق ذاته لـــم يفت فاطمة قادر 
خال تســـجيلها لحظة الفرح و السعادة 
أن تشـــكر كل من أســـهم فـــي دعم وبناء 
تجربتهـــا الفنيـــة والفوتوغرافية، لتؤكد 
الـــدور البـــارز لعائلتهـــا فـــي توفير ســـبل 
الدعم والتشجيع طوال مشوارها الفني، 
لتختتم حديثها بإهداء هذا الفوز الكبير 
لـــكل الفوتوغرافيين والفنانيين بشـــكل 

عام.

ــمــهــرجــان  ــة حـــمـــل فــيــهــا ال ــلـ فــبــعــد رحـ
كله  العالم  )اكسبوجر(  للتصوير  الدولي 
من  فيها حكايات  روى  الــشــارقــة،   إلــى 
الجبال، والبراري والبحار، وجسد أحام 

النجاة من الحروب والصراعات، ونبه 
الحكومات والبلدان ألكثر مهددات 
البيئة خطورة، يسدل )اكسبوجر( 
فــعــالــيــات نسخته  عــلــى  الــســتــار 
الخامسة التي عرضت - بتنظيم 

لحكومة  اإلعــامــي  المكتب  مــن 
الشارقة - 1558 صورة أبدع 

فيها 400 مصور عالمّي 
ــا،  ــرضــ ــعــ مــ  54 فــــــي 

جلسة   21 وقــدمــت 
نـــقـــاشـــيـــة مــلــهــمــة، 
عمل،  ورشـــة  و14 
جـــلـــســـات  و10 

جماعية  نــقــاش 
ــة  ــسـ ــلـ جـ و14 

تقييم للسير الفنية. 
ليختتم المهرجان فعالياته بتأكيد على 
الـــصـــورة فـــي مــواجــهــة تــحــديــات  دور 
ــم، حــامــا  رســالــتــه لــلــعــالــم أجمع  ــعــال ال
بعدسات أشهر المصورين، بأنه 
الــحــرب،  نــصــّور  أن  يكفي  ال 
على  العمل  ينبغي  وإنــمــا 
التعاون  ويجب  إيقافها، 
النزاعات  إلنقاذ متضرري 
العالم  حــول  والصراعات 
ونّبه  األطــفــال،  وخــاصــة 
إلى أهمية تحقيق 
التعاون الدولي 
إلنـــــــــــــقـــــــــــــاذ 
ــيــئــة من  ــب ال
ــددات  ــ ــهـ ــ مـ
الــتــلــوث، 
والــصــيــد 
الـــجـــائـــر، 

بحق  ُترتكب  التي  الجرائم  وغيرها من 
المهرجان  رفــع  كما  البرية،  الحيوانات 
بحماية  المطالبين  الــمــصــوريــن  صــوت 
مختلف  في  للسكان  األصيلة  الثقافات 
قارات العالم. أمام جمهوره الذي تجاوز 

8 ألف.
وفي كلمة له خال حفل ختام المهرجان، 
أكد الشـــيخ ســـلطان بن أحمد القاسمي، 
أن  لإلعـــام  الشـــارقة  مجلـــس  رئيـــس 
ختـــام المهرجان ال يعني انتهاء حكايات 
الصور والمصورين، بل ســـتبقى أعمالهم 
في الذاكرة تعّلم وترشد العالم نحو بذل 
المزيد من المســـؤولية والعطاء والحّب، 
موضحا أن المصورين أصحاب الرســـالة 
شـــهود أمنـــاء علـــى لحظات اســـتثنائية، 
ينبهون بإبداعاتهم للمتغيرات ويبّشرون 

بالتغيير. 
وقـــال رئيـــس مجلس الشـــارقة لإلعام: 
“إن التغيير الذي تسهم فيه الصور قد ال 
يحدث مباشرة وفي اللحظة والتّو، لكن 
الصور ســـتظّل تذّكر بضرورته، وتحشد 
باتجـــاه  بقـــّوة  وتدفـــع  حولـــه،  النـــاس 
تحقيقـــه، فخـــال جوالتي فـــي معارض 
المهرجـــان واطاعي علـــى األعمال التي 
تجسد انتصار اإلنسانية على التحديات، 
زادت ثقتـــي بـــأن مـــا يمـــّر بـــه العالم من 
مصاعب ســـتمضي باشـــّك، وســـننتصر 
عليهـــا، وتصبح مجّرد ذكـــرى وحكايات 
عـــن الصمـــود واإليمـــان، ودروســـا عـــن 
األمل تتناقلها الصور لألجيال القادمة”.
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ما ال تعرفونه عن “ClubHouse”... أحدث تطبيقات التواصل االجتماعي 
يجمـــع تطبيـــق كلـــوب هـــاوس ClubHouse العديـــد مـــن 
والمكالمـــات   ،Talkback تطبيـــق  كراديـــو  المميـــزات، 

.Houseparty الجماعية، واالجتماعات على تطبيق
ودون شـــك أن كل مـــا يتحـــدث عنـــه رئيس شـــركة تســـا 
إيلـــون ماســـك يشـــكل فضـــوال للقـــراء والمتابعيـــن إال أن 
المميز في كلوب هاوس Clubhouse أنه للمدعوين فقط، 
وال يمكنك تحميله ببســـاطة من متجر التطبيقات وإنشاء 
حســـاب، تمامـــا مثل حياة المشـــاهير واألثريـــاء، يجب أن 
تتـــم دعوتك لانضمام إلـــى التطبيق من قبل عضو حالي، 

“نخبة العالم الحقيقي”، ولكن افتراضيا.
وُأطلـــق تطبيـــق كلـــوب هـــاوس Clubhouse فـــي مارس 
مـــن العام 2020، على يد رائدي األعمال بول ديفيدســـون 
وروهـــان ســـيث. وبلغت قيمـــة تطبيق كلـــوب هاوس في 
مايو من العام 2020 نحو 100 مليون دوالر، ويســـتخدمه 
 ،”The Guardian“ نحو 1500 شـــخص فقط، وفقا لموقـــع
فـــي حيـــن ارتفـــع عـــدد المســـتخدمين إلـــى نحـــو مليوَني 
 The“ مســـتخدم في يناير من العام 2021، بحســـب موقع
Economist”. من مزايا كلوب هاوس بعد أن يتم دعوتك 
لانضمـــام إلـــى التطبيق، يمكنك إنشـــاء حســـاب وتحديد 
المواضيـــع التـــي تهمـــك مثـــل التكنولوجيـــا أو الكتـــب أو 
األعمـــال أو الصحـــة. وكلما زادت المعلومـــات التي تقدمها 
للتطبيـــق حـــول اهتماماتك، كّلما زاد عـــدد غرف المحادثة 

واألفـــراد الذين يوصيك التطبيـــق بمتابعتهم أو االنضمام 
إليهم. واالشـــتراك في التطبيـــق يتطّلب تلقي دعوة، وكل 
عضـــو جديد يحّق له دعوة شـــخصين فقـــط، ومن يرغب 
باالنضمـــام مـــن دون دعوة عليـــه أن ينتظـــر وصول دوره 
ضمن قائمة انتظار طويلة. تشبه غرفة المحادثة االتصال 
الجماعـــي تمامـــا، حيـــث يتحـــدث بعض األشـــخاص فيما 
يســـتمع اآلخـــرون. وعنـــد انتهـــاء المحادثـــة، يتـــم إغـــاق 
الغرفة. ورغم أن المحادثات تختفي عند إنهاء المحادثة، 
فإنه يمكن للمســـتخدمين تســـجيلها. يمكن للمستخدمين 
االســـتماع إلـــى المحادثـــات والمقابات والمناقشـــات بين 

األشـــخاص المثيريـــن لاهتمـــام حـــول مواضيـــع 
إلـــى  االســـتماع  ُتشـــبه  فالعمليـــة  مختلفـــة، 
podcast، ولكـــن مـــع طبقـــة إضافيـــة مـــن 
الخصوصية. اســـتضافت المنّصـــة الصوتّية 
حّتى اآلن نخبة وادي السيليكون األمريكي 
مثل إيلون ماســـك ومارك زوكربيرج. وأعلن 

التطبيـــق، الـــذي يضـــم 6 ماييـــن مســـتخدم، 
وتبلـــغ قيمتـــه اليـــوم مليار دوالر بعـــد أن كانت 

100 مليـــون دوالر فـــي مايـــو 2020، البـــدء فـــي 
مراجعـــة ممارســـات حمايـــة البيانات، بعد دراســـة 

صـــادرة عن مرصـــد جامعـــة “ســـتانفورد” لإلنترنت. 
وقالـــت الدراســـة إن التطبيـــق يحتـــوي علـــى عيوب 

أمنيـــة تجعل بيانات المســـتخدمين عرضـــة للوصول إليها 
خاصة من قبل الحكومة الصينية، وفق “رويترز”.

وعبـــر تدوينـــة فـــي أكتوبر الماضـــي، قالت شـــركة “كلوب 
هـــاوس” إنهـــا أضافت ميزات أمان، بما فـــي ذلك الحجب، 
والكتم، واإلباغ داخل الغرفة وطريقة للمشرفين إلغاق 
الغرفـــة. وفي نوفمبـــر الماضي، قالت الشـــركة إنها قدمت 
خدمـــة “تســـجيل صوتـــي مؤقت ومشـــفر، فقـــط ألغراض 

الثقة واألمان”.

إصدار “وعيناك” 
تجربة فريدة لي 

واللهجة العامية 
أكثر سهولة

حاولت النجمة جيسيكا ألبا دعم والدها المصاب بالسرطان ومساندته في  «
رحلة صراعه مع المرض، مؤكدة أنها دائما إلى جواره حتى ينتصر على المرض 

اللعين. ونشرت ألبا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل االجتماعي 
“انستغرام” مقطع فيديو طريفا، ظهرت فيه وهي ترقص برفقة والدها، 

كاشفًة عن إصابته بسرطان الغدة الدرقية.
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وفاء منصور: القراءة هي “الدينامو” لصقل الكتابة التي تكون فطرة مكتسبة

وفاء منصور كاتبة بحرينية أشعلت قراءتها المتعددة رغبة لم تسطع اليوم 
إخمادها، فبعد أن قرأت لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم والعديد من أعالم 
األدب والثقافــة وجــدت فــي داخلهــا الرغبــة الُملحة للكتابــة، فصيرتها رواية 
فكانــت “وعينــاك” ثــم مــا لبثــت حتى جــاءت “بغمامة حــب” واليوم مســافات 

البالد تجري معها هذا الحوار لتعرف ما القادم: 

 يقال أن التعليم في الصغر  «
كالنقش على الحجر، ما العادات 

التي ساهمت في صقل موهبة 
الكتابة لديِك؟ 

أو  األســـاس  المحـــرك  هـــي  القـــراءة 
الدينامـــو المســـاهم فـــي صقـــل موهبة 
عمـــر  ومـــن  صغـــري  فمنـــذ  الكتابـــة، 
الحادية عشـــرة ابتدأ الشـــغف بالقراءة 
اإلعداديـــة،  المرحلـــة  فـــي  وخصوًصـــا 
حيـــث كانـــت االنطاقـــة والتوجه نحو 
قـــراءة أول كتـــاب وهو األيـــام لنجيب 
محفـــوظ ويوميات نائب فـــي األرياف 
كثيـــرة  كنـــت  كمـــا  الحكيـــم،  لتوفيـــق 
التـــردد على مكتبة المدرســـة والمكتبة 
الوطنيـــة، فضـــًا عن أن والـــدي يمتلك 
مكتبـــة كبيـــرة فـــي المنزل، وقـــد قمت 
بقراءة جميع الكتب آنذاك. ومن خال 
قراءاتـــي المتنوعـــة والمختلفة تولدت 
لـــدي موهبة الكتابـــة والتي ظهرت في 
بعـــض الخواطـــر والقصـــص القصيـــرة 
وكذلـــك كتابـــة بعـــض المواقـــف التـــي 
تأثـــرت بهـــا، فازداد الشـــغف إلـــى حين 

جاءت فكرة إصدار روايتي األولى. 
 يظن البعض أن الكتابة مهارة،  «

وآخرون يجدونها ملّكة وفطرة. من 
وجهة نظرك هي مهارة أو ملكة؟ 

موهبـــة  هـــي  اعتقـــادي  فـــي  الكتابـــة 
تتأصل فـــي الفرد منذ نعومـــة أظافره، 
فهـــي صفـــة فطريـــة تولـــد معـــه ومـــن 
خالهـــا يتمكـــن مـــن صياغـــة الكلمـــات 
القصـــة  هيكلـــة  خـــال  مـــن  والشـــعور 
والتعاطف مع ما يكتبه من شخصيات 
وتوظيف العديد من األفكار والمشاعر، 
وبهذا الصدد اكتشـــفت وفي عمر مبكر 
كتابات عديـــدة لوالدي لـــم تبصر النور 

وقمت بقراءتها ووجدت تشـــابًها كبيًرا 
مـــع قلمـــي. ومن جانب آخـــر ال يمنع أن 
لـــدى  تكـــون الكتابـــة مهـــارة مكتســـبة 
البعض وذلك من خال وسائل متعددة 
كالقراءة، إال أن ما يميز الكاتب ســـواء 
كانـــت الكتابة لديـــه مهارة أم فطرة هو 
الشـــغف والقـــدرة علـــى إيصـــال فكـــرة 

معينة. 
 بدأنا نجد في اآلونة األخيرة طغيان  «

اللهجة العامية على الكتب، هل 
هي صعوبة في فهم اللغة العربية 

أم سهولة في إيصال فكرة ما؟ 

اللهجـــة  بـــدأت  األخيـــرة  الفتـــرة  فـــي 
العامية باالنتشار، وهي ظاهرة اختلف 
عليهـــا البعـــض بيـــن مؤيـــد ومعـــارض 
وذلك خوًفا من هيمنتها بعد انتشـــارها 
بداًل مـــن اللغة الفصيحة وتأثيرها على 
فئـــة الشـــباب خاصـــة، وبشـــكل عـــام ال 
يمكـــن أن تحـــل اللهجـــة العاميـــة محل 
اللغـــة العربيـــة، إال أن ذلـــك ال يمنـــع من 
اســـتخدام كلمـــات ومفـــردات متعـــددة 
إليصـــال فكـــرة أو رســـالة معينـــة. كمـــا 
فـــي رواية وعيناك، فقـــد كان اختياري 
للهجـــة العاميـــة فـــي بعض الحـــوارات 
من أجل ســـهولة إيصال الفكرة للقارئ، 
فضـــًا عـــن العديـــد ممـــن الموروثـــات 

عنـــد  قيمتهـــا  تفقـــد  التـــي  الشـــعبية 
صياغتهـــا باللغة العربية الفصيحة، في 
حيـــن أن اللهجة العاميـــة تحافظ على 

قيمتها وجماليتها. 
 حدثينا عن وليدِك األول “وعيناك”؟  «

لـــي  وعينـــاك تجربـــة فريـــدة ومميـــزة 
فـــي الســـاحة األدبيـــة، بحكـــم كتاباتي 
مقاومـــة  أســـتطيع  ال  فأنـــي  اليوميـــة، 

التعبيـــر عـــن مشـــاعري أو اإلبحـــار في 
عالـــم الخيـــال وهـــذا مـــا حـــدث تماًمـــا 
عندما بدأت بكتابة الرواية، استرسلت 
فـــي عالـــم آخر مـــن خالـــه تمكنت من 
تقمص الشخصيات وتجسيد األحداث 
وقد تـــم االنتهاء من العمل في غضون 
شـــهرين. وهي رواية بســـيطة وجميلة 
وتحمـــل معانـــي ال يـــزال صداها حتى 
هـــذه اللحظة ال يفارقني وال يفارق من 

قرأ سطورها. 
 التجارب األولية تكون مختلفة، كيف  «

كانت تجربة الكتابة ألول مرة؟ 

أو  تكـــن مخيفـــة  لـــم  الكتابـــة  تجربـــة 
معقـــدة كمـــا أســـلف لـــي الكثيـــرون، بل 
كانـــت تجربة ممتعة تذوقـــت فيها كل 
كلمة عنـــد كتابتها وإعادة قراءتها قبل 
طباعـــة اإلصـــدار. فخـــورة جـــًدا بهـــذه 

التجربـــة المميزة وها أنا ذا قد خطوت 
خطوات أكثر عمًقا في إصداري الثاني 
“غمامـــة حب”. كمـــا وأن تجربة الكتابة 
لدي قد أصبحـــت ترجمة لواقع األفكار 
والمشـــاعر المتولدة فـــي الداخل أقوم 
بإيصالها للقارئ ليأخذ منها ما يستفيد 
في حياته ويتعايش فيها بما يناسبه. 

 ما قضية وفاء الفكرية؟  «

ــة  ــريـ ــكـ ــفـ ــا الـ ــ ــاي ــضــ ــ ــق ــ ــب ال ــ ــاتـ ــ ــل كـ ــكــ ــ ل
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي الــتــي يــهــدف إلى 
مناقشتها وطرحها في الساحة األدبية 
ــه، تــمــاًمــا كــروايــة  ــداراتـ مــن خـــال إصـ
من  العديد  تناولت  التي  حب  غمامة 

الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة وأهــمــهــا آلية 
عنصًرا  تغدو  والتي  القرار  اتخاذ 

فعااًل في جميع نواحي الحياة 
وذلــــــــك مـــــن خـــال 
ــي  ــتـ الـــــمـــــواقـــــف الـ
يـــتـــعـــرض لـــهـــا بــطــل 

ــدًءا  الــعــمــل “حــســن” بـ
من اختيار التخصص 

الـــجـــامـــعـــي حــتــى 
ــة مـــــا بــعــد  ــ ــل ــرحــ مــ

الوظيفة. 
وعيناك  «

وغمامة حب .. 
ثم ماذا بعد؟ 

ــي  ــ ــَت ــ ــا بـــعـــد رواي مــ
وعــيــنــاك وغــمــامــة 
استكمال  هو  حب 

للمسير الذي بدأ بأول كلمة على الورق 
القراء وعلى رفوف  وانتهی بين يدي 
يستغرق  قــد  ثالث  إصـــدار  المكتبات. 
الشخصيات  تنوع  بحكم  معينا  زمنا 
تماما في  واألحــداث وعمقها مختلف 
طرحه، ويحمل فكرة مغايرة وتشويق 
مــــن نـــوع 
آخر.

وديعة الوداعي 
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علماء يابانيون يطورون دواء لوقف الشيخوخة
زف علماء يابانيون بشــرى سارة للذين 
يحاربون الشــيخوخة؛ وذلــك بإعالنهم 
ويجــدد  يوقفهــا  لــدواء  التوصــل  عــن 

شباب الجسم.
إلــى  العلمــاء  مــن  فريــق  توصــل 
“خاليــا  مــن  التخلــص  يمكنــه  دواء 
الشــيخوخة”، سيبدأ استخدامه ما بين 

5 إلى 10 سنوات مقبلة.
أســتاذ  ناكانيشــي،  ماكوتــو  وتحــدث 
معهــد أبحــاث الطــب بجامعــة طوكيو، 
لـــ ”ســبوتنيك”، عــن االكتشــاف العلمــي 
قائــال “يرتبــط ضعــف وظائــف الجســم 
المرتبط بالعمر ارتباطا مباشرا بحقيقة 
أن الخاليــا تتراكــم فــي األعضــاء التي 
التهابيــة ألجهــزة  إلــى عمليــات  تــؤدي 
الجســم. واحدة من أنواع الخاليا التي 
تســبب االلتهــاب هــي الخاليا المســماة 

)الشيخوخة(”.
ليونــارد  األميركــي  العالــم  واكتشــف 
هايفليك، قبل 60 عاما اكتشاف “خاليا 

بـــ “عمليــة  الشــيخوخة”، أو مــا يعــرف 
شــيخوخة الخاليــا”. ووجــد أن الخاليا 
معيــن  لعــدد  فقــط  تنقســم  أن  يمكــن 
مــن المــرات، وبعــد ذلــك تتوقــف هــذه 
العملية. أظهرت الدراسات الحديثة أن 
عملية االنقســام يمكن أن تتوقف أيضا 
نتيجة لتلف الحمض النووي، واإلجهاد 
تفقــد  أخــرى.  وعوامــل  التأكســدي 
الخاليا الشــائخة قدرتها على االنقسام 
والتراكم في الجســم وتسبب االلتهاب 

والشيخوخة.
وقــال ناكانيشــي “إذا قمنــا بإزالــة هــذه 

الخاليــا، فســيكون مــن الممكــن إيقاف 
تثيرهــا،  التــي  االلتهابيــة  العمليــات 
فــي  كبيــر  تحســن  تحقيــق  وبالتالــي 
أعــراض الشــيخوخة. في العــام 2014، 
بدأنا في الدراســة، بســبب هذه الخاليا 
لــم يعد مــن الممكن أن تتكاثر وتتحول 
إلــى خاليــا شــيخوخة، وتحديــد آليــة 

جزيئية”.
مضيفــا “لقد أنشــأنا خليــة لها خصائص 
مشــتركة بين جميــع الخاليــا المتقّدمة 
في السن. وبدأنا في البحث عن شيء 

يقتل هذه الخاليا فقط”.

حكم قاضي محكمة جزئية أميركية 
بعــدم أحقيــة مصــرف “ســيتي بنك” 
فــي اســترداد مــا يقــرب مــن نصــف 
مليار دوالر أرسلها عن طريق الخطأ 
إلــى مقرضــي شــركة مســتحضرات 
بـــ  عــرف  “ريفلــون”، فيمــا  التجميــل 
فــي  الفادحــة  األخطــاء  أكبــر  ”أحــد 
التاريــخ المصرفــي”. وكان المصرف 
لـــ  إقــراض  كوكيــل  يعمــل  الــذي 
 8 نحــو  إرســال  يقصــد  ”ريفلــون”، 
مالييــن دوالر من مدفوعات الفائدة 
إلــى مقرضــي شــركة مســتحضرات 
عــن طريــق  أرســل  لكنــه  التجميــل، 
ضعــف   100 مــن  يقــرب  مــا  الخطــأ 
هــذا المبلــغ، بما في ذلك 175 مليون 

دوالر إلى صندوق تحوط.
في المجمل، أرسل “سيتي بنك” عن 
طريــق الخطأ 900 مليون دوالر إلى 
مقرضي الشــركة، والذين رد بعضهم 
األموال فيما لم يفعل اآلخرون ذلك، 

حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

بنك يحول 900 مليون 
دوالر بالخطأ لعمالئه

استطاع علماء، مختصون في الحمض النووي القديم، استخراج أقدم حمض 
نووي لحيوانات الماموث، التي كانت موجودة في شمال شرقي سيبيريا قبل 
حوالي 1.2 مليون سنة. وجرت عملية استخالص الحمض النووي )DNA( من 
رفات 3 من حيوانات الماموث المنقرضة التي تنتمي لفصيلة الفيلة وكانت من 
الثدييات الضخمة قديما، وفقا لما نقلته صحيفة “ناتير بورتفوليو” األميركية. 
وكانت أسنان الماموث محفوظة تحت طبقة من الجليد شمال شرق سيبيريا، 
إذ تــم تســجيل أقــدم حمــض نووي يعــود لحوالي مليــون ومئتي ســنة. ويأمل 
عالــم الوراثــة التطوريــة فــي المتحــف الســويدي، لــوف دالينفــي أن يتمكن من 

استخالص الحمض النووي من العينات.

بقــي نحــو مليوني أميركي محروًما مــن الكهرباء صباح الخميس في والية 
تكســاس الغنية بالنفط، إثر موجة برد قوية امتدت على مســاحات واســعة 

في الواليات المتحدة، ويفترض أن تستمر حتى نهاية األسبوع. 
وأكــدت خدمــة األرصــاد الجويــة الوطنيــة فــي الواليــات المتحــدة أن 100 
مليون أميركي في المنطقة الوســطى من البالد يعيشــون في ظل عواصف 
ثلجيــة متفاوتــة في الخطورة. بدأت كتلة الهواء الباردة المقبلة من القطب 
الشــمالي باالنحســار، وفق األرصاد الجوية، لكن درجات الحرارة المنخفضة 
ســتبقى “ما دون معدلها الطبيعي بـ11 إلى 19.5 درجات مئوية” في الجزء 

األوسط من الواليات المتحدة، وفق ما كتب خبراء األرصاد الجوية. 

استخالص حمض نووي عمره 1.2 مليون عام

برد قطبي يحرم مليوني أميركي من الكهرباء

امرأة فلسطينية تمشي مع تساقط الثلوج أمام 
مسجد قبة الصخرة في مجمع المسجد األقصى 

بالقدس )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالــت الشــرطة األميركيــة أن أطفــاال 
قتلــوا  كاروالينــا  نــورث  واليــة  فــي 
أن  بعــد  قصــد”  غيــر  “عــن  والدتهــم 

عثروا على مسدس في حقيبتها.
منطقــة  شــرطة  إدارة  وقالــت 
غابرييــل  األم،  إن  كورنيليــوس 
أليكسيس هندرسون البالغة من العمر 
25 عامــا، كانــت وحدهــا فــي شــقتها 
وقــوع  وقــت  الخمســة  أطفالهــا  مــع 
المحققيــن  أن  مبينــة  النــار،  إطــالق 
علــى  عثــروا  األطفــال  أن  يعتقــدون 
مســدس صغير شــبه آلي في محفظة 
هندرســون. وأوضحت 4 من األطفال 
كانــوا فــي الغرفــة وقت إطــالق النار، 
األكبــر  الخامــس،  الطفــل  كان  بينمــا 
ســنا، فــي غرفــة أخــرى، مشــيرة إلــى 
أن الطفــل األصغر أصيــب أيضا بعيار 
ناري عــن طريق الخطأ، وتم نقله إلى 
المستشفى للمعالجة من إصابته التي 

ال تشكل أي خطر على حياته.

قضــت المحكمــة العليا فــي الدنمارك، 
أمس الخميس، بالسجن 4 أشهر على 
رجــل ســعل في وجــه شــرطيين وهو 
يصيــح “كورونا” بعدما أوقفا ســيارته 
فــي إجــراء روتينــي فــي مــارس مــن 
األمــر عندمــا  الماضــي. حــدث  العــام 
شــامال  عــزال  تفــرض  البــالد  كانــت 
وأدى  كورونــا  فيــروس  لمكافحــة 
إلــى اعتقــال الرجــل، وهــو فــي أوائل 
العشــرينات من العمر، بتهمة التصرف 
أن  رغــم  اآلخريــن  تهــدد  بطريقــة 
الفحــوص أظهرت الحقا عدم إصابته 
بـــ “كوفيد 19”. وبرأته محكمة محلية 
أوال، لكنــه أديــن بعدهــا فــي المحكمة 
ذكــرت  مــا  بحســب  الغربيــة،  العليــا 
وُســجلت  لألنبــاء.  “رويتــرز”  وكالــة 
العــام  الدنمــارك  فــي  وقائــع مشــابهة 
الماضــي، ما يعكس إلى حد ما تراجع 
ثقــة المواطنيــن فــي طريقــة تعامــل 

الحكومة مع األزمة الصحية.

أطفال يقتلون أمهم 
عن طريق الخطأ

بسبب سعلة.. السجن 
4 شهور لدنماركي

أوقف عشــرات المحتجين في إسبانيا إثر 
تجــدد التظاهــرات العنيفــة فــي برشــلونة 
مغــن  ســجن  خلفيــة  علــى  أخــرى  ومــدن 
للــراب أديــن بإهانــة المؤسســة  كاتالونــي 
الملكيــة وقوات األمن. وبدأت التظاهرات 
مســاء الثالثاء في إقليم كاتالونيا )شــمال 
شــرق( إثــر اعتقــال بابلو هاســل )32 عاًما( 
بعــد تحصنــه االثنيــن فــي جامعــة ليريــدا 
فــي محاولــة لمنــع توقيفــه.  وحكــم علــى 
خلفيــة  علــى  أشــهر   9 بالســجن  المغنــي 

تغريدات شتم فيها قوات األمن اإلسبانية 
والمؤسســة الملكيــة. وأوقــف فــي مدريــد 
19 شــخًصا بعد أعمال العنف التي أصيب 
أمــن،  عنصــر  و35  متظاهــًرا   55 خاللهــا 
الشــرطة  نشــرتها  حصيلــة  أحــدث  وفــق 
أمــس الخميــس. وكان مئــات المتظاهرين 
وســط  ســول  ديــل  بويرتــا  فــي  تجمعــوا 
العاصمــة فــي ظــل انتشــار أمنــي مكثــف، 
رافعين الفتات كتب عليها “كفى رقابة” و 

”الحرية” لبابلو هاسل.

تظاهرات في إسبانيا على خلفية سجن مغني راب

من أسبوع الموضة في نيويورك )أ ف ب(
رفض مغني الراب بابلو هاسل تسليم نفسه للشرطة لقضاء عقوبته، ما اُعتبر تحديا للسلطات. 

حــازت المفاجــأة التــي أعلنــت عنهــا 
ووريثــة  األميركيــة  المليارديــرة 
سلســلة فنــادق “هيلتــون” العالميــة، 
باريــس هيلتــون، فــي عيــد ميالدها 
الـــ 40، علــى إعجــاب المالييــن مــن 
يــوم  هيلتــون،  وأعلنــت  معجبيهــا. 
األربعــاء، عــن خطبتهــا علــى رجــل 
األعمــال، كارتــر ريــوم، فــي منشــور 
لها عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

وذلك في نفس يوم عيد ميالدها.
وأشــارت هيلتــون على موقعها على 
اإلنترنــت إلــى أن طلب الــزواج منها 

هو “كل ما حلمت به”.
وريــوم  أنهــا  لمعجبيهــا  وأضافــت 
قامــا بجولــة قبــل تناولهمــا العشــاء 

علــى الشــاطئ، قبل أن يســقط على 
ركبتــه ليطلب منهــا الزواج. وتابعت 
أن عــرض الزواج أعقبــه احتفال مع 

أسرتها وأصدقائها المقربين.
وأكــدت أنهــا ال ترغب في قضاء كل 

عمرها سوى مع كارتر ريوم.
وشــاركت باريس هيلتــون معجبيها 
الرســمي علــى موقــع  عبــر حســابها 
االجتماعــي  للتواصــل  “إنســتغرام” 
يــوم  مــن  خطيبهــا  مــع  لهــا  صــورا 
الخطوبــة وهمــا يرتديــان المالبــس 
البيضــاء، والتــي حــازت علــى أكثــر 

من 4 ماليين إعجاب.
هيلتــون  باريــس  عالقــة  وبــدأت 

وكارتر ريوم، العام 2019.

باريس هيلتون تخطف ماليين اإلعجابات

فــي  تلفزيونــي  مراســل  تعــرض 
اإلكــوادور للحظة مرعبــة، بعدما 
لســرقة  بالســالح  لــص  هــدده 
هاتفــه، بينما كان في بث مباشــر 
أمــام الكاميــرا. وذكــرت صحيفة 
“ديلي ميل” البريطانية أن دييغو 

أوردينــوال، المراســل الرياضــي لـــ ”DIRECTV”، كان في بث مباشــر مــن خارج ملعب 
مونومينتــال فــي مدينــة غواياكيــل، قبل أن يفاجئه لص بمســدس في يده. وشــارك 
المراســل لقطــات مــن الهجــوم على حســابه فــي تويتر، يــوم 12 فبرايــر، وعلق عليه 
بالقــول “ال يمكننــا حتــى العمــل فــي هــدوء. حــدث هــذا فــي الســاعة 1 ظهــرا”. وفي 
مقطــع الفيديــو، يظهــر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشــهر المســدس في وجه 
المراســل والمصــور، ويقــول “هاتفك.. اعطينــي هاتفك”. بعدها، انتــزع اللص الهاتف 
من المصور والذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.  وتعهدت الشرطة 

اإلكوادورية بمعرفة هوية السارق، وتعقبه من أجل اعتقاله.
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