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المنامة - بنا

تنفيــذًا للتوجيهــات الملكيــة الســامية بإطالق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاســات جائحــة كورونا حفاظًا 
علــى جهــود التنميــة المســتدامة، ومتابعــة وتكليــف صاحب الســمو الملكي ولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء للجهات 
المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ التوجيهــات الملكية الســامية بوضع الحلول المناســبة لدعم القطاعــات المتأثرة من تداعيات 
الجائحة، قرر مجلس الوزراء تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية واالقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية 

بدءًا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021.

ورأس ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد 

أمس عن ُبعد.
وشـــملت المبـــادرات التكفل بدفـــع رواتب 
البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم في شـــركات 
القطـــاع الخـــاص العاملـــة فـــي القطاعـــات 
المتضـــررة مـــن خـــال صنـــدوق التأميـــن 
ضـــد التعطـــل لمـــدة 3 أشـــهر بنســـبة 100 
% للشـــهر األول و50 % للشـــهرين الثاني 
المتضـــررة  الشـــركات  وإعفـــاء  والثالـــث، 

نتيجـــة تداعيات جائحـــة فيروس كورونا 
مـــن دفـــع رســـوم البلديـــة لمـــدة 3 أشـــهر، 
وإعفاء المنشـــآت والمرافق السياحية من 
دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر، وتمديد 

لدعـــم  تمكيـــن  العمـــل  صنـــدوق  برنامـــج 
اســـتمرارية األعمـــال للشـــركات المتضررة 
نتيجـــة تداعيات جائحـــة فيروس كورونا 
المســـتأجرين  وإعفـــاء  أشـــهر،   3 لمـــدة 
والشـــركات  للحكومـــة  التابعـــة  لألمـــاك 
الحكومية من اإليجارات الشهرية لمدة 3 
أشـــهر، وإعفاء الشركات المتضررة نتيجة 
تداعيـــات جائحـــة فيـــروس كورونـــا مـــن 
دفع رســـوم تجديد الســـجل التجاري لعام 
2021، وإعادة فتح باب الطلبات لصندوق 
الشـــركات  علـــى  التركيـــز  مـــع  الســـيولة 

الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تقرر...دفع رواتب البحرينيين المؤمنين في الخاص

تنفيًذا للتوجيهات الملكية... إطالق حزمة لـ 3 أشهر دعًما للقطاعات المتأثرة
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سوزا: تحضيرات اعتيادية.. ورغبة في الفوز“إدامة”: إعفاء اإليجارات بدًءا من يونيو
أكدت شركة البحرين لالستثمار  «

العقاري )إدامة( التزامها بقرارات 
مجلس الوزراء بتمديد عدد من 

مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية 
واالقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية 
بدًءا من يونيو 2021 إلى أغسطس 

.2021

أكد المدرب البرتغالي لمنتخبنا  «
الوطني األول لكرة القدم هيليو 

سوزا أن تحضيرات المنتخب 
للمباراة أمام هونغ كونغ سارت 
اعتيادية، مشيًرا إلى رغبة الفوز 

لدى المنتخب نحو الوصول إلى 
النقطة 15.

تشـــاطر البحرينيـــون أخيـــرا، الحـــزن 
لعائلـــة  األليـــم  للمصـــاب  والوجـــع 
الرويعـــي الكريمة، بوفـــاة 5 أفراد من 
أفرادهـــا في فتـــرة متقاربـــة أوجدت 
لـــدى  حالـــة مـــن الصدمـــة والذهـــول 

الجميع.
وتوفـــي زوج إحـــدى البنـــات متأثـــرًا 
الحقـــا  افتـــرس  الـــذي  بالفيـــروس، 
الشـــقيقَتين مريـــم وحنـــان الرويعي، 
خاطفـــة  وبســـرعة  المـــوت  ليخطـــف 
والـــدة الشـــقيقتين الراحلتيـــن ثاجبة 
األنصاري بالسبب ذاته. وبعدها بأيام 
معدودة، توفيت شـــقيقتهما الصغرى 
رقية الرويعي في المستشفى متأثرة 
بمضاعفـــات فايروس كورونا الذي لم 
يمهلها طوياً، لتلتحق بركب األســـرة 

بألم كبير.
الجلـــل،  المصـــاب  مغـــردون  ونعـــى 
داعيـــن المولـــى عـــز وجـــل أن يتقبـــل 

المرحومين بواسع رحمته.

البحرين تودع 
بحزن 5 أفراد  

من عائلة واحدة

)04(

14

9 ماليين دينار أليٍد عاملة بـ “المالحة الجوية”
فتح مجلس المناقصات والمزايدات  «

أمس مناقصة لوزارة المواصالت 
واالتصاالت لتزويد أيد عاملة لخدمات 

المالحة الجوية بشؤون الطيران 
المدني، تنافست عليها 3 شركات 
وكان أقل عطاء بنحو 9.2 مليون 

دينار لـ “سيركو اي ايه ال” المحدودة.

“^” تنشر أبرز مالمح برنامج اإلسكان ألصحاب الطلبات القديمة

توزيع أراض بمختلف المحافظات... والمستفيد يتكفل بالبناء

تحدثــت مصــادر لصحيفــة “البالد” عن مالمح البرنامج الجديد الذي تعكف وزارة اإلســكان على تنفيذه 
من أجل التوســع في تقديم الخدمات اإلســكانية، ومن بين ذلك توفير أراض )قســائم سكنية( ألصحاب 

الطلبات القديمة الذين يفوق دخلهم الشهري عن 800 دينار.

وقالـــت المصادر إن العقد الموقع 
الـــوزارة وصاحـــب الطلـــب  بيـــن 
اإلســـكاني يتضمـــن التزامـــا مـــن 
األخير بشـــأن الشـــروع فـــي بناء 
فـــي  األرض  علـــى  العمـــر  بيـــت 
غضـــون 3 ســـنوات كحـــد أدنـــى 
وبحيـــث ينتهـــي مـــن البنـــاء في 

السنة السابعة كحد أقصى.
وأشارت المصادر إلى أن صاحب 
ســـيتكفل  اإلســـكاني  الطلـــب 
بتأميـــن التمويل المناســـب لبناء 

بيت العمر عبر البنك.
مـــن  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
مواقـــع  أن  البرنامـــج  ميـــزات 
األراضـــي متنوعـــة وبمحافظات 
عديـــدة وبمـــا يســـتوعب رغبات 

متنوعـــة مـــن أصحـــاب الطلبـــات 
أن  المصـــادر  وذكـــرت  القديمـــة. 
إتاحـــة الخيار ينســـجم مع طلب 

الخصـــوص  بهـــذا  ســـابق  نيابـــي 
الســـكن  تأميـــن  نحـــو  يصـــب 

المناسب بخيارات عديدة.

إبراهيم النهام إبراهيم النهام



تمديد برنامج 
“تمكين”... وإعادة 

فتح باب الطلبات 
لصندوق السيولة

تبادل المعلومات 
المتعلقة بغسل 
األموال وتمويل 

اإلرهاب مع افغانستان

االعتراف المتبادل 
بشهادات التطعيم 

والتعافي من 
الفيروس مع “سيشل”

سجل مركزي 
للمعاهدات 

واالتفاقيات ومذكرات 
التفاهم السارية  

 التقدير الملكي 
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سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئ نفتالي 
بينيت ويائير البيد 

بالحكومة اإلسرائيلية

ــوزراء  الـ رئــيــس  العهد  ــي  ول بعث 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
ويائير  بينيت،  نفتالي  إلى  تهنئة 
الحكومة  تشكيل  بمناسبة  البيد 
اإلســرائــيــلــيــة،  أعــــرب فــيــهــا عن 
خالص تمنياته للحكومة المشكلة 
الــتــوفــيــق فـــي مــهــامــهــا بــمــا يــعــزز 
مــن ركــائــز الــتــنــمــيــة واالســتــقــرار 

والسالم بالمنطقة والعالم.

المنامة - بنا

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 
الــذي عقــد أمــس عــن ُبعد. في مســتهل االجتماع، أشــاد مجلس الــوزراء بالتقدير الملكي الســامي من عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب الســمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يشــكله 
مــن دعــٍم وإســناد، ومنطلقــًا لمزيــد من البذل والعطــاء تنفيذًا للتطلعات الملكية الســامية لتحقيق األمن الصحي للوطــن والحفاظ على صحة 
وســالمة المواطنيــن والمقيميــن، وتوجيهــات جاللته بإطالق الحزمة المالية واالقتصادية للتعامل مع آثار االنعكاســات االقتصادية للجائحة 

التي يواجهها العالم.

واطلـــع المجلـــس علـــى آخـــر التطـــورات بخصوص 
الفيروس المتحور “دلتا” األشـــد خطورًة وانتشـــارًا، 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أهميـــة  علـــى  شـــدد  حيـــث 
التطعيـــم  علـــى  اإلقبـــال  زيـــادة  مـــع  االحترازيـــة 
والجرعـــات المنشـــطة منـــه فـــي وقتهـــا المحدد من 
قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
بعـــد ذلـــك، رحـــب مجلـــس الـــوزراء باعتمـــاد تقرير 
المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غســـل 
األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب، وفـــي تنفيـــذ المعايير 
الدوليـــة خـــالل اجتمـــاع مجموعـــة العمـــل المالـــي 
MENA� (لدول الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 

FATF(، والـــذي يعكـــس الثقـــة الدوليـــة فـــي جهود 
مملكـــة البحريـــن فـــي هذا الجانـــب، مشـــيدًا بالدور 
الذي اضطلعت به لجنة محاربة التطرف ومكافحة 
اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، والجهات المعنية 

في هذا الشأن.
 بعدهـــا رحـــب المجلـــس باعتمـــاد منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة “المنامـــة مدينـــة صحيـــة 2021”، والـــذي 
يعكس التقديـــر الدولي للخطط والبرامج والجهود 
الحكوميـــة المبذولة في مجـــاالت الصحة والتنمية 
االجتماعية، مؤكـــدًا المجلس على مواصلة الجهود 
والبرامـــج التـــي تهدف إلى توســـيع دائـــرة األماكن 

المعززة للصحة بالمملكة.
 ثم هنـــأ مجلس الوزراء دولة اإلمـــارات العربية 
وشـــعبًا  وحكومـــًة  رئيســـًا  الشـــقيقة  المتحـــدة 
بمناســـبة انتخـــاب اإلمـــارات عضـــًوا غيـــر دائـــم 
بمجلـــس األمـــن الدولـــي التابـــع لألمـــم المتحدة 
للفتـــرة مـــن 2023�2022، والـــذي يعكس تقدير 
المجتمـــع الدولـــي إلســـهاماتها في تعزيـــز األمن 

واالستقرار العالمي.

القرارات

 بعدهـــا نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعـــات المدرجة 
على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. تنفيـــذًا للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بإطـــالق 
حزمـــة ماليـــة واقتصاديـــة للتعامـــل مع انعكاســـات 
التنميـــة  جهـــود  علـــى  حفاظـــًا  كورونـــا  جائحـــة 
الســـمو  صاحـــب  وتكليـــف  ومتابعـــة  المســـتدامة، 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء للجهات 
المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الســـامية 
بوضـــع الحلول المناســـبة لدعم القطاعـــات المتأثرة 
مـــن تداعيـــات الجائحـــة، فقد تقرر تمديـــد عدد من 
مبـــادرات الدعم ضمن الحزمة المالية واالقتصادية 
لمـــدة 3 أشـــهر إضافية بـــدءًا من يونيـــو 2021 إلى 

أغسطس 2021 وهي كالتالي:

- التكفـــل بدفـــع رواتب البحرينييـــن المؤمن عليهم 
في شـــركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات 
المتضـــررة من خالل صنـــدوق التأمين ضد التعطل 
لمـــدة 3 أشـــهر بنســـبة %100 للشـــهر األول و50% 

للشهرين الثاني والثالث.

تداعيـــات  نتيجـــة  المتضـــررة  الشـــركات  إعفـــاء   -
جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 

3 أشهر.

- إعفـــاء المنشـــآت والمرافـــق الســـياحية مـــن دفـــع 
رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.

- تمديـــد برنامـــج صنـــدوق العمـــل تمكيـــن لدعـــم 
اســـتمرارية األعمـــال للشـــركات المتضـــررة نتيجـــة 

تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر.

- اعفـــاء المســـتأجرين لألمـــالك التابعـــة للحكومـــة 
والشـــركات الحكومية من االيجارات الشهرية لمدة 

3 أشهر. 

تداعيـــات  نتيجـــة  المتضـــررة  الشـــركات  إعفـــاء   -
جائحـــة فيـــروس كورونـــا من دفـــع رســـوم تجديد 

السجل التجاري لعام 2021.

- إعـــادة فتـــح باب الطلبـــات لصندوق الســـيولة مع 
التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 وذلـــك بعـــد االطالع على مذكـــرة اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي بهذا 

الشأن.

 2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة 
والبنية التحتية بشـــأن الدليل الموحد إلدارة المواد 
الكيميائيـــة الخطـــرة فـــي مملكـــة البحريـــن والـــذي 
تـــم اعتماده بحســـب النظام الموحـــد بدول مجلس 
التعـــاون لهـــذا الشـــأن، والـــذي يهـــدف للتأكـــد مـــن 
التعامل الســـليم مع المواد الكيميائية الخطرة ذات 
الخـــواص التفاعليـــة وتوحيـــد إجـــراءات نقلها بين 

الوزارات والجهات الحكومية الرقابية.

 3. مذكرة وزير الداخلية بشـــأن التعاون في مجال 
تبـــادل المعلومـــات المالية المتعلقة بغســـل األموال 
والجرائـــم األصليـــة المرتبطة به وتمويـــل اإلرهاب 
البحريـــن  بمملكـــة  الماليـــة  التحريـــات  إدارة  بيـــن 
والوحدة األفغانستانية، والتي تهدف لجمع وإعداد 

وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الجانب.

 4. مذكـــرة وزيـــر الخارجية بشـــأن طلـــب الموافقة 
علـــى مذكرة التفاهـــم بين حكومة مملكـــة البحرين 
االعتـــراف  بشـــأن  سيشـــل  جمهوريـــة  وحكومـــة 
المتبادل بشـــهادات التطعيم والتعافي من فيروس 
كورونـــا )COVID�19(، والتـــي تهـــدف إلى تســـهيل 
إجراءات تنقل المواطنيـــن والمقيمين بين البلدين 

بما يضمن صحة وسالمة الجميع.

 5. مذكـــرة وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني بشـــأن 
اتفاقيـــة نظـــام ربـــط أنظمـــة المدفوعـــات بين دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، والتـــي 
جـــاءت اســـتنادًا لقـــرار المجلس األعلـــى في دورته 
التحويـــل  لضمـــان  وتهـــدف  واألربعيـــن،  الحاديـــة 
السريع والموحد واآلمن للمدفوعات المالية وتعزيز 

التجارة الثنائية بين دول المجلس.

 6. مذكـــرة وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني بشـــأن 
مشـــاركة مملكة البحرين فـــي مبادرة صندوق النقد 
الدولي بتقديم المساعدات االنمائية إلى جمهورية 
الســـودان، والتـــي تســـتهدف الحد مـــن الفقر ودعم 
التنميـــة  تحديـــات  ومعالجـــات  المســـتدام  النمـــو 

بالسودان.

القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة   7. مذكـــرة 
 10 علـــى  الحكومـــة  ردود  بشـــأن  والتشـــريعية 

اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
 بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكـــرة وزيـــر الخارجيـــة بشـــأن تنفيـــذ قـــراري 
مجلس الوزراء بإنشـــاء ســـجل مركـــزي للمعاهدات 
بيـــن  الســـارية  التفاهـــم  ومذكـــرات  واالتفاقيـــات 
مملكة البحرين وجميع الـــدول والمنظمات الدولية 
الـــوزارات  الـــوزراء  مجلـــس  وكلـــف  واإلقليميـــة، 
والجهـــات المعنيـــة بتحديـــث معلوماتهـــا الخاصـــة 
بتنفيـــذ االتفاقيـــات ومذكرات التفاهم في الســـجل 

المركزي لالتفاقيات.

مجلــس الــوزراء يقــرر إعفــاء الشــركات والمنشــآت مــن دفــع الرســوم البلدية والســياحية

التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاعات المتضررة 3 أشهر

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 يونيو 2021:

اإلشادة بالتقدير الملكي السامي من عاهل 
البالد المفدى حفظه الله ورعاه للجهود 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا بقيادة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه الله، وما يشكله من دعٍم 
وإسناد، ومنطلقًا لمزيد من البذل والعطاء .

التشديد على أهمية االلتزام باإلجراءات 
االحترازية مع زيادة اإلقبال على التطعيم 

والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد 
من قبل الفريق الوطني الطبي بما يضمن 

الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

الترحيب باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة 
البحرين في مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وفي تنفيذ المعايير الدولية خالل 
اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق 

.(MENAFATF) األوسط وشمال إفريقيا

الترحيب باعتماد منظمة الصحة العالمية 
"المنامة مدينة صحية 2021"، والذي يعكس 

التقدير الدولي للخطط والبرامج والجهود  
الحكومية المبذولة في مجاالت الصحة 

والتنمية االجتماعية.

تهنئة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة رئيسًا وحكومًة وشعبًا بمناسبة 
انتخاب اإلمارات عضًوا غير دائم بمجلس 

األمن الدولي التابع لألمم المتحدة للفترة 
من 2023-2022 .

قراري مجلس الوزراء بإنشاء سجل مركزي للمعاهدات 
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم السارية بين مملكة البحرين 

وجميع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية.

ــة للتعامــل مــع انعكاســات جائحــة  ــة واقتصادي ــة الســامية بإطــالق حزمــة مالي ــذًا للتوجيهــات الملكي تنفي
كورونــا حفاظــًا علــى جهــود التنميــة المســتدامة، ومتابعــة وتكليــف صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء للجهــات المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ التوجيهــات الملكيــة الســامية بوضــع الحلــول 
المناســبة لدعــم القطاعــات المتأثــرة مــن تداعيــات الجائحــة، فقــد تقــرر تمديــد عــدد مــن مبــادرات الدعــم 
ضمــن الحزمــة الماليــة واالقتصاديــة لمــدة 3 أشــهر إضافيــة بــدءًا مــن يونيــو 2021 إلــى أغســطس 

. 2021

الدليل الموحد إلدارة المواد الكيميائية 
الخطرة في مملكة البحرين والذي تم 
اعتماده بحسب النظام الموحد بدول 

مجلس التعاون لهذا الشأن.

التعاون في مجال تبادل المعلومات 
المالية المتعلقة بغسل األموال والجرائم 

األصلية المرتبطة به وتمويل اإلرهاب بين 
إدارة التحريات المالية بمملكة البحرين 

والوحدة األفغانستانية.

مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة 
البحرين وحكومة جمهورية سيشل 

بشأن االعتراف المتبادل بشهادات 
التطعيم والتعافي من فيروس كورونا 

.(COVID-19)

اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

والتي جاءت استنادًا لقرار المجلس 
األعلى في دورته الحادية واألربعين.

مشاركة مملكة البحرين في مبادرة 
صندوق النقد الدولي بتقديم 

المساعدات االنمائية إلى جمهورية 
السودان.

ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة 
مقدمة من مجلس النواب.



استقبل  قائد خفر السواحل اللواء ركن 
بحـــري عالء عبـــدهللا ســـيادي، بحضور 
لشـــؤون  العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد 
منطقـــة  قائـــد  والتدريـــب،  العمليـــات 
الســـواحل  لخفـــر  التابعـــة  األطلســـي 

االميركي االدميرال ستيفن بولين.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب قائـــد خفـــر 
األطلســـي  منطقـــة  بقائـــد  الســـواحل 
التابعة لخفر السواحل االميركي، حيث 
تـــم مناقشـــة أوجـــه التعاون والتنســـيق 

بيـــن الطرفين في عدد مـــن األمور ذات 
االهتمام المشـــترك وخاصـــة في مجال 
التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة 
بدعمهـــا وتعزيزهـــا. وفي ختـــام اللقاء، 
قام قائد منطقة األطلســـي التابعة لخفر 
الســـواحل االميركـــي بجولـــة فـــي مركز 
العمليـــات البحرية، واســـتمع إلى إيجاز 
حـــول طبيعة عمـــل المركـــز والخدمات 
التي يقدمهـــا للمواطنين والمقيمين من 

مرتادي البحر.

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

تعاون بين خفر السواحل البحريني ونظيره األميركي

أشـــاد وزير اإلعالم علي الرميحي 
بقـــرار المملكـــة العربية الســـعودية 
باقتصـــار فريضة الحـــج لهذا العام 
على مواطني المملكة والمقيمين. 
النهـــج  يعكـــس  قـــرار  إنـــه  وقـــال 
اإلنســـاني الحكيم لخادم الحرمين 
الشـــريفين وولـــي العهـــد بالمملكة 
فـــي تحقيـــق  الســـعودية  العربيـــة 
اإلســـالمية  الشـــريعة  مقاصـــد 
باستمرار أداء الفريضة مع الحفاظ 

على أمن وسالمة الحجاج.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم فـــي تصريح 
الســـعودية  )عـــكاظ(  لصحيفـــة 
البحريـــن  مملكـــة  ودعـــم  تأييـــد 
الدائـــم للشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة 
العربية الســـعودية فـــي ما تتخذه 
مـــن قـــرارات وإجـــراءات لضمـــان 
أداء مناســـك الحـــج فـــي أجـــواء 

آمنة تضمـــن الطمأنينة والســـالمة 
للحجاج في ظل ما يشـــهده العالم 
أجمع من استمرار تطورات جائحة 
فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد 
19( وتحوراته الجديدة، الفتا إلى 

أن المملكـــة اتخذت القرار الحكيم 
لضمـــان أمن وســـالمة حجاج بيت 

هللا الحرام.
بالشـــكر  اإلعـــالم  وزيـــر  وتوجـــه 
والتقديـــر إلـــى الســـعودية وجميع 
أجهزتهـــا المعنيـــة والعامليـــن فـــي 
وجميـــع  والعمـــرة  الحـــج  وزارة 
الكـــوادر األمنيـــة والصحيـــة علـــى 
اإلجـــراء االحتـــرازي الـــذي يحفظ 
أمـــن وســـالمة ضيـــوف الرحمـــن، 
منوهـــا بمـــا تقدمـــه المملكـــة مـــن 
كريمـــة  ورعايـــة  جليلـــة  خدمـــات 
دائمة للحجـــاج والمعتمرين وزوار 
الحرميـــن الشـــريفين علـــى جميـــع 
أداء  مـــن  يمكنهـــم  بمـــا  األصعـــدة 
فـــي  وســـهولة  بيســـر  مناســـكهم 

أجواء آمنة ومطمئنة.

وزير اإلعالم

الرميحـــي: البحريـــن تؤيـــد وتدعـــم قـــرارات الشـــقيقة
رؤية سعودية حكيمة لضمان سالمة الحجاج

المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
اإلرهابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  قيـــام 
المدعومـــة مـــن إيران بإطـــالق طائرة 
مدينـــة  باتجـــاه  مفخخـــة  مســـيرة 
خميس مشـــيط في المملكـــة العربية 
الســـعودية الشقيقة، في عمل إرهابي 
جبـــان يعكس إصرارهـــا على تعريض 

أمن وسالمة المدنيين للخطر.
وقـــوف  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكـــة البحرين في صـــف واحد إلى 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  جانـــب 
الشـــقيقة ضـــد كل مـــن يحـــاول النيل 
مشـــيدة  واســـتقرارها،  أمنهـــا  مـــن 
بكفـــاءة قوات تحالف دعم الشـــرعية 
فـــي اليمن التي تمكنـــت من اعتراض 
وتدمير الطائرة، مشددة على ضرورة 
إجـــراءات  الدولـــي  المجتمـــع  اتخـــاذ 
رادعـــة تجاه هـــذه الجماعة اإلرهابية 
التي تهدد األمن والسلم في المنطقة.

البحرين تدين استهداف 
الحوثيين للمدنيين بالسعودية

“األعلى للمرأة” يواصل تنفيذ “البحرين بخير بعزمكم”
ــي الــحــالــي ــح ــص ــائـــل لــلــتــكــيــف مـــع الـــوضـــع ال يــتــضــمــن بـــث رسـ

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للمرأة عـــن البدء 
بمرحلة جديـــدة من مراحل تنفيذ برنامج 
“البحريـــن بخيـــر بعزمكـــم” الـــذي يتضمن 
سلســـلة متنوعة من البرامج والنشـــاطات 
المســـتمرة  المجلـــس  جهـــود  ســـياق  فـــي 
األســـري  االســـتقرار  مســـتويات  لتعزيـــز 
واالجتماعـــي في مملكـــة البحرين، وإبراز 
الدور الـــذي تنهض به المرأة نحو أســـرتها 
وخدمة وطنها فـــي جميع المجاالت وفي 
العـــام  مختلـــف الظروف.وبينـــت األميـــن 
المرحلـــة  أن  األنصـــاري  هالـــة  للمجلـــس 
الثانيـــة مـــن البرنامـــج تأتـــي متفاعلـــة مع 
مســـتجدات التعامل مع األزمـــة الصحية، 
ومـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن رفـــع لمســـتويات 
الحـــذر وااللتـــزام عبـــر التفاعل المســـؤول 
مع ما تشـــهده البحريـــن من تحديات على 
صعيـــد مواجهـــة فيـــروس كوفيـــد19-، إذ 

أوضحـــت األنصـــاري أن البرنامـــج يمثـــل 
أحد أوجه مساندة المجلس األعلى للمرأة 
لجهـــود الفريق الوطنـــي لمكافحة جائحة 
كوفيد19-، بما يشـــتمل عليه البرنامج من 
باقـــة واســـعة مـــن النشـــاطات والخدمات 
االستشـــارية التـــي يواصـــل المجلـــس في 

تقديمها كامتداد لحملة “متكاتفين.. ألجل 
ســـالمة البحريـــن”، التي تـــم تنفيذها منذ 
البدايات األولى لألزمة الصحية والهادفة 
إلـــى مســـاندة األســـرة البحرينيـــة والتأكد 
التحفيزيـــة  الحـــزم  مـــن  اســـتفادتها  مـــن 
التـــي أتاحتهـــا الدولة لهذا الغـــرض وعلى 
اختالف مجاالتها.وأشارت إلى أن ما يميز 
النســـخة الجديـــدة مـــن البرنامـــج تركيزه 
علـــى قصص لم تـــرَو لنســـاء البحرين في 
ميادين العمل في مواجهة الجائحة، وهن 

مســـتمرات بإظهار أعلى درجـــات االلتزام 
بحســـب  المســـؤولية  وتحمـــل  والتفانـــي 
مـــا يمليـــه عليهـــن الواجـــب الوطنـــي. كما 
يتضمـــن البرنامـــج بـــث رســـائل ونصائـــح 
وتنظيم حوارات ولقاءات بهدف التوعية 
والتثقيـــف للتعايـــش والتكّيـــف مع الوضع 
الصحي الحالي، والذي يتطلب من األسرة 
البحرينيـــة أقصى درجـــات االلتزام وأخذ 
الحيطـــة والحـــذر لتجـــاوز هـــذه الظروف 
االســـتثنائية ومـــا لذلـــك مـــن دور محوري 

وأساسي في تحقيق انحسار الفيروس.
ويأتـــي البرنامـــج الخـــاص للمجلـــس فـــي 
إطـــار تنفيذ الخطة االســـتراتيجية لتنفيذ 
الخطـــة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
)2022-2021( التـــي أعلنـــت عنهـــا األمين 
العام للمجلس األعلى للمرأة بداية الشـــهر 

في إيجاز صحافي.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - وزارة الداخلية

سلم رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة بتسليم شركة نستله 
البحريـــن التجارية شـــهادة المشـــغل االقتصادي المعتمد نظير اســـتيفائها 
متطلبـــات البرنامـــج التـــي تتضمـــن االلتـــزام بالحـــد األعلـــى مـــن شـــروط 
ومعاييـــر تتعلق باإلجراءات واألنظمة الجمركية واألنشـــطة ذات العالقة 
والتـــي ُأدرجـــت فـــي دليل برنامـــج المشـــغل االقتصادي المعتمد لشـــؤون 
الجمارك.وأشـــار رئيـــس الجمـــارك إلـــى أن المشـــغل االقتصـــادي يعد أحد 
األطراف المشـــاركة فـــي الحركة التجارية الدولية بمـــا يتوافق مع أنظمة 
الجمارك العالمية أو بما يعادلها من معايير تأمين سلسة اإلمداد والتزويد 
المقررة، حيث يضم المشغل االقتصادي كال من المستوردين، المصدرين، 
المصنعين، الوسطاء، شركات النقل، الموانئ، المطارات، مشغلي الموانئ، 
المســـتودعات، الموزعيـــن. وأكدت جميع الشـــركات الراغبة في الحصول 
على شـــهادة المشـــغل االقتصـــادي المعتمد االطالع على الموقع الرســـمي 

.)www.bahraincustoms.gov.bh( لشؤون الجمارك

منح “نستله البحرين” شهادة المشغل االقتصادي

المنامة - وزارة الخارجية

تـــرأس وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
الصياغـــة  لجنـــة  اجتمـــاع  خليفـــة،  آل 
للتحضير للدورة 148 للمجلس الوزاري 
لمجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، 
الـــذي عقـــد عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي 
المرئي، بحضور ممثلي الدول األعضاء 
األميـــن  ومشـــاركة  التعـــاون،  بمجلـــس 
السياســـية  للشـــؤون  المســـاعد  العـــام 
والمفاوضـــات باألمانـــة العامـــة لمجلس 
التعاون. وألقى الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة، كلمة رحب فيها بالمشاركين، 
مؤكـــدا أهميـــة الـــدور الـــذي تضطلـــع به 
اللجنة، لدعم المسيرة المباركة لمجلس 
التعاون، والمســـاهمة فـــي تطوير العمل 
الخليجـــي المشـــترك، فـــي إطـــار بلـــورة 
تحفـــظ  للمجلـــس،  موحـــدة  سياســـة 

مصالحـــه ومكتســـباته، وتلبـــي تطلعات 
وطموحات مواطني الدول األعضاء.

وناقشـــت لجنـــة الصياغـــة مشـــروعات 
القرارات والتوصيات التي سيتم بحثها 
مـــن قبـــل وزراء خارجيـــة دول مجلس 
التعـــاون، خالل اجتماعهم يوم األربعاء 
المقبـــل في مقـــر األمانة العامـــة بمدينة 

الرياض.

بلورة سياسة خليجية موحدة
المشير: قوة الدفاع الحصن المنيع عن حياض الوطن

ــوى الــجــهــوزيــة بـــســـواعـــد رجـــالـــهـــا الــمــخــلــصــيــن ــت ــس ــع م ــ رف

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين في القيادة العامة صاحب 
المعالي المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة أمـــس االثنين، 
عـــددا مـــن كبـــار ضبـــاط قـــوة دفاع 
هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور  البحريـــن، 
األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي.
 وفي بداية اللقاء رّحب القائد العام 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن بكبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.
 وأكد أن قوة دفاع البحرين ماضية 
فـــي  المخلصيـــن  رجالهـــا  بســـواعد 
تنفيـــذ التوجيهات الســـديدة لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفة، لرفع مستوى 
الجهوزيـــة القتالية واالســـتعدادات 
أعلـــى  وفـــق  الالزمـــة  اإلداريـــة 
لمواكبـــة  المنشـــودة  المســـتويات 
مـــا توفـــره قـــوة دفـــاع البحرين من 
السالح المتطور الحديث وما تهّيئه 

مـــن برامـــج متقدمـــة فـــي اإلعـــداد 
والتدريب من أجل تحقيق التكامل 
العســـكري، في مختلـــف منظوماتها 
القتاليـــة وتنميتهـــا وتطويرها وفق 
أعلـــى أســـس التخطيـــط والتنظيم 

المتقدمة.

أســـلحة  أن  المشـــير  وأوضـــح   
ووحدات قوة دفاع البحرين تســـير 
وفـــق برامـــج وخطـــط قائمـــة علـــى 
اســـتراتيجيات مدروســـة، للوصول 
إلى أعلى درجات الجهوزية القتالية 
المطلوبة لتنفيذ المهام المناطة بهم 
على أكمل وجـــه، لتظل قوة الدفاع 

الحصن المنيع عن حياض الوطن.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمد 
سعد، ومساعد رئيس هيئة األركان 
للقوى البشـــرية اللواء الركن الشيخ 
علي بن راشـــد آل خليفة، ومســـاعد 
رئيس هيئة األركان للعمليات اللواء 
الركـــن غانم إبراهيم الفضالة، وعدد 
من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

“المؤسـسـة الملكيــة” تطلــق برنامــج النشـــاط الصيفــي
أطلقت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية برنامجها للنشاط الصيفي 
ألســـرها للعام 2021 عـــن بعد، وذلك 
تماشـــيا مـــع اإلجـــراءات االحترازية 
لجائحـــة “كوفيـــد 19”، حيـــث عملت 
المؤسســـة علـــى مواءمـــة محتـــوى 
البرنامـــج هـــذا العـــام بمـــا يتناســـب 
مع تلـــك اإلجـــراءات، ووفَّرت جميع 
متطلبات نجاح البرنامج، من ناحية 
ضمان مواءمة مفردات البرنامج مع 
متطلبات التعليم والتدريب عن بعد، 
والبنية التحتية الالزمة، والتأكد من 
إتقان األطفال واألمهات الســـتخدام 
ذات  اإللكترونـــي  التواصـــل  برامـــج 
مـــن  والتأكـــد  ومتابعتهـــم  الصلـــة، 
حصولهم على الفائدة المرجوة.وبين 
األمين العام للمؤسســـة مصطفى الســـيد 

بـــذأن المؤسســـة تحـــرص ســـنويًا علـــى 
إقامـــة النشـــاط الصيفـــي ضمـــن الرعاية 
االجتماعيـــة التـــي تقدمهـــا لألســـر، وأن 
المؤسسة لم تتوقف عن تقديم خدماتها 
للمســـتفيدين منذ بـــدء الجائحة، وتتخذ 
جميـــع االحتـــرازات التي تضمن ســـالمة 
األســـر والتواصـــل معهـــم فـــي مختلـــف 

الجوانب لتقديم أفضل الرعايات لهم.
كما أشار إلى أن المؤسسة تؤمن بأهمية 
أفـــراد  لجميـــع  الخصبـــة  البيئـــة  توفيـــر 
العائلـــة وإكســـابهم العديد مـــن المهارات 
وتطويـــر  الشـــخصية  صقـــل  أجـــل  مـــن 
الذات، حيث يحتـــوي البرنامج الصيفي 
هـــذا العـــام علـــى العديـــد مـــن البرامـــج 
واألنشـــطة لألطفال والشباب واألمهات، 
ويســـتمر مـــدة شـــهرين، ويضـــم دورات 
وورش منوعـــة تـــم اختيارهـــا مـــن قبـــل 
المشاركين من خالل دراسة استطالعية 

لمعرفـــة رغباتهـــم والمجـــاالت المفضلـــة 
لديهـــم. وقال مديـــر إدارة تنمية الموارد 
الخير والمنسق العام للشؤون الحكومية 
والرســـمية الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة إن فكرة النشـــاط الصيفي تقوم 
على مســـابقة تهدف إلى زيـــادة الترابط 
واللحمـــة بين أفراد األســـرة لكي تحصد 
أكبر قدر من النقاط عبر االلتزام واإلبداع 
والتفاعل أثناء النشـــاط الصيفي بحيث 
تكون المســـابقة حافـــزا للعائلـــة للتفاعل 
فيمـــا بينهـــا أوال ثـــم التفاعـــل معنـــا فـــي 

االســـتفادة  للجميـــع  متمنيـــن  النشـــاط، 
والفـــوز بالجائزة األكبر وهـــي أن يكونوا 
إلـــى  باإلضافـــة  وآمنـــة  ســـعيدة  عائلـــة 
اســـتثمارهم للوقـــت فـــي مـــا هـــو نافـــع 
ومفيـــد. ولفـــت إلـــى حـــرص المؤسســـة 
على إثـــراء البرنامج الصيفـــي هذا العام 
بعـــدد مـــن الـــدورات العمليـــة والصحيـــة 
والترفيهية والمسابقات الثقافية، بهدف 
دعم وتطويـــر وبناء شـــخصيات األيتام 
عـــن طريق التدريـــب العملـــي وتدريبهم 
على قيم االبتكار، بإشـــراف متخصصين 

في مجاالت مختلفة.
وأضـــاف “للبرنامـــج الصيفـــي هـــذا العام 
أهميـــة خاصـــة بســـبب التـــزام األطفـــال 
واألمهـــات فـــي منازلهـــم بســـبب جائحة 
كوفيد 19، لذلك وّفرنا لهم هذا البرنامج 
بهدف تشجيعهم على البقاء في المنزل، 
واســـتثمار وقتهـــم بمـــا هو مفيـــد ونافع، 

ومســـاعدتهم في الكشـــف عـــن مواهبهم 
المناســـبة  الفرصـــة  وإتاحـــة  وقدراتهـــم 
أمامهم لتنظيم طرق ووســـائل اســـتثمار 
الوقـــت وتغييـــر نمـــط وتفكيـــر وثقافـــة 
إلـــى تنميـــة الموهبـــة  األطفـــال وصـــوالً 

واإلبداع واالبتكار”.

ونوه إلى أن البرنامج الصيفي لهذا العام 
ليس مجرد أنشـــطة لقضاء وقت الفراغ، 
شـــخصية  تصقـــل  هادفـــة  أنشـــطة  بـــل 
األطفال وتكســـبهم المهـــارات والخبرات 
وتشـــبع حاجاتهم العقليـــة واالجتماعية 
بطريقـــة تربوية ســـليمة تســـهم في بناء 
الشخصية اإليجابية القادرة على تحمل 
االجتماعيـــة  والمشـــاركة  المســـئولية 

الفعالة.
وأكـــد رئيـــس قســـم البرامج واألنشـــطة 
حـــرص  بودالمـــة  عـــالء  بالمؤسســـة 
المؤسســـة على توفير البرامج اإلبداعية 
والتنمويـــة لتطوير المواهـــب والمهارات 
لألطفال وإشباع رغباتهم في حب التعلم 
واالســـتطالع ودعـــم المهـــارات الفرديـــة 
والقدرات اإلبداعية لديهم، واستكشاف 
مواهبهـــم وفقا لمنهج حيوي يتســـم في 

كثير من جوانبه بالمرح والتسلية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية
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قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، بزيـــارة صباح أمـــس، إلى مركز 
الفحـــص اإلضافـــي للفحـــص بالمركبات 
مـــن  بالقـــرب  المحـــرق  محافظـــة  فـــي 
الجامعـــي،  حمـــد  الملـــك  مستشـــفى 
بمناســـبة تدشـــينه كثالث مركـــز إلجراء 
الفحوصـــات مـــن المركبـــات مـــع اإلبقاء 
علـــى المراكز الحالية في مركز البحرين 
الدولـــي للمعـــارض والمؤتمـــرات ونادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل، وذلك 
بحضور عدد من أعضاء الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا وكبار 

المسؤولين في القطاع الصحي.
وأشـــاد بالدعم الالمحـــدود لعاهل البالد 

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، والمتابعة المستمرة من ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، لكل الجهـــود الوطنية والتي 
تمثـــل إطـــار عمـــل يسترشـــد بـــه فريـــق 
البحرين في ســـبيل الحفاظ على صحة 
وســـالمة كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 
بما يســـهم بعـــون من هللا فـــي مضاعفة 
الجهـــود الوطنيـــة للقضاء علـــى جائحة 

فيروس كورونا.
وفـــي هـــذا الصدد، نوه رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة بما تفضل به جاللة الملك 
لـــدى اســـتقباله ســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء من إشـــادة سامية وثقة 
متجددة بجهود الفريق الوطني الطبي، 
مؤكـــدًا أّن جميـــع العاملين فـــي القطاع 
الصحي يشعرون بالفخر واالعتزاز بهذه 

اإلشـــادة التي تمثل وســـام شـــرف كبير، 
كما تمثل مصدر إلهام وحافزًا لمضاعفة 
الجهود المخلصة التي تقوم بها الكوادر 
الصحية ال سيما في الصفوف األمامية.
كما أشـــاد في الوقت ذاته بما تفضل به 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء خـــالل لقاء ســـموه مع 
المســـؤولين وأعضـــاء  كبـــار  مـــن  عـــدد 
الفريق الوطني الطبي، وما أبداه سموه 
حفظـــه هللا مـــن دعـــم راســـخ ومشـــاعر 
فـــي  الوطنـــي  الفريـــق  لجهـــود  نبيلـــة 
مختلـــف الظـــروف وما تضمنتـــه كلمات 
سموه من حرص كبير على تقديم كافة 
أوجه الدعم والمساندة للجهود الهادفة 

لحماية صحة وسالمة الجميع.
وفي تصريح بمناســـبة تدشـــين المركز، 
أشـــار رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
إلى أّن مركـــز الفحص اإلضافي الجديد 

يهـــدف إلـــى رفـــع الطاقـــة االســـتيعابية 
للفحوصات المختبرية لفيروس كورونا 
وتقليـــل أوقـــات االنتظـــار بمـــا يضمـــن 

تعزيز مســـارات التعامـــل المختلفة نحو 
التصـــدي للفيروس، والذي تم تدشـــينه 
وفقـــًا  الفحوصـــات  نطـــاق  لتوســـيع 

لإلرشادات والمعايير المعتمدة من قبل 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، وفـــي إطـــار 
لفيـــروس  للتصـــدي  المبذولـــة  الجهـــود 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، ونـــوه معاليه بأّن 
المركـــز اإلضافي للفحـــص من المركبات 
المواصفـــات  بأفضـــل  تجهيـــزه  تـــم 
علـــى  ويشـــتمل  الطبيـــة،  والمعاييـــر 
مســـارات مخصصة الستقبال المركبات 

للمسح وأخذ العينات.
كمـــا نـــوه الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا آل 
المخلصـــة  الوطنيـــة  بالجهـــود  خليفـــة 
الطبيـــة  الطواقـــم  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
والصحية، وبمستوى التعاون والتنسيق 
المشـــترك والجهد المبذول بين مختلف 
الجهات المعنية بمملكة البحرين بهدف 
تنفيـــذ وتطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 

الفيروس.

قـــام محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بن خليفة آل خليفة، بزيارة تفقدية لمدينة 
عيســـى، حيث اطلع ســـموه على أبرز احتياجات 
األهالي، إلى جانب متابعة سموه سير العمل في 
عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة 
أو المزمـــع تنفيذها كمشـــروعات البنـــى التحتية 
وتأهيـــل الطـــرق والخدمات االجتماعيـــة، وذلك 
في إطار سلســـلة الزيـــارات الميدانية التي يقوم 

بها سموه لمختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
األهالـــي  احتياجـــات  متابعـــة  علـــى  حريصـــة 
واســـتكمالها بالتنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات 
ذات العالقـــة مـــن خالل تنظيم زيـــارات ميدانية 
متعـــددة لدورهـــا المنشـــود لتنفيـــذ آراء األهالـــي 
ومتطلباتهم، تنفيذا للتوجيهات الســـديدة لعاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبدعـــم مـــن ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفـــة. كما اطلع ســـمو محافـــظ الجنوبية على 
عدد مـــن الخطط التنموية للمواقع التي شـــملت 
خدمـــات البنـــى التحتيـــة و المرافق التي تســـهم 
فـــي جوانب التطوير واالرتقاء بالمنطقة، إذ بّين 
ســـموه في الزيارة حرصه الحثيـــث على متابعة 
مراحـــل مختلـــف المشـــروعات المزمـــع تنفيذهـــا 
وفـــق الخطـــة الزمنية المعتمدة وذلك بالتنســـيق 
مـــع عدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة، مبينا ســـموه 
فـــي متابعتـــه لمركـــز مدينـــة عيســـى االجتماعي 
بـــأن الخدمـــات التي ســـيقدمها المركز هي محط 

إشـــادة وتقدير لدورها في تقديم رعاية شـــاملة 
باإلضافة إلـــى خدمات اجتماعية رائدة لمختلف 

فئات المجتمع. 
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
مستمرة في التواصل الميداني لمختلف مناطق 
المحافظـــة التـــي تعكـــس الشـــراكة المجتمعيـــة 
المحافظـــة  وتواصـــل  قـــرب  ومـــدى  الراســـخة 
الجنوبيـــة فـــي إيصـــال احتياجـــات ومقترحـــات 
والهيئـــات  للـــوزارات  مباشـــر  بشـــكل  األهالـــي 
الحكوميـــة بمـــا يرتقـــي ذلك بمســـتوى الخدمات 

المقدمة لألهالي والدفع بعجلة التنمية الشـــاملة 
فـــي عمـــوم مناطـــق المحافظـــة، مشـــيدا ســـموه 
بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق  بمســـتوى 
المحافظـــة الجنوبية ووزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، ووزارة العمـــل 
والتنمية االجتماعية ما أثمر في تنفيذ مثل هذه 
المشـــروعات الخدميـــة واالجتماعيـــة المتطورة 
التـــي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في 
مدينة عيســـى بما يتماشـــى مـــع النمـــو العمراني 

الذي تشهده المنطقة.

سمو محافظ الجنوبية في زيارة تفقدية لمدينة عيسى

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يتابع عن كثب سير المشروعات بمدينة عيسى
احــتــيــاجــاتــهــم تــلــبــيــة  ــى  ــلـ عـ والـــعـــمـــل  األهـــــالـــــي  آلراء  ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ االس
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المنامة - وزارة الصحة

الحـــزن  أخيـــرا،  البحرينيـــون  تشـــاطر 
والوجـــع للمصـــاب األليم لعائلـــة الرويعي 
الكريمة، بوفاة خمســـة أفراد من أفرادها 
فـــي فتـــرة متقاربـــة أوجـــدت حالـــة مـــن 

الصدمة والذهول لدى الجميع.
متأثـــرًا  البنـــات  إحـــدى  زوج  توفـــي 
الحقـــا  افتـــرس  والـــذي  بالفيـــروس، 
الرويعـــي،  وحنـــان  مريـــم  الشـــقيقَتين 
ليخطـــف الموت وبســـرعة خاطفـــة والدة 
الشـــقيقتين الراحلتيـــن ثاجبـــة األنصاري 
بـــذات الســـبب. وبعدهـــا بأيـــام معـــدودة، 
توفيت شقيقتهما الصغرى رقية الرويعي 
بمضاعفـــات  متأثـــرة  المستشـــفى  فـــي 
فيـــروس كورونـــا الذي لم يمهلهـــا طويالً، 

لتلتحق بركب األسرة بألم كبير.

ونعى مغـــردون المصـــاب الجلـــل، داعين 
المولـــى عز وجـــل أن يتقبـــل المرحومين 

بواسع رحمته.
وقالت المغردة فجر: “يا رب امســـح على 
قلب أمي وخوالي وخاالتي مســـحًا يزيل 
وجـــع الفـــراق، اللهـــم أجبـــر علـــى قلوبهم 
وثبـــت  وليـــه،  أنـــت  جبـــرًا  وخواطرهـــم 
صبرهـــم وقـــوِّ إيمانهم وهـــون حزنهم، يا 
رب صبرهـــم صبـــرًا ال يباعد صبـــر أيوب، 
وارحـــم جدتـــي وخاالتـــي، واجعلهـــم من 

الضاحكين المستبشرين بالجنة”.
وعلـــق المغـــرد أحمد التميمـــي بالقول: “ال 
حول وال قوة إال بالله العلي العظيم، وهللا 
يرحمهـــم، ويغفر لهم، ويســـكنهم فســـيح 
جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وإنا 
للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون”. وكتـــب الزميل 
أســـامة الماجـــد والـــذي تربطـــه بالعائلـــة 

عالقة نسب، في مقاله أخيرًا رثاء بثاجبة 
األنصاري رحمها هللا قائال: “عمتي ثاجبة 
كانت تنادي الضوء في دمها لتنير طريق 
حياتنا، فقدت أمي وأبي ولكنها أعطتني 
رياحين مـــزارع األمومة وانتشـــلتني من 
وحشـــة الســـكون وأبعدتني عن التحديق 

في األفق الكئيب”.
وقال أيضا الماجد: “لم تكن أما مثل بقية 
األمهـــات، إنمـــا غيمة رقيقـــة تحوم حول 
رؤوس األبناء واألحفاد لتظللهم وتجعل 
عالمهـــم مســـورا بالســـعادة، بيتهـــا ملتقى 
العائلـــة، البيـــت العـــود، حتـــى العصافيـــر 
كانـــت تتســـابق للجلـــوس قـــرب النافذة، 
وتســـند رأســـها للجدار، اشـــتياقا لصوتها 
الـــذي يحمـــل بخـــور الصنـــدل والنرجـــس 
اآلمـــال  مـــن  وشـــحنات  والياســـمين، 

الخضراء”.

في إطار تكثيف الحمالت التفتيشـــية للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحـــة زياراتها 
التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت باالشتراطات الصحية والقرارات األخيرة المنصوص 
عليها، وقد قام مفتشـــو قســـم مراقبة األغذية األحد، بزيارة تفتيشـــية شملت 70 مطعًما 
ومقهـــى تقـــدم أطعمـــة ومشـــروبات تم خاللهـــا مخالفة 4 منهـــا، إذ تم اتخـــاذ اإلجراءات 
الالزمـــة إلحالـــة هـــذه المطاعم للجهات القانونيـــة. وبينت الوزارة أنه نظـــًرا لمخالفة تلك 
المطاعم لإلجراءات واالشـــتراطات التنظيمية المنصـــوص عليها في القرار الوزاري رقم 
51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات الصحية الواجـــب تطبيقها في المطاعـــم والمقاهي 
الحتواء ومنع انتشـــار فيروس كورونا، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشـــأن، 
تـــم تطبيـــق القوانين حيال المطاعـــم المخالفة، ولفتـــت الوزارة إلـــى أن مأموري الضبط 

القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

ــاث ــ ــ ــث ــ ــ ال ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــات ــ ــ ــن ــ ــ وب أم  ــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
البحرين تودع بحزن ووجع وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة

تفتيش 70 مطعًما ومقهى ومخالفة 3 منها

 المنامة - بنا 

رئيس “األعلى للصحة”: رفع الطاقة االستيعابية للفحوصات وتقليل أوقات االنتظار

رئيس المجلس األعلى للصحة يدشن مركزا إضافيا للفحص من المركبات بمحافظة المحرق

إبراهيم النهام



المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة  بإطالق 
حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع 
انعكاسات جائحة كورونا ومتابعة، 
وتكليف ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
تنفيـــذ  بمتابعـــة  المعنيـــة  للجهـــات 
التوجيهات الملكية السامية بوضع 
الحلول المناســـبة لدعـــم القطاعات 
المتأثرة من تداعيات الجائحة، أكد 
وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف 
قـــرار  بتنفيـــذ  البـــدء  تـــم  قـــد  أنـــه 
إعفاء الشـــركات المتضـــررة نتيجة 
مـــن  كورونـــا  فيـــروس  تداعيـــات 
دفع الرســـوم البلدية لمدة 3 أشـــهر، 
لألمـــالك  المســـتأجرين  وإعفـــاء 
والشـــركات  للحكومـــة  التابعـــة 
الحكوميـــة مـــن اإليجـــارات لمدة 3 
أشـــهر بـــدًءا مـــن يونيـــو 2021 إلى 
القـــرار  2021.وقـــال إن  أغســـطس 
المبـــادرات  حزمـــة  ضمـــن  يأتـــي 
لمواجهـــة  الجديـــدة  الحكوميـــة 
العالمـــي  االنتشـــار  انعكاســـات 
لفيـــروس كورونـــا علـــى المســـتوى 
برامـــج  اســـتمرار  مـــع  المحلـــي، 
تحقيًقـــا  عملهـــا  ومســـيرة  الدولـــة 

لمساعي التنمية المستدامة لصالح 
المواطنين والمستثمرين.

القـــرارات  حزمـــة  أن  وأكـــد 
واإلجـــراءات الماليـــة واالقتصادية 
حـــرص  نحـــو جلـــي  علـــى  تجســـد 
النمـــو  علـــى  الحفـــاظ  الحكومـــة  
المســـتدام وتمكين القطاع الخاص 
تأثيـــر  تجـــاوز  مـــن  البحرينـــي 

تداعيات الجائحة.
وقـــال إنـــه بنـــاء على قـــرار مجلس 
الشـــركات  إعفـــاء  بشـــأن  الـــوزراء 
تداعيـــات  نتيجـــة  المتضـــررة 
فيـــروس كورونـــا من دفع الرســـوم 
وإعفـــاء  اشـــهر   3 لمـــدة  البلديـــة 
التابعـــة  لألمـــالك  المســـتأجرين 
الحكوميـــة  والشـــركات  للحكومـــة 
مـــن اإليجـــارات الشـــهرية لمـــدة 3 
أشهر، فقد تم توجيه المعنيين في 
أمانـــة العاصمـــة والبلديـــات التخاذ 

اإلجراءات الالزمة لذلك.

مباشرة إجراءات إعفاء الشركات من الرسوم البلدية

المنامة - بنا

أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف أنه في 
إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقد تبيـــن وجود حـــاالت قائمة 
لفيـــروس كورونـــا في مســـجد بمحافظة العاصمـــة، ومخالفة 

مسجد آخر لالشتراطات الصحية بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظـــا على مقتضيات الصحـــة العامة وحمايـــًة للمصلين، 
قـــررت الـــوزارة بعـــد التنســـيق مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا غلـــق المســـجدين، وذلك بشـــكل 
مؤقـــت لمدة أســـبوع حتى تتمكـــن الفرق المعنيـــة من القيام 
بعملية تتبع المخالطين وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد 
مـــن اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية بشـــكل صحيـــح ووضعها 

موضع التنفيذ.
وشـــددت الوزارة على متابعتها تنفيذ اإلجراءات االحترازية 
مـــا  واتخـــاذ  التفتيشـــية  للحمـــالت  وتكثيفهـــا  بالمســـاجد 
يلـــزم لحفـــظ صحـــة وســـالمة المصليـــن، مؤكـــدًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجدين أسبوًعا لوجود حالة قائمة

التنسيق مع “التأمينات” لدفع رواتب البحرينيين

“إدامة” تعفي المستفيدين من اإليجارات بدًءا من يونيو إلى أغسطس

الوطنـــي لالقتصـــاد  حيويـــا  شـــريانا  يعـــد  “الخـــاص”  حميـــدان: 

الرميحـــي: التوجيهـــات الملكيـــة تصـــب فـــي مصلحـــة الجميـــع لتحقيق األمـــن الصحـــي واالقتصادي

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  أشـــاد 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة 
بإطـــالق حزمة ماليـــة واقتصادية 
انعكاســـات جائحـــة  مـــع  للتعامـــل 
ولـــي  وتكليـــف  ومتابعـــة  كورونـــا 
الـــوزراء   مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة للجهات 
المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية بوضـــع الحلول 
المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة 
وأشـــار  الجائحـــة،  تداعيـــات  مـــن 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  أن  إلـــى 
االجتماعية ســـتقوم بالتنسيق مع 
الهيئة العامـــة للتأمين االجتماعي 
الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار  لتنفيـــذ 
بالتكفل بدفـــع رواتب البحرينيين 
المؤمن عليهم في شركات القطاع 

الخـــاص العاملـــة فـــي القطاعـــات 
المتضـــررة بســـبب الجائحـــة، مـــن 
ضـــد  التأميـــن  صنـــدوق  خـــالل 
التعطل لمدة 3 أشـــهر بنســـبة 100 
% للشـــهر األول و50 % للشهرين 
الثاني والثالـــث، اعتبارا من يونيو 

الجاري.
يأتـــي  القـــرار  أن  حميـــدان  وأكـــد 
فـــي إطـــار حـــرص جاللـــة الملـــك 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  والحكومـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي، لتوفيـــر الســـيولة 
الالزمة لمنشـــآت القطـــاع الخاص 
للتعامـــل مع آثـــار األوضاع الراهنة 
والتخفيف من اآلثـــار االجتماعية 
جائحـــة  لتبعـــات  واالقتصاديـــة 
نمـــو  علـــى  والمحافظـــة  كورونـــا، 
القطـــاع الخـــاص وتكريـــس دوره 
الحيوي في دعـــم عجلة االقتصاد 
االســـتقرار  وتعزيـــز  الوطنـــي 
الوظيفي للمواطنين العاملين في 

القطاع الخاص، الفتًا إلى أثر ذلك 
على اســـتقرار وثبات ســـوق العمل 
نمـــوه  وتيـــرة  علـــى  والمحافظـــة 
واســـتمرار انتاجيته مع المحافظة 
فـــي  المواطنيـــن  وظائـــف  علـــى 

منشآت القطاع الخاص.
ســـيتم  أنـــه  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
التنســـيق مع الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعـــي لتنفيـــذ قـــرار مجلس 
رواتـــب  بدفـــع  بالتكفـــل  الـــوزراء 

البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم فـــي 
شـــركات القطـــاع الخـــاص العاملة 
فـــي القطاعـــات المتضررة بســـبب 
صنـــدوق  خـــالل  مـــن  الجائحـــة، 
إيـــداع  و  التعطـــل  ضـــد  التأميـــن 
الشـــركات  فـــي حســـابات  المبالـــغ 
سالســـة  بـــكل  والمؤسســـات 
تمتلكـــه  لمـــا  نظـــرا  وانســـيابية 
مملكـــة البحرين من قاعدة بيانات 
متكاملـــة، على أن تقوم الشـــركات 
رواتـــب  بســـداد  والمؤسســـات 
المحـــدد  الوقـــت  فـــي  الموظفيـــن 
للعامليـــن وفـــق العقد المبـــرم بين 
صاحـــب العمـــل والعامـــل، مؤكـــدًا 
أن القطـــاع الخـــاص يعـــد شـــريانًا 
حيويـــًا لالقتصـــاد الوطني، معتبرًا 
أن المبـــادرات وغيرهـــا تســـهم في 
اســـتقرار المنشآت ونمو انتاجيتها 
الظـــروف  هـــذه  فـــي  خاصـــة 
االســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالم 
ومملكة البحرين بسبب الجائحة.

أعلنـــت شـــركة البحرين لالســـتثمار العقـــاري )إدامـــة(، الذراع 
العقـــاري لشـــركة ممتلـــكات البحريـــن القابضـــة، عـــن دعمهـــا 
للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بإطـــالق حزمـــة ماليـــة 
واقتصاديـــة للتعامل مع انعكاســـات جائحة كورونا، ومتابعة 
وتكليـــف ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، للجهـــات المعنية 
بمتابعـــة تنفيـــذ التوجيهـــات الملكية الســـامية بوضع الحلول 

المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة.
 وأكـــدت الشـــركة التزامها بقـــرارات مجلس الـــوزراء بتمديد 
عـــدد من مبادرات الدعم ضمـــن الحزمة المالية واالقتصادية 
لمـــدة 3 أشـــهر إضافية بـــدًءا من يونيو 2021 إلى أغســـطس 
2021، والتطبيـــق الفـــوري لقـــرار التمديـــد الخـــاص بإعفـــاء 
المســـتأجرين لألمالك التابعة للحكومة والشركات الحكومية 
فـــي القطاعـــات المتضـــررة مـــن اإليجـــارات الشـــهرية لمدة 3 

أشهر.
 مـــن جهته، ثمـــن رئيس مجلس إدارة إدامـــة خالد الرميحي، 
التوجيهات الملكية السامية والتي تصب في مصلحة الجميع 
لتحقيـــق األمن الصحـــي واالقتصادي للوطـــن والحفاظ على 
صحة وســـالمة المواطنين والمقيمين، مؤكًدا التزام الشـــركة 
ودعمهـــا للجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيـــروس كورونا بقيادة 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكـــد الرئيس التنفيذي لشـــركة إدامة أميـــن العريض تحمل 
الشركة مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية لمواجهة التحديات 
للحد مـــن تأثيرات الجائحة على االقتصاد الوطني، وســـيتم 
تطبيـــق آلية التأجيل الفوري على الممتلكات التابعة للشـــركة 
بحســـب قرار مجلس الوزراء ما سيساهم في تخفيف اآلثار 
االقتصادية لتبعات الجائحة وضمان اســـتمرارية واســـتدامة 

القطاعات المتضررة في ظل هذه الظروف االستثنائية.
يذكـــر أن شـــركة إدامة هـــي الذراع العقاري لشـــركة ممتلكات 
البحريـــن القابضة، إذ تدير وتمتلـــك محفظة عقارية متنوعة 
تتضمـــن عدة مشـــاريع عقارية فـــي عدد مـــن القطاعات مثل 

السياحة والترفيه.

المنامة - بنا

المنامة - إدامة

local@albiladpress.com

الثالثاء 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة  1442 - العدد 4627
05

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                       بآالف الدوالرات األمريكية

ديسمبر ٢٠١٩ديسمبر 2020األنشطة التشغيلية
معاد عرضها

 )44,5٢7( )10,451(صافي الخسارة للفترة

تعديالت على:

الحصة من خسائر )أرباح( شركات زميلة و مشروع مشترك

 )٩4( 16   محسوبة بطريقة حقوق الملكية

 68١  - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 ١١,٠6٠  )387(مخصصات الخسائر األتمانية )معكوسة( محتسبة

 ١4,43١  4,036 اإلضمحالل على اإلستثمارات

 -  11,957 مخصصات أخرى

)أرباح( خسائر القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 ١8,6٢٢  )9,727(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )733( 21 خسارة )ربح( من بيع أستثمار

 )١63( 194 اإلستهالك 

 )١,٢١4( 8 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

 -  )525(أرباح أسهم

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )١,٩37( )4,858(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )٩,٢١٩( )6,070(إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ٩6  764    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 ٢3  - ذمم مدينة

 353  736 تمويل لشركات المشاريع 

 38٢  4,499 موجودات أخرى

 )١,٢٢١( 106 مستحقات الموظفين

 )٢٢,٩33( 2,182 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 )7,٠٩5( 382 مطلوبات أخرى

 )4١,55١( )2,259(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 ١,٢١4  - أرباح أسهم مدفوعة

 ٢,854  - أرباح أسهم مستلمة

 3٢6  2,113 المحصل من بيع استثمار

 4,3٩4  2,113 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 ٢٩,4٢5  346 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 -  )22(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 ٢٩,4٢5  324 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )٩6( 167 تعديالت تحويل العمالت األجنبية

 )7,8٢8( 345 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 ١٠,١75  505 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

مخصصات اإلضمحالل )المحتسبة( المرجعة

 ٢٠  )1( - أرصدة وإيداعات لدى البنوك

 ٢,367  849 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وما في حكمه كما في

   بيان الوضع المالي الموحد

٢367 849 أرصدة مع البنوك

بيان الدخل المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                بآالف الدوالرات األمريكية

للستة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبرللثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر

2020
مراجعة

٢٠١٩ 
معاد عرضها

 ٢٠٢٠ 
مراجــعة

٢٠١٩ 
معاد عرضها

اإليرادات
ايرادات الخدمات المصرفية 

 ١,6١٢  46٢  567  462 اإلستثمارية - صافي

 733  )٢١( 3٢  39 )خسارة( ربح من بيع أستثمار

 5٢7  -  ١  - ايرادات التمويل

 ١,٢١4  5٢5  ١,٢١4  525 أرباح أسهم

 ٢,78٢  ١,454  ٢,4٩٩  445 إيجار وإيرادات أخرى

 6,868  ٢,4٢٠  4,3١3  1,471 مجموع اإليرادات

أرباح )خسائر( أخرى

أرباح )خسائر( القيمة العادلة من 
استثمارات مدرجة 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 )١8,6٢٢( ٩,7٢7  )١8,7٠٩( 9,750 الخسارة - صافي

 11,221 )١4,3٩6(  ١٢,١47 )١١,754( 

المصروفات 

 ١,68٩  ١,63٩  835  897 تكاليف الموظفين 

 ٩5  ١  ٢6  - مصاريف السفر و تطوير األعمال

 3٠6  788  ٢٢8  438 أتعاب قانونية ومهنية 

 ٢,٢5١  ٢,١8٩  ١,٠٢١  1,061 تكاليف التمويل 

 ١63  ١٩4  8١  81 اإلستهالك 

 ٢,١٩١  ٢,١65  ١,١7٩  1,079 مصروفات أخرى 

 6,6٩5  6,٩76  3,37٠  3,556 مجموع المصروفات 

الربح )الخسارة( قبل مخصصات اإلضمحالل و 
حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

 )١8,44٩( 5,١7١  )١7,766( 7,665  ومشروع مشترك

 )١4,43١( )4,٠36( )١3,٩١6( )3,859(اإلضمحالل على اإلستثمارات

مخصصات الخسائر األتمانية معكوسة 
 )١١,٠6٠( 387  )١١,٢43( 252 )محتسبة(

 )68١( -  )68١( - اإلضمحالل على عقارات ومعدات

 -  )١١,٩57( -    )5,837(مخصصات أخرى

حصة المجموعة من )خسارة( ربح شركات 
 ٩4  )١6( ١٠٩  )16(زميلة ومشروع مشترك  - صافي

 )44,5٢7( )١٠,45١( )43,4٩7( )1,795(صافي الخسارة للسنة

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2020                                                       بآالف الدوالرات األمريكية

معاد عرضهامراجــعة

31 ديسمبر 
2020

30 يونيو 
2020

١ يوليو 
٢٠١٩

الموجودات

 ١٠,١75  505  849 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 ١١٩,١١٩  83,029  93,143 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة 
ومشروع مشترك 

 ٢٢,7٠١  14,656  13,914 محتسبة بموجب طريقة الحقوق

تمويل المرابحة للشركات 
 3٠,4٠6  472  87 المستثمر فيها

 ١٠,67٢  6,670  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 ١,٩76  2,020  2,020 ذمم مدينة

 5,6٩3  3,181  2,599 تمويل شركات المشاريع

 ٢6,٠53  8,909  4,653 موجودات أخرى

 -    3,831  3,251 الحق في استخدام الموجودات

 7,48٠  4,947  4,785 عقارات ومعدات 

 ٢34,٢75  128,220  131,971 مجموع الموجودات 

المطلوبات

 ١٠٩,6٩٢  88,901  91,083 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 ١,44٠  796  902 مستحقات الموظفين 

 -    3,894  3,332 التزامات عقد اإلجارة

 ٢٠,885  13,589  25,898 مطلوبات أخرى

 ١3٢,٠١7  107,180  121,215مجموع المطلوبات

الحقوق

 ١٩٠,٠٠٠  190,000  190,000 رأس المال

 5,85٩  5,859  5,859 إحتياطي قانوني

احتياطي تحويل العمالت 
 )7١( )167( -   األجنبية

  )185,103(خسائر متراكمة
)174,652()٩3,53٠( 

 ١٠٢,٢58  21,040  10,756 مجموع الحقوق

 ٢34,٢75  128,220  131,971 مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان 
الوضع المالي

حقوق أصحاب حسابات 
 ١,887  1,118  1,214االستثمار

بيان التغيرات في الحقوق المرحلي الموحد
للستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                           بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 ٢٢,١٢٩  )١73,563( )١67( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يوليو 2020 ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )١,٠8٩( )١,٠8٩( -  -  - تأثير إعادة العرض

 21,040 )174,652( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 1 يوليو 2020 )المعاد عرضه(

 )١٠,45١( )١٠,45١( - - -صافي الخسارة للفترة
الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 ١67 -  ١67 -   -  من اإلستثمار في شركة زميلة

 10,756  )185,103( -    5,859  190,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

 ١٠٢,486  )٩3,3٠٢( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩ ) المقدم تقرير بشأنها مسبقاً(

 )٢٢8( )٢٢8(---تأثير إعادة العرض

 ١٠٢,٢58  )٩3,53٠( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩ )المعاد عرضه(

 )44,5٢7( )44,5٢7(---صافي الخسارة للفترة )المعاد عرضه(

الفرق في تحويل عمالت أجنبية

 )٩6( -  )٩6( -  - من اإلستثمار في شركة زميلة

 57,635  )138,057( )167( 5,859  190,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )المعاد عرضه(

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل ارنست 
و يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 2 يونيو 2021

مالحظة: هذه البيانات المالية تم مراجعتها من قبل أرنست و يونج الذين قاموا بإبداء رأي متحفظ حيث أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة كافية فيما يتعلق بتقييم اإلدارة لمبلغ المخصصات على عقد وكالة محدد مستحق التحصيل

عبدالفتاح معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد جمعان
عضو مجلس إدارة

للستة أشهر المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠٢٠م

البيانات المالية المرحلية الموحدة

جميل حميدان

أمين العريضخالد الرميحي

عصام خلف
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كشف رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس النواب  «
النائب محمود البحراني عن أن وزير العمل والتنمية 

االجتماعية سيقوم، ضمن تطوير آليات حصر المتضررين، بدعم 
معاهد التدريب وأصحاب حمالت الحج والعمرة والمحجمين 

ومن في حكمهم.

وأشار إلى أن المبلغ التقديري الذي ستقوم الحكومة بأخذه من  «
صندوق التعطل 60 مليون دينار، وسيتم تحديد استخدام هذا 
المبلغ الذي سيخصص لدعم األجور في الشركات المتخصصة 
في القطاع الخاص، وسيتم توضيحه في مرسوم سيصدر قريبا.

وقال “إن البحرين مرت بآثار جائحة غير مسبوقة، وللحد من  «
تأثير هذه اآلثار على االقتصاد تم وضع برنامج وقتي ليعالج هذه 

اآلثار بحيث ال تصل لمشكالت كبيرة على االقتصاد، وبرنامج 
مدروس متناغم مع الحاجة الوقتية بما فيها دعم الرواتب، 

وسيرتكز على صندق التعطل بمبلغ 60 مليون دينار، وصندوق 
السيولة والمصارف المحلية مشتركة في وضع هذه الحزمة”.

وتابع “هذه الحزمة أخذت في عين االعتبار عدم رفع العجوزات  «
على الميزانية العامة، والتركيز على الحفاظ على الوظائف 

وتحقيق استقرار اقتصادي وحلول تخفف األعباء االقتصادية”.

60 مليون دينار من صندوق التعطل لـ “دعم” األجور

كشـــف عضـــو مجلـــس النـــواب أحمد 
تـــم  أنـــه  عـــن  “البـــاد”  لــــ  الســـلوم 
تخصيص 485 مليون دينار كمبادرة 
دعم للمرحلة المقبلة، مشـــيًرا إلى أن 
القطاعات المشـــمولة هـــي القطاعات 
فيـــروس  تداعيـــات  مـــن  المتضـــررة 
كورونـــا المســـتند كوفيـــد )19(، وقـــد 
وافـــق مجلـــس الـــوزراء قبـــل قليـــل 
علـــى هـــذه الميزانيـــة التي ستشـــمل 

دعومات عديدة.
التكفـــل  يشـــمل  الدعـــم  أن  وأعلـــن 

برواتـــب البحرينيين المؤمـــن عليهم 
فـــي القطـــاع الخـــاص لمـــدة 3 أشـــهر 

وتأجيـــل   ،)%  50  ،%  50  ،%  100(
القروض 6 أشهر، وإعفاء المؤسسات 
التجاريـــة مـــن دفـــع الرســـوم البلدية 
المنشـــآت  وإعفـــاء  أشـــهر،   3 لمـــدة 
والمرافق الســـياحية من دفع رســـوم 

السياحة لمدة 3 أشهر.
وأفـــاد بأنـــه مـــن ضمـــن الدعـــم أيًضا 
العمـــل  صنـــدوق  برنامـــج  تمديـــد 
)تمكيـــن( لدعـــم اســـتمرارية األعمـــال 
لمـــدة 3 أشـــهر، وإعفاء جميـــع أماك 
الدولة والشـــركات لها من اإليجارات 

الشهرية لمدة 3 أشهر.

إعفاء من الرسوم البلدية والتكفل برواتب البحرينيين وتأجيل القروض
تخصيص 485 مليون دينار دعما للقطاعات المتضررة من كورونا

قـــال عضـــو مجلـــس النـــواب النائـــب 
محمود البحراني لـ “الباد” إن الحزمة 
المقترحـــة مـــن الحكومـــة للحـــد مـــن 
تداعيـــات الجائحـــة ستشـــمل التكفل 
بدفـــع رواتب الموظفين، إذ ســـيغطى 
تمويل هذا الباب من صندوق التعطل 
فيما ستكون بقية الحزمة مغطاة من 
قبـــل صندوق العمـــل )تمكين( وجهات 

أخرى.
وبيـــن أن الحزمـــة الجديـــدة ســـتقوم 
برواتـــب  بالتكفـــل  فيهـــا  الحكومـــة 
فـــي  عليهـــم  المؤمـــن  البحرينييـــن 
القطاع الخاص، والتكفل بدفع فواتير 
الكهرباء والماء لجميع المشتركين من 
األفـــراد والشـــركات، ومضاعفة حجم 
 200 إلـــى  ليصـــل  الســـيولة  صنـــدوق 
مليـــون دينـــار، وحزمـــة من القـــرارات 
من مصـــرف البحريـــن المركـــزي لرفع 
قدرة اإلقراض للبنوك، تتضمن تأجيل 

القروض.
ســـتقوم  كذلـــك  الحزمـــة  أن  وذكـــر 
بدعم ســـواق ســـيارات األجرة والنقل 
ومدربـــي  والحافـــات  “الباصـــات”  و 
الســـياقة، وإطـــاق برنامـــج صنـــدوق 
اســـتمرارية  لدعـــم  )تمكيـــن(  العمـــل 
األعمال، وإعفاء المؤسسات التجارية 
مـــن دفـــع الرســـوم البلديـــة، وإعفـــاء 
والتجاريـــة  الصناعيـــة  المؤسســـات 
مـــن دفـــع إيجـــار األراضـــي الصناعية 
الحكومية، ودفع رواتب العامات في 
رياض األطفال ودور الحضانة كاملة.

تمديـــد  سيتشـــمل  الدعـــم  أن  وبيـــن 
إســـناد القطاعـــات األكثـــر تأثـــًرا مـــن 

قبـــل صندوق العمـــل )تمكين( وتمديد 
دعم ســـواق سيارات األجرة، ومدربي 
السياقة ورواتب العامات في رياض 
 50 األطفـــال ودور الحضانـــة بنســـبة 
%، وإعفاء الشـــركات األكثر تأثًرا من 
دفـــع رســـوم تجديد الســـجل التجاري 

ورسوم أول 3 أنشطة للعام 2020.
ولفـــت إلـــى أن الدعـــم شـــمل إعفـــاء 
مـــن  الســـياحية  والمرافـــق  المنشـــآت 
دفع رسوم السياحة وتخفيض رسوم 
العمل بنسبة 50 % وإعفاء القطاعات 
الشـــركات  وإعفـــاء  تأثـــًرا،  األكثـــر 
الصناعيـــة التـــي تصدر مـــا ال يقل عن 
30 % مـــن منتجاتهـــا من دفـــع إيجار 
األراضي الصناعيـــة، والتكفل بفواتير 

الكهربـــاء والمـــاء لجميع المشـــتركين 
األول  مســـكنهم  فـــي  المواطنيـــن 
ودفـــع 50 % من رواتـــب البحرينيين 
العامليـــن فـــي القطاعـــات المتضـــررة 
وإعفـــاء المواطنيـــن مـــن دفع رســـوم 

البلدية في مسكنهم األول.
القطاعـــات  تصنيـــف  “تـــم  وقـــال 
والمطاعـــم،  الضيافـــة  المتضـــررة: 
الخدمـــات الشـــخصية ومـــن جملتهـــا 
الصالونات، الســـفر والطيران، التأهيل 
والمواصـــات،  النقـــل  والتدريـــب، 
المحليـــة،  والمجـــات  الصحـــف 
العقـــارات  اإلداريـــة،  الخدمـــات 
والمقـــاوالت،  الهندســـية  والمكاتـــب 
البيـــع بالتجزئة لغير المـــواد الغذائية، 
القطـــاع الصحـــي، القطـــاع الصناعي”، 
مشـــيًرا إلى أن هنالـــك قطاعات يمكن 
أن تضـــاف إذا تم التأكـــد من تضررها 

من الجائحة.
وتابـــع “إن الحكومـــة مشـــكورة قامت 
بدعـــم 14 مبـــادرة لجميـــع القطاعـــات 
للقطاعـــات  مبـــادرات  و9  واألفـــراد، 
للقطاعـــات  مبـــادرات  و6  المتضـــررة، 
األكثـــر تضـــرًرا وهذه كلها فـــي 2020، 
فيمـــا هنالـــك 6 مبـــادرات فـــي 2021 
للقطاعات التي ما تزال مغلقة”، مشيًرا 
إلى أن إجمالي المبادرات في العامين 
2020 و2021 بلغت 35 مبادرة بقيمة 

إجمالية فاقت 4.5 مليار دينار.
وأشـــار إلى أن الحكومة أكدت أهمية 
الوطنيـــة  العمالـــة  علـــى  المحافظـــة 
تضـــرًرا  األكثـــر  القطاعـــات  وإســـناد 
األنســـب  بالموقـــع  البحريـــن  ووضـــع 

لاستفادة من التعافي االقتصادي.

مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار
البحراني لـ “^”: الحكومة ستتكفل بدفع فواتير الكهرباء 

علوي الموسويعلوي الموسوي

أحمد السلوممحمود البحراني

دعم مدربي 
السياقة والعامالت 

برياض األطفال 
وسواق األجرة

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

رفعت غرفـــة تجارة وصناعة البحرين، 
أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة،  علـــى توجيهـــات 
جالتـــه الســـامية بإطاق حزمـــة مالية 
مـــع  للتعامـــل  جديـــدة  واقتصاديـــة 
انعكاســـات جائحة كورونا حفاظا على 
جهـــود التنميـــة المســـتدامة، مؤكدة أن 
تلـــك التوجيهـــات الســـامية من شـــأنها 
منـــح القطاعات المتضـــررة من جائحة 
أقصـــى  لتحقيـــق  الفرصـــة  كورونـــا، 
درجـــات االســـتفادة مـــن آليـــات الدعم 
الشـــاملة  التنمويـــة  العمليـــة  لمواصلـــة 
شـــريكًا  الخـــاص  القطـــاع  يعـــد  التـــي 

أساسيًا فيها. 
التوجيهـــات  أن  الغرفـــة  وأوضحـــت 
عاهـــل  لـــدن  مـــن  الســـامية  الملكيـــة 
الدقيقـــة،  المرحلـــة  هـــذه  فـــي  البـــاد، 
عـــن  تنـــم  الوقت الصعـــب  وفي هـــذا 
علـــى مســـاندة  حـــرص جالتـــه  مـــدى 
عنـــه،  والتخفيـــف  الخـــاص  القطـــاع 
التـــي  االقتصاديـــة  التداعيـــات  جـــراء 

علـــى  كورونـــا  أزمـــة جائحـــة  افرزتهـــا 
أصحـــاب األعمال والمنشـــآت الصغيرة 
والمتوســـطة، مؤكـــدة وقوفهـــا جانـــب 
إلـــى جانـــب مـــع الحكومة ومســـاندتها 
فـــي كافة قرارتهـــا االقتصادية للحفاظ 
على االســـتقرار االقتصـــادي في الباد، 
مبديـــة اســـتعدادها التام لتســـخير كل 
إمكانياتهـــا للمســـاهمة فـــي الحـــد مـــن 
تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد 

الوطني وآثاره في القطاع الخاص.
كمـــا ثمنـــت الغرفـــة، تكليف ولـــي العهد 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  األميـــر ســـلمان 
تنفيـــذ  بمتابعـــة  المعنيـــة  للجهـــات 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية بوضـــع 
القطاعـــات  لدعـــم  المناســـبة  الحلـــول 
المتأثرة من تداعيات الجائحة، منوهًة 
بـــأن ســــــموه حريص كل الحـــرص منذ 
بدايـــة الجائحـــة على مســـاندة القطاع 

الخـــاص للعـــودة به إلى معـــدالت النمو 
كشـــريك  دوره  وتعزيـــز  المتســـارع، 
فـــي التنميـــة الشـــاملة، مؤكدة ســـعيها 
المســـتمر نحو توحيد الجهـــود وتعزيز 
مـــع  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
الحكومة، في كل ما من شـــأنه تســـريع 
وتيـــرة النمـــو االقتصادي ودفـــع عجلة 
التنميـــة المســـتدامة مـــن أجـــل رفعـــة 

الوطن والحفاظ على مكتسباته. 
تمديـــد،  أن  إلـــى  الغرفـــة،  وأشـــارت 
بدفـــع  الحكومـــة  تكفـــل  مبـــادرات 
عليهـــم  المؤمـــن  البحرينييـــن  رواتـــب 
فـــي شـــركات القطـــاع الخـــاص العاملة 
وإعفـــاء  المتضـــررة،  القطاعـــات  فـــي 
الشـــركات المتضـــررة مـــن دفـــع رســـوم 
البلديـــة والمرافـــق الســـياحية لمـــدة 3 
أشـــهر، وتمديد برنامـــج تمكين واعفاء 
المســـتأجرين لألماك التابعة للحكومة 
من االيجارات وإعفائها من دفع رسوم 
تجديـــد الســـجل التجاري لعـــام 2021، 
وإعـــادة فتـــح بـــاب الطلبـــات لصندوق 
الســـيولة، ســـتنعكس بصـــورة إيجابية 
واضحـــة علـــى اســـتمرارية عمـــل تلـــك 

المنشآت.

الحزمة المالية تزيد من جاهزية االقتصاد وتجعله أكثر صالبة
“الغرفة”: دعوة لصياغة خطط اقتصادية لمجابهة األزمات

موقع جامعاتنا على المصفوفات الدولية للجامعات
Û  تتســابق الجامعــات الخليجيــة على أن يكون لها موقًعا متقدًما علــى المصفوفات الدولية. ورغم أن

بعــض الجامعــات الخليجيــة قــد اســتطاعت أن تخترق حاجــز مجموعة أفضل خمســائة جامعة في 
العالــم، فقــد غابــت جامعاتنــا المحليــة عــن تحقيــق ذلك، إذ احتــل بعضهــا مواقع متأخــرة على هذه 
المصفوفــة رغــم، أن بعضــا منها قد احتل مواقع متقدمة على بعض مؤشــرات التايمز في جزئيته ال 
فــي كليتــه. إال أنهــا فــي جلها أو كلها قد فشــلت في أن تؤمن لها موقعا ضمن الجامعات الخمســمائة 
األولى. وقد تكون معايير شــنغهاي والتايمز الكيو أس )QS( معايير في األســاس تقترب من نموذج 
وطبيعة الدور الذي تلعبه الجامعات األوربية واألميركية، ذات الطبيعة النخبوية والتوجه البحثي. 
إال أن هــذه األدوار قــد اضطلعــت بــه اآلن الكثير من الجامعات حول العالــم وحققت مواقع متقدمة 

بل إن بعضها بات ينافس مواقع الجامعات الغربية على هذه المواقع.
Û  ويمكــن القــول أن اثنتيــن مــن جامعــات ســنغافورة، بمــا فيهــا جامعتهــا الوطنيــة وجامعــة نيانــك 

للتكنولوجيا، هي ضمن أفضل 20 جامعة حول العالم لعام 2021-2020 وفق تقرير كيو أس. بالطبع 
هنــاك أســباب تحــدد فــي أن تكــون جامعات بعينهــا في الصفــوف األمامية مقارنة بأخــرى في نهاية 
القائمــة. وهــي ذات المتغيــرات والتي بافتقــار اإلنجاز فيها، دفعت في أن تكــون بعضا من جامعاتنا 
فــي مواقــع متأخــرة على المصفوفــات الدولية. وإن اســتطاعت إحدى الجامعــات الخاصة أن تأخذ 
فيه موقعا متقدم عن تلك للجامعة الوطنية وهي تقارب حالة تقدم جامعة العلوم التطبيقية على 
الجامعــة األردنيــة فــي مصفوفات التصنيف الدولي. ويمكن تمثل بعــض هذه المتغيرات في بعضها 

في التالي:
Û  أوال: قــد يتمثــل المؤشــر األول فــي قــدرة هــذه الجامعــات على اســتقطاب شــخصيات علميــة بارزة

وحائــزة علــى مواقــع علميــة وفكرية في مجالهــا. وأن تمثل إســهاماتها إضافات نوعيــة في إطارها 
الفكــري والمعرفــي. وأن تكــون حائزة علــى جوائز ذات صفة عالمية كما هي في جائزة نوبل وبعض 
الجوائــز األوربيــة واألميركيــة والعربية المعروفــة بمواقعها المتقدمة كجائــزة الملك فيصل وجائزة 
الشــيخ زايــد وجائزة الســلطان قابوس وجائزة العويــس... وغيرها. إذ تفتقــر جامعاتنا المحلية إلى 
شــخصيات فكريــة ومعرفيــة بــارزة ليس فــي إطارها المحلي بل فــي اإلطار اإلقليمــي والعالمي من 

حيث إضافاتها العلمية وإسهاماتها الفكرية. 
Û  وقد ال يكون خفيا على العاملين في هذا المجال أن بعضا من انتظموا في بعض من هذه الجامعات

قــد جــاء بعضهــم مــن جامعات ليس لها موقع علــى خريطة الجامعات العربيــة والعالمية. بل إنه من 
الممكــن أن نجــد بعضهــم قــد قضــى جــل حياته موظفــا أو عاما فــي إحدى الشــركات حصل خالها 
على درجته العلمية بما يشــبه الدراســة باالنتســاب، ثم بفعل شــبكة من العاقات العصبوية المعقدة 
أو غيرهــا، وجــد نفســه أســتاذا جامعيــا، عمــل قد ال يكــون محظى به فــي الجامعــات ذات الضوابط 
المعاييريــة النافــذة. مــن الناحيــة األخــرى فإن الكثيــر مما يقدم مــن أبحاث من قبل بعــض الطواقم 
التعليميــة فــي بعــض من جامعاتنا ال يحمل أية إضافات نوعية حقيقة في مجالها رغم كونها ُتنشــر 
في مجات بعض الجامعات العربية االقليمية التي هي في واقع أمرها ليس لها موقعا على خريطة 
البحث والنشــر العلمي. كما أن ما ينشــر في مجاتها ال يعدو حشــدا للترقية قد ال يراوده الباحثون 
في المجال الفتقاده ألي إضافة نوعية حقيقة في المجال. وليس سرا القول كذلك أن بعض أساتذة 
جامعاتنــا قــد توقفــت المعرفــة لديهم فــي اليوم الذي منح فيــه الدرجة... والبعــض منهم رغم مرور 
عقــود علــى تخرجهــم بدرجــة الدكتــوراة لم يخرجــو ببحث ذي قيمــة معرفية في المجــال.. من هنا 
اتجهــت بعــض جامعات المنطقة نحو ربط تجديد عقود العمل باســتمرارية اإلنتاج العلمي للعاملين 
فيها، أي ال عمل فيها ألستاذ جامعي لم ينتج بحثا ذا قيمة معرفية وعلمية جديده، أو إذا أنتج فهي 

أقرب لما قد يسمى”بالفهلوة البحثية”.
Û  .ثانيا: ويرتبط بالســابق اتجاه هذه الجامعات نحو تعزيز الدراســات العليا ضمن برامجها التعليمية

وهــو تعزيــز ال يؤكــد فحســب النزعة البحثية لهذه الجامعات أكثر منها التدريســية. وإنما قدرة هذه 
األبحاث على إحداث إضافات معرفية أو اختراقات علمية في مجالها، سواء أكان ذلك في مجاالت 
العلوم الطبيعية البحتة أو في إطار العلوم االجتماعية واالنسانية. وقد ال نضيف جديدا بالقول أن 
تطوير الدراسات العليا قد يتطلب بعض المهارات التي ليست هي بالضرورة متوفرة في بعض من 
يعمل في هذه الجامعات، ألســباب متعلقة لقصوره المعرفي أو المنهجي، أو ألســباب متعلقة بنزعة 
البعــض نحــو تخريــج عدد أكبر من الطاب بطرق أســهل، وهي طرق ال تســاهم فــي تطوير القدرات 
المعرفية والمهارات المنهجية لطابهم من ناحية وال تضيف للتراكم المعرفي في مجال التخصص 

فهما أو معرفة جديدة من الناحية االخرى.
Û  وليــس خفيــا علــى البعــض أن بعــض أبحاث الدراســات العليا المقدمــة هنا ال تعدو أن تكــون تكراًرا 

لمعارف عتيقة أو تحمل عناوين لرسائل قد سبق وقدمت لجامعات عربية أخرى مع تغيير في اسم 
القطر. كما أن بعض المشرفين قد يكون مر على أعمال طابه البحثية، إال أنه لم يمحص كثيرا فيها 
معلوماتيــا ومنهجيــا، لــذا فإنهم يختارون ممتحنين محليين وخارجيين مستأنســين، ألن في بعض 
ذلك بعض المنافع، فضلت أن تكون ضمن حلقات ضيقة مبنية في بعضها على تبادل للمنافع، لذلك 
كلــه فــإن الكثيــر من هــذه األبحاث لم تخرج من أرفــف مكتبات جامعاتها ولم تمثــل إضافة معرفية 

ولربما معلوماتية في مجال تخصصها.
Û  ثالثــا: ويرتبــط بالبحــث ولربمــا محددا لــه لغة البحث والتدريــس. إذ إن لغة التدريــس في جامعاتنا

وبمســتوياتها المختلفــة، هــذا إذا مــا اســتثنينا بعــض االقســام العلمية، هــي اللغة العربيــة. وأن اللغة 
العربية رغم أهميتها من الناحية الهوياتية وموقعها الديني والقومي في المجتمع، إال أنها تبقى لغة 
محدودة التداول لغير الناطقين بها من الدارســين والباحثين. من هنا يبقى ما ينشــر باللغة العربية 
محــدود االنتشــار، كمــا يبقى االقتباس من هــذه االبحاث محدودا بحدود ما تنشــره هذه الجامعات 
مــن أبحــاث ومــن منشــورات علميــة، رغــم كــون بعضهــا يصدر باللغــة االنجليزيــة وهي حــدود قد ال 
تتجاوز اإلطار القطري ولربما في أحســن حاالته االقليمي، كون أن هذه المنشــورات ليســت متســقة 
مــع ضوابــط دور النشــر العالميــة، والمصنفــة ضمن كيــو واحد وكيــو اثنين )Q1,Q2( وتقــل عند كيو 
خمسة )Q5(.. والتي باتت تضطلع على نشر أغلب المجات العلمية المحكمة المعروفة في مجاالتها 
المختلفة في العالم المتطور، كروتلج وســاج ومطبعة جامعة كامبريج وأكســفورد وجامعة هارفرد 

وكليفورنيا... وغيرها.
Û  مــن الناحيــة األخــرى، فــإن االختــراق الذي حققته بعــض جامعــات المنطقة لقائمة أفضل خمســمائة

جامعة في العالم، كان في بعضه نتيجة لتحولها بشكل كلي أو جزئي نحو اعتماد اللغة االنجليزية 
كلغــة للتدريــس فــي كلياتهــا التقنية والعلميــة وكليات العلــوم االجتماعية واالنســانية. وفي تطعيم 
كادرها التعليمي بكفاءات عربية وأجنبية ناطقة باللغة اإلنجليزية ومن خريجي الجامعات العالمية 
المعروفة. فالتمكن من إحدى اللغات االجنبية كاالنجليزية والفرنسية و االلمانية تفتح أمام الباحث 
آفاقــا معرفيــة جديــدة ال توفرهــا بالضــرورة لغــة األم أو بكفــاءات ذات ثقــل علــى مســتوى االقليــم 
والعالم في مجالها، إذ ياحظ أن بعض ما يأتي هنا يتعلم المهنة التدريسية والمعرفية في طابنا.

Û  ،رابعــا: فشــل بعــض جامعاتنا المحلية فــي تحديث وتطوير مواقعها االلكترونيــة، لتكون ليس فقط
موقعــا أخباريــا لكبار مســئولي الجامعة وأنشــطتهم، وإنما لتقديم بيانات تفصيليــة لبرامج الجامعة 
وعــدد الطلبــة وأســاتذتها وتفصيــل درجاتهــم العلميــة والجامعــات التــي تخرجــوا منهــا وأبحاثهــم 
واهتماماتهــم البحثيــة والمعرفيــة والفكريــة، وآخر ما أنجــز من أبحاث علمية فــي مجالهم البحثي. 
وأن تكــون هــذه المواقــع المنفــذ األساســي فــي إنجــاز معامــات الطلبــة واألســاتذة وكل الخدمــات 
األخرى التي تقدمها الجامعة لمنتسبيها وغير المنتسبين لها. وهي خدمات تعكس مدى تطور بنية 
الجامعة االساسية التقنية و العلمية.. فمثا إذ الزالت بعض جامعاتنا تعتمد في توظيف منتسبيها 

الجــدد علــى الطــرق التقليديــة فــي االعان والتقديــم. وهي طرق لــم توصل االفضل إلــى جامعاتنا 
المحلية بل الزالت تتدخل فيها االهواء والمحسوبية ولربما العصبويات المختلفة.. 

Û  خامســا: أما المعيار الخامس فهو معيار نســبة الطلبة لألســاتذة، والتي قد تتجاوز في بعض حاالت
المنطقــة 25 طالبــا لــكل عضــو هيئــة التدريــس، إال أنها تبــدو مثالية جدا في بعــض جامعات القطاع 
الخاص أو جامعات المنطقة الصغيرة التي ال تتجاوز النســبة في بعض حاالتها 7 طاب لكل عضو 
هيئة التدريس. وعموما فإنها حالة قد تتضخم في الكليات ذات الطلب االجتماعي العالي كاآلداب 
والعلــوم االجتماعيــة واإلعــام والدراســات االداريــة. وتنخفــض فــي الكليــات العلميــة والدراســات 
الطبيــة والتــي تبــدو أقرب ألن تمثــل كليات النخبة. وهو في واقع االمر قــد يكون باالمكان التحكم 
فيه في الجامعات الصغيرة أو جامعات النخبة التي سياســات القبول فيها محددة بأعداد محددة، 
أو أن الطلــب االجتماعــي عليهــا محــدودا، إال أنها قــد تكون صعبة على الجامعــات الحكومية والتي 

تتبنى سياسات اجتماعية مفتوحة للقبول.
Û  سادسا: وأخيرا تبقى قدرة هذه الجامعات على أن تكون ضمن طابها وطواقمها التعليمية والبحثية

وهياكلهــا االداريــة قــدرا مهما من التنــوع االثني والقومي وكذلك من حيــث النوع االجتماعي، وهو 
معيــار آخــر لمراتــب هــذه الجامعــة عن تلك. فما تمثلــه الجامعة من تنوع فكــري وأثني، يضفي بعدا 
ثقافيا مهما على هياكل الجامعة و أنشطتها. بمعنى آخر، أنه ونتيجة لطبيعة خطاب البعض ولربما 
نوازعه العصبوية في بعض من مؤسساتنا التعليمية قد خلق نزعات عصبوية جاءت لتشكل دوائر 
شبه مغلقة ذات لون ثقافي واحد، وهي حالة قائمة على نوازع ما قبل المجتمع الحديث جلها أثني 
أو/ و عصبوي أو وفق نزعات قطرية، قائمة على تسيد جنسيات بعض العاملين فيها كلها أو جلها. 
ولألســف فإنــه ونتيجــة لانفجــار الهوياتــي علــى مســتوى المنطقــة العربية، فــإن نوعا من الهندســة 
االجتماعيــة الجديــدة بــات يتشــكل فــي الكثير مــن جامعــات المنطقة. وهي هندســة تبعدهــا كثيرا 
عــن حالــة التنــوع الثقافي ولربما تعطل قدرتها على تأكيد ثقافة التســامح والقبول بالمختلف، وهو 

فضاء مهم إلنتاج المعرفة والتراكم الثقافي في بعده االنساني المتنوع.
Û  وأعتقــد إن الكثيــر مــن جامعات المنطقة بحاجة لفكــر جديد يتجاوز تلك النظــرة التقليدية للتعليم

العالــي مــن كونــه أداة إلعــداد القــوى العاملــة فقط إلى تلــك النظرة األوســع، التي ترى فيــه القنطرة 
األساســية في النهوض االجتماعي واالقتصادي والثقافي، أي في أن يكون التعليم في مســتوياته 
العليــا أحــد وســائط تشــكيل رأس المــال االجتماعــي. وهــو نهــوض ال يمكــن أن يتحقــق إال بقيادات 
جديدة تنتمي في أطروحاتها إلى ذلك الخطاب الجديد القائم على االنفتاح والتنوع. أي أن يكون 
للتعليــم العالــي دور أساســي فــي التنميــة االنســانية والبنــاء الثقافــي وهــي عمليــة ال يمكن حســاب 

عائدها سريعا وإنما عبر جيل أو أكثر.
Û  أخيرا فإن إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي وفي ارتباطه وربطه بمجلس التنمية االقتصادية قد

تكــون إحــدى الركائــز التي يولي صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد 
ورئيــس مجلــس الــوزراء اهتماما كبيرا في أن تمثل المســار الجديد لإلصاح الذي يمكن أن يحدث 
للتعليــم فــي مملكــة البحرين على االصعــدة االقتصادية والثقافية واالجتماعية. وال ننســى هنا دور 
واهتمــام ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة نائب رئيــس مجلس الوزراء منذ عقــود بالتعليم، 
وإيمانه الراسخ، في أن التعليم وتطويره يمثل القنطرة االساسية ألي صعود اجتماعي واقتصادي 
و أي انفتاح ثقافي مقبل.كما ال يفوتنا اإلشارة هنا للجهود التي بذلها سعادة الدكتور ماجد النعيمي 
وزير التربية والتعليم في محاوالته لضبط أداء بعض جامعات القطاع الخاص والتشديد على رفع 
مســتوى أدائهــا المعرفــي وتحســين مخرجاتهــا التعليمية. وهي كلها جهود قد انعكســت إيجابا على 
موقــع بعــض جامعــات هــذا القطاع على بعــض المؤشــرات التعليميــة الدولية وتحديدا على مؤشــر 

التايمز.

د. باقر النجار



أشاد عدد من الفعاليات السياسية واالجتماعية 
بتوجيهـــات عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بشـــأن تمديد عدد 
الماليـــة  الحزمـــة  ضمـــن  الدعـــم  مبـــادرات  مـــن 
أبنـــاء مملكـــة  لظـــروف  واالقتصاديـــة، مراعـــاة 
كورونـــا،  بتداعيـــات  تأثـــروا  الذيـــن  البحريـــن 
منوهيـــن فـــي ذات الوقـــت بمـــا تبذلـــه الحكومة 
الـــوزراء صاحـــب  العهـــد رئيـــس  برئاســـة ولـــي 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
من جهـــود دؤوبة لالســـتمرار بدعـــم المواطنين 
والقـــرارات الصادرة في جلســـة مجلس الوزراء 
أمس بشـــأن تمديد الدعم لمدة 3 أشـــهر إضافية 

بدًءا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021.

تعاون مثمر

من جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل بالتوجيهات الملكية الســـامية بشأن تمديد 
عـــدد من مبـــادرات الدعم ضمن الحزمـــة المالية 
واالقتصاديـــة، التـــي تأتـــي اســـتمرارا للحـــرص 
والرعاية واالهتمام الرفيع من لدن جاللة الملك 
لدعـــم أبنائـــه المواطنيـــن، ومراعـــاة لظروفهـــم 
واحتياجاتهم، وفق رؤية إنســـانية أبوية كريمة، 
فـــي  المتواصلـــة،  الوطنيـــة  الجهـــود  تترجمهـــا 

مواجهة تداعيات وآثار جائحة كورونا.
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  بجهـــود  وأشـــادت 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والقـــرارات الصادرة في جلســـة مجلس الوزراء 
أمـــس االثنين، والتي تســـتهدف تمديد عدد من 
مبـــادرات الدعـــم، األمر الـــذي يعبر عـــن تجاوب 

الحكومة وتعاونها المثمر مع مجلس النواب.
 وأكـــدت زينـــل أهمية تعزيز التعاون والتنســـيق 
المستمر بين مجلس النواب والحكومة، مشيدة 
بالتجـــاوب الحكومي مع مطالب النواب، لتوفير 
الدعـــم الـــالزم للمواطنيـــن والقطاعـــات األكثـــر 
تضـــررا، مـــن أجل تجـــاوز جميع اآلثـــار المترتبة 
جراء تداعيات جائحة كورونا، ما يؤكد ضرورة 
االســـتمرار فـــي العمل المشـــترك مـــن أجل عودة 
الحيـــاة الطبيعية، والنهوض باالقتصاد الوطني، 
وضمان المحافظة على صحة وســـالمة الجميع، 
وذلـــك ضمن الـــدور الرفيع الذي يقـــوم به فريق 
البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

شفافية وموضوعية

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، 
أن المبـــادرات المتعـــددة التي تقدمهـــا الحكومة 
لدعـــم ومســـاندة القطاعـــات المتضـــررة جـــراء 
جائحة كورونا )كوفيد 19(، تعتبر ترجمة للرعاية 
الملكية الســـامية من لدن جاللـــة الملك وحرص 
جاللتـــه على الحفـــاظ على مصالـــح المواطنين، 
بالتوجيهـــات  واالعتـــزاز  الفخـــر  عـــن  معرًبـــا 
الملكيـــة الســـامية بإطالق حزمـــة مالية إضافية 
تحفـــظ حقـــوق البحرينيين المؤمـــن عليهم في 
القطـــاع الخاص لمدة 3 أشـــهر، وتقلل من اآلثار 

االقتصادية على الشركات التجارية.
ونّوه رئيس مجلس الشـــورى بالمتابعة المباشرة 
مـــن لـــدن جاللة الملك، لكل ما يحقق االســـتقرار 
جاللتـــه  أن  مؤكـــًدا  للمواطنيـــن،  المعيشـــي 
الداعـــم األول والمســـاند ألبناء شـــعبه، ويتلّمس 
أنشـــطة  وفـــق  لتلبيتهـــا  ويوجـــه  احتياجاتهـــم، 

وبرامج تنموية متواصلة.
جـــاء ذلـــك فـــي االجتماع الـــذي ُعقد أمـــس بين 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى وعـــدد مـــن الـــوزراء، 
الشـــورى،  مجلـــس  مكتـــب  أعضـــاء  بحضـــور 
إلطالع السلطة التشريعية على الخطوات التي 
ســـتتخذها الحكومـــة لضمـــان اســـتدامة عجلـــة 

النمو االقتصادي في مملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود المخلصة 

التـــي تبذلهـــا الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، وما 
تبذله من مساٍع دؤوبة لدراسة مختلف الجوانب 
االقتصاديـــة واالجتماعية، وصـــوغ برامج دعم 
مناســـبة، منوهـــا بالجهـــود المخلصة لســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يقدمه ســـمّوه 
وفريـــق البحرين مـــن عطاءات وطنية ســـتبقى 

راسخة ومحل إشادة وتقدير مستمر.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن جميع المبادرات 
التي نفذتها الحكومة منذ بدء انتشـــار الجائحة، 
وتوفيـــر حزمة مالية بأكثر مـــن 4.3 مليار دينار، 
األعمـــال  الســـتمرارية  األمـــان  صمـــام  شـــّكلت 
واألنشـــطة التجارية، مؤكـــًدا أن مملكة البحرين 
تعتبر فـــي ريادة الدول التي وفـــرت الميزانيات 
الضخمـــة للتصـــدي للجائحـــة، ومعالجـــة آثارهـــا 

االقتصادية، والتحديات األخرى.
أن حـــرص  الشـــورى  رئيـــس مجلـــس  وأوضـــح 
الحكومة على التشـــاور مع الســـلطة التشريعية، 
وإطالعهـــا على جميع التفاصيل بصورة شـــفافة 
وموضوعية، يعتبر تعزيًزا لمبدأ التعاون الراسخ 
والتكامل في العمل، والتنسيق المشترك في كل 
ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

إنقاذ البحرينيين

إلـــى ذلك، أكـــد رئيس جمعيـــة البحريـــن لمعاهد 
التدريـــب الخاصـــة أهميـــة حزمة الدعـــم المالي 
التـــي أعلن عنها أمس، في إنقاذ قطاع التدريب، 
خصوصـــا أن دعـــم معاهـــد التدريب ينبـــع أيضا 
مـــن حقيقـــة أن معظم تلك المعاهـــد مملوكة من 
قبـــل مواطنيـــن بحرينييـــن، وتوفر فـــرص عمل 
نوعيـــة برواتب مجزية لعـــدد كبير من المدربين 
والموظفيـــن، إذ تبلـــغ نســـبة البحرنـــة فـــي هـــذا 

القطاع أكثر من 70 %.
وأوضـــح رئيـــس الجمعيـــة أن معاهـــد التدريـــب 
توقفـــت تمامـــا عن العمـــل بســـبب الجائحة منذ 
مـــارس وحتـــى ســـبتمبر 2020، ثـــم اســـتعادت 
أنشـــطتها تدريجيـــا مـــع مطلـــع العـــام الجـــاري، 
واجتهـــدت طيلـــة األشـــهر الســـتة الماضيـــة من 
أجـــل تعويـــض جـــزء من خســـائرها عبـــر إطالق 
دورات تدريبيـــة جديدة وتبنـــي منهج التدريب 
االفتراضي، لكن معظمها لم تتمكن من استعادة 
أكثـــر مـــن 10 إلـــى 20 % مـــن نشـــاطها المعتـــاد 
بسبب أوضاع السوق وعدم التعافي االقتصادي 

الكامل.
وقال “ما كادت معاهد التدريب تلتقط أنفاســـها 
وتســـتعيد شـــيئا مـــن دخلهـــا وتوازنهـــا المالـــي 
بعـــد نحـــو عـــام مـــن اإلغـــالق وتوقـــف الدعـــم 
الحكومـــي لتدريـــب البحرينييـــن حتـــى عـــادت 
أرقـــام اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا في 
البحرين لالرتفاع ومـــا اقتضى ذلك من قرارات 
إغالق مؤقت ألنشـــطة تجارية بما فيها أنشـــطة 

معاهد التدريب”.

تخفيف المعاناة

وعلـــى صعيد متصـــل أكد النائب بدر الدوســـري 
عضو لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطنـــي أن إطالق الحزمة المالية واالقتصادية 
االجتماعيـــة  المعانـــاة  مـــن  الكثيـــر  ســـيخفف 
والمعيشـــية للمواطنيـــن مـــا ســـينعكس إيجابـــا 
فـــي التقليل مـــن آثـــار االنعكاســـات االقتصادية 
لجائحـــة كورونـــا التي يواجههـــا العالم، مشـــيًدا 
بالدعـــم الحكومـــي والبـــذل والعطـــاء، مـــا يـــدل 
على مـــدى تلمس الحكومة لمشـــاكل المواطنين 
وتلبيـــة احتياجاتهم وتقديم الدعـــم المادي في 

هذا الوقت المناسب.
وأشـــاد الدوســـري بالتعاون البناء بين الحكومة 
ومجلـــس النواب من خـــالل االجتمـــاع بأعضاء 
المجلـــس، ما يعزز التعاون الرقابي والتشـــريعي 
في التخفيف عن المواطنين وتحســـين مستوى 
المعيشـــة واالرتقـــاء بمملكـــة البحريـــن فـــي كل 

شؤون الحياة المختلفة.

فواتير الكهرباء

إن  عبدالرحيـــم  معصومـــة  النائـــب  وقالـــت 
الحزمـــة أتـــت لدعـــم القطاعـــات األكثـــر تضـــرًرا 
وللمحافظـــة علـــى اســـتمرارية األعمـــال وحفظ 
حقـــوق المواطنين، مضيفة أنها أتت في الوقت 
المناسب من أجل المحافظة على دعم األنشطة 
جانبهـــا  الـــى  والوقـــوف  ودعمهـــا  المتضـــررة 
والمســـاهمة فـــي التخفيف مـــن اآلثـــار المترتبة 
عليها باإلضافة إلى مساندتها إلى جانب التكفل 

بدفع الرواتب.
وتابعـــت “فـــي الوقـــت الـــذي نثمـــن فيـــه جهـــود 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي االســـتمرار 
بدعـــم القطاعـــات المتضـــررة في ظل اســـتمرار 
الجائحـــة والتخفيف من التداعيات االقتصادية 
علـــى األنشـــطة المتضـــررة، إال أننا نأمل دراســـة 
خصوصـــا  الكهربـــاء  فواتيـــر  اســـتقطاع  وقـــف 
لذوي الدخل المحـــدود والمتقاعدين والمعاقين 

والحاالت اإلنسانية”.

تحقيق االستدامة

وفـــي األثنـــاء، أكد النائب عيســـى الدوســـري أن 
تمديـــد عدد من مبـــادرات الدعم ضمـــن الحزمة 
المالية واالقتصادية لمدة 3 أشـــهر إضافية بدًءا 
من يونيو يؤكد الحرص الحكومي على استقرار 
االقتصـــاد الوطنـــي وتحقيـــق األمـــن الوظيفـــي 
القطاعـــات  فـــي مختلـــف  البحرينـــي  للمواطـــن 

الخاصة. 
وأضـــاف أن هـــذه الخطـــوة جـــاءت مـــع الدعـــم 
والتوجيهـــات مـــن جاللة الملك فـــي الوقوف مع 
أبناء شـــعبه وعـــدم تضررهـــم مـــن أي تداعيات 

وتبعات نتيجة الوضع الذي تمر به البحرين.

الحكومـــة  أخذتهـــا  التـــي  القـــرارات  أن  وأردف 
برئاســـة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء أكـــدت حـــرص الحكومـــة على 
توفيـــر بيئـــة مســـتقرة للقطـــاع الخـــاص تثبـــت 
مـــن خاللـــه ركائـــز االقتصـــاد الوطنـــي وتحقـــق 
االســـتدامة فـــي عمـــل القطاع الخـــاص باعتباره 
محـــركا أساســـا للتنمية االقتصادية واالســـتقرار 
المجتمعـــي كونه يخلـــق آالف الفرص الوظيفية 

للشباب البحريني.

استقرار السوق

ورأت النائـــب فاطمة القطري أن هـــذه القرارات 
الداعمـــة والمهمـــة جـــاءت متناغمـــة مـــع طلـــب 
الســـلطة التشريعية، إذ استشـــعرت الحاجة إلى 
ضـــرورة إطالق حزمـــة دعم إضافية تســـتهدف 
دعـــم القطاعـــات المتضـــررة مـــن الجائحـــة، وما 
تســـتدعي  احترازيـــة  إجـــراءات  مـــن  تتطلبـــه 

اإلغالق.
وقالـــت إن هـــذه القرارات تعكـــس حرص الدولة 
علـــى االســـتجابة لتطلعات المواطنيـــن، وتلمس 
وتداعيـــات  أضـــرار  وتجنيبهـــم  احتياجاتهـــم، 
األزمـــة ومـــا يتبعهـــا من إجـــراءات مؤثـــرة على 

النشاط التجاري لهم.
ولفتـــت القطـــري إلى أهميـــة هذه القـــرارات في 
استقرار سوق العمل وتجنب تبعات اإلجراءات 
االحترازيـــة وتفاقم األوضـــاع الصحية، وتوفير 
إفـــالس  أو  الفصـــل  مـــن  للمواطنيـــن  الحمايـــة 

األنشطة التجارية التابعة لهم.

تقليل األضرار

وفـــي الموضـــوع ذاتـــه، أشـــاد النائـــب غـــازي آل 
رحمة بقرار مجلس الوزراء بإطالق حزمة مالية 
جديدة للقطاعـــات التجارية المتضررة، مشـــيرا 
إلى أن ذلك يؤكد الحرص الحكومي الكبير على 
تقديـــم جميع أشـــكال الدعم لالقتصـــاد الوطني 
لتحقيـــق  والمتوســـطة  الصغيـــرة  والشـــركات 
التعافي المنشـــود وتقليل األضـــرار إلى أقل حد 
ممكن فـــي ظل الظـــروف الصعبة التي يعيشـــها 

العالم أجمع.
وأّكـــد آل رحمة أن انخفـــاض اإلصابات اليومية 
بفيروس كورونا “كوفيد 19” في الفترة األخيرة 
مؤّشـــر إيجابي يتطّلب مواصلـــة االلتزام وحمل 
المســـؤولية من الجميع، ويتطلب عزًما متجدًدا 
لألهـــداف  والوصـــول  المرحلـــة  هـــذه  لتجـــاوز 
المنشـــودة، مشـــيًدا فـــي ذات الوقـــت بااللتـــزام 
الـــذي ظهر خـــالل الفتـــرة الســـابقة والمبـــادرات 
المجتمعيـــة التوعوية والتثقيفية، مشـــدًدا على 
أنـــه بالـــروح الوثابـــة والعزيمة والصبـــر والثبات 

سننتصر في مواجهة الفيروس.

شكر وتقدير

كمـــا رفـــع محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن هنـــدي 

المناعي باســـمه وباسم أهالي المحافظة خالص 
الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان إلـــى المقـــام الســـامي 
لصاحـــب الجاللـــة عاهـــل البالد علـــى توجيهات 
جاللته بتمديد المبادرات التي تضمنتها الحزمة 
الماليـــة واالقتصاديـــة ومنهـــا التكفـــل برواتـــب 
البحرينييـــن المؤمن عليهم فـــي القطاع الخاص 
لمدة 3 أشهر، األمر الذي يساهم في تقليل اآلثار 
االقتصاديـــة علـــى الشـــركات التجاريـــة، مؤكـــدا 
أن جاللتـــه يتلمـــس بشـــكل مباشـــر احتياجـــات 
المواطنيـــن ويوجـــه لتلبيتهـــا بشـــكل متواصـــل 

ودائم.
كمـــا رفـــع المحافظ الشـــكر إلـــى فريـــق البحرين 
الوطنـــي بقيـــادة صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة على جهود ســـموه 
والفريـــق الوطني بتقديم وتطوير كل الخدمات 
المقدمة للمواطنين خصوصا الصحية المتقدمة 
والمتطورة في ظل ما يشهده العالم من جائحة 

كورونا.

 حزمة جديدة 

وقـــال رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائية فـــي غرفة 
تجارة وصناعة البحرين، خالد األمين إن “توجه 
مجلـــس الـــوزراء في إقرار حزمـــة جديدة لدعم 
القطاعـــات األكثر تضررا مـــن الجائحة بناًء على 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية ليـــس األول مـــن 
نوعـــه، فمنذ بداية الجائحة والحكومة ســـاندت 
جميـــع القطاعـــات، وشـــخصيا أفتخـــر وأعتز بما 
تقـــوم به الحكومة الرشـــيدة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، وجهودها المتواصلة 
لوضـــع البرامج وتقديـــم المبـــادرات الرامية إلى 
دعـــم المواطنيـــن ومؤسســـات القطـــاع الخاص، 
للحـــد مـــن تأثيـــرات جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
االقتصـــاد  علـــى  وانعكاســـاتها   ،)19 )كوفيـــد 
الوطنـــي، وتســـخير الجهـــود لضمـــان اســـتمرار 
برامج ومسيرة االقتصاد والتنمية المستدامة”.

الســـامية  الملكيـــة  “التوجيهـــات  أن  وأضـــاف 
للحكومـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة ووضـــع 
البرامـــج الحكوميـــة المناســـبة لضمان اســـتمرار 
تحقيق األهداف التنموية في البحرين أســـهمت 
في تحقيق االســـتقرار المالـــي واالقتصادي في 
المملكـــة، وشـــكلت دعامـــة لجميـــع المواطنيـــن 

والمؤسسات في القطاع الخاص”.
وأوضـــح أن “البحرين بقيادة جاللة الملك كانت 
سّباقة في اتخاذ التدابير واإلجراءات للمحافظة 
على االقتصاد الوطني، وذلك من خالل الحزمة 
الماليـــة منذ بداية الجائحة التي تم إطالقها في 
مـــارس 2020 بقيمـــة 4.3 مليار دينار، واســـتفاد 
منها المواطنون بمختلف شـــرائحهم، إلى جانب 

مؤسسات و شركات القطاع الخاص”. 

خلق الفرص

وأكد النائب خالد بوعنق أن التوجيهات الملكية 
الســـامية بإطـــالق الحزمـــة الماليـــة تســـهم فـــي 
معالجـــة أيـــة آثـــار مرتقبـــة قـــد تؤثر علـــى حياة 
المواطنين واســـتقرارهم المعيشي، ومن أبرزها 
ضمـــان اســـتقرار الوظائف وتوفيـــر فرص العمل 
للمواطنين في حال حدوث أي تأثيرات ســـلبية 
علـــى االقتصـــاد، كما دعـــا بوعنق إلـــى النظر في 
إعفـــاء المواطنيـــن عـــن الكهرباء والمـــاء لمدة ٣ 
أشـــهر في المسكن األول وأيضا مقترح صندوق 

دعم عوائل ضحايا كورونا.
كما أشاد بتمديد برنامج صندوق العمل )تمكين( 
لدعـــم اســـتمرارية األعمال للشـــركات المتضررة 
نتيجـــة تداعيـــات جائحة فيـــروس كورونا لمدة 
3 أشـــهر، ودعـــا إلى أن يكون حجـــم الدعم لتلك 
المؤسســـات يكفل ســـد االحتياجات التشـــغيلية 
الصغيـــرة  المؤسســـات  لتلـــك  واألساســـية 
والمتوســـطة، وأال يكـــون بمبالـــغ رمزية ال تكفي 

ألبسط األمور التشغيلية.

فعاليات وطنية: جاللة الملك الداعم األول ألبناء شعبه
ــرك أســـــاس لــلــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة ــحـ ــيـــس الــــــــوزراء مـ قـــــــرارات ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـ

رئيسة مجلس النواب

فاطمة القطري

أحمد السلوم

خالد بوعنق

رئيس مجلس الشورى

عيسى الدوسري

نواف الجشي

بدر الدوسري

عبدالله الدوسري
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Vacancies Available
UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

Architizer Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33520008  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

S and H FOR Electronic Devices Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33395295  or  AMERHEGAB2025@GMAIL.COM 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

TOSHIBA TRANSMISSION & DISTRIBUTION SYSTEMS GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17570387  or  PERIHAN@TOSHIBA-TD.AE 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

Noor Taiba Building Materials WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33442160  or  E_ELGNDY@HOTMAIL.COM 

Itineris Regional Business Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17599031  or  ADMIN@ITINERISRBS.COM 

TAYF ALKOFEIA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17006164 

NAZ UNITED GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34585743  or  A_KULI333@HOTMAIL.COM

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(FINE ARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

T G I FRIDAY’S 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

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

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

LAWYER KHULOOD MADHLOOM ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17642480  or  KHULOODMADHLOOM77@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

Tip toes beauty lounge 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17744174  or  F@GMAIL.COMARIDAKASSIM9 

KARAM ALSAMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17332808  or  BOADOL81@GMAIL.COM 

PANORAMA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17826888  or  panoramajuffair@gmail.com 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS WELLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39968050  or  Aebrahim@nesr.COM 

HOLAND HAIR DESIGNER 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact
 17290505  or  ashrafshared@yahoo.com 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Al Hekma International School Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39669704  or  AHIMS@BATELCO.COM.BH 

Reckitt Benckiser Bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17468555  or  johain.dalmeida@rb.com 

INTERHOLCO MIDDLE EAST FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  BENOIT.MOREAU@INTERHOLCO.CH  

محرر الشؤون المحلية
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39442411
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بأســــعار تبـــــــدأ من ..

 مساحات بناء تصل إلى

36799711
 علي عيد

القيد: 95865-4   -   التاريخ: 2021-5-27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

ٕاعالن رقم )000( لسنة 2021
بشٔان تحويل فرع من مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها الســيد محســن 
علي محمد عبدهللا البكري المالك لـ بازلت للمقاوالت )مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد 
رقم 95865 طالبا تحويل الفرع الرابع للمٔوسســة الفردية والمســماة مفروشــات ابراج باريس 
4-95865 ٕالــى شــركة ذات مســٔيولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 50,000 الــف دينــار ، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١- محسن علي محمد عبدهللا البكري ٢- انيس علي علوي حسن اليافعي

لتصبح الشركة تحت اسم تجاري مفروشات ابراج باريس ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 

يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 135010    -   التاريخ : 23-05-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

ٕاعالن رقم )135010( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة كالدي 850 ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
السادة اصحاب شركة كالدي 850 ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 135010، 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )4(
من كالدي 850 ذ.م.م

الى كالدي 850 كوفي ذ.م.م .
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 5-135010    -   التاريخ : 20\5\2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

ٕاعالن رقم )78490( لسنة 2021
بشٔان تغيير اسم الفرع 5 لشركة كالدي 850 كوفي ذ.م.م 

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســادة أصحــاب شــركة كالــدي ٨٥٠ كوفي ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 

135010، طالبين تغيير اسم الفرع 5 للشركة ليكون:
KALDI 850 W.L.L   من:  كالدي 850 ذ.م.م

KALDI 850 COFFEE W.L.L        الى: كالدي 850 كوفي ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد : 135010    -   التاريخ : 20-5-2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

ٕاعالن رقم )111( لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري   لشركة كالدي 850 ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
السادة اصحاب شركة كالدي 850 ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 135010، 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 3
KALDI 850 W.L.L   من:  كالدي 850 ذ.م.م

KALDI 850 COFFEE W.L.L        الى: كالدي 850 كوفي ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 إدارة السجل التجاري

CR2021- 89348 إعالن رقم  
 تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    عادل محمد سعيد أحمد الشويخ 

االسم التجاري الحالي:  مؤسسة األسكندرية التجارية 
االســـــم التجـــاري الجديد : مؤسسة األسكندرية لزينة السيارات  

   قيد رقم : 2-21718

القيد : 74218     -   التاريخ : 2021/6/13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     -   إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 74218 ( لسنة 2021
بشأن تصفية و تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى فرع من فروع شركة مساهمة بحرينية مقفلة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة الشــركاء في شــركة أســواق متــرو ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
74218 ، طالبيــن تصفيــة الشــركة و تحويــل جميــع الفــروع 1 – 4 – 6  - 7 – 10 
– 12  للشــركة المذكــورة إلــى فــرع من فروع مجموعة ترافكو ش. م. ب شــركة 

مساهمة بحرينية عامة سجل رقم ) 8500 ( ، بين كل من:
1.    مجموعة مساهمين بحرينيين وخليجيين

التاريخ 13 / 6 / 2021
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
) CR2021- 85387 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : نبيل عبدهللا عبدالرحمن علي

االسم التجاري الحالي : اوال لتصليح الهواتف
االسم التجاري الجديد: أوال ستاليت

رقم القيد : 82803 – 20

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2021- 90339   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عاتقه حسن علي صالح

االسم التجاري الحالي : عالم الكرة للمالبس الرياضية
االسم التجاري الجديد : عالم الكرة للرياضة

رقم القيد :  75254 – 1

التاريخ : 2021/6/13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
   CR2021-  89146   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  خاجه شيخ ميرا شيخ

االسم التجاري الحالي :  نخله الفخر للتبغ
االسم التجاري الجديد :  مخازن الظائر االزرق

رقم القيد :    68139 – 8

القيد  74373
التاريخ : 2021/6/13

وزار ة الصناعة والتجار ة والسياحة     -   إدارة التسجيل
إعالن رقم   88196   لسنة 2021

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســادة مكتــب المحامــي هاشــم الوداعــي ومشــاركوه (محامــاة واستشــارات 
قانونية وتحكيم) نيابة عن السيدة رنجس علي عبدهللا علي المالكة للمؤسسة 
الفرديــة المســماة مؤسســة البيت الســعيد التجاريــة والمســجلة بموجب القيد 
رقــم 74373 طالبيــن تحويــل الفــرع 1 مــن المؤسســة الفردية إلى شــركة ذا ت 
مسئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 ألفان دينار بحريني، لتصبح الشركة 

مملوكة من السيدة فاطمه باقر محمد ابورويس .

التاريخ : 13 / 2021/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -90482   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: نزهــه الســيد صــادق جعفــر العلوي بطلــب تحويل 
المحــل التجــاري التالــي إلى منى يوســف حســن عيســى القصــاب فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 130734 – 1

االسم التجاري : حضانة ستب باي ستب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2021-  87023   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري  

تقدمــت إلينــا المعلنــة ادناه الســيد ســعود ابراهيم محمد محمود حســن بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد سعيده ابراهيم محمد محمود حسن

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 :  111019 – 1  
االسم التجاري : دريم وركس للطباعة واالعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل التجاري

  CR2021-  86170   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : حيدر بن حسين بن علي زكري

االسم التجاري الحالي : مطاعم وكفتيريا جبل علي االطعمة والمشروبات
االسم التجاري الجديد : مطاعم وكفتيريا جبل علي

رقم القيد :   108846 – 2
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

أهل البحرين غير عاديين في تأدية الواجب... شكرا لكم
كان الحـــزن خـــال األســـبوعين الماضييـــن معقـــودا علـــى أبـــواب 
أســـرتنا، وتمـــددت الصدمة التي ســـلبتنا النوم والراحة وتاشـــت 
زحمـــة الكلمات من هـــول وصعوبـــة االختبار، وأصبحـــت األخبار 
المفجعة كمحراث يشـــق األرض، كان كتـــاب القدر مفتوحا أمامنا 
ولكننا ربما لم نحسن القراءة، فبتاريخ 25 مايو مشى الموت على 
صدورنـــا واختطف أختنا “حنـــان بنت علي الرويعـــي”، ولم نكمل 
غسل شبابيك منازلنا من الحزن حتى فجعنا بوفاة شقيقتها “هيا 
بنـــت علـــي الرويعي” في 8 يوليو، حيث ظـــل صوت الموت يثقل 
كاهلنـــا، وقبـــل أن يغمـــض ليل يـــوم 12 يوليو جفنـــه تذكر الموت 
والدتهـــم أم الخيـــر والطيبـــة عمتي “ثاجبة بنت أحمـــد النصاري”، 
وهنـــا توقـــف الزمـــن عندنـــا وهجرنـــا الغـــد وكأننـــا أحـــرف حزينة 
مبعثرة، وقبل أن نقول حتى كلمة الوداع للعمة أبى الموت إال أن 
يمشـــي نحونا وخطف الشـــقيقة الثالثة “رقية بنت علي الرويعي” 
وترك أحامها الصغيرة والمتواضعة كزهرة مشنوقة على الشجر.
شـــعرنا بعدهـــا أن مقاومتنـــا للحزن بدأت تضمحل شـــيئا فشـــيئا، 

وأن االنهيـــار قـــادم ال محالـــة، لكن وقفة كل شـــعب البحرين دون 
اســـتثناء، ومواســـاتهم واتصاالتهم وتعازيهم رفعـــت األثقال عن 
كاهلنا الضعيف، أشخاص ال نعرفهم ولم نلتق بهم في أية مناسبة 
شـــاركونا الفجيعة ومســـحوا على قلوبنا المطعونة، كلما تقدم بنا 
الحـــزن كلمـــا زادوا في خطوات المواســـاة وأعادونـــا إلى االتزان، 
لقـــد خففـــوا عنـــا الصدمـــة المؤلمـــة والواقـــع األليم حينمـــا كانت 
أعماقنا تســـبح في سكون رهيب وأبعدونا عن بحر الحزن الهائج 

باتجاهنا.
أهـــل البحريـــن غيـــر عاديين في تأديـــة الواجب، وهـــذا ما تعودنا 
عليـــه في هذه األرض الطيبة، فمعكم وبوقفاتكم ال شـــيء يدعو 
إلى األلم وحزن الفراق، وكما قال ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه “شـــعورنا في 
البحريـــن شـــعور األســـرة الواحدة”، فلكـــم منا ونيابة عـــن عائلتي 
“الرويعي والنصاري” كل الشـــكر والتقدير على مشـــاعركم النبيلة 

التي تضاف إلى تاريخ أهل البحرين األوفياء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قد يكون صيفنا هذه السنة بنكهة مختلفة، نستطيع أن نلونه بما نشاء، وقد 
تختلف الصورة بين هذا وذاك كما في النوايا تماًما، وفي ذلك حكمة يعرفها 
مـــن ينظـــر لما في الصيف من صبـــر الصاد، وجود الياء، وفـــرج الفاء، فمعها 
يمكـــن أن يتحـــول العالـــم ســـحًرا كما يحول المـــارد الذي أعرفه اآليســـكريم 
ذهًبا.. هكذا تحيا الشخصيات التي تعيش الحدث واللحظة بواقعية وتنظر 

إلى الفضائل في كل حال.
لكـــن األمـــر هنا وكمـــا أراه يحتـــاج إلى تدريب مـــن نوع آخر، فمـــاذا يحصل 
لـــو تخيلنـــا أن “الصيـــف بارد”؟ ومـــاذا لو يدخل معنـــا خبـــراء الجغرافيا في 
هـــذا النقـــاش؟ ال أعني قلب الحقائـــق، فحديثي من أجل زيـــادة الوعي بأثر 
النعمـــة وأهميـــة االتزان والتوازن في كل األمور، فكم من وقفة يحتاج إليها 
اإلنســـان كـــي يتقن فن قولبة الكلمات وتســـخيرها لخدمـــة التفكير الممنهج 
الذي يؤلف بين المعنى والحدث بنسق متواٍز، بحيث يكمل كل منهما اآلخر، 
بمـــا يجعلنا في انســـجام تام، ويشـــعرنا بالراحة لتقبل الحـــدث وعواقبه، لن 
نقلب المفاهيم والموازين ســـلًبا أبًدا، إنما أردت شيًئا من التفكير في قدرتنا 
على الوعي بتوظيف النية نحو التكيف والقبول، ربما األمر خارج عن نطاق 

التعـــود ألننـــا نعتمد على مســـلمات موروثـــة وال نميل نحو تغيير المســـلمات 
طالما أنها مأمونة األثر والنتيجة.

جميـــل أن يتوافـــق الفكـــر مع المنطق والمنطـــوق ذاته، بذلك نكـــون قادرين 
علـــى ضبط ما نشـــعر وما نفعـــل، ما يجعل الترابط النفســـي في أعلى درجة 
من الراحة التي تنســـجم مع كل المتغيـــرات الخارجية، وبالتالي توجد نوًعا 
مـــن التوافق مع الواقع التفاعلي بما يحمل من خصائص ومقومات ثابتة أو 
متغيرة، ألن النتيجة فارقة عندما يعلم الشخص أنه هو الذي يصنع الحدث 
والصـــورة كمـــا يريد، وهذا دليل على قوة ما وهبنا هللا ســـبحانه وتعالى من 

نعم تتجلى في القدرة على حسن النوايا والتقدير.
إن ذلك فعاً، هو مركز اإلدارة المتمكنة للذات البشـــرية، حيث تبدأ بمرحلة 
انسجام بين المقومات التي تشكل نقطة ارتكاز مهمة تعمل على مراقبة ما 
يتراكـــم من نتائج ومؤثرات، وتصنيفها بما يســـمو ويرتقي بالذات الظاهرة، 
واألهـــم مـــن ذلك هـــو االنتباه لما نمتلك مـــن قدرة على تصفيـــة ما ال نرغب 
داخـــل إطـــار االتزان التام الذي يجعلنا نقبـــل على الصيف بروح يكفلها حب 

الحياة الجميلة.

د. حورية الديري

الصيف البارد

الملتحقون بالتعليم الصناعي من البدايات إلى اآلن )2(
ذكرنا في األســـبوع الماضي تأثير ظروف الحرب العالمية الثانية على 
النمو الذي اســـتمر منذ انطـــاق التعليم الصناعي فـــي مملكة البحرين 
فـــي بدايـــة النصف الثاني مـــن ثاثينات القرن الماضـــي، وتحديدًا في 
العام الدراســـي )1936 - 1937م(، بتراجع مجمـــوع الملتحقين إلى 55 
ثم إلى 46 ملتحقًا خال العامين الدراسيين )1943 - 1944م( و)1946 

- 1947م( على التوالي.
ونرصـــد اليـــوم تغيـــر الوضـــع صعـــودًا محققـــًا رقمًا قياســـيًا فـــي العام 
الدراســـي التالي )1947 - 1948م(، بما نســـبته 233 % وبلوغ مجموع 
الملتحقيـــن في التعليم المهنـــي الصناعي 60 ملتحقـــًا، مقارنة بنظيره 
قبـــل عقـــد مـــن الزمـــان، أي فـــي العـــام الدراســـي )1937 - 1938م(، أي 
بزيادة بلغت 42 طالبًا، وزاد عدد المدرسين في العام الدراسي )1949 - 
1950م( ليبلغ 11 مدرسًا، وتوزع الطاب على االختصاصات الصناعية 
المختلفـــة، وطبقـــًا للدكتور محمد الرميحي، “التحق تســـعة طاب في 
فـــرع الحدادة، وعشـــرة فـــي فرع الميكانيكا، عشـــرة آخـــرون في فرع 
النجـــارة وواحد وثاثون منهم في فرع االختصاص العام”، و”زاد عدد 
المختبرات وورشات العمل كثيرًا – في األعوام )1955 - 1957م( - عما 
كان عليـــه مـــن قبل، كما تـــم توزيع بزات - بدل - عمـــل وصناديق عدة 
على الطاب مجانًا”، ويمكن أن يرجع هذا النمو في عدد طلبة التعليم 
الصناعـــي إلـــى تحـــرك مكونـــات االقتصـــاد المحلـــي عمومـــًا والنفطي 
خصوصـــًا نحو الطلـــب المتزايد على األيدي العاملـــة المحلية المدربة، 
بـــل ارتفع االلتحـــاق بوتيرة متنامية خال عقد الخمســـينات ليســـجل 
زيادة في عدد الملتحقين بالتعليم الصناعي المســـت الخمسين بالمئة 

في العام الدراسي )1959 - 1960م( ليصل إلى 89 طالبا.
إال أن أعـــوام الســـتينات والســـبعينات من القرن العشـــرين وعلى مدى 
عقديـــن مـــن الزمان، ســـجلت معـــدالت نمـــو فاقـــت التوقعـــات نتيجة 
التوســـع فـــي الطلـــب علـــى األيـــدي العاملـــة المدربـــة في ســـوق العمل 
الوطنيـــة من جهة، واســـتقال البحريـــن في )1971م( وارتفاع أســـعار 
البتـــرول فـــي األســـواق العالميـــة منـــذ العـــام )1973م( من جهـــة ثانية، 
وبالتالي توسع الباد في المجال التعليمي وخدماته بشكل عام، وفي 
مجال التخصصات الفنية والصناعية بشـــكل خاص، حيث وألول مرة 
يصل عـــدد الطلبة الملتحقيـــن بالمدارس الصناعيـــة الثاث وبفصولها 
الــــ 32 إلـــى 815 طالبًا، فاق تســـعة أضعاف، في العام الدراســـي )1978 
- 1979م(، بزيـــادة 726 طالبـــًا، ما يبين تقبل المجتمع بما ال يدع مجاال 
للشـــك العمـــل فـــي المهن اليدويـــة والفنيـــة والصناعية، عكـــس ما كان 
ســـائدًا مع بدايـــة التعليم الصناعي فـــي مملكة البحرين قبل خمســـين 

عامًا عند بداية التعليم الصناعي. ونكمل الحقًا.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

رحيل عارف المال والحزن لعائلة الرويعي
ترجل أخيًرا الكاتب والناشـــط االجتماعي عارف الما بعد مشـــوار طويل 
في الصدح بصوت المواطن، عما يوجعه، وعما يهمه، بجرأة غير مسبوقة، 

وضعته ندا للُكتاب، وقادة الرأي في المنصات اإلعامية.
توفي عارف بعد صراع مع فيروس كورونا الذي لم يمهله كثيًرا، لكنه ترك 
برحيلـــه األثـــر الطيب في النـــاس، وبنا نحن اإلعامييـــن، وبكل من يحمل 

على كاهله مسؤولية هم الوطن والمواطن.
إن تـــرك اإلرث لألبناء، ال يرتبط دوما بالثـــروات واألطيان، بقدر ما يرتبط 
بمواقف الرجال، وبأفعالهم، كأرضية يقفون عليها في بناء حياتهم الراهنة 

والمقبلة.
ولقـــد تتبعـــت باهتمام ما تداول بقروبات “الواتســـاب” من اســـتذكار طيب 
عـــن الراحل العزيـــز، حزن وألم ووجع واســـتذكار المواقـــف الخيرة، لرجل 
حمـــل هم أبنـــاء بلده على كاهله، وهـــذا ولعمري هو خير مكســـب ونجاح، 

رحمه هللا وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
- نشـــاطر الحـــزن واألســـى عائلة الرويعـــي الكرام، وفاة خمســـة من أبنائها 
بســـبب فيروس كورونـــا، بمصاب جلل أحزن جميع عموم شـــعب البحرين 
الوفـــي، والـــذي يتشـــارك دوًمـــا فـــي المســـرات واألفـــراح، بالكلمـــة الطيبة 

وبالحضور الصادق والجميل.
عائلـــة الرويعـــي الكريمة التـــي تربطني عاقات وثيقة بالعديـــد من أبنائها 
األوفياء، معروف عنهم الوالء والفداء والتضحية ألجل الوطن في شـــتى 

المحافل والمواقف التاريخية تشهد بذلك.
كمـــا يتشـــاطر أبناؤها اآلخـــرون اإلبداع واالختـــاف الثقافـــي والفني في 
مســـاحات متعـــددة رفعت اســـم البحريـــن عالًيا فـــي العديد مـــن المحافل 
المحليـــة واإلقليمية والدولية، بتميز يعكس تنـــوع العائلة وجمالية الروح 
التـــي تجمـــع أبنائهـــا، رحمهـــم هللا وغفـــر لهـــم، ولـــكل المتوفيـــن مـــن أبناء 

البحرين الكرام. 

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

نهار السبت الفائت انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الجولة السادسة 
مـــن المفاوضـــات مع إيران، والهـــدف التوصل إلى اتفاق نـــووي جديد، عوضا عن 
ذاك الذي انســـحب منه الرئيس األميركي الســـابق دونالد ترامب. التساؤل المثير 
الـــذي ال يغيـــب عن أذهـــان أي محقـــق ومدقق في الشـــؤون األميركيـــة: “ما الذي 
يجعـــل واشـــنطن-بايدن على عجلـــة من أمرها على هذا النحـــو للعودة مرة أخرى 

إلى االشتباك السلمي مع إيران، والدخول معها في اتفاقية جديدة؟
مهمـــا يكـــن من شـــأن الجـــواب، فإن هنـــاك حقيقـــة مؤكدة، وقد أشـــار إليهـــا وزير 
خارجيـــة ألمانيـــا األســـبق يوشـــكا فيشـــر ذات مـــرة بقولـــه، إن الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة مســـوقة بدافع قســـري مهلك يجعلها تكـــرر أخطاء الماضـــي، من دون 

اعتبار لتجارب الماضي”. 
حين ارتفع صوت الدبلوماسية البحرينية قبل بضعة أيام من خال تصريح وزير 
الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، والذي طالب بأخذ المخاوف من البرنامج 
النـــووي اإليراني خال مفاوضات فيينا، كانت البحرين صادقة إلى أبعد حد ومد 
فـــي تحذيراتهـــا، الســـيما أن ما يجـــري في فيينـــا ال يمكن وصفه باالســـتراتيجية 
الشاملة التي تضع كل المخاوف اإلقليمية والدولية في الحسبان. تدرك البحرين 
كمـــا تـــدرك بقيـــة دول العالم التـــي لها حظ مـــن المعرفة المعمقة بإيـــران، أن هناك 

آالعيب ما ورائية يقوم عليها نظام المالي، بهدف تسويف الوقت، والمضي قدما 
نحو الهدف األكبر، أي حيازة الساح النووي، وأي إنكار من قبل القائمين على هذا 

البرنامج، يتم فضحه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
قبل نحو أســـبوعين، توقف العالم طويا أمام تصريحات رفائيل غروســـي، مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي وجه اتهاما صريحا غير مريح للقائمين على 
برنامـــج إيران النووي، بشـــأن وجود جزئيات نووية فـــي ثاثة مواقع، لم تدرجها 
إيـــران علـــى الئحة المواقع التـــي تقوم الوكالة بالتفتيش عليهـــا، وقبل بضعة أيام 
تحدث غورســـي من جديد، مؤكدا أن إيران منخرطة في أنشـــطة كثيرة، كان من 

الممكن أن تكون أكثر سوءا لو كانت تمتلك قوة نووية. 
يلفت االنتباه في تحذيرات البحرين أمر غاية في األهمية، وهو أنه لم يتم إشراك 
القـــوى اإلقليميـــة، وفـــي مقدمهـــا دول مجلس التعـــاون الخليجي، في مناقشـــات 
فيينـــا، وكأن شـــأن النووي اإليراني يهـــم بالدرجة األولى الواليـــات المتحدة التي 
تبعـــد عشـــرات اآلالف من األميـــال، وال يؤثر فـــي مجريات الحياة بالنســـبة لدول 
الجـــوار التـــي عانت وال تزال كثيـــرا جدا من الغي اإليراني الســـافر، وبنوع خاص 
التدخل في شؤون الدول القريبة ذات السيادة على ترابها الوطني. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

التحذيرات البحرينية واإلشكالية النووية اإليرانية

إميل أمين



يخـــوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم عند 7.30 من 
مســـاء الثالثاء الموافق 15 يونيـــو الجاري، مباراة الجولة 
العاشـــرة واألخيرة من التصفيـــات المزدوجة المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2923، وذلك أمام منتخب 

هونغ كونغ على استاد البحرين الوطني.
ويلتقـــي منتخبـــا إيران والعـــراق فـــي ذات التوقيت على 

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
ويشـــير ترتيـــب المجموعـــة حالًيـــا إلـــى صـــدارة منتخـــب 
العـــراق برصيـــد 17 نقطـــة، ثـــم إيـــران وصيًفـــا برصيد 15 
نقطـــة، منتخبنا الوطني 12 نقطـــة، منتخب هونغ كونغ 5 
نقـــاط، ومنتخـــب كمبوديا الذي أنهـــى مبارياته في المركز 

األخير بنقطة واحدة.
واختتـــم منتخبنـــا الوطني تدريباته بخوضه مراًنا مســـاء 

اإلثنين على استاد النادي األهلي.
معطيـــات التأهـــل لمنتخبنـــا صعبـــة للغايـــة، خصوًصـــا مع 
حاجة منتخبنا الوطني لتســـجيل 22 هدًفا على األقل في 
مرمـــى هونغ كونغ مـــع انتظار تعثر إيران بالخســـارة أمام 

العـــراق من جهة، ثم انتظار باقي النتائج في المجموعات 
الســـبع الباقيـــة من جهة أخرى؛ للترشـــح كأفضـــل ثان من 

بين 4 منتخبات من أصل 8 منتخبات.
وكان لقـــاء الذهاب بين منتخبنـــا الوطني وهونغ كونغ قد 

انتهى بالتعادل السلبي.

من تدريبات منتخبنا

ــتــصــفــيــات الــمــزدوجــة ــال ــي خـــتـــام مـــشـــواره ب فـ
“األحمر” يالقي هونغ كونغ

لمنتخبنـــا  البرتغالـــي  المـــدرب  أكـــد 
الوطني األول لكرة القدم هيليو سوزا 
أن تحضيـــرات المنتخب للمباراة أمام 
هونـــغ كونغ ســـارت اعتيادية، مشـــيًرا 
إلـــى رغبـــة الفـــوز لـــدى المنتخب نحو 

الوصول إلى النقطة 15.
وبيـــن ســـوزا فـــي المؤتمـــر الصحافي 
أمـــس  وعقـــد  المبـــاراة  يســـبق  الـــذي 
اإلثنيـــن بقاعة المؤتمرات في اســـتاد 
الشـــيخ علي بن محمـــد آل خليفة، أنه 
غيـــر راض عن النتيجة الســـابقة أمام 
منتخب إيران، مؤكًدا الســـعي للتقدم 
إلى األمام وتحقيق النتائج اإليجابية.

وأكـــد أن منتخبنا ســـيصل للنقطة 15 
وقد يكون فـــي المركز الثالث بخالف 
بعـــض المجموعـــات التي تملـــك فرق 

المركز الثاني فيها نقاًطا أقل.

بـــدوره، قال العـــب منتخبنـــا الوطني 
أحمـــد بوغمـــار: إن الالعبين يســـعون 
لتحقيـــق النتيجـــة اإليجابية، مشـــيًرا 

الثـــالث  النقـــاط  حصـــد  أهميـــة  إلـــى 
خصوصـــا بعـــد االســـتعداد واالجتهاد 

في الفترة الماضية.

من المؤتمر الصحافي

أحمد بوغمارهيليو سوزا

ــاراة هــونــغ كونغ ــب ــي الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي قــبــل م ف
سوزا: تحضيرات اعتيادية.. بوغمار: نسعى للنتيجة اإليجابية

هل تتجه األندية السعودية لالعبي الطائرة المحليين؟
مــحــتــرفــيــن ــن  ــ ــي ــ ــب ــ الع  3 ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب الــــســــمــــاح  ــد  ــ ــع ــ ب

أعلن االتحاد السعودي للكرة الطائرة عن السماح بمشاركة 3 العبين محترفين أجانب 
في منافسات الدوري الممتاز الذي سينطلق في التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

ووفقـــا لتصريحـــات رئيـــس االتحـــاد 
السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي 
للصحافة السعودية فإن القرار يهدف 
إلـــى تســـويق اللعبـــة ورفـــع مســـتوى 
أدائها الفني واتســـاع رقعة المنافســـة 
الســـعودي  االتحـــاد  قـــرر  كمـــا  فيهـــا، 
للكـــرة الطائرة إلغاء مشـــاركة الالعب 

األجنبي في دوري الدرجة األولى.
ويشـــارك بالـــدوري الســـعودي الممتاز 
األهلـــي،  الهـــالل،  وهـــم  فريقـــا   12
االتحـــاد، الترجـــي، النصر، اإلبتســـام، 
ضمـــك، الســـالم، الفيصلـــي، الخليـــج، 

الوحدة، الموج.

القـــرار الســـعودي الجديـــد من شـــأنه 
أن يتيـــح فرصـــة اإلحتـــراف للعديـــد 
مـــن الالعبيـــن الخليجييـــن خصوصا 
البحرينيين لخوض تجارب احترافية 
خارجية مع األندية الســـعودية وذلك 
علـــى غـــرار عدد مـــن العبي كـــرة اليد 
تجـــارب  خاضـــوا  الذيـــن  المحلييـــن 
احترافية مع األندية السعودية، فهل 
تتجـــه أنظـــار األنديـــة الكـــرة الطائرة 
الســـعودية نحو العديد مـــن الالعبين 
المحلييـــن لالســـتفادة مـــن إمكاناتهم 

الفنية؟
ويعتبر علي مرهون آخر العب محلي 

خـــاض تجربة احترافية في المالعب 
الســـعودية وكانـــت مـــع نادي الســـالم 
العـــام الماضـــي 2020 وقبـــل ذلك مع 

نادي االبتسام.
يذكـــر أن لوائـــح االتحـــاد البحرينـــي 
بتســـجيل  تســـمح  الطائـــرة  للكـــرة 

فـــي  فقـــط  واحـــد  أجنبـــي  محتـــرف 
معظـــم  وتفضـــل  األنديـــة  كشـــوفات 
األنديـــة التعاقد مع العبين محترفين 
أخـــرى  تطالـــب  فيمـــا  الخـــارج  مـــن 
المحتـــرف  مشـــاركة  قـــرار  بتجميـــد 

األجنبي وتقييم التجربة.

علي مرهون أثناء احترافه مع السالم السعودي

تلقـــى حـــارس كـــرة اليـــد المعتزل 
حســـين القيدوم عروضـــا تدريبية 
شـــفهية مـــن األنديـــة البحرينيـــة، 
خبراتـــه  مـــن  االســـتفادة  تطلـــب 

بالموسم الرياضي المقبل.
وقال القيدوم في تصريح لـ “البالد 
ســـبورت” إنـــه في األيـــام الماضية 
علـــى  اتصـــاالت محســـوبة  تلقـــى 

رغبتهـــا  أبـــدت  األنديـــة، 
بضمه إلـــى فرقها لكرة 
اليـــد مدربـــا للحـــراس 
وأيًضـــا لتولي منصب 

المدرب المساعد.
أن  القيـــدوم  وبيـــن   

طموحه دون 
أن  شـــك 

يقتحـــم 
المجـــال 

التدريبـــي بعدمـــا قـــرر االعتـــزال، 
اللعبـــة وال  بهـــذه  كونـــه مشـــغوفا 
يســـتطيع االبتعاد عنهـــا كلًيا، وأن 
هـــذا األمـــر قـــد يتحقق بالموســـم 
علـــى  تحصـــل  مـــا  متـــى  المقبـــل 
الـــذي  والرســـمي  الجـــاد  العـــرض 
أهدافـــه  تحقيـــق  فـــي  يســـاعده 

الرياضية.
مـــن  يعتبـــر  القيـــدوم  أن  يذكـــر 
الخبـــرة  أصحـــاب  الحـــراس 
فـــي الســـاحة المحليـــة، وقد 
شارك مع منتخباتنا الوطنية 
ومنها الشـــاطئية في مختلف 
الســـابقة،  المحافـــل 
باإلضافة لتمثيله 
صفوف ناديي 
ب  لشـــبا ا

والبحرين.

عروض تدريبية للحارس حسين القيدوم

 وجـــه ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الرئيـــس الفخـــري لالتحـــاد 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، بمشـــاركة 
كبيـــرة مـــن الفرســـان والفارســـات فـــي بطولة 
األردن الدوليـــة للقـــدرة التـــي ســـتقام يومـــي 
18 و19 يونيـــو الحالـــي بمشـــاركة واســـعة من 
مختلـــف دول العالم لمســـافة 120 كم للســـباق 

الرئيس وسباق 100 كم.
 وتأتي توجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، تأكيًدا لدور ســـموه الكبير في إبراز 
المشـــاركات البحرينيـــة خارجًيا، ودور ســـموه 
البـــارز في دعم الفرســـان والفارســـات في فئة 

القـــدرة  مســـتقبل  أنهـــم  خصوًصـــا  الناشـــئين 
البحرينية.

 وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن “هـــذه المشـــاركة تعزز من 
الخطة التي نسير عليها من أجل دعم الفرسان 
والفارســـات الناشئين وتأهيلهم بأفضل صورة 
وزيـــادة االنســـجام واالحتـــكاك”، مبيًنا ســـموه 
أن البطولـــة ســـتكون عامـــاًل رئيســـا لمزيد من 
اكتشـــاف األجيـــال الشـــابة ومواصلتهـــا قيادة 

القدرة البحرينية نحو التطور واالزدهار.

 دعم الناشئين

 وقـــال ســـموه “حرصنا خالل الفتـــرة الماضية 
خـــالل  مـــن  الناشـــئين  الفرســـان  دعـــم  علـــى 
البطوالت المحلية التي نظمها االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القدرة، وحققنـــا العديد 
من األهداف الرئيســـة من تنظيمها عالوة على 
تحقيـــق العديـــد مـــن الـــرؤى التي تـــم وضعها 
والهادفـــة إلى تشـــجيع الفرســـان والفارســـات 
الناشـــئين من االستمرار في دفع عجلة تطوير 
هذه الرياضة العريقة وإخراج مواهب جديدة 
قـــادرة علـــى المنافســـة القوية فـــي البطوالت 

الخارجية”.

يمتلـــك  الملكـــي  “الفريـــق  ســـموه  وأضـــاف   
خامـــات مميـــزة مـــن الفرســـان والقادريـــن على 
تحقيـــق أفضـــل النتائج، حيث يضـــم نخبة من 
الفرســـان الشـــباب الذيـــن يتمتعـــون بإمكانـــات 
عاليـــة ويحظـــون بتدريب مميز مـــن المدربين، 
حيـــث ســـتكون بطولـــة األردن الدوليـــة إحدى 
البطـــوالت المهمـــة فـــي مشـــوارهم فـــي هـــذه 
الرياضة خصوًصا أنها ستشهد مشاركة واسعة 
مـــن مختلـــف دول العالم وســـوف تســـاهم في 

احتكاكهم بشكل جيد”.

 اكتساب الخبرة

 وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
فرســـان  بمشـــاركة  التوجيـــه  علـــى  “حرصنـــا 
الملكـــي،  الفريـــق  مـــن  واعديـــن،  وفارســـات 
إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الفرســـان والفارســـات 
حيـــث  لألهالـــي،  الخاصـــة  االســـطبالت  مـــن 
ســـتتيح البطولة الفرصة لهم لتأكيد جدارتهم 
والمنافسة القوية على تحقيق أفضل النتائج”.
البحرينيـــة  المشـــاركة  أن  ســـموه  وأوضـــح   
ســـتكون مميـــزة وســـيكون الفرســـان قادريـــن 
علـــى تحقيق النتائـــج اإليجابيـــة التي تعكس 
تطور رياضة القدرة البحرينية على الرغم من 

أن الفريق سيشارك بعناصر شابة.

  دعم االسطبالت الخاصة

 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
أنـــه حريص علـــى دعـــم االســـطبالت الخاصة 
البطـــوالت  فـــي  مشـــاركتهم  عبـــر  لألهالـــي 
الخارجيـــة وتقديـــم كامل الدعم لهـــم، وهو ما 
ينعكس إيجابا على البطوالت المحلية عموما 
وتطـــور رياضـــة القـــدرة البحرينيـــة خصوصـــا 

خالل الفترة المقبلة.

 وقـــال ســـموه “دائًمـــا مـــا يكـــون لالســـطبالت 
الخاصـــة لألهالـــي عامـــل مشـــترك فـــي تطـــور 
مشـــاركتها  عبـــر  البحرينيـــة  القـــدرة  رياضـــة 
الواســـعة والقوية في البطوالت المحلية التي 
تقـــام فـــي مملكة البحريـــن، ونحـــن حريصون 
فـــي  وحضورهـــم  لهـــم  الدعـــم  تقديـــم  علـــى 

المشاركات الخارجية”.
 وأضاف ســـموه “وجهنا بمشـــاركة االسطبالت 
الخاصـــة لألهالـــي فـــي بطولـــة األردن، حيـــث 
الفرســـان  احتـــكاك  مـــن  وجودهـــم  ســـيزيد 
وكســـبهم للخبرات، حيث سيكون المشاركون 
أمـــام فرصـــة لبلـــورة خبراتهـــم التـــي ســـوف 
يكتسبونها من البطولة على الفرسان اآلخرين 
فـــي البحريـــن، وهو ما ســـيعطي الحافز لمزيد 

من االثارة في البطوالت المقبلة”.
 وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
كل التوفيق والنجاح للمشاركة البحرينية في 

البطولة وتحقيق أفضل النتائج.

  وصول الوفد البحريني

 هذا ووصل وفد مملكة البحرين إلى العاصمة 
األردنيـــة )عّمـــان(، حيـــث يعتبـــر الوفـــد أكبـــر 

الوفود المشاركة في البطولة.

عّمان - المكتب اإلعالمي

ناصر بن حمد يوجه بمشاركة كبيرة في دولية األردن للقدرة
ستشهد مشاركة فرسان وفارسات من فئة الناشئين
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

أحمد مهديأحمد مهدي

سبورت

حسن علي



عـــوض فريـــق النجمـــة خســـارته االفتتاحية أمـــام الفريق 
القطـــري، بتحقيق الفوز في مباراتـــه الثانية أمام كازرون 
اإليراني بنتيجة )23/ 30( في المباراة التي جمعتهما صباح 
االثنين لحســـاب الجولة الثانية من البطولة اآلسيوية 23 
لألنديـــة أبطـــال الدوري لكـــرة اليد التي تســـتضيفها حالًيا 

المملكة العربية السعودية حتى 21 يونيو الجاري.
وانتهـــى الشـــوط األول بتقـــدم الرهيب النجمـــاوي بفارق 
هدفيـــن )14/ 16(، وبذلك حصـــد ممثل كرة اليد البحرينية 
أول نقطتيـــن فـــي البطولة وحافـــظ على آمال المنافســـة 
فـــي التأهل للدور نصف النهائي مـــع تبقي مباريات أخرى 

سيخوضها.
وحصـــل العـــب النجمة الشـــاب محمد حبيـــب على جائزة 
رجل المباراة عطًفا على المســـتوى والمجهود المميز الذي 

قدمه.
وســـتخضع جميـــع الفرق المشـــاركة فـــي البطولـــة للراحة 
اليوم )الثالثاء( على أن تستأنف المنافسات يوم االربعاء، 
وســـيكون النجمـــة علـــى موعـــد بمواجهـــة فريـــق مضـــر 

السعودي.
وتضـــم قائمة النجمة في البطولـــة 18 العًبا هم علي أنور، 
محمـــد عبدالحســـين، علـــي فـــؤاد، بالل بشـــام، ســـيد علي 
باســـم، علـــي عيد، حســـن شـــهاب، خالـــد عبدهللا، حســـين 
محمـــد، مهدي ســـعد، محمـــد ميرزا، كميـــل محفوظ، حمد 
شـــمالن، محمد حبيب حسين، عادل محمد، محمد حبيب 

عبدالحسين، عبدهللا عبدالكريم والمحترف إيفن.

جانب من لقاء النجمة والفريق اإليراني

عبدالرحمن الخشرم

الصعـــود بطاقتـــّي  علـــى  بالمنافســـة  آمالـــه  أحيـــا 
النجمة يهزم كازرون اإليراني آسيوًيا

المركز اإلعالمي - الهيئة العامة للرياضة

نقـــل الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة للرياضـــة عبدالرحمن 
عسكر تحيات النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفة، 
إلـــى وزيـــر الشـــباب والرياضـــة بجمهوريـــة العـــراق عدنـــان 
درجـــال، وذلك خـــالل اللقاء الـــذي جمعهما بمناســـبة زيارته 
لمملكة البحرين على هامش مشـــاركة العراق في التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 

.2023
وعبر الوزير درجال عن جزيل شـــكره وتقديره لسمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، مقدما تهانيـــه الصادقة لســـموه 
بمناســـبة صدور األمر الملكي الســـامي بتعيينه رئيسا للهيئة 
العامـــة للرياضة، مقدما شـــكره كذلك للقائميـــن على القطاع 
الرياضـــي فـــي المملكـــة علـــى حســـن االســـتقبال والضيافة، 
وعلـــى حرصهم علـــى التعـــاون المتبادل ومســـاندة الرياضة 

العراقية بشكل مستمر.
وأشـــار وزير الشـــباب والرياضة العراقي إلى أن سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة يتميز بقدرات قيادية كبيرة، اكتسبها 

من خالل وجوده في العديد من المناصب الرياضية، متمنًيا 
كل التوفيق لســـموه ومؤكًدا أن الرياضة البحرينية ستشهد 
مزيـــدا من االزدهار فـــي المرحلة المقبلة تحت قيادته. وأكد 
الطرفان خالل االجتماع مواصلة العمل المشـــترك والتعاون 
المثمـــر فـــي مختلـــف المجـــاالت الرياضية، من خـــالل تعزيز 
تنســـيق الجهود وتبـــادل الخبرات بين البلديـــن، لما يكون له 

األثر اإليجابي على تطور القطاع الرياضي في المنطقة.

من اللقاء

من افتتاح الدورة

عســكر ينقل تحيــات خالد بن حمد للوزيــر عدنان درجال
تعزيــز التعــاون الرياضي مع العــراق

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

غـــادر وفـــد منتخبنـــا الوطنـــي أللعـــاب القـــوى للرجـــال 
والســـيدت إلى تونس للمشـــاركة في منافسات البطولة 
العربيـــة الـــــ 22 التي ســـتقام خالل الفترة مـــن 16 لغاية 

20 يونيو الجاري.
ويتـــرأس الوفـــد عضو مجلس إدارة االتحـــاد البحريني 
المنتخبـــات محمـــد عبدالعزيـــز،  القـــوى مديـــر  أللعـــاب 
بجانب الطاقم اإلداري المكون من علي الدوسري، فاتن 
عبدالنبـــي، أحمد محمد عبدهللا، والطاقم الفني المكون 
مـــن أنـــدري مينفيش ودميكي اســـجدي بايني، والجهاز 

الطبي المكون من عيسى الدوسري.
ويضم المنتخب 14 عداء وعداءة، حيث يضم منتخب 
الرجال 10 العبين وهم كل من محمد أيوب، عبدالرزاق 
إســـماعيل )800 متـــر(، الصديـــق ميخـــو، ابراهـــام روتج 
)1500 متـــر(، زهير عواد، الصديـــق ميخو )5 آالف متر(، 
)10 آالف متـــر(،  داويـــت بيفـــكادو وعبدالناصـــر ألمـــي 
جوشـــا ليموشـــين )نصف ماراثون(، مروان مدني )قذف 

القرص(، عبدالرحمن محمود )دفع الجلة(.
بينما يضم منتخب السيدات 4 العبات هن كل من منال 

البحراوي )800 متر(، تاجيست جاشاو ومنال البحراوي 
)1500 متـــر(، تايجســـت جاشـــاو )5 آالف متـــر(، بونتـــو 

ايداو )10 آالف متر(، تاج دابا جليسا )نصف ماراثون(.
ومنتخب ألعاب القوى هو حامل لقب النســـخة الماضية 
مـــن البطولـــة العربيـــة الــــ 21 التـــي أقيمـــت بجمهوريـــة 
مصـــر العربية في 2019 بعدما حصـــد المركز األول في 
الترتيب العام إثر فوزه بـ 24 ميدالية منها 15 ذهبية و6 

فضيات و3 برونزيات.

اعتمد مجلـــس إدارة نـــادي البحرين 
الخشـــرم  عبدالرحمـــن  برئاســـة 
لجميـــع  الجديـــد  اإلداري  التشـــكيل 
األعضاء من خـــالل توزيع المناصب 

اإلدارية على مجلس اإلدارة.
فقـــد  اإلدارة  لقـــرار مجلـــس  ووفقـــا 
تـــم اعتمـــاد عبدالعزيز اليحيـــى نائبا 
للرئيـــس، محمد بوكمال أمينا للســـر، 
ســـالم بوعســـلي أمينـــا ماليـــا، أحمـــد 
األحمدي مدير النـــادي ورئيس جهاز 
لعبـــة كـــرة اليـــد، خالد فخـــرو رئيس 
جهاز كـــرة الطاولـــة، علـــي األنصاري 
رئيـــس جهاز كرة القـــدم، مبارك علي 
رئيس جهاز كرة الســـلة، أحمد الزايد 
رئيس جهـــاز لعبة البولينـــج، وأخيرا 
مجلـــس  عضـــو  دينـــة  بـــن  حســـين 
اإلدارة، فيما تم تعيين حســـين حماد 

مديرا تنفيذيا للنادي.
ومـــن المؤمل أن يبدأ أعضاء مجلس 
اإلدارة فـــي تشـــكيل األجهـــزة الفنية 
الرياضيـــة  النـــادي  لفـــرق  واإلداريـــة 
وتحديـــدا كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلة 
وكرة اليـــد والبولينج وكـــرة الطاولة 
اســـتعدادا  القادمـــة  الفتـــرة  خـــالل 
 -  2021 المقبـــل  الرياضـــي  للموســـم 

.2022
للعـــودة  البحريـــن  نـــادي  ويتطلـــع 

إلـــى مصـــاف دوري ناصـــر بـــن حمـــد 
الممتاز لكرة القـــدم، وقد أبرم النادي 
والتـــي  الثالثـــة  االســـتثمار  صفقـــة 
يتطلـــع مـــن خـــالل النـــادي لتحقيـــق 
مزيـــد من اإليرادات الذاتية لتســـيير 
شـــؤون مختلـــف األلعـــاب الرياضيـــة 
والمحافظة على مكانة وعراقة نادي 
البحريـــن الذي تأســـس العـــام 1936 
بدعـــم من المغفور له بإذن هللا تعالى 

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

المشــاركة فــي البطولة العربيــة بقائمة تضــم 14 العبا اليحيـــى نائبـــــا للرئيـــس وبوكمـــال ألمانـــة الســـــر

منتخب ألعاب القوى يغادر لتونس نادي البحرين يعتمد المناصب اإلدارية
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افتتاح الدورة الدولية لمدربي الكرة الطائرة
تحـــت رعايـــة رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
للكـــرة الطائرة الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
خليفـــة افتتحـــت يـــوم األحـــد 13 يونيـــو 
2021 دورة المدربيـــن الدولية )المســـتوى 
البحريـــن  مركـــز  ينظمهـــا  التـــي  األول(، 
الدولـــي لتطويـــر الكـــرة الطائرة بمشـــاركة 

35 دارســـا مـــن مملكة البحريـــن وعدد من 
الدول العربية بقاعـــة المحاضرات التابعة 
لالتحـــاد، وذلـــك بحضـــور عضـــو مجلـــس 
محمـــد  المركـــز  ورئيـــس  االتحـــاد  إدارة 
الـــذوادي وعدد من أعضـــاء مجلس إدارة 

االتحاد.
وستقام الدورة التي يحاضر فيها المدرب 
الوطني محمـــد جالل عبر تطبيق )زووم(، 

علـــى  بنـــاء  المحاضـــر  اختيـــار  تـــم  فيمـــا 
ترشيح من االتحاد الدولي.

وبـــدأ الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفة 
الدورة بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا 
أهميـــة هـــذه الـــدورة الدولية فـــي تخريج 
عـــدد مـــن المدربيـــن الجـــدد علـــى ســـاحة 
الكرة الطائرة؛ نظرا لما يشكله المدرب من 
دور مهـــم في تخريـــج المواهب وتحقيق 

اإلنجـــازات، مشـــيرا إلـــى أن هـــذه الـــدورة 
تشـــكل امتداد للجهود الكبيرة التي يبذلها 
مركـــز البحرين الدولي للتطوير في ســـبل 
تطويـــر اللعبة مـــن الناحية الفنيـــة متمنيا 
والنجـــاح  التوفيـــق  الدارســـين  لجميـــع 
وتحقيـــق أكبر قـــدر من االســـتفادة الفنية 
فـــي  مســـتوياتهم  علـــى  تنعكـــس  التـــي 

التدريب.

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

منظمة CF BRAVE في الطليعة
كأفضـــل بطولـــة فـــي رياضـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة فـــي أوروبـــا

حققـــت منظمة فنـــون القتـــال المختلطة التـــي أطلقها 
 ،BRAVE CF ،ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة
إنجاًزا ُمهًما، إذ أصبحت رســـمًيا الُمروج األكبر لرياضة 
فنـــون القتـــال الُمختلطة فـــي أوروبا. ويأتـــي ذلك بعد 
هيمنـــة الُمنظمـــة على آســـيا فـــي وقت ســـابق من هذا 
إلصـــالح  برؤيـــة   BRAVE CF تأســـيس  وتـــم  العـــام. 
صناعـــة الفنون القتاليـــة المختلطة من نشـــاط تجاري 
خـــاص كحـــدث إلـــى نشـــاط تجـــاري رياضـــي بحـــت، 
وإتاحـــة الفرص للمقاتلين والصناعة بأكملها في جميع 
أنحاء العالم بغض النظر عن قابلية التســـويق أو اللغة 

أو الجنسية أو الدين. 
وُبنيـــت رؤيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
علـــى مبدأ أن الموهبة يجـــب أن تكون المتغير الوحيد 
وبهـــذه الرؤية حققت بطولة BRAVE CF ما حلمت به 
البطوالت األخرى. وكانت ُمنظمة BRAVE CF حددت 
أوروبا كســـوق مهمـــة في العام 2020 واســـتطاعت أن 
ُتحقـــق رقمـــا قياســـيا ُمهمـــا من خـــالل كونهـــا البطولة 
الوحيـــدة فـــي العالم التـــي ُتنظم 7 أحـــداث في أوروبا 
فـــي عام واحـــد. ويأتي هذا اإلنجاز في خضم انتشـــار 
فيروس فيروس كورونا )كوفيد 19( حيث استطاعت 
الُمنظمـــة أن ُتنظـــم أحداثـــا مليئـــة باإلثارة فـــي الوقت 
الـــذي توقفـــت فيـــه الُمنظمـــات األخرى عـــن تنظيم أي 
فعاليـــة. فـــي وقت ســـابق من هذا العام، عـــادت بطولة 
BRAVE CF إلـــى أوروبـــا مـــع إصدارهـــا البطولـــة رقم 
إشـــعال مشـــهد  وأعـــادت  روســـيا  فـــي سوتشـــي،   46
MMA األوروبـــي بحدث خـــاص على لقب العالم للوزن 
الخفيف ســـوبر والذي دافع خالله البطل العالمي إلدار 
ألـــداروف على لقبـــه العالمي في مواجهـــة أكبر ظاهرة 

MMA روســـية وهـــو علـــي باجوتينـــوف. وقـــد أرســـل 
الحدث موجات كبيرة عبر القارة، ووقف شـــاهًدا على 

 .BRAVE CF نمو بطولة
وعـــادت منظمـــة BRAVE CF للقـــارة األوروبيـــة فـــي 
نســـختها الـ51 التي أقيمت في العاصمة البيالروســـية 
مينسك لتســـلط الضوء على الجيل القادم من مقاتلي 
فنـــون القتال المختلطـــة في هذا البلـــد العريق. وتأتي 
الــــ50  المنظمـــة نســـختها  بعـــد أن اختتمـــت  البطولـــة 
بنجـــاح في مملكة البحريـــن أخيرا. هذا وتعتبر منظمة 
BRAVE CF أكبر شـــبكة اكتشـــاف مقاتليـــن في القارة 
العجوز حالًيا، حيث إن لديها أكثر من 80 مقاتاًل نشًطا 
ا، كما أن لديها أكبر حصة  فـــي أكثر من 30 بلـــًدا أوروبيًّ

ســـوقية نشـــطة في أوروبا، لتشـــمل أكثر من 3 مناطق 
 BRAVE أوروبية. إضافة إلى ذلك، استضافت منظمة
CF فعاليـــات فـــي 7 دول أوروبية في الفترة الســـابقة، 
وهـــي إيرلندا الشـــمالية وإنجلتـــرا ورومانيا والســـويد 
وسلوفينيا وروسيا وروسيا البيضاء، وتعتزم المنظمة 
اســـتكمال هذه المسيرة في التوسع عبر تنظيم فعالية 
فـــي مدينـــة ميالنـــو اإليطاليـــة بتاريخ األول من شـــهر 

أغسطس المقبل.
وتنبئ مســـيرة منظمة BRAVE CF بمزيد من التوسع 
فـــي العديـــد مـــن الـــدول حـــول العالـــم في المســـتقبل، 
لتصبح أكبر المنظمين لبطوالت فنون القتال المختلطة 

في العالم.

اللجنة اإلعالمية

اليورو 2021
  انطلقــت بطولــة كأس األمــم األوروبية التــي طالما ظلت أقــوى البطوالت القارية 

على مستوى العالم. 
وكمــا هــي عــادة انطالقة البطوالت الكبرى.. يتم وضع قائمة ألبرز المرشــحين للفوز 
بلقــب البطولــة علــى أســاس مــدى جهوزيــة المنتخبــات علــى الرغــم مــن أن تاريــخ 
بطوالت اليورو يذكرنا دائما أن فيها ال يمكن توقع األبطال بسهولة.. بل وعودتنا أن 
نتوقــع فيهــا مــا هو غير متوقــع على اإلطالق.. وما فوز الدنمارك واليونان ســابقا إال 

دليل قاطع على صحة هذا االدعاء!
  في اليورو 2021 وبعيدا عن المفاجآت التي قد تطرأ.. من الممكن أن يتم تقسيم 
المنتخبــات المرشــحة للمنافســة علــى لقــب البطولــة إلــى مســتويين.. بحيــث يضــم 
المستوى األول منتخبات فرنسا.. إيطاليا.. بلحيكا.. إذ تعتبر هي المنتخبات األكثر 
جهوزيــة لمقارعــة الجميــع والذهــاب بعيدا جدا فــي البطولة.. في حيــن من الممكن 

تسمية منتخبّي ألمانيا وإسبانيا في المستوى الثاني.
  فرنســا بقيــادة ديشــامب تعيــش مرحلــة اســتقرار فنــي منــذ أن تمكنت مــن الفوز 
بكأس العالم.. وقد طعم ديشامب الفريق ببعض األسماء القادرة على صنع الفارق.. 
أما إيطاليا بقيادة مانشيني فإنها تعيش أزهى أيامها من بعد االنتكاسة التي عاشها 
االزوري لســنوات طويلة.. وبالمقابل فإن بلجيكا تبدو قوية جدا بوفرة النجوم في 

حسابات اإلسباني مارتينيز.
  صحيح أن المنتخب األلماني تراجع نسبيا عما كان عليه بيد أنه ال يمكن استبعاد 
المانشــافت مــن ســباق التنافــس فــي أي بطولة يشــارك فيهــا ألنه ســيخوض اليورو 
بتاريخه العريق وهو أكثر من يعرف كيف تؤكل الكتف فيها.. وستبقى إسبانيا من 

ضمن المرشحين حتى لو شكك اإلعالم األوروبي بقدرات المدرب انريكي!
  وبيــن هــذا وذاك ال ننســى أبــدا أن فــي بطــوالت اليــورو فــرص المنتخبــات تبــدو 
متســاوية حتــى وإن تفاوتــت بالقــوة.. قد يكــون إلنجلترا وهولندا وكرواتيا شــأن.. 
وقد يظهر منتخب غير مرشــح ليلعب دور الحصان األســود ويضرب كل التوقعات 

بعرض الحائط!

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

سبورت

حسن علي

عداءاتنا فوق منصة الذهب بالنسخة الماضية



international@albiladpress.com 12
الثالثاء 15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة  1442 - العدد 4627

الفلسطينيون يطالبون بإنهاء االحتالل واالعتراف بحقهم التاريخي

إسرائيل تطوي حقبة نتانياهو وتترقب أجندة بينيت

اســتيقظت إســرائيل أمــس علــى حكومــة جديــدة برئاســة الزعيم اليمينــي المتطرف نفتالــي بينيت، الذي ســتتوجه إليه األنظار خالل ســعيه إلى 
ترجمة وعود ائتالف “التغيير” على أرض الواقع بعد أن طوت 12 عاما من حكم بنيامين نتانياهو. وأطاح االئتالف الذي يضم أحزاًبا إسرائيلية 
متباينة في توجهاتها وتشكيلة من قدامى القادة السياسيين وعددا كبيرا من النساء بنتانياهو بعد أن اجتمعت أطرافه حول مهمة إنهاء حياته 

السياسية.

حصـــل االئتـــاف الحكومـــي الجديـــد 
على أصوات 60 نائبا في حين عارضه 
59 نائبـــا معظمهـــم من أحـــزاب اليمين 
واليميـــن المتطـــرف بينمـــا امتنع نائب 

واحد عن التصويت. 
صباح أمـــس، وصل أعضـــاء الحكومة 
وعددهـــم 26 وزيًرا، إضافة إلى بينيت 
إلـــى مقـــر إقامـــة الرئيس اإلســـرائيلي 
رؤوفيـــن ريفليـــن، الذي مـــن المقرر أن 
يتنحـــى فـــي يوليـــو، اللتقـــاط الصـــور 

التقليدية.
ويســـلم نتانياهـــو الدفـــة لبينيـــت فـــي 
مكتـــب رئيـــس الـــوزراء فـــي القـــدس 
لكـــن دون حفـــل رســـمي خافـــا لما هو 

متعارف عليه. 
معاريـــف  صحيفـــة  افتتاحيـــة  وفـــي 
الوسطية، كتب الصحافي المتخصص 
فـــي الشـــؤون السياســـية بن كاســـبيت 
يـــوم  فجـــر  يصـــادف  الصبـــاح  “هـــذا 
جديد... إنه صباح العمل الشاق الازم 

إلعادة البناء”. 
وامتنـــع النائـــب العربي في الكنيســـت 
ســـعيد الخرومي مـــن القائمة الموحدة 

عن التصويت.
وفـــي بيـــان للقائمـــة العربيـــة للتغييـــر، 
جاء فيـــه أن الخرومي يـــرى أن اتفاق 
الحـــد  يلبـــي  “ال  الحكومـــة  تشـــكيل 
األدنـــى مـــن مطالب أهلنا فـــي النقب”. 
وكان النائـــب العربي قـــد طالب بوقف 
هـــدم القرى غيـــر المعترف بهـــا جنوب 

إسرائيل. 

 إنهاء االحتالل 

وهنـــأ الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
بينيت باســـم الشعب األميركي، مؤكدا 

بالعمـــل  الكامـــل  إدارتـــه  التـــزام  علـــى 
مـــع الحكومـــة اإلســـرائيلية الجديـــدة 
واالســـتقرار  باألمـــن  قدمـــا  “للدفـــع 
والســـام بالنســـبة إلـــى اإلســـرائيليين 
والفلســـطينيين والشـــعوب في أرجاء 

المنطقة.
وفي اتصال هاتفي بين الزعيمين اتفقا 
“علـــى أّنهمـــا وفريقيهما سيتشـــاورون 
عـــن كثـــب بشـــأن كّل األمـــور المتعّلقة 
باألمـــن اإلقليمـــي بمـــا في ذلـــك إيران، 

على ما أكد البيت األبيض.
مـــن جانبهـــا، أكدت فرنســـا على لســـان 
وزيـــر خارجيتهـــا جـــان إيـــف لودريان 
“التزامها الراســـخ بأمن دولة إسرائيل، 
وتصميمهـــا علـــى العمل معهـــا للحفاظ 

على األمن واالستقرار اإلقليميين”. 
الروســـي  الرئيـــس  كتـــب  واإلثنيـــن، 
فاديميـــر بوتيـــن فـــي رســـالة نشـــرها 
الكرمليـــن متوجها إلـــى بينيت بعد أن 
هنـــأه “آمل أن يســـهل عملك على رأس 
الحكومـــة مرحلة جديدة مـــن التعاون 

الثنائي البناء في جميع المجاالت”.
وزارة  بموظفـــي  جمعـــه  لقـــاء  وفـــي 
الخارجية تعهد يائير لبيد، الذي تســـلم 
العاقـــات  بتحســـين  الـــوزارة  رئاســـة 
مـــع الحـــزب الديموقراطـــي األميركي، 
وإنهـــاء “التعامـــل العدائي” مـــع أوروبا 

الذي اتهم بنيامين نتانياهو بتعزيزه. 
الـــوزراء  رئيـــس  قـــال  فلســـطينًيا، 
محمـــد اشـــتية إن “االمتحـــان أمام أي 
حكومـــة في إســـرائيل بالنســـبة لنا هو 
تعهدهـــا بإنهـــاء االحتـــال واالعتراف 
بالحق التاريخي والسياســـي السيادي 
فلســـطينية  بدولـــة  للفلســـطينيين 

مستقلة عاصمتها القدس”. 
وأكد اشـــتية على مـــا أوردت صحيفة 
األيـــام الفلســـطينية علـــى أن برنامـــج 
نتانياهو قـــام على تدميـــر أي إمكانية 

لقيام دولة فلسطينية. 
الفلســـطينية  الخارجيـــة  وزارة  أمـــا 
فقالت إن وصف الحكومة اإلسرائيلية 
الجديـــدة بأنهـــا “حكومة تغييـــر... غير 

دقيـــق إال إذا كان المقصـــود بالتغييـــر 
إزاحة نتانياهو”.

تحديات

فـــي القـــدس وتـــل أبيب خـــرج اآلالف 
إلـــى الشـــوارع لاحتفـــال بمنـــح الثقة 
لحكومـــة “التغييـــر” التي شـــكلها زعيم 
حـــزب يـــش عتيـــد أو )هناك مســـتقبل( 
الوســـطي يائيـــر لبيـــد بالتحالـــف مع 7 
أحـــزاب، اثنين من اليســـار واثنين من 
الوســـط وثاثة من اليمين بينها حزب 
برئاســـة  المتطـــرف  القومـــي  “يمينـــا” 
بينيـــت، وحـــزب عربـــي هـــو “الحركـــة 

اإلسامية الجنوبية”. 
ويعتمـــد االئتـــاف الحكومـــي الجديد 
علـــى التناوب وسيترأســـه زعيم حزب 
يمينـــا لعاميـــن قبل أن يســـلم المنصب 
في أغســـطس 2023 ليائيـــر لبيد الذي 

يتولى حالًيا حقيبة الخارجية. 
لكـــن االئتـــاف الهـــش الجديـــد يواجه 
تحديـــات عـــدة وعلـــى رأســـها تعافـــي 
االقتصاد بعد انتكاســـة كبيرة؛ بســـبب 
تفشـــي فيروس كورونـــا باإلضافة إلى 

النزاع مع الفلسطينيين. 
والثاثـــاء، تنظـــم الجماعـــات اليمينية 
المتطرفـــة مســـيرة مثيـــرة للجدل من 
المقـــرر أن تصل إلى القدس الشـــرقية 
المحتلة التي تشـــهد منذ نحو شـــهرين 

احتجاجات شبه يومية. 
واندلعـــت االحتجاجـــات فـــي القـــدس 
الشـــرقية والضفة الغربيـــة المحتلتين 
علـــى خلفيـــة التهديـــد بطـــرد عائـــات 
فلســـطينية من منازلها في حي الشيخ 

جراح لصالح جمعيات استيطانية.

القدس - وكاالت

ستوكهولم - أف ب

شـــهد االنخفاض في عدد األســـلحة 
النووية في العالم منذ نهاية الحرب 
الباردة مزيدا مـــن التباطؤ في العام 
2020 فيما تحدث القوى ترســـاناتها 
وتوســـعها في بعض األحيـــان، وفقا 

لتقرير نشر أمس.
بلـــغ   ،2021 العـــام  بدايـــة  فـــي 
التـــي  النوويـــة  األســـلحة  مجمـــوع 
المســـلحة  التســـعة  البلـــدان  تملكهـــا 
نوويـــا )روســـيا والواليـــات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنســـا والصين 

والهند وباكســـتان وإسرائيل وكوريا 
الشـــمالية( 13080 ســـاحا، أي 320 
قطعـــة فقط أقل مما كانت عليه في 
بداية العـــام 2020، وفقـــا لتقديرات 
معهـــد ســـتوكهولم الدولـــي ألبحـــاث 

السام )سيبري(.
الـــرؤوس  يشـــمل  الرقـــم  هـــذا  لكـــن 
تفكيكهـــا.  تنتظـــر  التـــي  الحربيـــة 
وفي حال عدم احتســـابها، ســـيكون 
مخزون األســـلحة النووية ارتفع من 

9380 إلى 9620 في هذه الفترة.

تباطؤ في انخفاض عدد األسلحة النووية عالمًيا

الحديدة - وكاالت

أعلن مســـؤول محلي وصيادون 
في جنوب اليمن أمس انتشـــال 
25 جثـــة تعود لمهاجريـــن كانوا 
يحاولـــون علـــى مـــا يبـــدو بلوغ 
البلـــد، الـــذي تمزقـــه الحرب قبل 
أن يغـــرق قاربهـــم وعلـــى متنـــه 

نحو 200 شخص.
الســـلطة  فـــي  المســـؤول  وقـــال 
لحـــج  محافظـــة  فـــي  المحليـــة 
علـــي  أحمـــد  جليـــل  الجنوبيـــة 
“انتشل الصيادون 25 جثة تعود 
منطقـــة  ميـــاه  فـــي  لمهاجريـــن” 
راس العـــارة فـــي لحـــج المطلـــة 
علـــى ممـــر بـــاب المنـــدب مقابل 

جيبوتي.
وأضـــاف أن القـــارب الـــذي كان 
يقـــل هؤالء “انقلـــب قبل يومين 
وكان يحمل على متنه بين 160 
دون  مـــن  شـــخص”،   200 إلـــى 

المهاجريـــن  مصيـــر  يتضـــح  أن 
اآلخرين.

من جهتـــه، قال أحـــد الصيادين 
“عثرنا على 25 جثة )للمهاجرين( 
الذيـــن غرقـــوا اثـــر غـــرق قـــارب 
كان يقـــل العشـــرات منهـــم نحو 
وأضـــاف  اليمنيـــة”.  الشـــواطئ 
الجثـــث  “شـــاهدنا  آخـــر  صيـــاد 
تطفـــو فـــي الميـــاه علـــى بعد 10 

أميال من شاطئ راس العارة”.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة 
المنطقـــة،  فـــي  قـــارب  غـــرق 
مشيرة إلى أنها تعمل على جمع 

معلومات عن الحادثة.

اليمن: انتشال 25 جثة لمهاجرين بعد غرق قارب

بروكسل - وكاالت

شـــمال  حلـــف  دول  قـــادة  أعـــرب 
األطلســـي خال قمتهم الســـنوية في 
بروكـــس أمـــس عـــن “قلقهـــم” حيـــال 
طموحات الصيـــن المعلنـــة و”التهديد 
المتنامي” الذي يشـــكله تعزيز روســـيا 
لترسانتها العسكرية.  وقال القادة في 
البيان الختامي لقمتهم إن “طموحات 
الصيـــن المعلنـــة وســـلوكها المتواصل 
تشكل تحديات ألسس النظام الدولي 
المســـتند الـــى قواعـــد، وفـــي مجاالت 
لها اهميتها بالنســـبة الى أمن الحلف”، 
معربيـــن عن قلقهم بازاء “السياســـات 

القمعية” لبكين.
كذلـــك، ابـــدوا قلقهـــم حيـــال “تعزيـــز 
ترسانة روســـيا العســـكرية وانشطتها 
فـــي جـــوار  االســـتفزازية وخصوصـــا 
االطلســـي”. شـــمال  حلـــف  حـــدود 

وحذروا أنه “ما دامت روســـيا ال تظهر 

أنهـــا تحتـــرم القانـــون الدولـــي وتفـــي 
بالتزاماتهـــا ومســـؤولياتها الدولية، ال 

يمكن أن يعود الوضع الى طبيعته”.
ويلتقي الرئيـــس االميركي جو بايدن 
الـــذي شـــارك االثنيـــن فـــي أول قمـــة 
للحلف االطلســـي بعد انتخابه، نظيره 
الروســـي فاديميـــر بوتيـــن االربعـــاء 

فـــي جنيـــف . والتزمـــوا ايضـــا دعـــم 
افغانســـتان بعد انســـحاب آخـــر جنود 

مهمة التدريب التابعة للحلف.
لضمـــان  اســـتعدادها  تركيـــا  وابـــدت 
أمـــن مطار كابول الـــذي يرتدي أهمية 
كبرى الســـتمرار الحضـــور الغربي في 

افغانستان.

ــي بــروكــســل ــ ــال قـــمـــة عـــقـــدت ف ــ ــم ــ ــاء أع ــ ــن ــ أث
“األطلسي” يبدي قلقا تجاه الصين وروسيا

طهران - وكاالت

تسلمت البحرية اإليرانية سفينتين حربيتين أمس في مراسم 
نقلهـــا التلفزيـــون الحكومـــي، بعـــد أيـــام قليلة مـــن اإلعان عن 
وجـــود ســـفينتين إيرانيتيـــن في المحيط األطلســـي في ما ُعد 

سابقة.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني في كلمة “أنجزت وزارة 
الدفـــاع عمـــًا ضخًما اليوم بتوفير ســـفينتين لجيش جمهورية 

إيران اإلسامية: المدمرة دنا وكاسحة ألغام”.
ووصـــف بيـــان صادر عن هيئة األركان دنا أنهـــا “مدمرة إيرانية 
بالكامـــل” مـــزودة بــــ “مـــدرج لهبـــوط المروحيـــات” و “معـــدات 
وأنظمـــة دفاعيـــة وهجوميـــة متنوعـــة” وتتمتـــع بالقـــدرة على 
“الســـفر لمســـافات طويلة” ومجهزة “لتدمير أي تهديد جوي أو 

بري أو بحري”. 
وأضـــاف البيـــان أن كاســـحة األلغـــام التـــي أطلـــق عليهـــا اســـم 
“شـــاهين” يبلـــغ طولهـــا “33 متـــرا” وبإمكانهـــا “كشـــف وتحييـــد 

مختلف أنواع األلغام البحرية”.
مـــن جهـــة أخرى، قـــال المســـاعد الخـــاص لوزير االســـتخبارات 
الســـابق  اإليرانـــي  الرئيـــس  تصريحـــات  علـــى  رًدا  اإليرانيـــة، 
محمـــود أحمدي نجاد األخيرة حول نفوذ إســـرائيل في أجهزة 

المخابـــرات واألمـــن اإليرانيـــة، إن هـــذه التصريحـــات جـــاءت 
بسبب “توهمات ذاتية”.

المســـؤول االســـتخباراتي اإليرانـــي، الـــذي نقلـــت وكالـــة أنباء 
الطلبـــة اإليرانيـــة “إيســـنا” كامـــه مـــن دون ذكـــر اســـمه، نصح 

أحمدي نجاد بـ “متابعة العاج النفسي وإزالة الهلوسة”.
وكان الرئيـــس اإليرانـــي الســـابق محمود أحمـــدي نجاد قد قال 
فـــي مقابلـــة بالفيديو نشـــرت فـــي األيـــام القليلـــة الماضية، إن 
المســـؤول األعلى المكلف بالتصدي للجواســـيس اإلسرائيليين 

في وزارة االستخبارات، “هو نفسه جاسوس إسرائيلي”.

اســتخبارات إيران تنصح نجــاد بمتابعة عالجه النفســي
طهران تتسلم سفينتين حربيتين

وكاالت

تعـــارك نائبـــان بالبرلمـــان الليبي، أمس 
االثنيـــن، أثناء جلســـة برلمانيـــة عامة 
مخصصة لمناقشـــة مشـــروع ميزانية 
الدولـــة والتداول في ملـــف المناصب 
األخيـــرة  الزيـــارة  بســـبب  الســـيادية؛ 
للوفـــد التركـــي بقيـــادة وزيـــر الدفـــاع 
خلوصي آكار إلـــى العاصمة طرابلس، 
ما أضطر رئيس البرلمان عقيلة صالح 
إلـــى إيقـــاف الجلســـة. ودخـــل النائب 
المحســـوب على تنظيـــم اإلخوان عبد 
الوهـــاب زوليـــه في شـــجار مـــع زميله 
انتقـــادات  علـــى  ردا  دومـــة،  مصبـــاح 

وجههـــا األخير إلى الوفد التركي الذي 
زار العاصمة طرابلس نهاية األســـبوع 
المنقضي، واســـتنكاره تجاوزاته على 
األراضـــي الليبيـــة وإهانتـــه للســـلطات 
وللســـيادة الليبيـــة، تطـــّور الحقـــا إلى 
مشـــادات كامية ثم تشـــابك باأليدي. 
وحـــاول النائـــب زوليه إســـكات زميله 
مصباح دومة ومقاطعته عندما شـــرع 
في انتقاد تركيـــا وتجاوزاته في ليبيا 
أثنـــاء مداخلتـــه بالبرلمان، ليـــرد عليه 
األخيـــر “إذا كان معنـــا أتـــراك في هذه 
القاعـــة يخرجـــوا، هـــذه قاعـــة ليبيين، 

جاهدوا األتراك العام 1825”.

شجار داخل البرلمان الليبي بسبب تركيا
نايبيداو - وكاالت

ضـــد  محاكمـــة  أول  أمـــس  بـــدأت 
زعيمـــة ميانمار الســـابقة أونغ ســـان 
ســـو تشـــي التي وجه إليها المجلس 
العســـكري عـــدة تهـــم بعـــد أن أطاح 
بهـــا في انقاب عســـكري، فيما يندد 
بمثابـــة  يعتبرونـــه  بمـــا  المراقبـــون 
ألســـباب  اســـتعراضي”  “إجـــراء 

سياسية.
وجرت الجلسة في محكمة أحيطت 
بإجـــراءات أمنية مشـــددة وأقيمت 
خصوصـــا لهذه الغاية فـــي العاصمة 

نايبيداو.
وتواجه ســـو تشـــي الحائـــزة جائزة 
نوبـــل للســـام العـــام 1991 وتخضع 
فبرايـــر   1 منـــذ  الجبريـــة  لإلقامـــة 
ماحقـــات قضائيـــة متعـــددة. لكنها 
“فـــي صحـــة جيـــدة رغـــم آالم فـــي 
األســـنان” كمـــا قـــال محاموهـــا رغم 
أسابيع من العزلة. وبدأت محاكمتها 

أمـــس بتهمة حيازة أجهزة الســـلكي 
بشـــكل غير قانونـــي وانتهـــاك قيود 
مرتبطـــة بفيـــروس كورونـــا وانتهاك 

قانون حول االتصاالت.
وقالـــت محاميـــة من فريـــق الدفاع 
تـــم  إنـــه  ســـوي  ميـــن  ميـــن  عنهـــا 
االســـتماع إلى عدة شـــهود أوفدهم 
ســـتتواصل  والجلســـات  االدعـــاء 

الثاثاء.
محاكمـــة  الثاثـــاء  اليـــوم  وســـتبدأ 
أخـــرى بتهمـــة إثـــارة الفتنة ســـتمثل 
فيها أونغ ســـان سو تشي إلى جانب 
الرئيـــس الســـابق للجمهوريـــة ويـــن 

مينت.

ميانمار: بدء محاكمة ألونغ سان سو تشي

مصر: أحكام نهائية باإلعدام 
لقيادات جماعات محظورة

أمس،  المصرية،  النقض  محكمة  أيــدت 
أحكاما باإلعدام بحق 12 شخصا بينهم 
المسلمين  اإلخــوان  جماعة  في  قيادات 
الـــمـــحـــظـــورة فــــي مـــصـــر ضـــمـــن قــضــيــة 
 ،2013 بالعام  العدوية  رابــعــة  اعتصام 

بحسب مسؤول قضائي.
أيدت  النقض  “محكمة  المسؤول  وقــال 
اليوم إعدام 12 متهما.. من بينهم صفوت 
ــازي، ومــحــمــد الــبــلــتــاجــي وعــصــام  ــجـ حـ
إلى  البر”، مشيرا  الرحمن  وعبد  العريان 
انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.

صورة تذكارية تضم الرئيس اإلسرائيلي )وسط( مع وزراء الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 
بزعامة بينيت )يسار( ورئيس الوزراء باإلنابة ووزير الخارجية يائير لبيد )يمين( 

أمين عام حلف الناتو وبايدن خالل القمة 

صورة وزعتها إيران لسفن حربية بالمحيط األطلسي 

القاهرة - وكاالت



إعداد طارق البحار

“مفتاح صول” دراما اجتماعية بمشاركة عرفات والشرقاوي
تــدور حالًيــا كاميــرا المخرج محمد كاظــم لتصوير أحدث األعمــال الدرامية 
مسلســل “مفتاح صول” للكاتبة ســحاب، ومن إنتاج “النبراس لإلنتاج الفني” 
لصاحبهــا المنتــج عادل اليحيى، وهو عمل اجتماعي “اليت كوميدي” ويضم 

نخبة كبيرة من النجوم

العمل  بطلة  تحدثت  الــبــدايــة،  فــي 
دوري  قائلة:  عرفات،  زهــرة  النجمة 
أحلى  فــتــيــات،  ألربـــع  أم  العمل  فــي 
ــنــات، وهـــن هــنــادي الــكــنــدري  أربـــع ب
وكـــفـــاح الـــرجـــيـــب ورنــــــدة حــجــاج 
وغادة الزدجالي، وكل واحدة منهن 

“مسوية شغل أحلى من األخرى.
الكوميدية  لألعمال  اتجاهها  وحول 
مــؤخــرا، ردت فــي لــقــاء مــع األنــبــاء 
ــت مـــعـــاصـــرنـــي مــن  ــ الـــكـــويـــتـــيـــة: أنـ
أعماال  اشتغلت  أنــنــي  وتعلم  زمـــان 
في  وشــاركــت  كوميدية  مسرحية 
كوميدية  وأعماال  طاش”  ما  “طاش 
الجديد  الجيل  ولكن  البحرين،  في 
أخذ انطباعا عن أعمالي األخيرة ان 
كلها حزن وكآبة فقلت “خلني أعود 
الجمهور”  نبض  وأجــس  للكوميديا 
من خالل مسلسل “يجيب هللا مطر” 
الذي تم عرضه في رمضان الماضي، 
والحمد لله، هللا وفقني فيه وتقبلني 
الجمهور، وفي “مفتاح صول” أتمنى 
ليس  والــعــمــل  أيــضــا،  يتقبلوني  أن 
كوميدي”،  “اليــت  هو  إنما  كوميديا 
والبنات يلعبن فيه لعبا غير طبيعي.

وعن دورها في المسلسل، أوضحت: 
دوري مثل دور أي أم في المجتمع، 
وأنا اكتشفت أن النساء في مجتمعنا 
العربي مكافحات وأكثرهن من قمن 
بتربية أوالدهــن سواء كن مطلقات 

ــتـــزوجـــات،  مـ حـــتـــى  أو  أرامـــــــل  أو 
وشخصيتي تشبه شخصيات هؤالء 
تحاول  الــتــي  المكافحات  األمــهــات 
لها مواقف  بناتها وتحدث  تربي  أن 
طريفة مع حسن الحظ وسوء الحظ

العمل مع مخرج شاب مثل  أما عن 
مــحــمــد كـــاظـــم، فــقــالــت: طــالــمــا هو 
يملك خــبــرة فــي مــجــال الــمــونــتــاج، 
الطبخة  ســر  يعلم  أنـــه  يعني  فــهــذا 
“وايــــد” مخرجين،  أكــثــر مــن  جــيــدا 
بأنه سيظهرنا  وأنا ثقتي فيه كبيرة 
على الشاشة في أفضل صورة وكل 
ــا  وأن جميلة  ومــالحــظــاتــه  كـــادراتـــه 

متفائلة.
ــالـــت الــفــنــانــة فــّي  مـــن جــانــبــهــا، قـ
بالنسبة  المهم  من  كــان  الشرقاوي: 
لي أن أشتغل على هذه الشخصية، 
وأجـــســـد شــخــصــيــة “بـــــــدور” الــتــي 

تختلف تماما عن دوري األخير في 
وأكــمــلــت:  ــاف”،  حــ “أمــيــنــة  مسلسل 
إنسانة مستقرة في حياتها  “بــدور” 
ومتفانية  لزوجها  محبة  الــزوجــيــة 
كثير  فيها  فالشخصية  حياتها،  في 
“بكاء” وما  الدراما، وكل دورها  من 

في ضحك أبدا.
على  ثانيا  “دويتو”  تقديمها  وحــول 
النجم  مــع  العمل  الــتــوالــي فــي هــذا 

ــن بـــعـــد عــمــلــهــمــا  ــر مــ ــوهـ ــاب جـ ــهـ شـ
لألنباء  ردت  حــاف”،  “أمينة  السابق 
الكويتية: هذا العمل فيه رومانسية 
شوي  كــل  ولــكــن  بشهاب،  تجمعني 
أتذكر ما كان يفعله معي في “أمينة 
حــــاف”، وأنـــا ســعــيــدة جـــدا بالعمل 
وإن  ــع،  رائ وإنــســان  فنان  فهو  معه، 
إعــجــاب  المسلسل  يــنــال  هللا  شـــاء 

الجمهور.

شــبَّ حريق هائل بمنــزل الفنانة بثينة الرئيســي نتيجة ماس 
كهربائي، دون وقوع أضرار بشرية.

وأشــارت الرئيســي، في مقطع فيديو نشــرته تصّور من خالله 
الحادثة، إلــى فداحة الحريق، مؤكدة نجاتها وأســرتها بالكامل 

من آثــاره المدمــرة، وقالــت: إن الحريــق كان هائــال، حتى إنها 
اســتعانت بشــركة نظافة مرتين إلزالة آثــاره المتفحمة بالجدران 

دون فائــدة، نظــرا لشــدة االحتراق. وأوضحــت أن الحريــق اندلع، بســبب تركها جهاز 
التلفزيون من دون أن تفصله عن الكهرباء قبل خلودها للنوم.

م الفنان عيضة المنهالي عبر قناته الرسمية بـ “يوتيوب”  قدَّ
أغنيــة “ما أشــبع منــه”، حاملــة أســلوًبا غنائًيــا الفًتا في 
طريقة الغنــاء التي أبدع بها، والتي ُتعــد تجربة جديدة مع 
الكلمة العراقية، مجدًدا تعاونه مع الشــاعر العراقي رامي 

العبودي. وتعاون المنهالي في تلحين “ما أشــبع منه” مع 
الفنان حســام كامل، الذي قــام بالتوزيع والمكس والماســتر 

ن كلمات األغنية بأســلوب عرض مميز،  أيًضــا، وعرضها ضمــن فيديو ممنتج تضمَّ
احتوى على صور جديدة للمنهالي بروح عصرية ومرحة تحمل الطاقة اإليجابية.

انتشــر في الساعات الماضية هاشــتاج بعنوان “لو كنت” على 
موقــع التغريــدات القصيــرة “تويتــر”، وأول من شــارك في 
الهاشــتاج النجم أكــرم حســني والمطربة اللبنانيــة هيفاء 
وهبي عبر حســاباتهما الرســمية على “تويتــر”. وفي دقائق 

معــدودة تفاعل معهمــا عدد كبير من النجوم بســرعة كبيرة، 
إذ قاموا بكتابة نفس الهاشــتاج بجمل مختلفة على حســاباتهم 

المختلفة. وتساءل كل المغردين عن سبب الهاشتاج، ولماذا يغرد عليه كل الفنانين، 
ويبدو أن هذا الهاشتاج هو عبارة عن دويتو غنائي.

لو كنتما أشبع منهحريق هائل
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كشفت النجمة بريتني 
سبيرز عن حبها للخيل 

وعالم الفروسية، من 
خالل أحدث صور لها 
نشرتها عبر حسابها بـ 

“إنستغرام”، معلقة على 
الملصق بقولها “أعشق 

ركوب الخيل”.
وذكر تقرير بريطاني، 

أن سبيرز من أكثر 
المغنيات المحبوبات 

في العالم التي تعشق 
الخيول، وأشار إلى عدة 

صور تظهر فيها وهي 
تمارس رياضة الفروسية 

بإحدى المزارع.

tariq_albahhar

ماذا ستشاهد في “نتفليكس” هذا األسبوع.. أعمال رائعة وعالمية

تعــرض منصــة نتفليكــس العديــد مــن األعمــال الفنيــة التــي تســتحق بالمشــاهدة 
مــن أحــدث األفــام والمسلســات األصيلة مــن إنتاجها إلــى جانــب العالمية، وفي 
فصــل الصيــف تقدم مجموعة من أجمل هــذه االختيارات للمتابعة في المنزل هذا 

األسبوع، االنجليزية والعالمية:

Skater Girl

أصــبــح   Skater Girl ــهــنــدي  ال الــفــيــلــم 
قصة  ويتناول  حاليا  للمشاهدة  متوفًرا 
ــا”، مــراهــقــة تــرعــرعــت فــي ريــف  ــريــرن “ب
وهو  حياتها  يغير  شغًفا  تكتشف  الهند، 
ريــاضــة الــتــزلــج عــلــى األلـــــواح. نتيجة 
الصعاب  مــحــاربــة  عليها  يتعين  لــذلــك، 

لتحقيق أحالمها والمنافسة في البطولة 
الوطنية.

The Edge of Seventeen

المرحلة  في  ذكية  طالبة  حياة  تنقلب 
أن  بعد  متوقعه،  غير  بشكل  الثانوية 
صديقتها  بمواعدة  األكبر  شقيقها  قــام 

المقربة.

بالحوارات  مليء  ــع  رائ كوميدي  فيلم 
وهو  للمشاهدة  حالًيا  متوافر  الممتعة 

من إنتاج العام 2016.

Meet the Parents

فــي الــفــيــلــم الــكــومــيــدي 
Meet the Parents من 

العام 2000. والفيلم 
عـــن مــمــرض يــقــرر 
الـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
عائلة حبيبته قبل 
عــــــرض الـــــــزواج 
ــكـــن  عـــلـــيـــهـــا، ولـ
ــدهــا  ــوال لـــقـــاءه ب
المتشكك يصبح 

أسوأ كابوس له في حياته.

Fatherhood

ــتــي ستدخل  ال الــجــديــدة  ــالم  ــ مـــن األفـ
المقبل،  يونيو   18 تاريخ  في  نتفليكس 
ويــحــكــي قــصــة رجـــل تموت 
زوجته أثناء والدتها البنته 
نفسه  فيجد  الوحيدة، 
تربية  على  مجبًرا 
بنفسه،  ورعايتها 
واكـــــــتـــــــشـــــــاف 

معنى األبوة.
ويــــأتــــي الــفــيــلــم 
في إطار كوميدي 

دراما.

“البعض ال يذهب  فيلم  بقرب عرض  فــؤاد عن سعادته  بيومي  الفنان  أعــرب 
للمأذون مرتين”. وأشار إلى أن الفيلم يقدم رؤية سينمائية جديدة ومختلفة 

عن السائد وأحداثه ممتعة ومكتوبة بحرفية عالية.
وقال فؤاد - في تصريح صحفي إن الفيلم تجربة سينمائية جديدة استفزته 
بشدة عندما قرأها للمرة األولى، مشيرا إلى أنه لم يتردد في الموافقة عليه 

وتحمس بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.
الفيلم مختلفة ومؤثرة حيث يؤدي دور مسؤول  وأوضح أن شخصيته في 
في منصب مهم حيث تشهد أحداث العمل مفارقات كوميدية، متمنيا أن ينال 

الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.
الحقيقي يقدم جميع األدوار وأن  الفنان  أن  تامة  لديه قناعة  إلى أن  وأشــار 
ما يهمه أن يكون ظهوره مؤثرا وأن أهم ما يجذبه للعمل هو الورق، مؤكدا 
أن التفاهم بين أي فريق عمل ضروري الن ذلك يظهر جليا للمشاهدين عند 
عرض العمل. وتدور أحداث فيلم “البعض ال يذهب للمأذون مرتين” في إطار 
كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز والذي يقدم شخصيه 
مقدم برامج في صراعات وخالفات مع زوجته األولى التي تطلب منه الطالق 
ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربيني بالصدفة ويقع في حبها وتجعله 

يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

بابا”  “علي  فيلمها  ر  بتصدُّ عامر  أيتن  المصرية  الفنانة  احتفلت 
قائمة األكثر مشاهدة على منصة “نتفليكس” العالمية في مصر، 

وذلك بعد مرور 5 أيام على عرضه.
الفيلم  ونشرت أيتن، عبر صفحتها في “إنستغرام”، صورًة من 
أخــرى من منصة  إلــى صــورة  كريم فهمي، إضافة  تجمعها مع 
على  مشاهدة  األكــثــر  قائمة  الفيلم  ر  تــصــدُّ ُتــبــرز  “نتفليكس”، 

المنصة في مصر.
وحرصت أيتن على استطالع رأي جمهورها عن الفيلم، وعلَّقت 
المركز األول على منصة  الفيلم يحتل  إن  قائلًة  الصورة،  على 

“نتفليكس” في مصر.
وتفاعل المتابعون مع الصورة التي نشرتها أيتن، وأبدى البعض 
ُتجّسدها، مؤكدين  التي  والشخصية  بالفيلم  الشديد  إعجابهم 
آخـــرون،  انــتــقــده  بينما  الـــصـــدارة،  فــي  يــكــون  أن  أنــه يستحق 

معتبرين أنه كان يحتاج بعض اللمسات حتى يكون متكامالً.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخص انتهازي 
ُيدعى علي، يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت 
على حساب اآلخرين، ويتغير كل شيء بعدما يتفاجأ بوجود 
ابنة له أيتن عامر في سن العشرينات، وتبدأ من هنا المواقف 
“علي  وفيلم  الخليج،  زهرة  بحسب  ُيواجهها  التي  الكوميدية 
بابا” بطولة كريم فهمي، أيتن عامر، محمد ثروت وصبري فواز.

“علي بابا” أليتن عامر األكثر مشاهدة على “نتفليكس”

بيومي: 
“البعض ال 

يذهب للمأذون 
مرتين” مكتوب 

بحرفية
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“الغرفة” تطلق مبادرة “إقالع” لدعم رواد األعمال
أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار ســـعيها المســـتمر 
لتطويـــر خدمـــة أعضائها وإطالق خدمـــات جديدة يســـتفيد منها 
رواد األعمـــال الجـــدد، مبادرة “إقـــالع” عبر تطبيـــق الهاتف الذكي 
www.bahrainchamber.( الخـــاص بالغرفـــة والموقـــع اإللكترونـــي

bh(. وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 
شـــاكر الشـــتر إن مبـــادرة إقـــالع تهـــدف لتمكين أصحـــاب األعمال 
مـــن الحصول على جميع المعلومـــات وطرق التواصل مع الجهات 
الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهات مالية داعمة، 
حاضنـــات ومســـرعات أعمـــال، جهـــات حكومية وجمعيـــات تقدم 
خدمـــات لهذه الفئة باإلضافة إلى معلومات ميســـرة عن طرق بدأ 

النشـــاط التجـــاري وتنميـــة األعمال عبر نشـــاط “ســـجلي” باللغتين 
العربيـــة واإلنجليزيـــة.  وأكـــد أن الغرفـــة تســـعى مـــن خـــالل هذه 
المبـــادرة لتثقيـــف رواد األعمـــال والمبتدئيـــن في مجـــال التجارة، 
وتعريفهـــم بمختلـــف البرامج المتاحة محليـــا والجهات الحكومية 
والخاصـــة التي تقدم عددا من الخدمات التي يمكنهم االســـتفادة 
منها، بما يســـاهم فـــي إثراء أعمالهم، وتســـاعدهم على تجاوز أية 
عقبـــات قـــد تواجههـــم، باإلضافـــة الـــى تهيئـــة بيئة عمـــل حقيقية 
وظروف مناسبة تمكنهم من بناء مؤسساتهم على أسس وقواعد 
قوية، وذلك بما يتســـق مع التوجهـــات الحكومية التي تهدف إلى 
دعم رواد األعمال لتنمية دورهم في بناء االقتصاد وتنمية القدرة 

شاكر الشترالتنافسية وتنويع مصادر الدخل.

السنابس - الغرفة

جرائم الياقات البيضاء
بدأت الجريمة مع البشـــرية، حيث الخير والشر متالزمان لبعضهما. 
وحســـب قوانين اإلجرام، فإن الجريمة تأخذ أشـــكاالً متعددة حتى 
تواصـــل مســـيرتها. والجريمـــة، قانونـــا، ارتكاب فعل جنائي بســـوء 
نيـــة إجرامية مع اقتران الســـببية، وهذه الشـــروط يجب أن تتوفر 
لنقـــول إن هناك جريمـــة. والجرائم تقليديـــة أو حديثة. والتقليدية 
معروفـــة للجميـــع بالرغم من أن بعضها قد يصعب إثباته بما ال يدع 
مجـــاال للشـــك. هـــذا يحـــدث، ألن بعـــض الجرائـــم وبالرغم مـــن أنها 
تقليديـــة إال أن الجريمـــة تتطور لتســـتمر مع الحياة. ولذا، أســـاليب 
القتل تنوعت وأســـاليب الســـرقة تعددت وأســـاليب الفســـاد تبدلت 
وأساليب الغش تلونت وهكذا. وعلى المجتمعات واألفراد، التعامل 
مع هذه اإلفرازات بوعي للقضاء على الجريمة أو للسيطرة أو للحد 

منها ومن آثارها.  
وتطورت الحياة في شـــتى المناحي وصارت ســـهلة وسريعة بفضل 
التطور التقني. وفي هذا نعمة كبيرة على البشـــرية، ولكن هناك من 
يتربص لتحوير هذا التطور التقني المفيد للبشـــرية لمســـالك ضارة 
بغـــرض إشـــباع ذاتـــه اإلجراميـــة. والعالـــم يتطـــور وهذا يقـــود معه 
الجريمة لمنافذ متطورة. ومن هذا، يظهر من يقلب النعمة إلى نقمة.  
وظهـــرت جرائم الياقات البيضاء، وهؤالء مجرمون غير تقليديين، 
وهم متعلمون ومتخصصون  وفنيون ومثقفون ونابهون وحاذقون 
وأذكيـــاء، لكنهم مجرمون في شـــكل إنســـان بريء وهـــؤالء أخطر 
أنواع المجرمين ألنهم في مأمن وال يقعون في دائرة الشـــك ألنهم 
الشـــرفاء النبالء نظيفو األيادي. الغالبية من فئة الياقات البيضاء، 
يرتكبـــون جرائمهـــم عبر وســـائل التقنية، ألنهـــم يعرفونها ويتقنون 
اســـتخدامها، وهذه الفئة، تعتبر أخطر “مجرمي التقنية” ويرتكبون 

الـ “سايبر كرايمز” الخطيرة. 
مجرمـــو التقنيـــة ينتهجون أســـلوب “تكتيك الهندســـة االجتماعية” 
وهذا يدل على الذكاء الخارق. وإلصابة هدف هذا التكتيك، فإنهم 
يتابعون الضحية متابعة لصيقة حتى يعرفون، وضعك االجتماعي 
وعالقاتـــك ونظرتـــك للمجتمـــع ومـــاذا تحب ومـــاذا تكـــره وأفضل 
الهوايـــات وكيفيـــة التصرفات الماليـــة والعائليـــة والعاطفية. وهذا 
يتمكنون من معرفته عبر تواصلك التقني اليومي المفتوح للجميع 
والـــذي يرصدونـــه بإحـــكام ويقومـــون بتحليـــل شـــخصيتك ونمط 
حياتـــك ونفســـياتك وتفكيرك وغيـــره. وكما نعلم، فإن اســـتخدامنا 
للتواصل االجتماعي يتم مجانا. فهل سألت نفسك، لماذا هذا الكرم 
الحاتمي منهم عبر شـــركات الشوســـيال ميديا؟ وكما قلنا متابعتهم 
دقيقة، حيث يرســـلون لك تهنئة بعيد ميالدك الذي قد ال تذكره، أو 
تهنئتك بمرور سنوات على وظيفتك، أو إرسال صور قديمة لك مع 
األســـرة أو األصدقاء أو في مناسبة عامة أو خاصة جدا. ومن هذا 

يتضح أنك “كرت” مكشوف وأن لديك “ملف” أو ملفات عندهم. 
ومـــن هـــذه الملفـــات، يتعاملون مع كل شـــخص حتـــى يطمئن قلبه 
لهم ويحبهم، وعندما يشـــعرون باأللفة يقومون بإرسال رسائل في 
ظاهرهـــا عاديـــة لكنها مبطنة بالشـــر. وعندمـــا ترد عليهـــا يتمكنون 
مـــن التأكد من الباســـورد وهكـــذا تنفتح كل المعلومات الشـــخصية 
الخاصـــة بـــك، ويبدأون فـــي تنفيذ إجرامهـــم دون أن تشـــعر. وهنا 
مكمـــن الخطر ألنهـــم معك في جيبك أو بالقرب منك وأنت ال تدري 
وال تشعر بهم. فلنحذر حتى ال نكون ُطعم سهل لهذه الفئة الخفية 

والخطيرة.  
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د. عبد القادر ورسمه 

 2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الســتة  األشــهر  عــن 

“فينشر كابيتال” يعلن نتائجه المالية للربع الثاني 2021

 أعلن فينشـــر كابيتـــال بنك ش.م.ب، عن 
نتائـــج الربـــع الثانـــي مـــن الســـنة الماليـــة 
2021-2020، وذلـــك عن األشـــهر الثالثة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020، حيث 
سجل البنك صافي خسارة قدرها 1.795 
مليون دوالر ، مقارنة مع  خســـارة قدرها 
43.497 مليـــون دوالر خالل الفترة ذاتها 

من العام السابق. 
األشـــهر  خـــالل  الدخـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 
الثالثـــة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2020 
ما يبلـــغ 1.471 مليون دوالر ، مقارنة مع 
4.313 مليـــون دوالر خـــالل الفترة ذاتها 
2019، بنسبة انخفاض قدرها 65.89%. 
فيمـــا بلـــغ مجمـــوع المصروفـــات 3.556 
 3.370 مقابـــل  أمريكـــي،  دوالر  مليـــون 
مليـــون دوالر أمريكي خالل الفترة ذاتها 

 .2019
وارتفـــع إجمالـــي األصـــول خـــالل الفترة 
المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2020 بنســـبة 
%2.93 ليبلـــغ 131.971 مليـــون دوالر ، 
مقارنـــة مع 128.220 مليون دوالر خالل 
الفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2020، 
وهو ما ُيعزى أساًسا إلى صافي مكاسب 
القيمـــة العادلـــة المســـجلة فـــي المحفظة 

االستثمارية للبنك. 
كما انخفض إجمالي حقوق المســـاهمين 
خـــالل الفتـــرة المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 
إلـــى  ليصـــل   48.88% بنســـبة   2020
مـــع  مقارنـــة   ، دوالر  مليـــون   10.756
الفتـــرة  خـــالل  دوالر  مليـــون   21.040
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2020، وهو ما 
ُيعـــزى فـــي المقـــام األول إلـــى تخصيص 
الميزانيـــة  خـــارج  معينـــة  ضمانـــات 

والمصروفات التشـــغيلية، والتي ُيعادلها 
علـــى  العادلـــة  القيمـــة  صافـــي مكاســـب 
المحفظة االستثمارية المسجلة للفترة. 

وبهذه المناسبة، صّرح عبدالفتاح معرفي 
رئيس مجلس إدارة فينشـــر كابيتال بنك 
“إن فينشـــر كابيتـــال بنك مســـتمر بتبني 
سياســـة إدارية وتشـــغيلية مرنـــة، والتي 
جعلتـــه قادًرا علـــى التأقلم مع التحديات 
والتبعـــات الســـلبية الناجمة عـــن جائحة 
المؤسســـات  جميـــع  علـــى  كوفيـــد19- 
الماليـــة والقطاعـــات االقتصاديـــة، حيث 
تســـببت في انخفاض معـــدالت الربحية 

واإليرادات في جميع أنحاء العالم”. 
وأضـــاف “ يســـعى فينشـــر كابيتـــال بنك 
لزيـــادة متواضعـــة فـــي رأس المـــال عبـــر 
اتخـــاذ خطوات فعالة لتحســـين الربحية 
ومعالجـــة  المـــال  رأس  قاعـــدة  ودعـــم 
االســـتثمارات المتعثـــرة من أجـــل توفير 
االســـتقرار المالـــي ضـــد أي مخصصـــات 
إضافيـــة ووضـــع البنك فـــي مكانة تمكنه 
مـــن العـــودة إلـــى النمـــو، حيـــث ســـيكون 
للمســـاهمين خيـــار المشـــاركة فـــي زيادة 
رأس المـــال نقـــًدا أو عينًيـــا أو عن طريق 

المســـاهمة بمراكـــز اســـتثمارية لديهم مع 
البنك للحفاظ على نســـبتهم من األســـهم 

في البنك”. 
واختتـــم  “إن البنك فـــي مراحل متقدمة 
مـــن عمليـــات التخـــارج اإلضافيـــة التـــي 
ســـيتم اإلعالن عنها قريًبـــا ومن المتوقع 
فينشـــر  علـــى  كبيـــرة  ســـيولة  ُتـــدر  أن 
كابيتـــال. وهـــو على مشـــارف اســـتكمال 
عملية إعـــادة هيكلـــة االلتزامات وعملية 
مجموعـــة  وعقـــد  الترخيـــص،  تحويـــل 
جيدة من الصفقات المدرة للدخل، والتي 
يتطلع من خاللها إلعادة تشغيل أنشطته 
المتوســـط،  المـــدى  علـــى  االســـتثمارية 
وتوليـــد اإليـــرادات والنقـــد والعـــودة إلى 

الربحية قريًبا”. 
ومن جانبه، قـــال روبرت ويجيز الرئيس 
التنفيذي ورئيس االستثمارات وعمليات 
مـــا بعـــد االســـتحواذ في فينشـــر كابيتال 
يدخـــر  ال  الحالـــي،  الوقـــت  “فـــي  بنـــك 
البنـــك جهـــًدا لتســـريع وتيـــرة التخـــارج 
وإعـــادة  المتأخـــرة  االســـتثمارات   مـــن 
هيكلـــة التزاماتـــه الماليـــة للمضـــي قدًما 
نحـــو التغلب على الخســـائر والعودة إلى 

االســـتقرار المالي، خاصـــة وأن البنك في 
مراحـــل متقدمـــة مـــن عمليـــات التخارج 
اإلضافية التي من المقرر أن تدر ســـيولة 
كبيـــرة عليـــه، وذلـــك حالما يتـــم اإلعالن 

عنها قريًبا.” 
واســـتهل بقوله “شـــهد هذا الربع خســـارة 
أقـــل مـــن الربع الســـابق بنســـبة 79.26% 
وهـــو ما ُيعزى إلى ارتفـــاع القيمة العادلة 
مبادرتـــه  مـــع  وتماشـــًيا  لالســـتثمارات. 
لتحقيق الكفـــاءات التشـــغيلية والتركيز 
فينشـــر  شـــهد  التكاليـــف،  خفـــض  علـــى 
فـــي  مســـتمًرا  انخفاًضـــا  بنـــك  كابيتـــال 
التكاليف التشـــغيلية مـــع األخذ باالعتبار 
لمـــرة واحـــدة  الموظفيـــن  عـــدد  خفـــض 
بإعـــادة  المتعلقـــة  األخـــرى  والتكاليـــف 

الهيكلة.” 
وتابع “برغم من ارتفاع قيمة مخصصات 
البنـــك بشـــكل عـــام، إال أننـــا قررنـــا اتخاذ 
المزيـــد من المخصصـــات مقابل ضمانات 
معينـــة تم توفيرها للشـــركات المســـتثمر 
فيهـــا للتأكـــد مـــن عـــدم تأثـــر رأس المال 
أو الربحيـــة مســـتقبالً. لقـــد أنهـــى البنـــك 
االتفاقيـــات لتســـوية التزامـــات الوكالـــة 
البالغة 70.7 مليون دوالر وسيتم تسوية 
تحويـــل  خـــالل  مـــن  عينًيـــا  اإللتزامـــات 
ممـــا  المختلفـــة  االســـتثمارية  األصـــول 
سيحســـن الوضـــع المالـــي للبنـــك بشـــكل 
ملموس، وذلك من خالل تعزيز الميزانية 

وتقليص األعباء”. 
واختتـــم بقولـــه “أبـــرم البنك اتفاًقـــا لبيع 
فـــي  بمـــا   ،”QCON“ فـــي   20% حصـــة 
ذلـــك %4.61 مملوكـــة مـــن قبـــل فينشـــر 
كابيتـــال بنـــك. وتم تحويـــل األموال إلى 
ِحَساب الضمان والذي سيتم تفعيله عند 

االنتهاء من تحويل األسهم”. 

المنامة - فينشر كابيتال بنك

روبرت ويجيزعبدالفتاح معرفي

أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بأنه 
 ISIN( رقــم 242   اإلصـــدار  تغطية  تمت 
السلم  صكوك  من   )BH000OU48W78

اإلسالمية الحكومية قصيرة األجل. 
تبلغ قيمة اإلصدار 43 مليون دينار لفترة 
يونيو   16 في  تبدأ  يومًا   91 استحقاق 
2021 إلى 15 سبتمبر 2021. ويبلغ العائد 
مقارنة   %  1.60 الصكوك  لهذه  المتوقع 
السابق  لــإصــدار   %  1.65 العائد  بسعر 

بتاريخ 19 مايو 2021.

لتزويد “المالحة الجوية” باأليدي العاملة
فتـــح مجلس المناقصات والمزايدات أمس في جلســـته 
مناقصـــة لـــوزارة المواصالت واالتصـــاالت لتزويد أيدي 
الطيـــران  بشـــؤون  الجويـــة  المالحـــة  عاملـــة لخدمـــات 
المدني، تنافست عليها 3 شركات وكان أقل عطاء بنحو 
9.2 مليون دينار لشـــركة “ســـيركو اي ايه ال” المحدودة 

وأكبرها بقرابة 10.88 مليون دينار.
وفتح المجلس مناقصتين لوزارة اإلســـكان بتمويل من 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة االقتصاديـــة العربية لبناء 
وتشـــييد 520 شقة سكنية اجتماعية مع البنية التحتية 
 )C1 / C2( واألعمـــال الخارجيـــة المرتبطة بها في القرية

والقرية )B1 / B2( في مشـــروع شـــرق الحد اإلســـكاني، 
تنافست عليهما 18 شركة بعطاءات فنية.

وكذلـــك فتح المجلـــس مناقصة لشـــركة تطوير للبترول 
لتوقيـــع عقد طويل األجل لتمديد قطع غيار من شـــركة 
 Master Flo Valve( ماســـتر فلـــو تقدمـــت إليهـــا شـــركة
Inc( بنحو مليوني دينار. وإجماال فتح المجلس أمس 8 
مناقصات تابعة لـ 7 جهات حكومية بإجمالي 39 عطاء، 
فـــي حيـــن تـــم تعليق عطـــاء وحيـــد. وبلغ مجمـــوع أقل 
العطاءات المقدمة للمناقصات نحو 11.9 مليون دينار.

وفتح المجلس مناقصة لوزارة التربية والتعليم لصيانة 
فـــي مـــدارس  العاديـــة والمجـــزأة  المكيفـــات  وإصـــالح 
وإدارات الـــوزارة تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة وكان أقل 

عطاء بنحو 231.9 ألـــف دينار. وفتح المجلس مناقصة 
خدمـــات  علـــى  للحصـــول  االتصـــاالت  تنظيـــم  لهيئـــة 
المعلومـــات وأنظمـــة  للتدقيـــق علـــى نظـــم  استشـــارية 
تكنولوجيا المعلومات التابعة لشـــركة )Bnet(، تنافســـت 
عليهـــا شـــركتان وكان أقـــل عطـــاء بنحـــو 139.2 ألـــف 
دينـــار. وفتـــح المجلس مناقصة لشـــركة “بابكـــو” لتأمين 
المسؤولية عن تزويد الطائرات بالوقود وعن المنتجات 
تقدمـــت إليهـــا شـــركة )AF Willis Bahrain( بنحـــو 48.1 

ألف دينار، وتم تعليقه.
وفتح المجلس مناقصة لشـــركة طيران الخليج القابضة 
لتقديم خدمات قانونية دولية تنافست عليها 3 شركات 

بعطاءات فنية.

* مستشار وخبير قانوني

“التنمية “ و“المصارف” يبحثان الترويج للقطاع المالي والمصرفي
أكـــد كل من مجلس التنمية االقتصادية 
البحريـــن وجمعيـــة مصـــارف البحريـــن 
شـــراكتهما المســـتمرة لترويـــج القطـــاع 
بهـــدف اســـتقطاب  المالـــي والمصرفـــي 

المزيد من االستثمارات المباشرة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء بيـــن الطرفيـــن 
لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  حضـــره 
حميـــدان  خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية مصارف 
والرئيـــس  يوســـف  عدنـــان  البحريـــن 
القاســـم،  وحيـــد  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
بمشـــاركة الرئيـــس التنفيـــذي للمشـــاريع 
بمجلس التنمية االقتصادية السيدة تاال 

فخرو وعدد من كوادر الجمعية. 
فـــي  دوره  “ضمـــن  حميـــدان  وقـــال 
أهـــم  إلـــى  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
القطاعـــات االقتصاديـــة فـــي البحريـــن، 

يحـــرص مجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة 
الشـــركاء  مـــع  عالقاتـــه  تعزيـــز  علـــى 
مثـــل جمعيـــة مصـــارف البحريـــن وذلك 
أمـــام  المصرفـــي  للقطـــاع  للترويـــج 
الشـــركات الســـاعية لزيادة عملياتها في 
المنطقـــة، ولطالما كانـــت البحرين مركزًا 
إقليميـــا للخدمات المالية حيث يســـاهم 
القطاع في توفير فرص العمل، مدفوعا 
بجاهزيتـــه الحتضان التغييـــر واالبتكار 

مثل التكنولوجيا المالية “الفنتيك”. 
من جانبه، أشـــاد عدنان يوســـف بجهود 
فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  مجلـــس 

اســـتقطاب االســـتثمارات إلـــى المملكـــة 
ودعـــم المبـــادرات التي تعزز مـــن البيئة 
االســـتثمارية في المملكة، كما أشـــار إلى 
الـــدور الرائد للقطاع المالـــي والمصرفي 
كمساهم رئيسي في تعزيز نمو قطاعات 
أخرى مثل التعليم والعمران والجامعات 

واالتصـــاالت  والمواصـــالت  واإلعـــالم 
ومعاهد التدريب وغيرها من المجاالت. 
وأوضح يوســـف أن الصناعة المصرفية 
اليـــوم هـــي المســـاهم األول مـــن خـــارج 
القطـــاع النفطـــي فـــي الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي بنســـبة 17 %، كمـــا أصبحـــت 

فـــي  المحليـــة  للســـوق  األول  المشـــغل 
ألـــف   14 مـــن  بأكثـــر  الخـــاص  القطـــاع 

وظيفة. 
مصـــارف  جمعيـــة  حـــرص  وأكـــد  كمـــا 
عالميـــا  الترويـــج  علـــى  البحريـــن 
يحققهـــا  التـــي  البـــارزة  لإلنجـــازات 
وبمـــا  البحرينـــي،  المصرفـــي  القطـــاع 
يســـهم فـــي تعزيـــز ســـمعة المؤسســـات 
علـــى  البحرينيـــة  والمصرفيـــة  الماليـــة 
المســـتوى الدولـــي، وتوطيـــد العالقـــات 

الماليـــة  والمؤسســـات  المصـــارف  مـــع 
الدوليـــة، باإلضافـــة إلـــى تشـــجيع هـــذه 
العالمييـــن  والمســـتثمرين  المؤسســـات 
للقـــدوم إلـــى البحرين واتخاذهـــا كمركز 

مالي واستثماري لهم. 
وبـــدوره أكـــد وحيـــد القاســـم بـــأن هـــذا 
االجتماع مع مجلس التنمية االقتصادية 
يمثـــل تجســـيدًا للتعـــاون المســـتمر مـــع 
ويعكـــس  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة 
رغبـــة المجلس في الترويـــج للقطاعات 
االقتصاديـــة الحيوية بالمملكـــة وتعزيز 
التعاون مع شـــركائه، مؤكـــدا في الوقت 
نفســـه حرص جمعية مصـــارف البحرين 
علـــى أن تعمـــل دائمـــا على عقـــد المزيد 
من الشـــراكات على المستويات المحلية 
إبـــراز  بهـــدف  والدوليـــة،  واإلقليميـــة 
نجاحـــات القطـــاع المصرفـــي البحريني 
ودوره بالنهوض في االقتصاد الوطني.

المنامة - جمعية المصارف

عدنان يوسف خالد حميدان

خالل اجتماع 
الستعراض تطوير 
التعاون المشترك

الصناعة المصرفية 
تسهم بنسبة 

17 % في الناتج 
المحلي اإلجمالي

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

المنامة - المصرف المركزي

أمل الحامد



ــتــقــديــم أفــضــل  ــا مـــنـــه ب ــ ــزاًم ــتــ ــ ال
ــه  ــمــائ ــُع ــا ل ــ ــزاي ــ ــم ــ ــروض وال ــ ــعـ ــ الـ
الكرام، أطلق المصرف الخليجي 
ــارف  ــمــــصــ ــ الـــــتـــــجـــــاري، أحـــــــد ال
ــة الـــــرائـــــدة بــمــمــلــكــة  ــيــ ــامــ اإلســ
ولفترة  خــاصــا  عــرضــا  البحرين، 
ــويـــات  ــمـ ــتـ مـــــحـــــدودة عـــلـــى الـ
الــعــقــاريــة ســيــســتــفــيــد بــمــوجــبــه 
استثنائية  مـــزايـــا  مـــن  ــمــاء  ــُع ال
ــداد تــصــل إلــى  ــ ومــنــهــا فـــتـــرة سـ
مــقــدمــة  ــة  ــعـ دفـ دون  ســـنـــة   30
وبمعدالت ربح تنافسية وتأمين 

مجاني ضد الحريق.
ــال مــديــر  ــذا الـــصـــدد، قــ ــي هــ وفــ
الــمــصــرفــيــة  الـــخـــدمـــات  إدارة 
لألفراد عبدالناصر الريس “يسرنا 
ــذا الــعــرض الــخــاص  أن نــقــدم هـ
منحهم  بــهــدف  الــكــرام  لعمائنا 
الوحدات  تمويليا المتاك  خيارا 
الــســكــنــيــة الـــتـــي لــطــالــمــا حــلــمــوا 
إطار  في  ذلك  ويأتي  بامتاكها. 

مساعينا الُمستمرة لتقديم تجربة 
للُمواطنين  استثنائية  مصرفية 
عن  فضًا  بالمملكة،  والُمقيمين 
قدًما  بالدفع  ُمساهمتنا  ُمواصلة 
لـــلـــمـــشـــروعـــات اإلســـكـــانـــيـــة فــي 
تتقدم  باتت  إذ  البحرين،  مملكة 
الشراكة  بفضل  سريعة  بوتيرة 
المتواصلة بين الحكومة الُموقرة 

والقطاع الخاص”.
ــأن هذا  ب أنـــوه  أن  “أود  وأضـــاف 
لفترة  متوافرا  سيكون  الــعــرض 
مــحــدودة، ولــذلــك أشــجــع جميع 
ــفــادة مــنــه على  مــن يــريــد االســت
اإلسراع بالتقدم بطلب الحصول 
تحويل  أو  جــديــد  تــمــويــل  عــلــى 
المصرف  إلــى  العقاري  تمويلهم 
ــا الــمــنــتــشــرة  عــبــر شــبــكــة فــروعــن
بالتواصل  أو  البحرين  بمملكة 
ــاالت عــلــى  ــ ــ ــصـ ــ ــ مـــــع مــــركــــز االتـ

.”17540054
ويعد المصرف الخليجي التجاري 
أحــــــد الــــمــــصــــارف اإلســـامـــيـــة 
الـــمـــتـــمـــيـــزة ويـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 
تطلعات العماء من خال نموذج 
مصرفي إسامي يقدم مجموعة 
المصرفية  الخدمات  من  شاملة 
عالية الجودة لألفراد والشركات 
مع  متوافقة  استثمارية  وفرصا 

الشريعة اإلسامية الغراء.

أعلنـــت الجامعـــة األميركيـــة بالبحريـــن 
عـــن اســـتيفائها شـــروط االعتمـــاد عبـــر 
والجامعـــات  للكليـــات  العليـــا  اللجنـــة 
للمـــدارس  الغربيـــة  للرابطـــة  التابعـــة 
تصبـــح  وبهـــذا   ،)WSCUC( والكليـــات 
أول جامعـــة فـــي المملكـــة تحقـــق هـــذا 
اإلنجـــاز؛ كون ذلك أحد أهم مســـتويات 
منحهـــا  وبمجـــرد  الجـــودة،  ضمـــان 
الجامعـــة  ســـتصبح  االعتماديـــة،  هـــذه 
األميركيـــة بالبحريـــن مؤسســـة التعليم 
العالـــي األولـــى والوحيدة فـــي المملكة 
.)WSCUC( التي يتم اعتمادها من قبل

الخطـــوة  بهـــذه  الجامعـــة  وســـتنضم 
إلـــى جامعتيـــن أخرتيـــن )مقرهمـــا في 
اإلمارات العربية المتحدة(، ومن المزمع 
اعتمادهمـــا قريًبـــا فـــي منطقة الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس 
التعاون الخليجي، وســـتصبح الجامعة 
أيضـــا ضمـــن قائمـــة الجامعـــات العشـــر 
فـــي   ”WSCUC“ قبـــل  مـــن  المعتمـــدة 
جميع أنحاء العالم، والتي تشتمل على 

جامعـــة ســـتانفورد، جامعـــة كاليفورنيا 
لـــوس  كاليفورنيـــا  جامعـــة  بيركلـــي، 
أنجلـــوس، جامعة والية كاليفورنيا في 

.)CSUN( نورثريدج
الشـــؤون  عميـــد  أعلـــن  جانبـــه،  مـــن 
األكاديمية الدكتور جيف زابودســـكي، 
المنصـــوري  وفـــاء  الدكتـــورة  تعييـــن 
مديـــر البحـــوث المؤسســـية والتقييـــم 
بالبحريـــن،  األميركيـــة  الجامعـــة  فـــي 

فـــي  االتصـــال  اعتماديـــة  كمســـؤول 
الجامعة باإلضافة لمهام عملها الحالي، 
جنـــب  إلـــى  جنًبـــا  ســـيعمان  وأنهمـــا 
علـــى اســـتكمال إجـــراءات االعتمادية 

للجامعة.
 وأضـــاف “أن وضـــع البحريـــن كمركـــز 
يعـــد  الجيـــد  العالـــي  للتعليـــم  إقليمـــي 
ونحـــن  ثوابتنـــا  مـــن  رصيًنـــا  جـــزًءا 
فخـــورون للغايـــة بـــأن عمليـــة اعتمـــاد 
الجامعـــة ســـتضع التعليـــم العالـــي فـــي 
مملكة البحريـــن على الخارطة الدولية 
مـــع الجامعـــات المعتمـــدة إقليمًيـــا في 
الواليـــات المتحـــدة”، مؤكًدا في الوقت 
ذاتـــه أنـــه “يشـــرفنا ثنـــاء اللجنـــة علـــى 
الطـــاب، وآليـــة  لدعـــم  المتبـــع  نهجنـــا 
مـــن  كورونـــا،  جائحـــة  مـــع  التعامـــل 
خـــال فلســـفتنا المتمثلـــة فـــي “ثقافـــة 
الرعاية”، إضافة إلى مخرجات التعليم 
االســـتراتيجية  والخطـــة  المتطـــورة، 
التي تضع الطالب محوًرا لتلك الجهود 

البناءة”.

بفترة سداد تصل لغاية 30 سنة... ومن دون دفعة مقدمة ـــاز ـــذا اإلنج ـــق ه ـــن تحق ـــي بالبحري ـــم العال ـــة للتعلي أول مؤسس
“الخليجي التجاري” يدشن عرضا خاصا على التمويالت العقارية ”WSCUC“ الجامعة األميركية” تستوفي شروط االعتماد من“
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنــت شــركة “بيمنت إنترناشــيونال إنتربرايــز – PIE” عن إطالقها 
لتطبيــق دفــع الفواتيــر الخاص بها الجديد كلًيا مطلــع العام الجاري 
2021 “تــم بيلــز – TAM Bills”، والــذي يســهل عملية دفع أي فاتورة 
يتعيــن ســدادها، وذلك ضمن التزام PIE بتوفيــر خدمات دفع مرنة 

وسريعة. 

الذي  التطبيق  يوفر 
ــرات  ــويـ ــطـ يـــشـــهـــد تـ
مــســتــمــرة وإضـــافـــة 
بين  حديثة  ميزات 
الـــفـــيـــنـــة واألخـــــــرى 
الميزات  من  العديد 
والخصائص، والتي 
تــشــمــل مــدفــوعــات 
االتصاالت،  فواتير 
هيئة  ومــدفــوعــات 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء 
ــا،  ــهـ ــاراتـ ــفـــسـ ــتـ واسـ
إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــى 
متنوعة  مجموعة 
ــم  ــ ــ ــائ ــ ــســ ــ ــ مــــــــــــن ق
وبطاقات  الــهــدايــا 

االتصال.

“PIE” تطلق تطبيق “TAM Bills” بالبحرين

“بتلكـو” و “لندن لألعمــال” تهيئــــان قـادة المستقبــل
ــل ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ قـــــــــــادة  تــــهــــيــــئــــان  لــــــأعــــــمــــــال”  “لـــــــنـــــــدن  و  ــو”  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ “بـ

أعلنـــت شـــركة بتلكـــو عـــن تعاونهـــا مـــع 
كليـــة  الدوليـــة،  األكاديميـــة  المؤسســـة 
لنـــدن لألعمـــال “LBS”، لتنظيـــم برنامج 
خاص واألول من نوعه إلعداد القيادات 
التنفيذيـــة فـــي البحريـــن، الـــذي يهـــدف 
لتنمية الكوادر الداخلية وبالتالي تزويد 
بتلكو بفريق شـــبابي متمكن وقادر على 
صعود الســـلم الوظيفي وشغل مناصب 
عليا مســـتقبًا. وبموجب هـــذا التعاون، 
وللمـــرة  لألعمـــال  لنـــدن  كليـــة  قامـــت 
األولـــى بتصميـــم برنامج خـــاص إلعداد 
القيـــادات التنفيذية والمختـــص بإعداد 

قـــادة المســـتقبل لقطـــاع االتصاالت في 
مملكة البحرين. وقـــال عميد كلية لندن 
ماجنـــي   - أورتالـــو  فرانســـوا  لألعمـــال 
“يســـرنا في كلية لنـــدن لألعمال التعاون 
مع شـــركة بتلكو للمســـاهمة فـــي تطوير 
مهارات قادة المســـتقبل. وُتعد شـــراكتنا 
التعليميـــة واالســـتراتيجية هـــي األولى 
مـــن نوعها فـــي البحريـــن، ومبنيـــة على 
خبرتنا العالمية والخبرة التي اكتسبناها 
مـــن خـــال تدريـــب عـــدد مـــن المـــدراء 
مملكـــة  فـــي  التنفيذييـــن  والقيادييـــن 
البحريـــن الذيـــن شـــاركوا فـــي البرامـــج 

الدراســـية والتنفيذيـــة التابعـــة للكليـــة، 
وسيســـهم ذلك بإنشـــاء شـــبكة أكبر من 
الخريجيـــن المحليين لـــدى الكلية. ومن 
هـــذا المنطلـــق، نتطلـــع لتأســـيس تعاون 
خالـــه  مـــن  ولنتـــرك  ومســـتمر  مثمـــر 
تأثيـــر إيجابـــي علـــى المســـتوى الفردي 
المؤسســـي  والمســـتوى  للمشـــتركين 

لشركة بتلكو”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
بتلكـــو  شـــركة  فـــي  البشـــرية  للمـــوارد 
فيصـــل الجاهمـــة “نحن فخـــورون جًدا 
بإطاق البرنامج األول من نوعه إلعداد 

القيـــادات التنفيذية، والـــذي تّم تطويره 
بالشـــراكة مع كلية لندن لألعمال. وتأتي 
هذه المبادرة في إطار حرصنا المســـتمر 
الخاصـــة  المهـــارات  وتنميـــة  لارتقـــاء 
بقطـــاع االتصـــاالت وتطويـــر الطاقـــات 
ضمـــن  الشـــابة  البحرينيـــة  والكـــوادر 
فريـــق عمـــل الشـــركة، وذلك بالتماشـــي 
مع برنامـــج تهيئة قادة المســـتقبل الذي 
قمنـــا بإطاقه في العام 2020”. وأضاف 
الجاهمـــة “من أهم ركائـــز هذا البرنامج 
هـــو دعـــم مســـاعي بتلكـــو حـــول تنمية 
المواهـــب الداخليـــة المتميـــزة وتمكيـــن 

جاهزيتهـــم لتولـــي مناصـــب قيادية في 
المســـتقبل، ممـــا لـــه األثر في المســـاهمة 
فـــي صنـــع قصـــص نجـــاح بـــارزة لبتلكو 
ولقطـــاع االتصاالت فـــي المملكة كذلك. 
وقد تّم تصميم هـــذا البرنامج خصوصا 
لتمكين منتســـبي البرنامج من اكتساب 
المهـــارات الخاصـــة بهـــذا القطـــاع التـــي 
اســـتراتيجية  قيـــادة  مـــن  ســـتؤهلهم 
التحول الرقمي لبتلكو. إضافة إلى ذلك، 
ستســـاهم الخبرات والمعارف المكتسبة 
مـــن البرنامـــج في تعزيز تجربـــة الزبائن 

مع بتلكو”.

ــة مــــصــــارف الـــبـــحـــريـــن” ــيـ ــعـ ــمـ ـــ“جـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ

“بنفت” تدعم حملة التوعية باالحتيال

أعلنت شـــركة بنفت، الشـــركة المبتكرة 
والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية 
وخدمة المعامات المالية اإللكترونية 
في مملكة البحرين، مؤخًرا عن دعمها 
للحملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة باالحتيال 
التابعة لجمعية مصارف البحرين كراٍع 
برونـــزي للحملـــة، والتي تأتي بإتســـاق 
مع رؤيـــة البحريـــن اإلقتصادية 2030 
لوضـــع المملكـــة فـــي المرتبـــة األولـــى 
والرائدة في القطاع المالي في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
للتوعيـــة  الوطنيـــة  الحملـــة  ستســـلط 
باالحتيـــال الضـــوء علـــى العديـــد مـــن 
عمليـــات االحتيـــال اإللكترونـــي التـــي 
تســـتهدف عمـــاء البنـــوك، وســـتعتمد 
الحملة بشكل أساسي على بث رسائل 
توعوية عبـــر قنـــوات مختلفة موجهة 
مســـتخدمي  وأعمـــار  فئـــات  لجميـــع 
مملكـــة  فـــي  المصرفيـــة  الخدمـــات 
البحرين. وقد تم إطاق الحملة تحت 
رســـائل  وتشـــمل  #حط_بالـــك،  وســـم 
فيديـــو  مقاطـــع  خـــال  مـــن  توعويـــة 
وصـــور يتـــم نشـــرها بشـــكل أساســـي 
على صفحة الجمعية على إنســـتغرام، 
باإلضافـــة إلـــى الرســـائل التلفزيونيـــة 
واإلذاعية بلغات مختلفة، بما في ذلك 

العربية واإلنجليزية واألردو.
وفي صدد تعليقه على هذه المناســـبة، 
قـــال الرئيـــس التفيـــذي لشـــركة بنفت، 
عبدالواحـــد الجناحـــي “تعمـــل شـــركة 
بنفـــت، كونهـــا شـــركة رائـــدة فـــي هـــذا 
المجـــال، علـــى تطويـــر ودعـــم الجهود 
فـــي  الجهـــود  لتوحيـــد  المســـتمرة 
حمايـــة  بهـــدف  اإلحتيـــال  مكافحـــة 
األفـــراد والمجتمعـــات بشـــكل عام في 
البحريـــن. إن من مســـؤوليتنا وواجبنا 
أن نتعـــاون فـــي مثـــل هـــذه الحمـــات 
المهمة، خاصة في الوقت الذي يشـــهد 
تزايـــًدا كبيـــًرا في خطـــر االحتيال عبر 

اإلنترنت. كما شـــهدت أنشـــطة الرقمنة 
واألنشـــطة المالية عبر اإلنترنت كذلك 
تســـارًعا بوتيرة ســـريعة بسبب تفشي 
الجائحـــة، ويعتبـــر االحتيـــال مشـــكلة 

عالمية تواجه هذه األنشطة”.
وأضـــاف الجناحـــي أيًضا “تعـــد الحملة 
الوطنيـــة للتوعيـــة باإلحتيـــال خطـــوة 
مهمة لزيـــادة الوعـــي وتثقيف العماء 
حـــول ما يحتاجـــون إلـــى معرفته وما 
هـــو متوقع منهم ودورهم في الوقاية. 
يسعدنا في شـــركة بنفت أن نكون من 
الداعميـــن لهـــذا النـــوع مـــن الحمـــات 
و التـــي تســـلط الضـــوء علـــى مخاطـــر 

االحتيال”.
مـــن جانبـــه، رحـــب الرئيـــس التنفيذي 
لجمعيـــة مصـــارف البحريـــن الدكتـــور 
وحيـــد القاســـم بانضمام شـــركة بنفت 
إلى قائمة شـــركاء الحملة بهدف تعزيز 
المالـــي.  االحتيـــال  بأســـاليب  الوعـــي 
وشـــدد الدكتـــور وحيـــد القاســـم كذلك 
علـــى أهميـــة دعـــم شـــركة بنفـــت فـــي 
تحقيـــق أهـــداف هـــذه الحملـــة، وأكـــد 
حرص الجمعية على التطوير المستمر 
لمحتـــوى هـــذه الحملـــة بالتشـــاور مـــع 
موثوقيـــة  لتعزيـــز  أعضائهـــا  جميـــع 
وتعزيـــز  األمـــوال  تحويـــل  عمليـــات 
المكانة الرائدة والســـمعة الجيدة التي 
يتمتـــع بهـــا قطـــاع البنـــوك فـــي مملكة 

البحرين.
وأوضـــح القاســـم أن الحملة ســـتعتمد 
رســـائل  بـــث  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
توعوية عبـــر قنـــوات مختلفة موجهة 
مســـتخدمي  وأعمـــار  فئـــات  لجميـــع 
مملكـــة  فـــي  المصرفيـــة  الخدمـــات 
آلخـــر  شـــرًحا  وتتضمـــن  البحريـــن، 
التحديثـــات لطريقـــة االحتيـــال المالي 
المحتالـــون  يلجـــأ  حيـــث  والقرصنـــة، 
دائًما إلى تطوير أساليبهم في اختراق 

حسابات ضحاياهم.

عبدالواحد الجناحي  وحيد القاسم

لتنظيـــم  ميدبوينـــت  شـــركة  تســـتعد 
المعارض والفعاليات، إلطاق معرضها 
العالمـــي للمـــرأة وعـــرض األزيـــاء في 
الفضـــاء االفتراضي هـــذا العام، وذلك 
فـــي الفترة مـــن 1 إلـــى 8 يوليو 2021 
بالتزامن مع أســـبوع الموضة بباريس، 
ا  بمشـــاركة أكثر من 50 متحدًثا نسائيًّ
من مختلف دول العالم، حيث يشـــمل 
متحدثـــات فـــي شـــؤون ريـــادة المرأة 
والصحفيـــات  األزيـــاء  ومصممـــات 
والمدونات وشرائح نســـوية متعددة، 

حيث يســـتقطب المعرض اإللكتروني 
نســـاء ومهتمـــات، إلـــى جانـــب وزراء 
القـــرار ورجـــال  ومســـؤولين وصنـــاع 
أعمال وقادة شركات وداعمين للمرأة 

من مختلف أنحاء العالم.
وخـــال المؤتمـــر الصحافـــي لإلعـــان 
عن هذا الحـــدث، قالت رئيس مجلس 
لتنظيـــم  ميدبوينـــت  شـــركة  إدارة 
الفعاليات، الشـــيخة نـــورة بنت خليفة 
سلســـلة  “نجاحـــات  إن  خليفـــة،  آل 
المعـــارض التـــي نظمتها الشـــركة على 

علـــى  شـــجعتنا  األخيـــر  العقـــد  مـــدى 
االســـتمرار فـــي تنظيـــم هـــذا المعرض 
رغـــم الظـــروف االســـتثنائية التي تمر 
بها البشرية نتيجة جائحة كوفيد 19، 
خاصـــه بعد غلق المجمعـــات التجارية 
و تلقـــي دور األزياء تهديدًا بالخســـائر 
الفادحـــة”. وأوضحـــت “أن المشـــاركة 
هـــذا العـــام تشـــهد 126 دولـــة بزيـــادة 
كبيـــرة عـــن العـــام الماضي الذي شـــهد 
مشـــاركة 54 فقط بالرغـــم من ظروف 

كورونا”.

بــبــاريــس الــمــوضــة  ــوع  ــبـ أسـ ــع  مـ ــن  ــزام ــت ــال ب ــو  ــي ــول ي  8-1 ــن  مـ
“ميدبوينت” تطلق معرضها العالمي للمرأة وعرض األزياء

الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة

يعمل على تسهيل عمليات دفع الفواتير

جيف زابودسكي

فيصل الجالهمة

 عبدالناصر الريس
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إيمي سمير غانم تستذكر والدها بصور نادرة
اســتعادت الفنانة المصرية إيمي سمير 
غانم ذكريات نادرة لوالدها الراحل بعد 
مــرور أكثــر مــن 3 أســابيع علــى وفاته، 
فــي وقت تواصــل حرصها على الدعاء 

له ولوالدتها الفنانة دالل عبدالعزيز.
علــى  الجمهــور  إيمــي  وشــاركت 
“إنســتغرام” بمجموعــة صــور نــادرة لــه 
وطالبــت متابعيهــا بالدعــاء، كما علقت 
وارحمــه  حبيبــي  ألبــي  اغفــر  “اللهــم 
ونعيــم  القبــر  نعيــم  وارزقــه  برحمتــك 
الفــردوس األعلــى يــا حــي يــا قيــوم”. 
وأضافت “وحشني أنده اسمك.. بحبك 

يا سمير”.
وتفاعل العديد من متابعيها وأصدقائها 
علــى الصور النادرة التي نشــرتها إيمي 
بعــض  هامــش  علــى  الراحــل  لوالدهــا 
أعمالــه الفنيــة، وكان مــن بيــن هــؤالء 

الفنانة ميريهان حسين وغيرها.
كما نشــرت صورة أخرى نــادرة لوالدها 
ســمير غانم ووالدتهــا دالل عبد العزيز، 

زميالتهــا  لكــن  عليهــا،  التعليــق  دون 
الفنانــات وّجهــن لهــا الرســائل بالصبــر، 
عبيــر  فكتبــت  لوالديهــا،  والدعــاء 
ويشــفي  يــارب  يرحمــه  ربنــا  صبــري:” 
طلبــة  بدريــة  وعلقــت  دالل”،  اســتاذه 
“ربنا يقومك بالسالمة لبناتك ويرحمك 
هللا  عــادل:”  غــادة  وقالــت  ياغالــي”، 
يرحمه ويقوم ماما بالسالمه حبيبتي”. 
وكانــت إيمــي ســمير غانــم قــد نشــرت 

مــع  الراحــل  لوالدهــا  صــورة  أخيــًرا 
شخصيته الشهيرة “فطوطة”، تحدثت 
مــن خاللهــا عــن بعــض صفــات والدهــا 
وطريقتــه فــي التعامــل مــع مــن حوله، 
وأنه كان شــخصا طيب القلب ال يتعمد 
إيــذاء أو جرح مشــاعر مــن حوله مهما 
كانت الظروف، حتى في األوقات التي 
تعرض فيها للظلم من قبل البعض كان 
مؤكــدة  ويســامح،  حقــه  عــن  يتنــازل 
أن جميــع مــن عمــل مــع والدهــا يعــرف 
بحســب  وطيبتــه  شــخصيته  حقيقــة 
موقــع “foochia”. يذكر أن ســمير غانم 
إلــى  ُنقــال  العزيــز  عبــد  دالل  وزوجتــه 
المستشــفى في الـــ 30 من أبريل 2021 
بعد إصابتهما بفيروس كورونا وما لبث 
أن فارق ســمير الحياة في المستشــفى 
بســبب تداعيات اإلصابة في الـ 20 من 
مايــو 2021، فيمــا مــا زالت عبــد العزيز 
رغــم  المــرض  مضاعفــات  مــن  تعانــي 

شفائها منه، وحالتها غير مستقرة.

ارتــداء  حتميــة  الدنمــارك  ألغــت 
األماكــن  معظــم  فــي  الكمامــات 
الحكومــة  ووافقــت  العامــة. 
البرلمانيــة  األحــزاب  ومعظــم 
علــى رفــع القواعــد المطبقــة منــذ 
أشــهر، إذ يطلــب مــن المواطنيــن 
الدنماركييــن اآلن ارتداء الكمامة 
حــال  فــي  النقــل  وســائل  فــي 
يتــم  أن  المقــرر  ومــن  وقوفهــم. 
كاملــة  بصــورة  الكمامــات  إلغــاء 
بحلول األول من ســبتمبر المقبل. 
ويشار إلى أنه يتم تخفيف القيود 
تدريجيا في الدنمارك منذ الربيع، 
األماكــن  معظــم  فتــح  جــرى  إذ 
المالهــي  ماعــدا  مجــددا،  العامــة 
الليليــة، التــي ســتفتح أبوابها في 
ســبتمبر المقبــل. وارتفعت حاالت 
تخفيــف  مــع  الجديــدة  اإلصابــة 
القيود، ولكن ليس بصورة كبيرة. 
الماضيــة،  القليلــة  األيــام  وفــي 

تراجعت حاالت اإلصابة مجددا.

الدنمارك تلغي 
ارتداء الكمامات

Nine Perfect Strang� “كشــف صنــاع مسلســل 
ers”، عــن المقطــع الدعائــي الرســمي للمسلســل 
كيدمــان  نيكــول  بطولــة  مــن  وهــو  الدرامــي، 
 8 مــن  المكــون  المسلســل  مكارثــي،  وميليســا 
أجــزاء مســتوحى مــن الكتاب األكثــر مبيًعا في 

ليــان  األســترالي  للمؤلــف  تايمــز  نيويــورك 
موريارتــي، وســيكون متاًحــا حصرًيــا على 
Prime فــي جميــع أنحــاء العالم باســتثناء 
الواليــات المتحــدة والصيــن ســيطرح في 

20 أغسطس.
ســكان  مــن   9 الجديــد  المسلســل  ويتبــع 
المدينــة الذين يعانــون من اإلجهاد ولذلك 

يعيــد  الــذي  صحــي،  منتجــع  يحضــرون 
الحيــاة مــن جديــد إليهــم، علــى أن تراقبهم 
من بعيد لمدة 10 أيام مديرة المنتجع ماشا 

)كيدمــان(، وهــي امــرأة فــي مهمــة لتنشــيط 
عقولهم وأجســادهم المتعبة، ومع ذلك، ليس 

كل شيء كما يبدو، وهؤالء الغرباء التسعة 
“المثاليــون” ليــس لديهــم أدنــى فكــرة عما 

تلعــب  كيدمــان  تلعــب  إذ  ينتظرهــم، 
دور زعيمــة دينيــة تديــر مركــًزا للراحــة 

مخصًصا لألثرياء والمتعبين نفسًيا.

”Nine Perfect Strangers“ كيدمان في

بعد نجاحها في التلفزيون، تصدرت الجميلة سابرينا 
كاربنتر الترند بعد طرح أغنية ”Skin” عبر منصات 

البحث على مواقع التواصل االجتماعي بشكل مبالغ 
فيه على مدار الساعات الماضية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اســتقر مــزاد فــي نيوزلنــدا علــى 
النــادرة  المنزليــة  النبتــات  إحــدى 
التــي تضم 9 أوراق متفرعة فقط 

عند مبلغ 19297 دوالرا.
ووفقــًا لشــبكة “ســي إن إن”، فقــد 
فــي  كبيــر  بشــكل  المــزاد  احتــدم 
الدقائق األربع األخيرة لشراء نبتة 
تدعــى “رافيدوفورا تتراســبيرما” 
البيضــاء النادرة للغاية. وصرحت 
المتحدثة باسم دار مزادات “تريد 
مــي” ميلــي سيلفســتر، إنهــا كانت 
“أغلــى نبات منزلي يتم بيعه على 

اإلطالق” في المزاد.
حــرب  بعــد  بيــان:  فــي  وقالــت 
الدقائــق  فــي  محتدمــة  مزايــدة 
النبتــة  حصلــت  للمــزاد،  األخيــرة 
النــادرة علــى أكثــر مــن 102 ألــف 
مشــاهدة وأكثــر مــن 1600 قائمة 
مراقبة، والتي توضح مدى عشق 

الناس للنباتات المنزلية”.

توفــي الممثل األميركي نيد بيتي 
عن 83 عاًما، وهو الذي شارك نيد 
فــي أعمال ســينمائية كثيرة بينها 
 ،3 ســتوري  و”تــوي  “ســوبرمان”، 
و”نتــوورك” الذي ُرشــح به لجائزة 

أوسكار، وفق مصادر مقربة.
“شــلتر  مجموعــة  وكيلــة  وقالــت 
إنترتاينمنــت غــروب” ديبورا ميلر 
“نيــد  إن  إلكترونيــة  رســالة  فــي 
صبــاح  طبيعيــة  ألســباب  توفــي 
األحــد محاًطــا بعائلتــه وأقاربــه”. 
موهبــة  كان  “نيــد  وأضافــت 
أســطورية المعة وصديًقــا عزيًزا، 

سنفتقده جميًعا”.
بكنتاكــي  المولــود  بيتــي  وأطــل 
علــى الشاشــة للمــرة األولــى فــي 
1972 بفيلــم “ديليفيرانس” لجون 
طويلــة  مســيرة  مطلقــا  بورمــان، 

استمرت حتى 2013.
وكانــت لــه مشــاركات فــي أفــالم 
كثيرة بينها “ســوبرمان”، و”أل ذي 

بريزيدنتس مان”.

بيع نبتة منزلية 
في المزاد

رحيـل نيـد بيـتـي

في مناسبة طريفة تشّد انتباه هواة 
رعايــة الكالب، فــاز كلب من فصيلة 
ويستمنســتر   “ بعــرض  “بيكينيــز” 
كينيــل كلــوب” الذي ينظــم منذ أكثر 
مــن قــرن، وخاللــه يتــم اســتعراض 
آالف الــكالب قبــل اختيــار الفائزيــن 

وبقياس درجة التربية والظرافة.
 فاز ”واسابي“ وهو كلب من فصيلة 
وبنــي  أســود  وجــه  ذو  “بيكينيــز” 
ويستمنســتر  مســابقة  فــي  باللقــب 

كينيــل كلوب للكالب في تاري تاون 
بنيويــورك يــوم األحــد، متفوقا على 
ما يصل إلى 2500 كلبا شــاركوا في 

العرض.
“ويبيــت”  نــوع  مــن  كلــب  وجــاء 
فــي  بوربــون  اســمه  اإلنجليــزي 
المركــز الثانــي فــي المســابقة التــي 
يبلــغ عمرهــا 145 عامــا. وكانت هذه 
أول مــرة ال تقــام فيها المســابقة في 

منهاتن.

“واسابي” يتوج بلقب األظرف في أقدم مسابقة للكالب

مكتبة “Dujiangyan Zhongshuge” هي متجر لبيع الكتب في مدينة 
دوجيانغيان في الصين، يعتمد تصميمها على مرايا موضوعة بشكل 

استراتيجي وأرضية من البالط األسود الالمع لخلق وهم مذهل يجعل 
المكان يبدو وكأنه جنة كتب ال نهائية.

فــي  الطقــس  اعتــدال  جــذب 
بمنطقــة  الجبليــة  المحافظــات 
جــازان بالمملكــة العربية الســعودية 
العائــالت  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  حالًيــا، 
المملكــة  أنحــاء  مــن  والمتنزهيــن 
والمرتفعــات  األوديــة  إلــى  كافــة، 
ذات  الخضــراء  والمســطحات 
المنطقــة،  فــي  الخالبــة  الطبيعــة 
فانتشــرت المخيمــات علــى هضــاب 
جميلــة  أوقــات  لقضــاء  األوديــة 
وممتعــة، وذلــك هروًبا مــن األجواء 
التــي  العاليــة  والرطوبــة  الحــارة 
الســاحلية.  المحافظــات  تشــهدها 
وجــاء خــروج األهالــي لالســتمتاع 
المســطحات  تلــك  بمشــاهدة 
نتيجــة  انتشــارها  عقــب  الخضــراء 
األمطــار الغزيرة، إذ تســهم األجواء 

الرائعــة التــي تشــهدها المحافظــات 
راحتهــم  فــي  بالمنطقــة،  الجبليــة 
بالطمأنينــة،  الجميــع  وُتشــعر 
خصوًصــا وهــم يشــاهدون جريــان 
األوديــة وبعــض المرتفعــات وبعض 
الخضــرة  كســتها  التــي  األماكــن 
الدفــاع  وأوضــح  ســبق.  بحســب 
المدنــي بمنطقــة جــازان، أن جميــع 
بــاإلدارات  الســالمة  دوريــات 
والمراكــز قامــت بأعمالهــا الميدانية 
الجويــة  التنبيهــات  بدايــة  منــذ 
الصــادرة من الهيئــة العامة لألرصاد 
وحمايــة البيئــة بهطــول أمطار على 
منطقة جازان والمحافظات التابعة 
لهــا، وذلــك للتأكد مــن وضع األودية 
ورفــع تقاريــر عــن الحالــة أواًل بأول 

وحتى نهاية الحالة المطرية.

الفرار من الحر ينثر مخيمات العائالت بمرتفعات جازان

ابتكر علماء بريطانيون جهاز إنذار يستطيع رصد فيروس كورونا في غرفة 
مزدحمــة فــي غضــون 15 دقيقة.وبحســب صحيفــة “ذا صــن” البريطانيــة، 
فــإن الجهــاز، الــذي يتــم تعليقــه في الســقف مثل إنــذار الحريق، تــم تطويره 
مــن قبــل علماء في شــركة “روبوســانتيفيك” بكمبردج، وتعتمــد تقنيته على 
رصــد وتتبــع جزيئــات الفيــروس الدقيقــة العالقة فــي الهواء، والتــي يطلقها 
األشــخاص المصابــون بــه، قبــل أن يرســل نتائــج الرصد إلى هاتــف ذكي في 
15 دقيقــة. وأشــار العلمــاء إلى أنهم أجروا تجربة علــى الجهاز، وقد ثبت أن 

دقتــه تبلــغ 98 إلــى 100 %، مؤكديــن أنه نجــح في رصد 
الفيروس لدى بعض األشــخاص الذين لم 

تظهر عليهم أي أعراض.
أن  البحــث،  فريــق  أكــد  كمــا 
اســتخدام هــذا الجهــاز قــد يكــون 

الفصــول  فــي  خصوًصــا  ضرورًيــا 
الدراسية وأماكن العمل ودور الرعاية.

“جهاز إنذار” لرصد “كورونا” في غرفة مزدحمة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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