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254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق 
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

(52.3%)

المنامة - بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عمق العالقات األخوية التي تجمع مملكة البحرين 
مـــع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة وما تســـتند 
إليـــه من تاريخ ممتد بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
ســـيًرا على نهج اآلباء المؤسســـين وما جمعهما من تاريخ 
مـــن المحطـــات المضيئـــة والعالقـــات الثنائيـــة والمواقف 
المشـــتركة الثابتة التي وضعت اللبنات األولى لهذا النهج 
الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين الشقيقين.

جـــاء ذلك لـــدى لقاء جاللتـــه مع أخيه ولي عهـــد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة لدولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان أمس في قصر الصخيـــر بحضور ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة في إطار الزيارة األخوية التي 
يقوم بها صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

إلى مملكة البحرين.
وأشـــاد جاللتـــه بمـــا وصلت إليـــه العالقـــات بيـــن البلدين 
الشـــقيقين مـــن مســـتوى عـــاٍل غير مســـبوق، وما تشـــهده 
من تنســـيق مستمر وسياســـات طموحة متطابقة، ورؤية 
اســـتراتيجية مشتركة لتثبيت األمن واالستقرار، وحماية 
حركـــة المالحـــة البحريـــة الدولية من أيـــة تهديدات تؤثر 
ســـلًبا علـــى مســـار التجـــارة العالميـــة، ومواصلـــة البنـــاء 
التنمـــوي الكبيـــر الذي ينظـــر إليه بعين االعتبـــار والتقدير 

على المستوى اإلقليمي والعالمي.
وأكـــد جاللته الدور المحـــوري الكبير الذي تقـــوم به دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة في تثبيت األمن واالســـتقرار 
فـــي المنطقة والعالم، والتزامها المتواصل تجاه األشـــقاء 
ودول الجـــوار لـــدرء األخطـــار ومواجهـــة التهديـــدات 
اإلرهابية التي تســـتهدف أمن واستقرار الدول وشعوبها، 
ودعمها المتواصل للخطط التنموية في المنطقة والعالم، 
بمـــا يؤكـــد دورها الريادي العالمي المهم في نشـــر الســـالم 

والخير والرخاء.

جاللة الملك: حماية حركة المالحة الدولية 
من أية تهديـدات تؤثـر سلبـا علـى التجـارة

رؤية بحرينية - إماراتية مشتركة في تثبيت األمن واالستقرار بالمنطقة والعالم
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كشفت وزارة اإلسكان عن أن حجم اإلنفاق على أعمال البنية التحتية الرئيسية 
والثانوية في مشـــاريع مـــدن البحرين الجديدة ومشـــاريع المجمعات الســـكنية 
التـــي أنجزتهـــا الوزارة واألخرى قيد اإلنشـــاء يبلـــغ 245 مليون دينـــار. وأفادت 
إلى أن أعمال البنية التحتية الثانوية تشـــمل تجهيز مشاريع المدن والمجمعات 
السكنية بالطرق وأرصفة المشاة والجسور والشبكات الفرعية للصرف الصحي 
وتصريـــف ميـــاه األمطار ومحطـــات الكهرباء، مبينـــًة أن أعمال البنيـــة التحتية 
التـــي تـــم تنفيذها والتـــي ال تزال قيـــد التنفيذ تخـــدم الوحدات الســـكنية التي 
يتم تشـــييدها، باإلضافة إلى القسائم السكنية، واألراضي المخصصة للخدمات 

والمرافق العامة المختلفة.

قيمة البنية التحتية في المدن الجديدة
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مليون دينار
245

6 ســفن في خليج عمان مصيرها غير معروف بعد اختطاف “أسفلت برينسس”

حادثة خطيرة في مياه الخليج.. خطف سفن..والمتهم إيران

عواصم ـ وكاالت

قالـــت مصادر أمنيـــة بحريـــة لرويترز، إن 
قوات تدعمها إيران استولت على سفينة 

في خليج عمان.
وأظهرت بيانـــات بحرية، أمـــس الثالثاء، 
أن 3 ســـفن فـــي خليـــج ُعمـــان “خارجـــة 
عن الســـيطرة” بعد أنبـــاء عن حادث “غير 
معـــروف”، وقالت هيئة بحريـــة بريطانية 
إن عمليتـــي خطف محتملتين لســـفينتين 
فـــي خليـــج عمـــان، بينمـــا ذكرت وســـائل 
إعـــالم بريطانيـــة أن مســـلحين صعـــدوا 
علـــى متن الســـفينة “أســـفلت برينســـس” 
فـــي خليج عمـــان واختطفوها، وصرحت 
الخارجيـــة البريطانيـــة أن لنـــدن تحقـــق 
بشـــكل عاجـــل فـــي حادثـــة ســـفينة فـــي 
خليـــج عمـــان. وكشـــفت مصـــادر روســـية 
أن مســـلحين يحتجـــزون طاقـــم ســـفينة 
“أسفلت برينســـس” المختطفة في خليج 
ـة  ـ ــت صحيفـ ـ ل ا قا ـ ـ ـن، فيمـ ـ ـ ان كرهائ ـ ـ عمـ

ــوري اإليرانـــي  ــز إن الحـــرس الثـ التايمـ
وراء اختطـــاف ســـفن فـــي خليـــج عمـــان 
علـــى األرجح، وقالت بيانـــات مالحية إن 
6 ســـفن فـــي خليـــج عمـــان مصيرهـــا غير 
معـــروف بعـــد اختطاف ســـفينة “أســـفلت 
برينســـس”. وأفـــادت بيانـــات مالحية في 

وقـــت ســـابق أن الناقلـــة النفطيـــة التـــي 
تحمل علم ســـنغافورة “غولدن بريليانت” 
تتحرك لوجهـــة مجهولة في خليج عمان، 
فيما طالبت هيئة بحرية بريطانية السفن 
القريبـــة مـــن موقـــع “غولـــدن بريليانـــت” 

بتوخي الحذر.

الناقلة غولدن بريليانت 

الصخير - جامعة البحرين

أعلنـــت جامعـــة البحرين عن فتح 
باب القبـــول للطلبة المســـتجدين 
في المرحلة الجامعية األولى للعام 
الدراســـي المقبـــل 2021/2022، 
اعتبارًا من اليوم، مؤكدًة استمرار 
دعـــم الرســـوم الدراســـية للطلبـــة 
والطالبـــات البحرينييـــن وباقـــي 
الفئـــات المســـتحقة )كأبنـــاء األم 
البحرينيـــة وزوجـــة البحرينـــي(، 
ة  ـ ـ ـ ي ع م ا ج ل ا ة  ـ ـ ـ ل ح ر م ل ا ج  ـ ـ ـ م ا ر ب ل
األولـــى االعتياديـــة، حرصًا على 
ــاء  ــي ألبنـ ــم العالـ ــر التعليـ توفيـ
وبنات مملكـــة البحرين خريجي 
اء  ـ ـ ـ ق ة، ولالرت ـ ـ ـ م عا ل ا ة  ـ ـ ـ نوي ثا ل ا
بالمنظومـــة التعليميـــة وتجويـــد 
ل  ـ ـ ـ ض ف أ ر  ـ ـ ـ ي ف و ت و  ، ا ـ ـ ـ ه ت ا ج ر خ م
الخدمـــات والبرامـــج األكاديمية 

في المملكة.

جامعة البحرين 
تعلن استمرار الدعم 

للمواطنين وفق ضوابط
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منتخب اليد يختتم مشاركته بأولمبياد طوكيو برأس مرفوعالسعودية دينا شهابي بـ “Netflix”انفجار بيروت... إهمال مسؤولين كبارالذهب يتراجع ببيانات الوظائف األميركية“اإلسكان” تنشر شروط نيل مسكن بالتمليك
نشرت وزارة اإلسكان عبر حسابها  «

على تطبيق “االنستغرام” 
الشروط األساسية لقبول مسكن 

للمتقدم بالطلب عن طريق 
التمليك وتخصيصه والتي 

تنسجم مع القرار رقم )909( 
لسنة 2015.

تراجعت أسعار الذهب أمس  «
لتتحرك في نطاق ضيق، وذلك 
مع تجدد االهتمام حول بيانات 

مهمة للوظائف األميركية 
والمقرر أن تصدر في وقت الحق 

من األسبوع.

اتهمت منظمة “هيومن رايتس  «
ووتش”، أمس، السلطات اللبنانية 

باإلهمال “جنائيًا” وانتهاك الحق 
بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق، 

تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين 
في متابعة قضية شحنة نيترات 

األمونيوم التي أدت إلى انفجار المرفأ.

من المقرر أن تقدم الممثلة السعودية  «
دينا شهابي، الطالبة السابقة في 

استوديو شلوب للرقص بدبي، دورا 
Pain� “قياديا في المسلسل المصغر 

killer” من منصة “Netflix”، والذي 
يدور عن أصول وباء األفيون المستمر 

في الواليات المتحدة.

برأس مرفوع وبأداء مشرف اختتم منتخبنا  «
الوطني لكرة اليد مشاركته بدورة األلعاب 

األولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” التي 
تستضيفها اليابان عندما خسر من 

المنتخب الفرنسي �42 28 في المواجهة 
التي جمعتهما صباح أمس ضمن 

منافسات دور الثمانية.
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علوي الموسوي

حققت شركة البحرين لمواقف 
دينـــار  ألـــف   170 لســـيارات،  ا
 ، الثانـــي  الربـــع  فـــي  رباحـــا  أ
مقارنـــة بـ 285 ألف دينار للفترة 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيو 2020، 

بإنخفاض قدره 41%.

170 ألف دينــــــــار أربــــــاح  
“المواقــف” بالربـــع الثانـي

شـــركة  أربـــاح  إجمالـــي  لـــغ  ب
التكافل الدولية، 746 ألف دينار 
للســـتة أشـــهر المنتهيـــة في 30 
يونيـــو 2021 مقارنـــة بإجمالـــي 
ربح قدره 553 ألف دينار لنفس 

الفترة من العام السابق .

746 ألف دينار أرباح “التكافل 
الدوليــــة” للستـــة أشهـــر

أمين العريض طارق الجودر

عصام األنصاري جمال الهزيم



أكـــد عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عمق العالقات 
األخويـــة التـــي تجمع مملكـــة البحرين مع 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
ومـــا تســـتند إليـــه مـــن تاريـــخ ممتـــد بين 
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، سيًرا على 
نهـــج اآلبـــاء المؤسســـين ومـــا جمعهما من 
تاريخ من المحطـــات المضيئة والعالقات 
الثنائية والمواقف المشـــتركة الثابتة التي 
وضعـــت اللبنات األولـــى لهـــذا النهج الذي 
يحـــرص على الحفاظ عليـــه أبناء البلدين 

الشقيقين.
جـــاء ذلك لدى لقـــاء جاللته مع أخيه ولي 
عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 
المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان أمـــس في قصـــر الصخير 
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة فـــي إطار الزيارة األخوية 
التـــي يقـــوم بهـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان إلـــى مملكـــة 
البحريـــن، حيث نقل صاحب الســـمو ولي 

عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 
المســـلحة إلى جاللة الملـــك تحيات أخيه 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـــان، وقـــد كلفـــه جاللتـــه بنقـــل تحياته 
ة  ـ ـ ـ ـس دول ـ ـ ي رئ مو  ـ ـ لسـ ا ـب  ـ ه صاحـ ـ ـ ـ ألخي
اإلمارات وتمنيات جاللته لدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة مزيـــدا مـــن 

التقدم والنماء.
وأشـــاد جاللتـــه بما وصلت إليـــه العالقات 
بيـــن البلدين الشـــقيقين من مســـتوى عاٍل 
غيـــر مســـبوق، ومـــا تشـــهده مـــن تنســـيق 
مســـتمر وسياســـات طموحـــة متطابقـــة، 
ورؤيـــة اســـتراتيجية مشـــتركة لتثبيـــت 
األمن واالستقرار، وحماية حركة المالحة 
ـدات  ـ ـة تهديـ ـ ـن أيـ ـ ـة مـ ـ ـة الدوليـ ـ البحريـ
تؤثـــر ســـلًبا على مســـار التجـــارة العالمية، 
ومواصلة البناء التنموي الكبير الذي ينظر 
إليه بعين االعتبار والتقدير على المستوى 
اإلقليمـــي والعالمـــي، معرًبـــا جاللتـــه عـــن 
االعتـــزاز والتقديـــر للمواقـــف الراســـخة 
واإلســـناد األخوي الكبير الـــذي تحظى به 
مملكـــة البحريـــن مـــن الشـــقيقة االمـــارات 
على جميع االصعدة وفي مختلف مراحل 

تطور العالقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد صاحـــب الجاللة عاهـــل البالد الدور 
المحـــوري الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي تثبيـــت 
األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والعالم، 
قاء  ـ ـ اه األشـ ـ ـ ـل تجـ ـ ا المتواصـ ـ ـ والتزامهـ
ودول الجـــوار لـــدرء األخطـــار ومواجهـــة 
ــتهدف  ــي تسـ ــة التـ ــدات اإلرهابيـ التهديـ
أمـــن واســـتقرار الدول وشـــعوبها، ودعمها 
المتواصل للخطـــط التنموية في المنطقة 
والعالـــم، بما يؤكد دورهـــا الريادي العالمي 

المهم في نشر السالم والخير والرخاء.
كمـــا أشـــاد جاللتـــه باإلنجـــازات التنمويـــة 
التـــي تشـــهدها دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة والبرامج المتقدمة لها 
في تطوير الطاقـــة الذرية وعلوم الفضاء 
ـتدامة  ـ ـة المسـ ـ ـة والطاقـ ـ ــوم الطبيـ والعلـ
وغيرهـــا مـــن المجـــاالت، بما يبـــرز المكانة 
ــارات  ــة اإلمـ ــة لدولـ ــة المتقدمـ الحضاريـ
بجهـــود أبنائهـــا، وبمـــا يســـهم فـــي خدمـــة 
البشـــرية جمعـــاء ويعـــد فخـــًرا لألمتيـــن 

العربية واإلسالمية و العالم.
وخالل اللقاء جرى اســـتعراض التطورات 
ـود البلديـــن  ـ ـة، وجهـ ـ ـة والدوليـ ـ اإلقليميـ
ومســـارات التعـــاون بينهمـــا ضمـــن اإلطار 
الثنائـــي والدولي في مواجهـــة التحديات 

ت  ا ر و ـ ـ ـ ط ت ل ا ف  ـ ـ ـ ل ت خ م ع  ـ ـ ـ م ل  ـ ـ ـ م ا ع ت ل ا و
والمستجدات.

حضر اللقاء مـــن الجانب اإلماراتي، ممثل 
ــم بمنطقـــة الضفـــرة ســـمو الشـــيخ  الحاكـ
حمـــدان بن زايد آل نهيان وســـمو الشـــيخ 
حمـــدان بـــن محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
ونائـــب األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
لألمـــن الوطنـــي علي بن حماد الشامســـي، 
والمستشـــار الدبلوماســـي لصاحب السمو 
رئيـــس الدولـــة أنـــور بـــن محمـــد قرقاش، 

وســـفير دولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
لـــدى مملكـــة البحرين الشـــيخ ســـلطان بن 
حمدان بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس 
إدارة شـــركة أبوظبـــي للمطـــارات الشـــيخ 

محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.
كمـــا حضـــر من الجانـــب البحرينـــي رئيس 
الحـــرس الوطنـــي الفريـــق أول ركن ســـمو 
الفريـــق الركـــن الشـــيخ محمد بن عيســـى 
آل خليفـــة والممثـــل الشـــخصي لصاحـــب 
الجاللـــة الملـــك ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 

حمـــد آل خليفة ومستشـــار األمن الوطني 
قائـــد الحـــرس الملكي ســـمو اللـــواء الركن 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وقائد 
قوة الحرس الملكي الخاصة سمو المقدم 
الركـــن الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
ئون  ـ ـ شـ ل ل ة  ـ ـ ـ لجالل ا ب  ـ ـ ر صاحـ ا ـ ـ ومستشـ
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمد آل خليفة ووزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 

خليفة.
وأقام صاحب الجاللـــة الملك مأدبة غداء 
تكريًما لصاحب الســـمو ولي عهد أبوظبي 
ــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة  نائـ

والوفد المرافق لسموه.
وكان صاحـــب الجاللـــة الملـــك في مقدمة 
مســـتقبلي أخيـــه ولي عهـــد أبوظبي نائب 
القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة بدولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لـــدى وصوله 

إلى البالد امس في زيارة أخوية.
كمـــا كان فـــي االســـتقبال صاحـــب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
وعدد من أصحاب السمو، وقد أدى صفان 
مـــن حرس الشـــرف التحية لضيـــف البالد 

الكريم.

األربعاء 4 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 - العدد 4677

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي

المنامة - بنا

جاللة الملك: العالقات مع اإلمارات وصلت لمستوى عاٍل غير مسبوق من السياسات المتطابقة

حماية حركة المالحة الدولية من أية تهديدات تؤثر سلبا على التجارة 

جاللة الملك في مقدمة مودعي ولي عهد أبوظبي

كان عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، فـــي مقدمة مودعـــي أخيه ولي عهـــد أبوظبي نائب 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة، صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان، لـــدى مغادرته البالد أمـــس، بعد زيـــارة أخوية التقى 

خاللهـــا جاللـــة الملك، كمـــا كان في الوداع ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقى ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي شـــكر 
جوابيتيـــن، مـــن أخيـــه  عاهـــل المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود، رًدا على برقيـــة التهنئة التي بعث بها 
جاللتـــه ألخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين بمناســـبة نجاح 

موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأعـــرب خادم الحرمين الشـــريفين فـــي البرقية عن خالص 
شـــكره وتقديره لجاللة الملك على مشاعر جاللته األخوية 
النبيلـــة ودعواتـــه الصادقة، متمنيا لجاللتـــه موفور الصحة 
والســـعادة ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها تحقيـــق مزيـــد من 
التقدم والرخاء واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

كما تلقى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة شـــكر جوابيـــة مماثلة من أخيـــه ولي العهد 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء وزيـــر الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاللة الملك وسمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 

يتلقيان شكر خادم الحرمين



local@albiladpress.com03

الموافقة على استحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
تنفيًذا لألمر السـامي وتقديًرا من جاللته للجهود الطبية ومن استشـهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية

تنفيًذا لألمر السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم اإلثنين الموافق الثاني من أغسطس 
2021 برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقانونية 
الستكمال اإلجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 في شأن األوسمة باستحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

ويأتـــي اســـتحداث هـــذا الوســـام تقديًرا مـــن جاللة 
والممرضيـــن  لألطبـــاء  الطيبـــة  للجهـــود  لملـــك  ا
والطواقـــم الطبيـــة وكذلـــك الذين استشـــهدوا أثناء 
تأديـــة واجباتهـــم الطبيـــة، واألشـــخاص الذين كانت 

لهـــم إســـهامات وخدمـــات جلّية فـــي الدعـــم المادي 
والمعنـــوي للكـــوادر الطبيـــة، وهـــو ما يمثـــل امتداًدا 
للرعاية الكريمة والدعم الســـامي من جاللته للجهود 
بالصفـــوف  الوطنيـــة  الكـــوادر  لكافـــة  لمتواصلـــة  ا

تميـــزت  التـــي  لهـــا  المســـاندة  والجهـــات  ألماميـــة  ا
بالمثابـــرة والشـــجاعة والصبـــر على الصعـــاب ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة الجامعـــة فـــي التصـــدي لجائحـــة 

فيروس كورونا.

المنامة - بنا
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قصيدة مهداة إلى ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ــــــــرُت ِشـــــــعـــــــرًا مــــــا َحــــــــــــَوى الـــــــــِوجـــــــــَداُن َســــــــطَّ
ـــــــا َكــــــتــــــبــــــُت َبـــــــَنـــــــاُن َوَقــــــــــــــــِد اْنـــــــَتـــــــَشـــــــى ِمـــــــمَّ

ــم ــ ــ ــِه ــ ــ ــأِس ــ ــ َجـــــــاِل َوَب ــو اإلَشــــــــــــــــــاَدُة ِبـــــــالـــــــرِّ ــ ــُلـ ــ ــحـ ــ َتـ
َفـــــــــِلـــــــــُكـــــــــلِّ َقـــــــــــــــــوٍل َمــــــــــــوِضــــــــــــٌع َوَزَمـــــــــــــــــــــــاُن

َوَمــــــــــــَواِقــــــــــــٌف َمــــــــــــَبــــــــــــاِدٌئ  َجــــــــــــاَل  الــــــــــــرِّ نَّ  إ
ـــــجـــــَعـــــاُن ـــــــــَداِئـــــــــِد ُيـــــــــعـــــــــَرُف الـــــشُّ ِعـــــــنـــــــَد الـــــــــشَّ

ـــــــــــًة ُأمَّ ُيـــــــــوِهـــــــــُن  َكــــــــــــــاَد  ي  ــــــــَحــــــــدِّ الــــــــتَّ إذا  َو
ـــــــــاِدُقـــــــــوَن َوَبــــــــاُنــــــــوا َجــــــــــاُل الـــــــــصَّ َبــــــــــــرَز الــــــــــرِّ

َوَمـــــــــــَعـــــــــــاِدُن األَْبــــــــــَطــــــــــاِل ُيــــــــعــــــــَرُف َقـــــــدُرَهـــــــا
لُّ ّعــــــنــــــُهــــــم أيـــــــَنـــــــَمـــــــا ُهــــــــــم َكــــــــاُنــــــــوا َفـــــــــــَتـــــــــــدُّ

َقـــــــــْد َعـــــــاَنـــــــِت الـــــَبـــــحـــــَريـــــَن ِمـــــــــْن َأمـــــــــــٍر َدَهـــــــى
ـــــــــْت ِبـــــــــــــِه ِمــــــــــن َقـــــبـــــِلـــــهـــــا الــــــــُبــــــــلــــــــَداُن َضـــــــــجَّ

ُمـــــَتـــــَربِّـــــصـــــًا َبــــــــــــَدا   “ “ُكـــــــــــوُروَنـــــــــــا  ــــــــــَوَبــــــــــاُء  َف
َوَغــــــــــــــــــَزا الـــــــــِبـــــــــالَد الـــــــــَخـــــــــوُف واألَحــــــــــــــــــــَزاُن

ـــــــــــاُس َبـــــــيـــــــَن َجــــــــَهــــــــاَلــــــــٍة َوَمـــــــَخـــــــافـــــــٍة والـــــــــــنَّ
َوالـــــــَبـــــــعـــــــُض ِمـــــنـــــُهـــــم أنــــــــــَكــــــــــُروا َوَتـــــــــوانـــــــــوا

ــا مـــــــن ُدوِنــــــــِهــــــــم ــ ــهـ ــ َوقـــــــــــد انـــــــــَبـــــــــَرى َبـــــــطـــــــٌل لـ
َأواُن لــــــــلــــــــِجــــــــهــــــــاِد  هـــــــــــــذا  َيــــــــــــــــُقــــــــــــــــوُل  َو

ــم وُجـــــــُهـــــــوَدُهـــــــم ــ ــ ــُه ــ ــ ــوَف ــ ــ ــُف ــ ــ َرجــــــــــــٌل َيــــــــُقــــــــوُد ُص
َوَيــــــــــــــُقــــــــــــــوُل وحــــــــــَدُتــــــــــَنــــــــــا َلـــــــنـــــــا ُعـــــــــنـــــــــَوان

ــِه ــ ــِف ــ ــل ــ ــــــــــُدوا ِمـــــــن َخ َجـــــــــاَل َتــــــــــَوحَّ َفـــــــَتـــــــَرى الـــــــــرِّ
ــم َوَتـــــفـــــاُنـــــوا ــ ــِدهـ ــ ــهـ ــ ــُجـ ــ ــــــُفــــــوَف ِبـ ــــــــــــوا الــــــصُّ َرصُّ

َرُجـــــــــــــــــــُل ُيــــــــــِحــــــــــبُّ ِبــــــــــــــــــــــالَدُه َوِرَجـــــــــاَلـــــــــهـــــــــا
ـــــــاُن الـــــــشَّ َوَيـــــــعـــــــُلـــــــو  َتــــــــرَقــــــــى  أن  ُيــــــــــِحــــــــــبُّ  ٍو

َوَطـــــــبـــــــُعـــــــُه األِمــــــــــيــــــــــُر  ُهــــــــــــَو  َتــــــعــــــَجــــــَبــــــنَّ  ال 
ــــــــــــــــــُه َســـــــلـــــــَمـــــــاُن ــــــــــَحــــــــــدِّي إنَّ َيـــــــــــهـــــــــــَوى الــــــــــتَّ

ــا ــ ــَه ــ ــَت ــ ــْب ــ ــَس ــ ــِم َك ــ ــْيـ ــ ــظـ ــ ــَعـ ــ ــِك الـ ــ ــ ــِل ــ ــ ــَم ــ ــ ِثــــــَقــــــًة ِمـــــــــَن ال
َأْنـــــــــُتـــــــــم لِـــــــَمـــــــا َأوَلـــــــــــــــى الــــــَمــــــِلــــــْيــــــُك َمـــــــَكـــــــاُن

َســـــــلـــــــَمـــــــاُن أنــــــــــــَت َلــــــهــــــا َفـــــــعـــــــزُمـــــــَك َقـــــــاِهـــــــٌر
ــــــاُن ــــــبَّ َوِبــــــــِمــــــــثــــــــِل َعـــــــــزِمـــــــــَك َيـــــــَقـــــــَتـــــــدي الــــــشُّ

َفـــــــَضـــــــَربـــــــَت لِـــــــألَجـــــــيـــــــاِل أحــــــــَســــــــَن ُقـــــــــــــدَوٍة
اإلنـــــــــســـــــــاُن هــــــــــــَو  َثــــــــــرَوُتــــــــــنــــــــــا  َقـــــــــلـــــــــَت  إذ 

َفــــــَجــــــَعــــــلــــــَت ِمــــــصــــــَلــــــَحــــــَة الـــــــــِبـــــــــالِد أمـــــــاَنـــــــًة
َفــــــِبــــــِمــــــْثــــــِل َبـــــــــأِســـــــــَك َتـــــــْفـــــــَخـــــــُر األوَطــــــــــــــــاُن

َبــــــْيــــــَنــــــَنــــــا ـــــــــُز  ُيـــــــــَمـــــــــيِّ ال  َوَبــــــــــــــــــــــــاٌء  َهــــــــــــــــــَذا 
َلــــــــــــــْم ُتـــــــــْثـــــــــِنـــــــــِه األَْعـــــــــــــــــــــــــــراُق واأللــــــــــــــــــــــَواُن

ــا ــ ــَهـ ــ ــِعـ ــ ــْيـ ــ ــِمـ ــ َفـــــــــــَتـــــــــــَراُه َعـــــــــاِبـــــــــَر لِــــــــلــــــــُحــــــــُدوِد َجـ
ــــــــاُن ـــــــــُعـــــــــوِب ِبــــــــَفــــــــْتــــــــِكــــــــِه َســــــــيَّ ُكــــــــــــــلُّ الـــــــــشُّ

ــى لِـــــَيـــــحـــــِمـــــي َشـــعـــَبـــنـــا ــســ ــيــ ــى أبــــــــو عــ ــ ــ ــَع ــ ــ ــَس ــ ــ َف
ـــــــــُهـــــــــم إخـــــــــــــــــــَواُن َشــــــــــعــــــــــٌب َكـــــــــــــِريـــــــــــــٌم ِكـــــــــلُّ

أثــــــَلــــــجــــــَت َصـــــــــــــدَر الــــــــُكــــــــلِّ ِمـــــــــن أفـــــَعـــــالِـــــُكـــــم
ــم ِهـــــــــــَي الـــــــُبـــــــرَهـــــــاُن ــ ــ ــُت ــ ــ ــل ــ ــ َوَعــــــــلــــــــى الـــــــــــذي ُق

ــثُّ َعــــــِزيــــــَمــــــًة ــ ــ ــِح ــ ــ ــَت ــ ــســ ــ ــ َوَغـــــــــــــــــــــَدوَت ِفــــــْيــــــَنــــــا َت
َجـــــــــــاِل َلــــــكــــــم ِبــــــهــــــا َقـــــــــد َداُنـــــــــــــوا ُكـــــــــــلُّ الـــــــــــرِّ

َســـــلـــــَمـــــاُن َقـــــــــْد ُدِحــــــــــــَر الــــــــَوبــــــــاُء ِبــــَفــــْضــــِلــــُكــــْم
ِمـــــــــــْن َبــــــــْعــــــــِد َخـــــــــــــوٍف َقـــــــــــْد َأَطـــــــــــــــلَّ َأَمـــــــــــــاُن

ــا ــ ــَمـ ــ َوَجـــــــَعـــــــلـــــــُتـــــــُم الـــــــَبـــــــْحـــــــَرْيـــــــَن َراِئـــــــــــــــــــــَدًة ِبـ
َبــــــــَيــــــــاُن َذاَك  َبــــــــــْعــــــــــَد  َمـــــــــــا  ــــــــْقــــــــَتــــــــُه  َحــــــــقَّ

ـــــــــــــــــــَك َقـــــــــاِئـــــــــٌد َأثـــــــــــَبـــــــــــتَّ يـــــــــا َســـــــــلـــــــــَمـــــــــاُن َأنَّ
ِخــــــــــــــــذاَلُن َوال  َنــــــــــَصــــــــــٌب  ُيــــــثــــــِنــــــُكــــــم  َلــــــــــــــْم 

ــم ــ ــُهـ ــ ــُنـ ــ ــِزيـ ــ ُتـ َجـــــــــاِل  الـــــــــرِّ فــــــي  الــــــــــُمــــــــــُروءَة  إنَّ 
يــــــــــــــاَدُة ُجــــــــــــــــــــرَأٌة َوَجــــــــــَنــــــــــاُن َوَكـــــــــــــــــذا الــــــــــــــرِّ

ــٍة ــ ــ ـ ــيَّ ــ ــ ــِحـ ــ ــ ــى َأَجـــــــــــــــــــلُّ َتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ َفـــــــَلـــــــُكـــــــم أبـــــــــــا عـ
ــــــكــــــِر َوالــــــــِعــــــــرَفــــــــاُن َوَلـــــــــُكـــــــــم َعــــــِظــــــيــــــُم الــــــشُّ

ـــــــــــــــي يــــــــا َأَبـــــــــــــــا عــــبــــســــى َلــــنــــا َيــــــحــــــِمــــــيــــــَك َربِّ
ــــــــــــاُن بَّ ــــــــــهــــــــــا الــــــــــــرُّ لِــــــــَنــــــــِســــــــْيــــــــَر ُقــــــــــــْدمــــــــــــًا َأيُّ

ــَر ِبــــِحــــنــــَكــــٍة ــ ــ ــْي ــ ــ ــِس ــ ــ ــَع ــ ــ ــــــْعــــــَب ال َفـــــــُتـــــــَذلِّـــــــُل الــــــصَّ
ُخـــــــــســـــــــَراُن َأو  َوْهـــــــــــــــــُن  َيـــــــْعـــــــَتـــــــِرْيـــــــَنـــــــا  اَل 

“وسام األمير سلمان” يضاعف جهود التصدي للجائحة
مسـؤلون بالقطاع الصحي: الكوادر الطبية ستسـتمر بروح مفعمة بحب التحدي

أشـــاد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، باألمر الملكي السامي لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، باســـتحداث “وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق 
التقديـــر  بالـــغ  عـــن  معرًبـــا  الطبـــي”، 
واالمتنـــان إلـــى جاللة الملـــك على هذه 
اللفتـــة الملكية الكبيرة والمشـــهودة من 
جاللتـــه، الموّجـــه والداعـــم األول لـــكل 
العامليـــن فـــي القطاع الطبـــي وللجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة بقيـــادة ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلـــك بمناســـبة موافقـــة مجلـــس 
الـــوزراء فـــي جلســـته المنعقـــدة أمـــس 
االثنين برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
علـــى مذكرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
الســـتكمال  والتشـــريعية  القانونيـــة 
اإلجـــراءات القانونية لتعديل المرســـوم 
بقانون رقم )19( لســـنة 1976 في شـــأن 
األميـــر  وســـام  باســـتحداث  األوســـمة 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
أن جميـــع العامليـــن في القطـــاع الطبي 
يمألهـــم الفخر واالعتـــزاز بتقدير جاللة 
الملك لهم، الســـيما فـــي أحلك الظروف، 
االســـتثنائي  دعـــم جاللتـــه  كان  حيـــث 
المحفـــز الرئيـــس لفريـــق البحريـــن وكل 
الجهـــات المســـاندة لمضاعفـــة الجهـــود 
وبـــذل أقصـــى طاقـــات الجهوزيـــة فـــي 

مواجهة ومكافحة انتشار الفيروس.
وختم رئيس المجلـــس األعلى للصحة: 
إننـــا نعرب عـــن عظيم الشـــكر والتقدير 
مـــن  الســـامية  للتوجيهـــات  واالمتنـــان 
جاللة الملك باســـتحداث “وســـام األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبي”، 
معاهدين جاللته على مضاعفة الجهود 
للكـــوادر الوطنيـــة بالصفـــوف األماميـــة 
ومواصلـــة المثابرة والشـــجاعة والصبر 
علـــى الصعـــاب ضمـــن الجهـــود الوطنية 
الجامعة في التصـــدي لجائحة فيروس 

كورونا.
وأشـــادت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح 
باســـتحداث  الســـامي  الملكـــي  باألمـــر 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 
لالســـتحقاق الطبي”، مؤكـــدًة أن تقدير 

جاللـــة الملك للجهـــود الكبيـــرة لألطباء 
والممرضيـــن والطواقـــم الطبيـــة يمثـــل 
والدعـــم  الكريمـــة  للرعايـــة  امتـــداًدا 
للجهـــود  الملـــك  جاللـــة  مـــن  الســـامي 
الوطنيـــة  الكـــوادر  لجميـــع  المتواصلـــة 
بالصفوف األمامية والجهات المســـاندة 
لهـــا التي تميزت بالمثابرة ضمن الجهود 
الوطنية الجامعـــة في التصدي لجائحة 

فيروس كورونا.
وأعربـــت الصالح عن شـــكرها وتقديرها 
العهـــد  ولـــي  لســـمو  الدؤوبـــة  للمتابعـــة 
رئيس مجلس الوزراء، وقيادته الجهود 
الوطنية للتصدي للفيروس كانت ركيزة 
المضـــي بثبات في تنفيـــذ الخطط التي 
ُوضعـــت لمختلف مســـارات التعامل مع 
فيروس كورونـــا )كوفيد 19( والحد من 
تداعياته. جاء ذلك بعد موافقة مجلس 
الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس 
برئاســـة ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  علـــى  الـــوزراء 
القانونية لتعديل المرســـوم بقانون رقم 
)19( لســـنة 1976 فـــي شـــأن األوســـمة 
باســـتحداث وســـام األميـــر ســـلمان بـــن 

حمد لالستحقاق الطبي.
وأوضحت الصالـــح أن الموافقة تعكس 
اهتمـــام وتقديـــر الحكومة لمـــا تزخر به 
المملكـــة مـــن كفـــاءات وخبـــرات طبيـــة 
الصحـــي،  القطـــاع  فـــي  متخصصـــة 
وتقدير جهودهم في هذا القطاع المهم 
والحيـــوي ومـــا يقومـــون به مـــن جهود 
متميـــزة لتقديم خدمة صحيـــة  حديثة 

ومتطورة تعزز من صحة المواطن.
الكـــوادر  جهـــود  أن  الوزيـــرة  وأكـــدت 
الطبيـــة ستســـتمر بـــروٍح مفعمـــة بحب 
التحدي واألمل مهمـــا بلغت التحديات، 
الراهنـــة  الصحيـــة  الظـــروف  لتجـــاوز 
مواصلـــة  خـــالل  مـــن  وثبـــات  بعزيمـــة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية وصوالً 
لتحقيق األهداف المنشودة في الحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
المستشـــفيات الحكومية الشـــيخ هشام 
بـــن عبدالعزيز آل خليفـــة، باألمر الملكي 
الســـامي مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك، 
باســـتحداث وســـام األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد لالســـتحقاق الطبي، والذي يعكس 
الدعـــم الملكـــي الســـامي للعامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحـــي عبـــر الرعايـــة الملكية 
السامية لجاللة الملك، ومتابعة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
مـــن  العديـــد  أثمـــرت  والتـــي  الـــوزراء، 
اإلنجـــازات والمكتســـبات علـــى الصعيد 

الصحي.
جـــاء ذلك إثـــر موافقة مجلـــس الوزراء 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
فـــي  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
جلســـته المنعقـــدة هـــذا األســـبوع، على 
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة 
الســـتكمال  والتشـــريعية  القانونيـــة 
اإلجـــراءات القانونية لتعديل المرســـوم 
بقانون رقم )19( لســـنة 1976 في شـــأن 
األميـــر  وســـام  باســـتحداث  األوســـمة 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي، 
تنفيـــذا لألمـــر الملكي الســـامي لصاحب 

الجاللة عاهل البالد.
وأّكد رئيس مجلس أمناء المستشفيات 
الســـامي  الملكـــي  الحكوميـــة أن األمـــر 
يشـــكل حافـــزا لجميع الكـــوادر الصحية 
مـــن أجـــل بـــذل مزيـــد مـــن العطـــاء، لما 
تعكسه من تقدير القيادة لجهودهم في 
جميـــع المواقع والتخصصـــات، وتثمين 
تضمهـــا  التـــي  والخبـــرات  للكفـــاءات 
المؤسســـات الصحية الحكومية، والتي 
ُتعـــد ركنا أساســـا فـــي نجـــاح المنظومة 
الصحية في مملكة البحرين، بما تقدمه 

من كفاءة عالية وأداٍء متميز.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
باألمـــر  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 

الملكـــي الســـامي مـــن صاحـــب الجاللة 
الملك باســـتحداث وســـام األمير سلمان 
بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي، منوًهـــا 
بالرعايـــة الملكيـــة الســـامية التي يوليها 
جاللـــة الملـــك لجميـــع منتســـبي القطاع 
الصحي فـــي مملكة البحرين، والمتابعة 
المســـتمرة مـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة لجميع 
الجهـــود المبذولة بـــروح فريق البحرين 

الواحد لتعزيز صحة وسالمة الجميع.
وأضـــاف األنصـــاري أن موافقـــة مجلس 
الوزراء برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء،  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 
فـــي جلســـته المنعقـــدة هـــذا األســـبوع، 
علـــى مذكرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون 
الســـتكمال  والتشـــريعية  القانونيـــة 
اإلجـــراءات القانونية لتعديل المرســـوم 
فـــي  1976م  لســـنة   )19( رقـــم  بقانـــون 
شأن األوســـمة باستحداث وسام األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي، 
تنفيـــذًا لألمـــر الملكي الســـامي لصاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد، جـــاءت تأكيـــدا 
لالهتمـــام العالـــي والدعم المســـتمر من 
القيـــادة للكـــوادر الصحيـــة فـــي جميـــع 
المواقـــع والتخصصات الطبية، الســـيما 
في ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
إلـــى أن الســـتحداث هـــذا  19(، منوهـــا 
الوســـام أثـــر إيجابـــي علـــى جميـــع هذه 
الكـــوادر ودافـــع يحثهم لتقديـــم المزيد 
وبذل أقصى الجهود لتحقيق اإلنجازات 

من أجل رفعة شأن هذا الوطن.
وأشـــار األنصـــاري إلـــى تقديـــر وامتنان 
جميـــع الطواقـــم الطبيـــة والتمريضيـــة 
والفنيـــة واإلداريـــة فـــي المستشـــفيات 
الحكومية لهذه اللفتة الملكية السامية، 
مؤكدا مواصلة الجهود لتقديم خدمات 
صحيـــة متميـــزة وعاليـــة الجـــودة، بمـــا 
الصعيـــد  علـــى  المملكـــة  ريـــادة  يدعـــم 

الصحي.

المنامة - وزارة الصحة

الشيخ هشام بن عبدالعزيزالشيخ محمد بن عبدالله أحمد األنصاريوزيرة الصحة

األوضاع الصحية لمشيمع مستقرة ... والسنكيس في وعي تام
المانــع: حذار من تســييس الخدمات الصحية المقدمــة للمواطنين والمقيمين

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع أن 
الرعايـــة الصحيـــة المقدمـــة لنـــزالء مراكز 
اإلصالح والتأهيل تقع في نطاق مسؤولية 
الخدمـــات  إطـــار  فـــي  وتأتـــي  الـــوزارة، 
المواطنيـــن  لـــكل  المقدمـــة  الصحيـــة 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن، منوًها 
إلـــى أنه يتم في هـــذا اإلطار تطبيق كامل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والبروتوكـــوالت 
الطبية المعمول بها من أجل حماية صحة 

وسالمة النزالء كافة.
وأضـــاف المانع أن النزالء يحظون برعاية 
صحيـــة متكاملـــة وعلى مدار الســـاعة من 
قبـــل كـــوادر طبيـــة متخصصة مـــن وزارة 
الصحـــة وبالتنســـيق مـــع وزارة الداخلية، 
لإلجـــراءات  الدقيـــق  بالتطبيـــق  منوًهـــا 
االحترازيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس 
الطبـــي  البروتوكـــول  وتطبيـــق  كورونـــا 

المعمول به في هذا الشأن.
وأشـــار إلى أن الوضع الصحـــي في مراكز 
اإلصالح والتأهيـــل مطابق لكافة المعايير 
الطبيـــة وأن مـــن بيـــن الخدمـــات المقدمة 
للنزالء خدمات الرعايـــة الصحية األولية، 

والخدمات الطبية التخصصية، وخدمات 
النفســـية  والرعايـــة  النفســـي  الطـــب 
واالجتماعيـــة، ومتابعة حـــاالت األمراض 
المزمنـــة، باإلضافة إلى الخدمـــات الطبية 
المســـاندة، ومنها المختبـــر الطبي والعالج 
الطبيعـــي. واســـتعرض الخدمـــات الطبية 
المقدمـــة لنزالء اإلصـــالح والتأهيل تحت 
إشـــراف وزارة الصحـــة، الفًتـــا فـــي هـــذا 
الشـــأن إلـــى تقديـــم االستشـــارات الطبية 
“عـــن بعـــد” وتنفيـــذ برنامـــج “االستشـــاري 
الزائـــر” عبر زيارة كبار االستشـــاريين ذوي 
الخبـــرات مـــن وزارة الصحـــة بتخصصات 
مختلفـــة لمتابعـــة الحالة الصحيـــة للنزالء 
وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية 
والعالج. وأشـــار المانع إلى توفير الرعاية 
الصحيـــة بواســـطة كادر طبـــي مكون من 
فـــي  متخصصيـــن  وأطبـــاء  استشـــاريين 
أفـــرع الطـــب المختلفة مـــع توفير األدوية 
والفحوصـــات الطبيـــة الالزمـــة مـــن خالل 
العيـــادات التخصصيـــة، فضالً عـــن الربط 
بيـــن جميـــع العيـــادات الطبيـــة فـــي مراكز 
إصـــالح وتأهيـــل النـــزالء من خـــالل نظام 
تبـــادل معلوماتـــي طبـــي متكامـــل، منوهًا 

بتطويـــر عيـــادة مركز اإلصـــالح والتأهيل 
في “جـــو” بهدف تطوير جـــودة الخدمات 
المقدمة، حيث تم إنشـــاء مختبر بالعيادة 
يعمل بصورة يومية، وتجهيز غرف تعقيم 
وتطوير خدمات الفم واألســـنان، وتجهيز 
الطبيـــة،  الرعايـــة  لتقديـــم  كامـــل  جنـــاح 
مـــع تجهيـــز غرفة عمليـــات إذا اســـتدعت 
الحاجـــة، وتوفيـــر ســـيارتي إســـعاف على 
مدار الساعة. وتطرق وكيل وزارة الصحة 
إلـــى ما أثيـــر أخيًرا بشـــأن الحالة الصحية 
للنزيـــل حســـن مشـــيمع، موضًحا أنـــه يتم 
متابعـــة وضعـــه الصحـــي بانتظـــام، حيث 
خضـــع منذ العـــام الماضي وحتى منتصف 

العام الجاري لمعاينات طبية في مجاالت 
عـــدة مـــن بينها األمـــراض المزمنـــة وطب 
األســـنان، ويتم متابعة حالته الصحية بما 
يختـــص بمرض ســـرطان الغـــدد اللمفاوية 
فـــي مركـــز طبـــي متخصـــص، الفتـــًا إلـــى 
األطبـــاء  توصيـــات  علـــى  بنـــاًء  إيداعـــه 
المعالجيـــن أحـــد المراكز الصحيـــة التابعة 
لـــوزارة الصحة لتلقي العالج، مع اإلشـــارة 
إلى أن وضعه الصحي مستقر وليس هناك 
مـــا يدعـــو للقلـــق علـــى حالته. كمـــا تطرق 
إلـــى الحالـــة الصحيـــة للنزيـــل عبدالجليل 
السنكيس، مشـــيًرا إلى إيداعه كذلك أحد 
المراكـــز التي تتبـــع وزارة الصحة، وجاري 
تقديـــم كامل الرعايـــة الطبيـــة الالزمة له، 
موضحًا أن النزيل في وعي تام وعالماته 
الحيويـــة فـــي معدالتهـــا الطبيعيـــة، ويتم 

متابعة حالته الصحية بانتظام.
وحـــذر وكيـــل وزارة الصحـــة، فـــي ختـــام 
تصريحه، من خطورة تســـييس الخدمات 
الصحيـــة المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين، 
تحظـــى  البحريـــن  مملكـــة  أن  خصوصـــا 
بمكانة دولية متميزة في مجال الخدمات 

الصحية وعلى المستويات كافة.

وليد المانع

المنامة - بنا

كِر َوالِعرَفاُن” “وَلُكم َعِظيُم الشُّ

د. عبدالله أحمد منصور آل رضي



كشـــفت وزارة اإلســـكان عن أن 
حجم اإلنفاق على أعمال البنية 
والثانويـــة  الرئيســـية  التحتيـــة 
البحريـــن  مـــدن  مشـــاريع  فـــي 
الجديـــدة ومشـــاريع المجمعات 
الســـكنية التي أنجزتهـــا الوزارة 
واألخرى قيد اإلنشاء يبلغ 245 

مليون دينار.
وأفـــادت إلـــى أن أعمـــال البنية 
التحتية الثانوية تشـــمل تجهيز 
والمجمعـــات  المـــدن  مشـــاريع 
السكنية بالطرق وأرصفة المشاة 
والجســـور والشـــبكات الفرعيـــة 
للصرف الصحي وتصريف مياه 
الكهربـــاء،  ومحطـــات  األمطـــار 
مبينـــًة أن أعمال البنية التحتية 
التي تـــم تنفيذها والتي ال تزال 
قيـــد التنفيـــذ تخـــدم الوحـــدات 
الســـكنية التـــي يتـــم تشـــييدها، 
باإلضافة إلى القسائم السكنية، 
واألراضي المخصصة للخدمات 

والمرافق العامة المختلفة.
وعلى صعيـــد الخدمات العامة، 
ذكـــرت الـــوزارة أن المخططات 
العامة لمـــدن البحرين الجديدة 
تضمنـــت تخصيـــص مســـاحات 
العبـــادة  لـــدور  األراضـــي  مـــن 
والمرافـــق التعليميـــة والصحية 
إلـــى  باإلضافـــة  والخدميـــة، 
الحدائق والمساحات المفتوحة 
الجـــدد  الســـكان  تخـــدم  التـــي 
بالمشـــاريع، مردفًة بـــأن الوزارة 
موقعـــا   252 بتوفيـــر  قامـــت 
مخصصـــا لحدائـــق عامـــة، و34 
مســـاحة مفتوحة، و109 مواقع 
للخدمات التجارية، و42 موقعا 
للمرافق التعليميـــة، و65 موقعا 
خصصـــت  كمـــا  العبـــادة،  لـــدور 

للمرافـــق  مواقـــف  الـــوزارة 
الصحية لتنفيذ مستشـــفى عام 
و7 مراكـــز صحيـــة، و11 عيادة 
صحيـــة، باإلضافة إلى مســـاحة 

مخصصة لمدينة رياضية.
 وبينت على موقعها اإللكتروني 
فـــي  المنجـــز  العمـــل  أن حجـــم 
المشـــاريع اإلســـكانية من حيث 
التـــي  الســـكنية  الوحـــدات 

تســـتوعب 240 ألـــف نســـمة، أو 
أعمـــال البنية التحتيـــة وتوفير 
المرافق الخدمية، يتماشـــى مع 
توجيهات  عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
بشـــأن  والحكومـــة  خليفـــة،  آل 
ضـــرورة توفيـــر الخدمـــات فـــي 
المشـــاريع اإلســـكانية الحديثة، 
ويواكـــب رؤية تحســـين جودة 

معيشة المواطنين.
البحريـــن  المـــدن  أن  وأوردت 
الجديدة تحتوي على مسارات 
بمســـافة  للمشـــاة  مخصصـــة 
182.5 كيلومتـــر، مشـــيرة إلـــى 
أنهـــا تســـعى وضمن مشـــاريعها 
بتجهيـــز  الجديـــدة  اإلســـكانية 
للمشـــاة  مخصصـــة  مســـارات 
قيـــادة  هوايـــة  ولممارســـة 

لتكـــون  الهوائيـــة  الدراجـــات 
المنطقـــة  ألهالـــي  متنفًســـا 

لممارسة هواياتهم المختلفة.
تراعـــي  أنهـــا  الـــوزارة  وذكـــرت 
توفيـــر  الجديـــدة  مدنهـــا  فـــي 
جميع المرافـــق وخدمات البنية 
التحتية والمساحات المفتوحة 
وحدائـــق األطفـــال وغيرها من 

خدمات مصاحبة للمشروع.

وتوزعت المسافات المخصصة 
للمشاة في المدن الجديدة على 
خمـــس مدن، 120 كيلومترا في 
مدينـــة ســـلمان و9 كيلومتـــرات 
فـــي مدينـــة شـــرق الحـــد، و13 
شـــرق  مدينـــة  فـــي  كيلومتـــرا 
فـــي  كيلومتـــرا  و32  ســـترة، 
مدينة خليفة و8.5 في ضاحية 

الرملي.

قيمة البنية التحتية في مدن البحرين الجديدة
كــيــلــومــتــر  182.5 بـــمـــســـافـــة  لـــلـــمـــشـــاة  مــــــســــــارات  ــيـــص  ــصـ ــخـ تـ
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اإلســـكان  وزارة  نشـــرت 
عبـــر حســـابها علـــى تطبيـــق 
الشـــروط  “االنســـتغرام” 
مســـكن  لقبـــول  األساســـية 
للمتقـــدم بالطلـــب عن طريق 
التمليـــك وتخصيصـــه والتي 
تنسجم مع القرار رقم )909( 

لسنة 2015، وهي كالتالي:

بحرينـــي  يكـــون  أن   #
الجنسية.

# أن يكون رب أسرة.
# أال يقـــل ســـنه عـــن تقديـــم 
الطلب عن 21 ســـنة وال يزيد 

عن 50 سنة.
# أال يزيد دخله الشهري على 
900 دينـــار وأن ال يزيـــد عـــن 
1200 دينار عند التخصيص.

# أال يكـــون أو أي مـــن أفـــراد 
أسرته قد سبق لهم الحصول 
اســـكانية  خدمـــة  أي  علـــى 
لغرض تملك مســـكن، مقدمة 
جهـــة  أي  أو  الحكومـــة  مـــن 

أخرى.
# أال يكـــون مالكًا لعقار هو أو 
أحد أفراد اسرته عند تقديم 
ســـنوات  ولثـــالث  الطلـــب، 
ســـابقة على ذلك، والى حين 
التخصيص، ويعتبر في حكم 
المالك من انتفع بمســـكن عن 
طريـــق إحدى صيـــغ التمويل 

اإلسالمي.
أســـرته مقيمـــة  تكـــون  أن   #

إقامة دائمة في البحرين.

“اإلسكان” تنشر 
شروط نيل 

مسكن بالتمليك
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ابراهيم النهام

منها أن ال يزيد 
الدخل عند تقديم 

الطلب عن 900 
دينار

علوي الموسوي
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إبراهيم النهام

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس المحكمة الدســـتورية 
الشـــيخ خليفة بن راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة امس الثالثاء، عبدالرحمن 
محمـــد جمشـــير وهـــو عضـــو مجلس 
الشـــورى رئيس اللجنة المنظمة العليا 
لفعاليـــات المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 
وراشـــد محمد بن دينـــه، اللذين قدما 
إليه نســـخة مـــن كتابـــه )الزينـــة.. في 
حيـــاة  الكتـــاب  يتضمـــن  إذ  كـــراك(،  ذ
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة 

رحمه هللا.
 وأشـــاد رئيـــس المحكمـــة بمـــا تضمنه 
الكتاب مـــن موضوعات توثق ســـيرة 
حيـــاة المغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالـــى 
الشـــيخ عيســـى بـــن راشـــد آل خليفة، 

معربا عن شكره وتقديره لعبدالرحمن 
جمشـــير وراشـــد بـــن دينـــه وأعضـــاء 
اللجنة المنظمـــة العليا لما يقومون به 
من جهد بناء في إثراء الساحة الفنية 
والثقافيـــة بهـــذه المعلومـــات القيمـــة، 

متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح.

رئيس المحكمة الدستورية يتسلم كتاب “الزينة في ذكراك”
“روزنامة الزبارة”... حماية لتراث البحرين الضارب بجذوره إلى أعماق التاريخ

مراقبون: التقويم سـُيعيد األعمال الفقهية والشـرعية إلى مسارها الصحيح

قويـــم البحرينـــي للعام  جـــاء إصـــدار التَّ
ـــد  ليؤكِّ 1443هــــ  الجديـــد  ـــري  ج ه ل ا
اســـتمرارية رعاية عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
روعات اإلســـالمية والمناســـبات  ـ ـ للمشـ
ـة المختلفـــة، وتوجيـــه جاللتـــه  ـ الدينيـ
الدائـــم لحفـــظ وحمايـــة ونشـــر تـــراث 
مملكـــة البحريـــن العلمـــي الرصين الذي 
يمتـــد بجـــذوره إلـــى أعمـــاق التاريـــخ، 
اده مـــن العلمـــاء األوائل،  واحتضـــان ُروَّ
وبما يكفل اســـتفادة أهـــل البحرين منه 

في شتى المواقع واألمكنة.
ويأتـــي هـــذا اإلنجـــاز تنفيـــًذا للتوجيـــه 
الملكـــي الســـامي مـــن صاحـــب الجاللة 
عاهل البالد، بإصدار التقويم البحريني 
للعـــام الهجـــري 1443هــــ ِوْفًقـــا للمعايير 
الشـــرعية والعلمية والفلكيـــة، وامتداًدا 
لمنهجيـــة “روزنامـــة الزبـــارة والبحرين” 
التـــي ُوضعـــت أصولهـــا إبـــان تأســـيس 
العاصمـــة األولـــى للدولـــة الخليفية في 
الزبـــارة، والتـــي امتدت بتراثهـــا الديني 
العريـــق وظاللهـــا العلميـــة الوارفة حتى 
هـــذا اليـــوم لتشـــمل كل مناحـــي الحياة 
والحضارة في العصر الحديث للمملكة.

ويكتســـب التقويـــم البحرينـــي الجديد 
للعـــام الهجـــري 1443 أهميته مـــن أكثر 
من اعتبار، فإضافة إلى دّقته ومراعاته 
للتطورات الحســـابية والعلميـــة الراهنة 
ــه  ــة، فإنـ ــرعية والفلكيـ ــر الشـ والمعاييـ
ُيعّبـــر أيًضـــا عـــن تـــراث علمـــي أصيـــل 
وضعه علماء البحريـــن األوائل لتحديد 
األوقات الشرعية للصلوات والمناسبات 

الدينية وغيرها.

إرث خالد

ـاز التقويـــم الجديـــد بأنـــه ُيمّثـــل  ـ ويمتـ
ـداًدا للمنهجيـــة التـــي بنـــى عليهـــا  ـ امتـ
العالَّمـــة عبد الرحمن بـــن أحمد الزواوي 
فـــي “روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن”، مـــا 
يعكـــس اإلرث الخالـــد لعلمـــاء البحريـــن 
ه  ـ ـ ـ ت ي ا وحم ه  ـ ـ ـ ي عل اظ  ـ ـ ـ حف ل ا ب  ـ ـ جـ وا ل ا
ا  ـ ـ ـ ــك دوًم ـ ـه بذل ـ ا ُيوّجـ ـ ـ ـه مثلمـ ـ ورعايتـ
صاحب الجاللة الملك، الذي يولى عناية 

خاصة بالتقويم الهجري واهتماًما كبيًرا 
بالمناسبات الدينية المختلفة.

وسوف يضمن التقويم الجديد شمولية 
المحيـــط الجغرافـــي للمملكـــة، وتوحيد 
رؤى أهـــل البحريـــن فـــي شـــتى المواقع 
ليـــس فقـــط بشـــأن الصلـــوات الخمـــس 
وحســـابات الشـــهور القمرية، بل يشـــمل 
ذلك مواعيد الفصول المناخية وهبوب 
الرياح ومواســـم األمطـــار، وهي المقوم 
الرئيسي لجانب كبير من حياة مواطني 
البحرين الكرام الذين اشـــتهروا بالصيد 

والبحر والزراعة.

نبذ الفرقة

ـر مراقبـــون للتقويـــم البحرينـــي  ـ وينظـ
الجديد بأنه يعيد إلى المســـار الصحيح 
ـال التـــي تخـــص المجـــاالت  ـ كل األعمـ
ُيقـــّرب  أنـــه  ـرعية، كمـــا  ـ ـة والشـ ـ الفقهيـ
وجهـــات النظـــر واآلراء المتعلقـــة بهـــا 
فـــي إطـــار رؤيـــة البحريـــن الوســـطية 

ومنهجيتهـــا حول التســـامح والتعايش، 
وُيعّزز من خطابهـــا الذي يدعو للتعارف 
وينبـــذ الفرقة، فضـــالً عن أنه يؤكد على 
حريـــة البحث العلمـــي واعتماد األصول 
ـل  ـ ا ُجـ ـ ـ ـق عليهـ ـ ـي توافـ ـ ابية التـ ـ ـ الحسـ

العلماء.
والدينـــي  العلمـــي  التـــراث  ن  ا ك د  ـ ـ ـ ق ل و
ـــا  والحضـــاري للبحريـــن أساًســـا مرجعيًّ
إلصـــدار التقويـــم الجديـــد، فالبحريـــن 
تتمتـــع كمـــا ال يخفـــى علـــى أحد بـــإرٍث 
عريـــٍق فـــي الكثير من مجـــاالت البحث 
ادة  ـ ـ ـ الري ا  ـ ـ ـوم منحهـ ـ ـ ة والعل ـ ـ والمعرفـ
ـي  ـ ـ لمعرف ا ن  ـ ـ ـ لتكوي ا ل  ـ ـ بفضـ بق  ـ ـ لسـ وا
د الســـبيل  والتراكـــم البحثي، وهو ما مهَّ
لظهـــور علماء أفـــذاذ متنوعي المعارف، 
وال أدل علـــى ذلـــك مـــن أولئـــك الـــرواد 
مـــن أبنـــاء هـــذه األرض الذيـــن برعـــوا 
ــاالت األدب  ــم فـــي مجـ ــطع نجمهـ وسـ
والشـــعر واإلعـــالم والتاريخ واألنســـاب 
والفلـــك، فضـــالً عـــن الفقـــه والشـــريعة، 

فكانـــوا بنـــاة نهضـــة البحريـــن الفكريـــة 
والثقافيـــة التـــي بـــدأت قبل قـــرون من 
الزمـــن، والتـــي أســـهمت بشـــكلٍ كبيـــر 
فـــي االرتقـــاء بمختلف مناحـــي الحياة، 
ن  ـ ـ ـ الحي ذ ذاك  ـ ـ ـ ن من ـ ـ ـ لبحري ا ـت  ـ فُعرفـ
باالحتفـــاء بالعلـــم والعلمـــاء، واالطالع 
علـــى المعارف والعلـــوم، واالنفتاح على 
ما فـــي  ــيَّ ــارات والثقافـــات، السـ الحضـ
الخليج العربـــي ودول المنطقة، وكذلك 
االعتنـــاء واالهتمـــام بإنشـــاء المكتبات 
ة  ـ ـ ـ واألندي ـالت  ـ لمجـ وا ا  ـ ـ ـ ه ت را وإصدا
األدبية، وبخاصة في الشـــعر، وتأسيس 

المدارس واستقدام المطابع وغيرها.
فمـــن وحـــي ذلـــك كلـــه، جـــاء التقويـــم 
ه  ـ ـ ـ ت ئ ي ب ل ا  ـ ـ ـ يًّ ف و د  ـ ـ ـ ي د ج ل ا ي  ـ ـ ـ ن ي ر ح ب ل ا
وامتدادهـــا التاريخي، فحظي بترحيٍب 
واسٍع لدى األوساط المحلية، ورأوا فيه 
مصدًرا للفخر واالعتزاز بمسيرة الوفاء 
بيـــن األجيـــال المتعاقبـــة مـــن العلمـــاء 

والباحثين، وما قّدمته من إرث كبير.  
ـــرت عـــن هـــذا المعنـــى الكثيـــر مـــن  وعبَّ
الفعاليات، مبديـــًة اعتزازها بالتزام هذا 
التقويـــم بالمعاييـــر الشـــرعية ومواكبته 
للتطـــورات العلميـــة والفلكيـــة باإلضافة 

إلى اتصاله بالتراث البحريني األصيل.

رعاية سامية

فال شـــك أن إصـــدار هـــذا التقويـــم يعد 
برهاًنـــا علـــى مواصلـــة الدعـــم والرعاية 
الملكية السامية الُمستمّرة للمشروعات 
ـــا كريًما لدور  اإلســـالمية، وتقديـــًرا ملكيًّ
العلـــم والعلمـــاء فـــي المســـيرة الوطنية 
فـــي البنـــاء والتطويـــر والتحديـــث عبر 
األجيـــال بمـــا يجعلهـــا مصـــدًرا للفخـــر 

واإللهام.
ــر أن التقويـــم البحرينـــي الجديـــد  ُيذكـ
اإللكترونـــي  تطبيـــق  ل ا ر  ـ ـ ـ ب ع ح  ا ـ ـ ـ ت م
“إسالميات” لضمان انتشاره واالستفادة 
منه عبر المنصات الرقمية الحديثة، كما 
أنه ســـيضمن توحيد رؤى أهل البحرين 
كافـــة، ويمنـــع أي التباســـات أو غموض 
أو اختالفـــات بشـــأن بدايـــات الشـــهور 

ومواقيت الصلوات.

المنامة - بنا
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021
)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيـو 2021

شـركــة البحـريـن لمواقــف السـيـــارات ش.م.ب.

إن البيانات المالية المبينة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو وتم اعتمادها والتصريح بإصدارها من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 3 أغسطس 2021 ، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كل من: 

طارق علي الجودرعبداهلل أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

30 يونيو 2021
)غير مدقق(

31 ديسمبر 2020
)مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

16.40018.898موجودات غير ملموسة
5.881.6315.947.592حق استخدام الموجودات
2.959.0082.998.162ممتلكات وآالت ومعدات

2.425.4022.855.074موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
470.044470.044عقارات إستثمارية

11.752.48512.289.770

الموجودات المتداولة
13.21514.668المخزون

5.577.9293.214.885ودائع قصيرة األجل
380.871380.871استثمارات بالتكلفة المطفأة

828.397618.226ذمم تجارية مدينة وأخرى
1.317.2553.650.823النقد وما في حكمه

8.117.6677.879.473

19.870.15220.169.243مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

11.031.72311.031.723رأس المال
)101.456()101.456(أسهم الخزينة

2.000.0002.000.000عالوة إصدار أسهم
3.176.3763.176.376اإلحتياطي القانوني

22.40012.400إحتياطي األعمال الخيرية
)250.829()555.302(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.746.4463.783.259األرباح المستبقاة

19.320.18719.651.473مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
147.795153.122الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

19.23133.559منافع نهاية الخدمة للموظفين

167.026186.681

المطلوبات المتداولة
655655الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

382.284330.434ذمم دائنة أخرى

382.939331.089

549.965517.770مجموع المطلوبات

19.870.15220.169.243مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

881.278823.452444.474354.961إيرادات تشغيلية
157.688224.62760.861122.132صافي الدخل من اإلستثمارات

)294.546()369.498()704.046()688.039(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

350.927344.033135.837182.547الربح التشغيلي

42.624103.93733.866102.681الدخل اآلخر

--)25.272()25.272(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

368.279422.698169.703285.228صافي الربح للفترة

2.61 فلس1.55 فلس3.87 فلس3.37 فلسربحية السهم األساسية والمخفضة

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الثالثة 
أشهر

المنتهية في
30 يونيو 2020

368.279422.698169.703285.228صافي الربح للفترة   

الخسارة الشاملة األخرى

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن
     بيان الربح أو الخسارة:

)9.115()98.805()128.893()153.052(خسائر ناتجة عن تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)9.115()98.805()128.893()153.052(الخسارة الشاملة األخرى للفترة

215.227293.80570.898276.113مجموع الدخل الشامل للفترة

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

اإلحتياطي
القانونــــــــي

إحتياطي
األعمال الخيرية

إحتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات
األربـاح 

المجمــوعالمستبــقـاة

3.806.59319.613.427)256.380(2.000.0003.110.54722.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2019 )مدقق(
422.698293.805)128.893(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)546.513()546.513(------أرباح أسهم لسنة 2019
-)10.000(-10.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

)20.000(--)20.000(----مدفوعات أعمال خيرية خالل الفترة

3.672.77819.340.719)385.273(2.000.0003.110.54712.400)101.456(11.031.723في 30 يونيو 2020 )غير مدقق(
3.783.25919.651.473)250.829(2.000.0003.176.37612.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2020 )مدقق(

368.279215.227)153.052(-----مجموع الدخل الشامل للفترة
المحول عند استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة

-151.421)151.421(-----     من خالل الدخل الشامل اآلخر
)546.513()546.513(------أرباح أسهم لسنة 2020

-)10.000(-10.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.746.44619.320.187)555.302(2.000.0003.176.37622.400)101.456(11.031.723في 30 يونيو 2021 )غير مدقق(

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة أشهر
المنتهية في
30 يونيو 2020

األنشطة التشغيلية

368.279422.698صافي الربح للفترة

التسـويات:

2.4982.498إطفاء الموجودات غير الملموسة 

65.96165.961إطفاء حق استخدام الموجودات

47.56637.193إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

14.007-مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين

-)25.293(عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم إيجارات مدينة من المستأجرين 

4.6734.693مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)129.972()111.180(دخل فوائد بنكية

)94.655()46.508(دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)1.207(1.453المخزون

)120.582()184.878(ذمم تجارية مدينة وأخرى

51.850112.383ذمم دائنة أخرى

5.553)14.328(منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

160.093318.570صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)70.966()8.412(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

276.620142.699     من خالل الدخل الشامل اآلخر

111.180129.972دخل فوائد بنكية مستلمة 

46.50894.655دخل أرباح أسهم مستلمة

245.069)2.363.044(صافي التغير في ودائع قصيرة األجل

541.429)1.937.148(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)5.307()5.327(المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار

)4.693()4.673(الفوائد المدفوعة على التزامات عقود اإليجار

)20.000(-مدفوعات أعمال خيرية

)546.513()546.513(أرباح أسهم مدفوعة

)576.513()556.513(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

283.486)2.333.568(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما في حكمه

3.650.823938.436النقد وما في حكمه في بداية الفترة

1.317.2551.221.922النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني( )غير مدقق(  

قـــال األميـــن العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد 
ـــذي يبثـــه  ل ا ود(  ـ ـ نعـ م  ـ ـ بكـ ( ـج  ـ لبرنامـ
تلفزيون البحرين إنه وبزمن الجائحة، 
تزايـــد تالحم النـــاس والوزارات لعمل 

الخير، ولخدمة اآلخرين.
وأضـــاف الســـيد “الحظـــت أمـــرا آخـــر 
في هـــذه الظروف، وهـــو حب الجيل 
الجديـــد للقيادة الحكيمـــة، لمعرفتهم 
بجهـــود عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ووقوفهـــم معهم، وإلدراك 

الشـــباب عـــن كيفيـــة رعايـــة القيـــادة 
ـة  ـ ــرة الجائحـ ًا بفتـ ـ ـ ــاس، خصوصـ للنـ

والتي كشفت الكثير”.
وأوضـــح، “أن زيـــارة رئيـــس منظمـــة 
السياحة العالمية للبحرين، هو تكريم 
للبحريـــن، ولقـــد قـــال وبالحـــرف” أنـــا 
اتعلـــم منكـــم”، ولقـــد قـــال ذلـــك بعـــد 
أن رأى بنفســـه اإلجـــراءات الراقيـــة 
والتنظيمية للقطـــاع الصحي للتعامل 
مع الجائحة، وتقديم اللقاح للجميع”.

وأردف الســـيد” جاللـــة الملـــك ســـاهم 
بجهوده الجبارة وتوجيهاته السديدة 
أثناء هذه الظـــروف الصحية الصعبة 
ـاذ  ـ ــي انقـ ـم، فـ ـ ـ ا العال ـ ـ ــي يواجههـ التـ
حيـــاة كثير من الناس، مـــن مواطنين 

ومقيمين، فشكرا لجاللته”.

مصطفى السيد يشكر جاللة الملك



تأكيـــدا لضمـــان وحمايـــة حقـــوق جميـــع أطـــراف 
العمـــل، أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل بـــدء 
تطبيـــق نظـــام التأميـــن االختيـــاري علـــى العمالـــة 
المنزليـــة، بالتعـــاون مع مصرف البحريـــن المركزي 
وجمعية التأمين البحرينية مشـــيرة إلى أنه يشمل 
االستقدام المباشـــر وكذلك االستقدام عبر وسيط 

)مكاتب التوظيف(.
وقال  الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق العمل 
جمال العلوي إنه سيتم بدًءا من 4 أغسطس 2021 
طـــرح نظـــام التأميـــن االختيـــاري للعمالـــة المنزلية 
بهـــدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل 
والعامـــل المنزلي وتعويضهـــم أو تعويض ورثتهما 

الشرعيين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه. 
جديـــر بالذكـــر أن التأميـــن االختيـــاري هـــو تأميـــن 
يشمل حاالت ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح 
العمـــل، وكذلـــك التعويـــض في حـــاالت اإلصابة أو 
العجـــز عن العمل أو حـــاالت الوفاة ال قدر هللا، وما 

يتبعها من تكلفة إلعادة الجثمان إلى الوطن.
وأشـــار العلـــوي إلـــى أن الهيئـــة عملـــت بالتنســـيق 
مـــع مصـــرف البحريـــن المركـــزي وجمعيـــة التأمين 
البحرينية على التواصل مع شركات التأمين لوضع 
تصـــور متكامـــل يضمـــن حقـــوق جميـــع األطـــراف، 

مشـــيًرا إلى أنه يمكن لصاحب العمل تحديد رغبته 
فـــي التأميـــن علـــى عامله مـــن عدمه أثنـــاء تقديم 

طلب االستقدام.
ولفـــت إلـــى أنـــه تـــم االتفـــاق مـــع جمعيـــة التأمين 
البحرينيـــة علـــى إطـــاق تأميـــن اختيـــاري للعمالة 
المنزليـــة عنـــد تقديـــم تصريـــح جديـــد أو طلـــب 
التجديـــد لمـــدة ســـنة أو ســـنتين حســـب المعاييـــر 
واالشـــتراطات، كمـــا يمكـــن ألصحـــاب التصاريـــح 
القائمـــة إصـــدار وثائـــق تأمين تتماشـــى مـــع تاريخ 

انتهاء التصريح الحالي.
يشـــار إلـــى أنه يتـــم تفعيـــل وثيقة التأميـــن بمجرد 
دخـــول العامـــل األجنبـــي للبـــاد، وفـــي حـــال كان 
العامـــل األجنبي موجوًدا في الباد فُتفعل بوليصة 

التأمين بمجرد صدور تصريح العمل الخاص به.
وأكـــد أنـــه تـــم الحـــرص علـــى طـــرح ثـــاث باقـــات 
للتأميـــن، حيث يمكن لصاحب العمل اختيار الباقة 
التـــي يرغـــب بهـــا، حيـــث يتـــراوح ســـعر بوليصـــة 
التأميـــن بيـــن 40 إلـــى 120 دينـــاًرا لمدة 12 شـــهًرا، 
وبين 60 إلى 180 ديناًرا لمدة 24 شـــهًرا، الفًتا إلى 
أن كافة التفاصيل المتعلقة بالباقات منشورة على 

الموقع اإللكتروني للهيئة.
وأكد الرئيس التنفيذي حرص الهيئة على مراجعة 
كافة األنظمة واإلجراءات بشكل مستمر بما يسهم 

فـــي تطويرها بصورة تلبـــي احتياجات المواطنين 
والمقيمين وتحفظ حقوق جميع األطراف، مشـــيًرا 
إلـــى أن التأميـــن علـــى العمالـــة المنزليـــة بالرغـــم 
مـــن كونـــه اختياريـــًا إال أنه يعـــد أحد أبـــرز الحلول 
المناسبة لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه 

العامل المنزلي أو صاحب العمل.
وأعـــرب العلـــوي عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى جهود 
مصرف البحرين المركزي بصفته الجهاز المشـــرف 
علـــى عمل شـــركات التأمين، داعًيـــا أصحاب العمل 
إلى ضرورة االستفادة من المنافع التأمينية للعمالة 
المنزلية والتعامل مع المكاتب المرخصة للتوظيف 

في حال استقدام العمالة المنزلية. 
 مـــن جانبـــه أفـــاد الســـيد رشـــيد المعـــراج محافظ 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي، “نحـــن ســـعداء بـــأن 
المصرف قد لعب دورًا فعاالً في الترتيب لمثل هذا 
المشـــروع بالتعـــاون مـــع هيئة تنظيم ســـوق العمل 
وجمعيـــة التأميـــن البحرينيـــة، حيث ســـيخدم هذا 
المشروع شـــريحة كبيرة من المواطنين وأصحاب 
العمـــل لتأميـــن عدة منافع لهم على حد ســـواء في 
تغطية مصاريف االستبدال لصاحب العمل وكذلك 
عـــدة منافع للعامل المنزلي في حال تعرضه للوفاة 
أو بعـــض األمـــراض الخطيـــرة أو العجـــز بســـبب 
حادث وغيرها. كما ســـيعتبر هذا المشـــروع إضافة 

لســـوق التأمين البحريني من ناحية توسيع قاعدة 
الخدمات المقدمة.”

ومن جانبه، أشاد رئيس جمعية التأمين البحرينية 
جواد محمد،  بنظام التأمين االختياري على العمالة 
المنزليـــة موجهـــًا جزيـــل الشـــكر وصـــادق االمتنان 
الـــى ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على 
توجيهاتـــه الحكيمـــة الهادفة الى تســـهيل مختلف 
الخدمـــات المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، كمـــا 
توجه بالشكر إلى مصرف البحرين المركزي وهيئة 
تنظيم ســـوق العمل علـــى جهودهم في إنجاح هذا 
المشروع. وأّكد أيضًا على ان شركات التأمين على 
أتـــم االســـتّعداد والجاهزيـــة لتنفيذ نظـــام التأمين 
االختياري على العمالة المنزلية مشـــيرًا الى ان هذا 
النظـــام يعد خطـــوًة ذات أهمية بالغة فـــي االتجاه 
الصحيـــح وتصـــب في تنظيم العمالـــة المنزلية في 

مملكة البحرين.

ومـــن ناحيـــة أخرى، أضـــاف قائاً: “إن هـــذا المنتج 
يوفـــر الحمايـــة الازمة التي تضمـــن حفظ مصالح 
جميع األطراف ذات العاقة ويشـــمل ذلك صاحب 
العمل والعامل وورثته”، ومن جانب آخر أكد قائاً: 
“إن جمعيـــة التأميـــن البحرينية وشـــركات التأمين 
علـــى أتـــم االســـتعداد وتتطلـــع لمزيد مـــن التعاون 
المثمـــر مـــع مختلف الجهـــات الحكوميـــة إذا دعت 
الحاجة بهدف خدمة المواطنين والمقيمين لوضع 
مملكـــة البحريـــن في طليعـــة الـــدول المتقدمة من 

حيث التأمين”.
جدير بالذكر أنه يمكن لكافة المواطنين والمقيمين 
االطـــاع علـــى قائمـــة المكاتب التي يتـــم تحديثها 
بصـــورة أســـبوعية على الموقـــع اإللكترونـــي لهيئة 
تنظيم ســـوق العمـــل  www.lmra.bh ، أو االتصال 
على مركز االتصال بهيئة تنظيم ســـوق العمل على 

رقم 17506055

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

بدء تطبيق نظام التأمين االختياري على العمالة المنزلية
يشمل التعويض في حاالت اإلصابة والوفاة وتكلفة إعادة الجثمان
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التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في نادي الضباط
أعرب المشـــرف العـــام لنـــادي الضباط 
بـــوزارة الداخلية العميـــد ناصر الجنيد 
ـن خالـــص شـــكره وتقديـــره لدعـــم  ـ عـ
ومســـاندة وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة  
لكافة األنشـــطة والبرامج التي ينفذها 
النادي، مشيدا بتوجيهاته بالعمل على 
توفير الخدمات والرعاية االجتماعية 
ـــة والرياضيـــة  لثقافي ة وا ـ ـ ـ لترفيهي وا

ألعضاء النادي وعوائلهم.
وأوضـــح أنـــه تنفيذا لتوجيهـــات وزير 
ـــز  ر األداء وتعزي ـ ـ ـ ة بتطوي ـ ـ ـ ي الداخل
الخدمات المقدمة، أطلق النادي حزمة 
مـــن البرامـــج اإللكترونيـــة بالتنســـيق 
ات  ـ ـ لمعلومـ ا ا  ـ ـ ـ تكنولوجي إدارة  ع  ـ ـ ـ م
واإلبـــداع االلكترونـــي بـــاإلدارة العامة 
لشـــؤن وزارة الداخليـــة فـــي خطـــوة 

تهدف للتوسع في اســـتخدام البرامج 
والتقنيـــات الحديثـــة فـــي إدارة عمـــل 
ـيخ  ـ ـي ترسـ ـ ـهم فـ ـ ا يسـ ـ ـ ادي، وبمـ ـ ـ ـ ن ل ا
مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة بمختلـــف 
ـة  ـ ـة واالجتماعيـ ـ ـبات الوطنيـ ـ المناسـ
والرياضيـــة، وتحقيق قفزة نوعية في 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة لألعضـــاء 

وعائاتهم.
وأشـــار المشـــرف العام للنـــادي إلى أن 
البرامج اإللكترونية والتي تم إطاقها 

بحضور أمين الوكيل المساعد للموارد 
اإلداريـــة  الهيئـــة  ـــو  ض ع و ة  ي ر ـ ـ ـ ش ب ل ا
بالنـــادي العميد عادل عبـــدهللا، ومدير 
إدارة تكنولوجيـــا لمعلومـــات واإلبداع 
اإللكترونـــي المقـــدم إبراهيم الســـادة، 
تتمثل في برنامـــج للطلبات والتموين 
يتضمـــن تنظيم عمليـــة تقديم طلبات 

شـــراء الوجبات والبوفيهـــات وغيرها 
ـك  ـ ـ ـة بذل ـ ر الخاصـ ـ ـ ـدار الفواتيـ ـ وإصـ
ومتابعة إجـــراءات التحصيل، وكذلك 
نظام إلكتروني لنقاط البيع يســـتخدم 
ـي  ـ ـي مقاهـ ـ فـ ع  ـ ـ ـ بي ل ا ات  ـ ـ ـ ي ـط عمل ـ ـ لرب
ومطاعـــم النـــادي بمختلـــف فروعهـــا؛ 
بهـــدف الحـــد مـــن اســـتخدام األوراق 

واستخدام الطابعات.
مـــن جهته، قدم المقدم جاســـم حســـن 
جاســـم مدير نادي الضباط إيجازا عن 
البرامـــج والخدمـــات التـــي تتضمنهـــا 
المنصة اإللكترونية، ومنها استحداث 
ــات مـــن خـــال  ــام دخـــول البوابـ نظـ
تنظيـــم عملية دخـــول األعضاء للنادي 

واستخدام مرافقه بشكل سلس، وذلك 
باســـتخدام أجهـــزة القـــراءة الرقميـــة 
وأرشـــفة وتوثيـــق الزيـــارات لمرتـــادي 
النـــادي، كمـــا تـــم اســـتحداث خدمـــة 
إرســـال الرســـائل الخاصـــة بالفعاليات 
والبرامـــج واألخبـــار المتعلقـــة بالنادي 
عـــن طريق تطبيق “واتســـاب” بدال من 
الرسائل النصية لألعضاء، حيث يتيح 
ذلك إرســـال مختلف الرســـائل النصية 
والفيديو والروابط اإللكترونية بشكل 

أفضل.
في ســـياق متصل، وّقع نادي الضباط، 
اتفاقيـــة مـــع شـــركة بنفـــت البحريـــن، 
الرائـــدة في مجـــال الخدمـــات المالية 
اإللكترونية، انطاقا من الحرص على 
تطبيق أحدث طرق الدفع والتحصيل، 
اإلجـــراءات  طبيـــق  ت ع  ـ ـ ـ م ًا  ي ـ ـ ـ ش ا م ت و

االحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

المنامة- وزارة الداخلية

تنظيم شراء 
الوجبات 

والبوفيهات والحد 
من استعمال الورق
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اســـتقبلت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري، د. لولـــوة خليفـــة 
بودالمة الســـتام إهداء من كتابها “النهج 
الوطنـــي فـــي خطابـــات حمد بن عيســـى”، 
الصـــادر مؤخرًا، والذي يهـــدف إلى تقديم 
دراســـة علمية الســـتنباط مرتكزات النهج 
الوطنـــي البحرينـــي مـــن خـــال تحليـــل 
الخطابـــات الملكية الســـامية لعاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة،   خال الفترة 1999 - 2020.
وقالت األنصاري: “بأن مثل هذه المؤلفات 
واإلضاءات المعرفية تتيح للقارئ الغوص 

فـــي أعماق هـــذا الفكر القيـــادي بتوجهاته 
الســـّباقة وتطلعاته الرحبة والمســـتند إلى 
خبـــرة عريقـــة وممارســـة ميدانيـــة لكافـــة 
العلـــوم اإلنســـانية واإلدارية والعســـكرية، 
إضافـــة إلـــى ســـمات قياديـــة بـــدأت تبـــرز 
مبكـــرًا فـــي تكوين ملك الباد المســـتقبلي 
ته  يا ئول ـ ـ ر مسـ ـ ـ ـ م ى  ـ ـ ـ عل تمد  ـ ـ سـ ا ذي  ـ ـ ـ ل وا
المتعددة عناصـــر ومكونات رؤيته وفكره 
مـــن واقعه الوطني، بالتفاعـــل مع قضاياه 
وشـــجونه، ليتأثر بـــه ويؤثر فيـــه، وهو ما 
مهـــد لبزوغ فجر جديد تمثل في تدشـــين 
مشـــروع جالتـــه الوطنـــي الحداثي، الذي 
اســـتطاع علـــى مر عقدين، وال يـــزال ركبه 

مســـتمرًا، بعـــون هللا، مـــن تقديـــم صـــورة 
متجـــددة لنهـــج البحرين األصيـــل، برؤية 
ملكيـــة وخاصـــة فكريـــة، واجـــٌب علينـــا 
أن نجتهـــد فـــي توثيقهـــا وفهـــم فلســـفتها 
بالتوثيـــق والتحليل، لتحفـــظ في الذاكرة 
الوطنيـــة .. فصاً مشـــعًا ونموذجـــًا مضيئًا 
لشباب وشابات البحرين للمزيد من البذل 

والعطاء الوطني”.
ونوهـــت األمين العام للمجلـــس بجهود د. 
بودالمة في إعداد هذا الكتاب القّيم الذي 
يلقـــي بالضوء علـــى مضاميـــن الخطابات 
الملكيـــة التي رســـمت، على مر مناســـباتها 
نهضتنـــا  ل ًا  ـ ـ ـ ي ث ًا حدا ر ا ـ ـ مسـ  ، ا ـ ـ ـ ه ت ما ا ومق

الوطنيـــة وانطاقـــة البحريـــن المتجـــددة 
للمســـتقبل بـــكل آمالـــه وطموحاتـــه. كمـــا 
أشـــارت األنصـــاري إلـــى أهميـــة توقيـــت 
الكتـــاب ووجاهة مضمونـــه كإضافة مهمة 
للمكتبـــة البحرينيـــة، وكمرجـــع للدارســـين 
والمهتمين باستنباط وتحليل نهج وطني 
ال يحيـــد عن مرتكزاته القائمة على جوهر 
المواطن البحريني وســـمو قيمه ومبادئه، 
ومـــا نهضـــة البحريـــن ومســـيرة تنميتهـــا 
ـاً علـــى ســـامة  ـ ــاً دامغـ ــاملة إال دليـ الشـ

وعراقة هذا النهج المبارك.
مـــن جانبها أعربت د. بودالمة عن شـــكرها 
وتقديرهـــا للجهود التـــي يتوالها المجلس 

األعلـــى للمـــرأة واعتزازهـــا بهـــذا المؤلـــف 
وبموقـــع المـــرأة البحرينيـــة المتقـــدم فـــي 
ســـياق هـــذه الرؤيـــة الملكيـــة التـــي عمـــل 
المجلـــس جاهـــداً علـــى مـــر عقديـــن بـــأن 

يترجمها كما يجب، وهو ما نشهده حاضرًا 
وماثـــاً أمامنا من خال مـــا تحققه المرأة 
البحرينيـــة من إنجـــازات ونجاحات تبعث 

على الفخر والكثير من التقدير.

اإلضـاءات المعرفية تمّكن من الغـوص بأعماق الفكر القيادي

األنصاري تتسلم كتاب “النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى”

األنصاري تستقبل بودالمة الستالم كتابها “النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى”

جمال العلويجواد محمدرشيد المعراج

المنامة - بنا

استقبل  وزير الخارجية عبداللطيف الزياني،، اليوم 
الثاثـــاء في مكتبه بمقـــر وزارة الخارجية،  أعضاء 
ـواب أحمـــد األنصـــاري، و عبدالـــرزاق  ـ ــس النـ مجلـ

حطاب، و النائب محمد بو حمود.
 وخـــال اللقـــاء، رحـــب  وزيـــر الخارجيـــة بأعضـــاء 
مجلس النـــواب، منوًها بالجهود الطيبة التي يبذلها 
المجلـــس وأعضاؤه الكرام في دفع مســـيرة التنمية 
الشـــاملة في مملكة البحرين في مختلف مجاالتها، 
ــم بيـــن وزارة الخارجيـــة  ــاون القائـ ــيًدا بالتعـ مشـ

ومجلس النواب لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، وهـــو مـــا تمثـــل فـــي إنجاز 
برنامـــج الدبلوماســـية البرلمانية النيابيـــة بالتعاون 
المشـــترك بيـــن المجلـــس ووزارة الخارجيـــة ممثلة 
بأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية، 
مؤكـــًدا ســـعادته علـــى أهميـــة مواصلـــة التنســـيق 
المشـــترك لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، 
متمنًيـــا ألصحـــاب الســـعادة النـــواب دوام التوفيـــق 
والنجـــاح. من جانبهم، أعرب النـــواب عن تقديرهم 
لاهتمـــام الملمـــوس مـــن وزارة الخارجيـــة لتوثيق 

التعـــاون مع مجلس النواب، معربين عن الشـــكر لما 
تم إنجازه في هذا المجال، مشـــيدين بالجهود التي 
تقـــوم بها وزارة الخارجية لتعزيـــز عاقات التعاون 
الثنائي مع الدول الشـــقيقة والصديقة، معربين عن 
االعتزاز بعمل ســـفارات مملكة البحرين في الخارج 
ومـــا تقـــوم بـــه مـــن جهـــود لرعايـــة مصالـــح مملكة 
البحريـــن فـــي الخـــارج وتقديـــم الدعـــم والرعايـــة 

للمواطنين البحرينيين في الخارج.
وأشـــاد النـــواب بالجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا وزارة 
الخارجيـــة وســـفارات المملكـــة في الخـــارج لتنفيذ 

التوجيهـــات الســـامية مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بتطعيم 
المواطنيـــن البحرينيين المقيمين فـــي الخارج ضد 
فيـــروس كورونـــا ) كوفيـــد 19(، حرًصا مـــن جالته 
على صحة وسامة المواطنين أينما كانوا، متمنين 

لوزارة الخارجية دوام التقدم والتطور.
حضـــر اللقـــاء، وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
القنصليـــة واإلداريـــة الســـفير توفيـــق المنصـــور، و 
رئيـــس قطـــاع الشـــؤون القانونيـــة الســـفير محمـــد 

عبدالرحمن الحيدان.

الزياني يؤكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع النواب

تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية



 أكـــد  وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل،  جميـــل  حميـــدان، أن االجراءات 
التـــي قامـــت بهـــا الحكومـــة برئاســـة  ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ــج  ــين البرنامـ ــموه بتدشـ ــات سـ وتوجيهـ
الوطنـــي للتوظيـــف فـــي نســـخته الثانيـــة 
فـــي مطلـــع العـــام الجـــاري، قد ســـاهم في 
تعزيـــز اســـتقرار ســـوق العمـــل المحلـــي، 
وتنشـــيط عمليات التوظيف وخلق فرص 
العمـــل بالقطـــاع الخـــاص رغـــم الظـــروف 
االســـتثنائية التي يشـــهدها العالم بســـبب 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
حيـــث أن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
يسير وفق ما هو مخطط له للوصول إلى 
األهـــداف والغايات التي انطلق لتحقيقها، 
وقـــد  تم إنجـــاز 56 % من تلـــك األهداف 
بتوظيـــف )14,011( مواطنـــا في مختلف 
القطاعـــات اإلنتاجيـــة حتـــى تاريخـــه، من 
أصـــل 25 ألف وظيفة يســـتهدف البرنامج 
خلقها في عـــام 2021م، وذلك إضافة إلى 
نجـــاح الجهود والمبـــادرات الحكومية في 
الحد من عمليات التســـريح بســـبب اآلثار 
االقتصاديـــة لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيد - 19(. 
وأضاف حميدان بمناســـبة اطالع مجلس 
الـــوزراء في جلســـته التي عقـــدت االثنين 
العمـــل  وق  ـ ـ رات سـ ـ ـ ر مؤشـ ـ ـ ـ تقري ى   ـ ـ ـ عل
للنصف األول من عام 2021 ومستجدات 
البرنامـــج الوطني للتوظيف )2.0(، أنه من 
المتوقع أن تشـــهد معدالت التوظيف نموًا 
خـــالل الفتـــرة القادمـــة، وذلـــك تزامنـــًا مع 
مرحلـــة التعافي التي تشـــهدها العديد من 
القطاعـــات اإلنتاجية فـــي مملكة البحرين 
مـــن الجائحـــة، وبفضـــل التعـــاون المثمـــر 
بين مختلف الشـــركاء وأصحـــاب العالقة، 

حيـــث سيشـــكل ذلـــك انطالقـــة إضافيـــة 
للجهـــود المبذولة فـــي إدمـــاج المواطنين 
البحرينييـــن مـــن الباحثيـــن عـــن عمل في 
منشـــآت القطاع الخاص، مشـــيرًا في هذا 
الســـياق إلـــى أن وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعية وبالتنسيق مع صندوق العمل 
)تمكيـــن( واصلـــت تدريـــب الباحثيـــن عن 
عمـــل، إذ بلغ عدد المتدربين حتى تاريخه 
)5754( متدربـــًا، تـــم تزويدهـــم بمختلـــف 
المهـــارات الوظيفية التي يحتاجها ســـوق 
العمل ليكونوا الخيار األول عند التوظيف 
وصـــوالً إلـــى تدريب عشـــرة آالف متدرب 

نهاية العام الجاري.
ولفـــت حميـــدان إلـــى أن تقرير مؤشـــرات 
ســـوق العمـــل أوضـــح بـــأن أعـــداد القـــوى 
العاملة في القطاع  الخاص بلغ 68 % من 
إجمالي القوى العاملة البحرينية، ما يؤكد 
الـــدور المحوري للقطـــاع الخاص في دعم 
االقتصاد الوطني وقدرته على اســـتيعاب 
الداخلين الجدد لســـوق العمل، مشيرًا إلى 
أن عـــدد الشـــواغر الوظيفيـــة المفتوحـــة 
في بنك الشـــواغر قـــد بلغ )4,801( شـــاغر 
وظيفـــي حتى تاريخه، تعمل الوزارة على 
االســـتفادة منهـــا فـــي ادمـــاج المزيـــد مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمـــل في وظائف مناســـبة 

وفق مؤهالتهم الدراسية.
  وأوضـــح حميـــدان أن هنـــاك العديـــد من 
ـة  ـ ا الحكومـ ـ ـ ـي اتخذتهـ ـ ـراءات التـ ـ اإلجـ
للحـــد مـــن اســـتقدام العمالة في الشـــواغر 
الوظيفية المناســـبة للمواطنين، ومن تلك 
اإلجـــراءات بـــدء العمـــل باآلليـــة الجديدة 
إلعالنات الشـــواغر في الصحافة المحلية 
منـــذ ينايـــر 2021، والتي تتمثل في نشـــر 
إعالنـــات شـــواغر التوظيف فـــي الصحف 
المحلية من قبل المؤسســـات والشـــركات 
الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة 
مـــن الخـــارج لمـــدة ثـــالث أســـابيع بغرض 

توفير المزيد من فرص العمل للبحرينيين 
أو العمالة المحلية الفائضة، حيث بلغ عدد 
اإلعالنات عن الشـــواغر منذ تطبيق اآللية 
)13,365( إعالنـــًا، اســـتهدفت الوزارة منها 
الشـــواغر الوظيفيـــة المناســـبة لمؤهـــالت 

الباحثين عن عمل من المواطنين.
وأمـــا فيما يتعلق بمســـتويات األجور، فقد 
أكد حميـــدان أنه بفضل حـــرص الحكومة 
على االســـتقرار المعيشي للمواطنين، وما 
تـــم تنفيذه من مبادرات وحزم مالية، فقد 
حافظت معدالت األجور على مســـتوياتها 
فـــي القطاعيـــن العام والخـــاص، حيث بلغ 
متوسط إجمالي األجور خالل الربع األول 
مـــن العام 2020 )788( دينارًا بحرينيًا، في 
حيـــن أرتفع   متوســـط أجـــور البحرينيين 
فـــي القطـــاع الخـــاص خـــالل الربـــع األول 
من هذا العام ليبلـــغ )770( دينارا بحرينيا، 
أمـــا نســـبة البحرنييـــن الذيـــن يعملون في 
وظائـــف تزيد أجورها عـــن 400 دينار في 
القطـــاع الخـــاص، فقـــد بلغـــت 56 % مـــن 
إجمالـــي المواطنيـــن العامليـــن فـــي هـــذا 
القطـــاع حتى نهاية الربـــع األول من العام 

.2021
وأكد وزيـــر العمل، في ختام تصريحه، أن 
الحكومة تضـــع في قمـــة أولوياتها أهمية 
تعزيـــز توظيـــف البحرينـــي فـــي القطـــاع 

الخـــاص، حيـــث تضمنت الخطـــة الوطنية 
اعتمدهـــا مجلـــس  التـــي  ل  ـ ـ ـ عم ل ا وق  ـ ـ سـ ل
الوزراء الموقر مؤخرًا مبادرات ومشـــاريع 
تؤكـــد أهمية توظيـــف البحرينيين، مؤكدا 
أهميـــة تضافـــر كافـــة الجهود نحـــو إدماج 
ــل  ــوق العمـ ــآت سـ ــن فـــي منشـ المواطنيـ

باعتبارهم الضمان األمثل الســـتقرار ونمو 
المنشـــآت، وذلـــك لمـــا يتمتـــع بـــه العامـــل 

ــأة   البحرينـــي مـــن والء وظيفـــي للمنشـ
واألمانـــة واإلخالص والتحلي بقيم العمل 
المنتـــج، فضـــالً عـــن تزويـــده بالمهـــارات 
المهنيـــة التـــي يحتاجهـــا ســـوق العمل من 

خـــالل تدريـــب احترافـــي مســـتمر قبـــل 
وأثناء التوظيف، مؤكدًا ثقته باســـتقطاب 
أصحاب العمل للمزيد من الموارد البشرية 
ـي  ـ اج فـ ـ ـ ة اإلنتـ ـ ـ ـ يير عجل ـ ـ ة لتسـ ـ ـ الوطنيـ
مختلف القطاعات التجارية واالقتصادية 

في مملكة البحرين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان: إنجاز 56 % من أهداف البرنامج الوطني للتوظيف “2”
تشغيـــــــــل أكثـــــــــر مــــــــن 14 ألـــــــف بحـــرينـــــــي مــــــن أصـــــــل 25 ألـــــــف وظيفـــــــة

جميل  حميدان
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Vacancies Available
ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM

 CAMBRIDGE CONSULTING AND BUSINESS ADVISORY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17131001  or  wgauhar@ucb.edu.bh 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

ZAID SHAKER KHALAF ALENIZI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
39311137  or  ALJOORI.377@GMAIL.COM 

Air resources limited - forreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

77929777  or  salwa.albalushi@aiswift.com 

ADEL ALWAZEER AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33100972  or  WAZEER909@HOTMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

Ayoosh restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39661615  or  SALMANISA825@GMAIL.COM 

Escobar Tourism Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

17244020  or  hr.admin@gbl-group.co 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

CAFE LA REINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF OF COOK(CHEF) 
 suitably qualified applicants can contact

17600114  or  sadeq.hasan@GNJ-GROUP.COM 

MAGANDANG BUHAY ATIN ITO SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

39939027  or  MABUHAYMARKETING.SPC@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17000160  or  info@skilya.com 

Empire Capital Holdings W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
35652334  or  dar.scheck@hotmail.com 

Silicon Valley of Interior Decoration W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
36778740  or  MZOOM2020@GMAIL.COM 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36791017  or  ALMURISY2016@GMAIL.COM 

Pets Cabana WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39399037  or  CONTACT@PETSCABANA.COM 

HUSSAIN MOHAMED SHOWAITER SWEETS - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345550  or  HMSS9899@GMAIL.COM 

KOOKITO SECON FAND EQUIBMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33154444  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

Harmony Music Center 

has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

13622002  or  olena.osika@bahrainharmony.com 

BAHRAIN WEIGHING EQUIPMENT W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 

 suitably qualified applicants can contact

17717006  or  Majid.m@bramcogroup.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

BRANDLANCE PUBLICITY AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

EXOUSIA CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

34675780  or  ADHAMSLATAROFF@GMAIL.COM 

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

SUPER SAYAN FOR SPORT AND ENTERTAINMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

33277360  or  MKVELI187@GMAIL.COM  

رسوم المواطنين بجامعة البحرين دون تغيير وتبدأ من 72 دينارا
اإلضـــافـــي ــل  ــص ــف ــل ل لـــدعـــم  ــة  ــب ــس ن  % و50  ــن  ــدي ــج ــت ــس ــم ال ــة  ــب ــل ــط ــل ل ــر  ــيـ ــانـ دنـ  8

أعلنـــت جامعـــة البحريـــن عـــن فتـــح 
المســـتجدين  للطلبـــة  القبـــول  ـــاب  ب
فـــي المرحلة الجامعيـــة األولى للعام 
 ،2021/2022 المقبـــل  ي  ـ ـ ـ س ا ر د ل ا
 ( األربعـــاء  اليـــوم  ـــن  م اً  ر ا ـ ـ ـ ب ت ع ا
4أغسطس 2021م(، مؤكدًة استمرار 
للطلبـــة  لدراســـية  ا وم  ـ ـ لرسـ ا م  ـ ـ دعـ
والطالبات البحرينيين وباقي الفئات 
المســـتحقة )كأبنـــاء األم البحرينيـــة 
وزوجـــة البحرينـــي(، لبرامج المرحلة 
الجامعيـــة األولـــى االعتيادية، وذلك 
حرصـــاً علـــى توفيـــر التعليـــم العالي 
ن  ـ ـ ـ ي ر ح ب ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل م م ت  ا ـ ـ ـ ن ب و ء  ا ـ ـ ـ ن ب أل
خريجـــي الثانوية العامـــة، ولالرتقاء 
د  ـ ـ ـ ي و ج ت و ة  ـ ـ ـ ي م ي ل ع ت ل ا ة  ـ ـ ـ م و ظ ن م ل ا ب
مخرجاتهـــا، وتوفير أفضل الخدمات 
ــة  ــة فـــي مملكـ والبرامـــج األكاديميـ

البحرين.
إلـــى  البحريـــن  امعـــة  ج ت  ر ا ـ ـ ـ ش أ و
األكاديميـــة  برامـــج  ل ا ر  ـ ـ ـ ي و ط ت ن  أ
واألنظمـــة اإلداريـــة بالجامعة يهدف 
إلـــى االرتقـــاء بجودة التعليـــم العالي 
علـــى  لجامعـــة  ا ية  ـ ـ تنافسـ ز  ـ ـ ـ وتعزي
المســـتويين اإلقليمي والعالمي، وبما 

يمكنها مـــن أداء دورهـــا الوطني في 
تطويـــر مخرجـــات التعليـــم مـــا بعـــد 
المدرســـي مـــن التخصصـــات وربطها 
بســـوق العمـــل ومتطلباته وإســـهامها 

في برامج التنمية الشاملة.
وأوضحت جامعة البحرين أنه ابتداء 
مـــن العـــام األكاديمـــي 2021/2022 

تقرر ما يلي:
ستســـتمر الرســـوم الدراســـية للطلبة 
البحرينييـــن المســـتجدين 8 دنانيـــر 
بحرينيـــة لـــكل ســـاعة معتمـــدة لمدة 
البرنامج، مضافا إليها فصل دراســـي 

واحد.
الدراســـية  الرســـوم  دعـــم  ن  و ك ي ـ ـ ـ س
خـــالل هذه الفتـــرة 72 دينار بحريني 
لكل ســـاعة معتمـــدة خـــالل المرحلة 

الجامعية األولى االعتيادية.
إذا تجـــاوزت فتـــرة الدراســـة الفصل 
اإلضافي، فستكون الرسوم الدراسية 
50 % فقـــط، أي  بة  ـ ـ ة بنسـ ـ ـ مدعومـ
ـية التـــي  ـ ــوم الدراسـ ــتكون الرسـ سـ
سيتحملها الطالب 40 دينارا بحرينيا 
للســـاعة المعتمدة خالل الفصل الذي 

يلي الفصل اإلضافي.

إذا تجـــاوزت فترة الدراســـة للفصول 
ــتكون الرســـوم  ــابقا فسـ ــواردة سـ الـ
الدراســـية بسعر الكلفة، أي 80 دينارًا 
بحرينيـــًا لـــكل ســـاعة معتمـــدة، ممـــا 
يجعـــل األداء معيـــاراً بشـــكل يحفـــز 
علـــى المزيد من اإلبـــداع والبذل في 

التحصيل العلمي.
ســـتكون الرســـوم الدراســـية بســـعر 
ـارا بحرينيـــا( لـــكل  ـ 80 دينـ ـة ) ـ الكلفـ
ســـاعة معتمـــدة للبرامـــج المســـائية 
للمرحلـــة الجامعيـــة األولـــى للتعليـــم 
المســـتمر وللطلبـــة غيـــر البحرينييـــن 
ممـــن ال تنطبـــق عليهـــم االتفاقيـــات 
المبرمـــة أو المبتعثيـــن مـــن دولهـــم 
م  ـ ـ تنظـ ـي  ـ ـ ت ل ا ات  ـ ـ ـ االتفاقي ـب  ـ بحسـ
شـــؤون االبتعـــاث المتبادل للدراســـة 
في برامج المرحلة الجامعية األولى.

وأضافـــت الجامعة بـــأن خطة تطوير 
الجامعـــة ترتكـــز على تعزيـــز النجاح 
األكاديمـــي للطلبـــة، وبهـــذا فســـوف 
يســـمح للطالب بإعادة المقررات في 
حـــال الرســـوب فيهـــا للمـــرة األولـــى 
بالرســـوم المدعومـــة، أمـــا فـــي حالـــة 
الرســـوب وإعـــادة المقـــررات للمـــرة 

الثانيـــة أو إعـــادة المقـــررات بهـــدف 
تحســـين المعدل التراكمي فســـتكون 
اإلعادة بالرســـوم 80 دينـــارا بحرينيا 
لـــكل ســـاعة معتمـــدة وســـوف يعمل 
ــي  ـام األكاديمـ ـ ــن العـ ــدءاً مـ ــذا بـ بهـ
2022 / 2023 وســـيطبق على الطلبة 

المستجدين فقط.
ــس جامعـــة البحريـــن  ــح رئيـ وأوضـ
ـاض يوســـف  ـ ـور ريـ ـ ـتاذ الدكتـ ـ األسـ
حمـــزة، أن تطوير البرامج األكاديمية 
واألنظمـــة اإلداريـــة بالجامعة يهدف 
إلـــى تعزيـــز أداء الجامعـــة لدورهـــا 
الوطني في تطوير مخرجات التعليم 
مـــا بعـــد المدرســـي مـــن التخصصات 
وربطهـــا بســـوق العمـــل ومتطلباتـــه 
وإسهامها في برامج التنمية الشاملة، 
تنفيذًا لمبادرات خطة تطوير جامعة 
البحريـــن التـــي اعتمدهـــا المجلـــس 

األعلى لتطوير التعليم والتدريب. 
ــا تهـــدف خطـــة تطويـــر جامعـــة  كمـ
البحريـــن إلـــى إنشـــاء مراكـــز جديدة 
ــارات  ــات، وتقديـــم االستشـ للدراسـ
العلميـــة، وتوفيـــر برامـــج مشـــتركة 
مـــع عـــدد مـــن الجامعـــات الدوليـــة، 

واســـتقطاب كـــوادر أكاديميـــة ذات 
مســـتوى عالمي، وزيادة عدد أعضاء 
ج  ـ ـ ـ م ا ر ب رح  ـ ـ وطـ ـس  ـ ـ ي تدر ل ا ة  ـ ـ ـ ئ هي
دراســـات عليا متميزة وتعزيز ودعم 

البحث العلمي. 
القبـــول  عمـــادة  ت  ـ ـ ـ وه ن ا  ـ ـ ـ ه وبدور
والتســـجيل فـــي الجامعـــة أن عملية 
التقـــدم لاللتحـــاق بالجامعـــة ســـتتم 

على مرحلتين:
المرحلة األولـــى: مخصصة لخريجي 
المـــدارس الحكوميـــة فـــي البحرين، 
وتبـــدأ اعتبـــارًا مـــن اليـــوم األربعـــاء 
مر  ت ـ ـ ـ س ت و  ) 2م 0 2 1 س  ط ـ ـ ـ س غ أ  4 (
إلـــى يـــوم الخميـــس )19 أغســـطس 
2021م(، ويتـــم فيهـــا تقديم الطلبات 
إلكترونيا عبر موقع هيئة المعلومات 
bahrain.( والحكومـــة اإللكترونيـــة

 .)bh
المرحلة الثانية: مخصصة لخريجي 
داخـــل  مـــن  الخاصـــة  رس  ا د ـ ـ ـ م ل ا
مملكـــة البحريـــن، وخريجـــي معهـــد 
ناصـــر للتأهيـــل والتدريـــب المهنـــي، 
ـن خـــارج  ـ مـ دارس  ـ ـ مـ ل ا ـي  ـ وخريجـ
ــن البحرينييـــن  ــن مـ ـة البحريـ ـ مملكـ

والخليجييـــن، وخريجـــي الثانويـــة 
ــة  ــدارس الحكوميـ ــن المـ ــة مـ العامـ
ـط،  ـ ـي فقـ ـ ام الماضـ ـ ـ لعـ ل ة  ـ ـ والخاصـ
حيث تبدأ اعتبـــارًا من يوم األحد )8 
أغســـطس 2021م( وتستمر إلى يوم 
2021م(،  19 أغســـطس  الخميـــس )
وذلـــك عبـــر نظـــام إدارة معلومـــات 
sis.uob.( الطالب لجامعـــة البحرين

edu.bh(. ويمكـــن فـــي حـــال تأخـــر 
وصـــول نتائـــج وشـــهادات خريجـــي 
المـــدارس الخاصـــة األجنبيـــة فـــي 
مملكة البحرين التقديم وفق الموقع 
الســـابق وســـوف يتـــم النظـــر بطلـــب 
ـول  ـ ـ لقب ا واغر  ـ ـ ـق شـ ـ ـم وفـ ـ التحاقهـ

المتوفرة.
وقـــد تقـــرر عـــدم إجـــراء المقابـــالت 
الشـــخصية واختبار القـــدرات العامة 
للقبـــول واإلبقـــاء علـــى االختبـــارات 
ـة للبرامـــج  ـ ــالت التخصصيـ والمقابـ
بصورة استثنائية كما كان األمر العام 
الماضي، نظرًا لإلجراءات االحترازية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
– 19( وضـــرورة التباعـــد االجتماعي 

للحد من انتشار الفيروس.

الصخير - جامعة البحرين
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التاريخ: 2019/11/02
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
CR2021- 108402 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    منال جمعة عبدهللا الموالي 

االسم التجاري الحالي:  إدريس لبيع منتجات األلمنيوم 
االســـــم التجـــاري الجديد : آيدر لأللمنيوم والديكور

قيد رقم : 2-74477  

التاريخ: 2021/08/02
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021 -114069 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    أحمد راشد يوسف الخشرم  

االسم التجاري الحالي:  كراج زفير لخدمات السيارات  
االســـــم التجـــاري الجديد : كراج الخشرم  لخدمات السيارات   

 قيد رقم : 2-31814  

القيد : 16808
التاريخ :2021/08/01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

إليها  تقدم  بأنه قد  والتجارة والسياحة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد  مشهور موسى عيد العنزي المالك لـ مشهور للمقاوالت اإلنشائية )مؤسسة 
الفردية  المؤسسة  القيد رقم  16808 طالبا تحويل  فردية( والمسجلة بموجب 
 ، بحريني  دينار   50000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  إلى 

لتصبح الشركة مملوكة إلى 1. مشهور موسى عيد العنزي   

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة دوت وان للتسويق-شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 129757

بناء على قرار الشركاء في شركة دوت وان للتسويق -شركة تضامن بحرينية 
المسجلة بموجب القيد رقم 129757 بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيدة 
/ فاطمة الزهراء شوقي مصفيا للشركة بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
قانون  من   335 المادة  بنص  وعمال   ،  2001 لعام   )  21  ( رقم  بقانون  بالمرسوم 
إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي: عنوان المصفي:
األسم : فاطمة الزهراء شوقي

التلفون   33171734

إعالن بحل وتصفية
خضرجي انتربرايسز ذ.م.م
سجل تجاري رقم 97507

المسجلة  ذ.م.م  انتربرايسز  خضرجي  شركة  في  المساهمين  قرار  على  بناء 
على قيد رقم 97507 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيدة/ منار محمد 
قد  المديرين  سلطة  أن  المصفي  يعلن  بهذا  للشركة.  كمصفي  سريه  مصطفى 
الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325 المادة  لنص  وفقا  انتهت 
قانون  من   335 المادة  بنص  وعمال   ،  2001 لعام   )  21  ( رقم  بقانون  بالمرسوم 
إليه،  مطالباتهم  تقديم  إلى  الشركة  دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات 
مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

منار محمد مصطفى سريه- 39199224
manar@designstudio- architects.com

إعالن عن سيارات للبيع
تعلــن مجموعــة المنصــوري لصيانة آبار النفــط عن طرح  عدد 

2 من السيارات التابعة لها للبيع حسب المواصفات أدناه :

GMC SIERRA 2500 HD Pickup
REG DATE      -     2011         ·
MODEL            -     2010         ·
MADE              -     General Motors USA         ·
COLOR            -    WHITE         ·
KM #                -     185417

GMC SIERRA 2500 HD Pickup
REG DATE      -     2011         ·
MODEL            -     2010         ·
MADE              -     General Motors USA         ·
COLOR            -    WHITE         ·
KM #                 -    244897

فعلــى الراغبين في الفحص والمعاينة برجاء التواصل 
مع السيد أحمد بوخلف على رقم: 36585911

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة تريسرز جلوبز ذ.م.م

بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المصفي  باعتباره   GHULAM NABI BUTT   السيد إليها  تقدم  قد 
ذات  كشركة  المسجلة     ، ذ.م.م،  جلوبز  تريسرز  لشركة  القانوني 
-  123050   طالبا إشهار  القيد رقم 1  مسئولية محدودة، بموجب 
انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
الصادر  التجارية  الشركات   . قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري، 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

 القيد :  144708 - 1      
 التاريخ : 2021/08/02

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   112597   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة حلويات قداح ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة حلويات قداح ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم  144708 
- 1 ، طالبين تغيير االسم التجاري من حلويات قداح ذ.م.م الى السلطان العالمية 
اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  ذ.م.م  للحلويات 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

  2021 / 08 / 02
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2021- 110676  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :ماجد عباس احمد شهاب

االسم التجاري الحالي : صالون لكي شارمز للتجميل
االسم التجاري الجديد : ماس براند

قيد رقم : 3-102615

القيد   81822
التاريخ : 2021/08/02

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   113963   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بالتينيوم كونسبت للعقارات

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة  بالتينيوم كونسبت للعقارات المسجلة بموجب القيد رقم  
81822 – 1 طالبين تغيير االسم   التجاري من بالتينيوم كونسبت للعقارات الى 
مطعم ومقهى الشرق ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ   2021/8/3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -114518   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : علي ميرزا امان هللا محمد قاسم

االسم التجاري الحالي : لتكس للمقاوالت الكهربائية
االسم التجاري الجديد : لتكس مقاوالت بناء

رقم القيد : 118272 – 3

إعالن بحل وتصفية
شركة سامو العقارية  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 133779

بناء على قرار المالك في شركة سامو العقارية  ذ.م.م المسجلة على قيد رقم 
احمد يحيى  مثنى محمد  السيد  تعيين  و  اختياريا  الشركة  بتصفية   ،  133779
كمصفي للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون  من   325 المادة 
يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  وعمال   ،  2001 لعام   )  21  ( رقم 

المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات
الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي:
39553322

   panmuharraq@gmail.com

38344464

األربعاء 4 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 - العدد 084677



opinions@albiladpress.com09

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

للتواصل: 17111483

نهاية جزء من أجمل ذكريات أهالي مدينة عيسى
أيـــة مرارة في النفس شـــعرت بهـــا عندما عرفت أن أقدم وأشـــهر 
مطعـــم فـــي مدينة عيســـى والـــذي تعاقبت عليـــه أجيـــال كثيرة، 
قـــد أغلـــق نهائيـــا ونقـــل إلى مدافـــن النســـيان وتم عـــرض المحل 
للبيـــع، نعـــم.. كل مـــن يقطـــن مدينـــة عيســـى يعرف هـــذا المطعم 
الـــذي افتتح في منتصف الســـبعينات بالقـــرب من محطة البنزين 
القديمة الواقعة على شـــارع بغداد، كان في ذلك الوقت بالنســـبة 
لنا كبهاء القصور ويستحيل على من يزور مدينة عيسى الجميلة 
أن ال يتوقـــف عند هذا المطعم ويجرب أطباقه الهندية الشـــهيرة 
كالبرياني، والقيمة، والناشف، والجباتي، عن نفسي كان يأخذني 
والدي رحمه هللا مع شقيقي وليد رحمه هللا صباح كل يوم جمعة 
مشـــيا علـــى األقدام إلـــى المطعم كنزهة نهاية األســـبوع، ونشـــعر 
حينهـــا بأننـــا مســـافرون عبـــر العالـــم ونتحـــدى عين الشـــمس من 
الفرحة، وما إن نصل حوالي الســـاعة الثامنة صباحا إال والمطعم 
يســـكب بالعنـــاق قصائد الترحيـــب بالناس والعوائـــل من مختلف 
األعمار، والجميع كان يســـبح في الفرح المتفجر واألســـنان تأكل 

بتلذذ وشوق.
كم مرة ســـنكتب المراثـــي والبكائيات ونحن نشـــهد زوال ونهاية 
جـــزء مـــن أروع وأجمـــل ذكرياتنـــا كأهالـــي مدينـــة عيســـى، فهذا 
المطعم لم يكن مطعما عاديا كأي مطعم آخر في أية منطقة، إنما 
ارتبـــط بضحـــكات األبناء وطعم نضجهم وأناشـــيد الحب والفرح 
وأشـــجان الماضي، بل وكان حســـب ما أذكر في بداية الثمانينات 
ملتقى للعشاق والرسائل الغرامية العجيبة، حيث البراءة صافية 
الوجه وطيبة الناس البســـطاء تغطي وجـــه الكون، فلعذوبة تلك 

األيام سر وخاصية روحية كنبض الخلود.
عندمـــا تفقد جـــزءا من ذكريـــات طفولتـــك الجميلة تكـــون طعما 
لنســـور الحـــزن واأللم، وتشـــعر أن الحنين يطعنك فـــي الخاصرة، 
فـــكل مكان عشـــت فيـــه يحكي قصـــة، لكننا ال نعرف مـــاذا تخبئ 
لنـــا األعماق المجهولة المظلمة، وال أين يتوقف بنا القدر وتنطفئ 
مصابيـــح الذكـــرى، كل مـــا نعرفه يقينـــا أن تلك األماكن منقوشـــة 

بحروف من نور وضاء في قلوبنا لغاية البكاء األخير.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين يربطه فكر واحد وتكتيك واحد، 
وأهـــم ما يجمع الجماعـــات واألحزاب المنضوية تحتـــه أنها ال تعرف 
كلمة وطن بالمفهـــوم الذي يتضمنه تعريف الوطن كحدود جغرافية، 
وعلم وشـــعب واحد، فالوطن لدى اإلخوان المسلمين هو حفنة تراب 
عفنـــة، وهم يشـــتركون في ذلك بالتأكيد مـــع أتباع الولي الفقيه الذي 
يقدمـــون طاعـــة الولي الفقيـــه وتنفيذ أوامـــره على مصلحـــة الوطن 
وبقائه واستقراره، ولذلك فهم آفة هذه األمة والسوس الذي يريد أن 

ينخر في عظامها ويقضي عليها.
إذا قال مرشـــد اإلخـــوان أو الولي الفقيه احرقـــوا البلد الذي أطعمكم 
وسقاكم وعلمكم وأعطاكم جوازات سفر، يقوم األتباع بالتنفيذ دون 
مناقشـــة أو فهم ألن الســـمع والطاعة األساس إلى مدى ال يتخيله وال 
يقبلـــه عقـــل، وقد ســـمعت أحدهم ذات مرة يقول لو قال لي المرشـــد 

طلق زوجتك لفعلت.
عندمـــا خـــرج الماليين من المصريين وامتـــأت كل ميادين مصر عن 
آخرهـــا بشـــعب ضاق بفكـــر جماعـــة اإلخـــوان اإلرهابية ولـــم يتحمل 
وجودها في الســـلطة عاما كامـــال وقام الجيش المصري بالنزول عند 

إرادة الشـــعب، وقـــال لرئيس الجماعة كفى، وقـــف واحد من قيادات 
هـــذه الجماعـــة على المنصة فـــي رابعة العدوية التـــي اعتصموا فيها 
وقال إن مصر ســـتغرق في الدم وســـتحدث انفجارات وتســـيل دماء 
فـــي كل مكان، وقـــال بالحرف الواحد إن العمليـــات اإلرهابية الدائرة 
في سيناء ستتوقف إذا ما تمت إعادة رئيسهم اإلخواني إلى منصبه، 
وكان ذلـــك بمثابة اعتراف كامـــل من قبل زعيم إخواني بأن جماعته 
المســـؤولة عن الدماء التي تجري، واســـتمرت الجماعة اإلرهابية في 

إرهابها واستمر الجيش المصري في تقديم الشهداء حتى اليوم.
هذه هي عقيدة اإلخوان، وهذا هو مسلكهم اإلجرامي، لذلك لم يكن 
غريبا اليوم أن يخرج علينا راشد الغنوشي زعيم حركة اإلخوان في 
تونس بعد أن عاثت جماعته فسادا في أنحاء تونس، ليقول صراحة 
إن تونس ســـتغرق في العنف إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن 
قراراتـــه التـــي أراد بهـــا حماية تونس واســـتعادة تونس من ســـيطرة 

التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين.
ليس بين القنافذ أملس، فالبلتاجي كالغنوشي ككل قيادات الجماعة اإلرهابية،  «

كلهم يشربون من معين واحد، وكلهم يقدمون مصلحة الجماعة على مصلحة 
أي وطن.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

ليس بين القنافذ أملس

قبيل أســـابيع تم انتخاب إدارة جديدة لجمعية الصحفيين، وأســـعدنا 
اســـتحداث لجـــان جديـــدة ذات أهميـــة مـــن بينهـــا لجنـــة للحرّيـــات 
الصحافّية، ويأتي ذلك في طليعة أعمال اإلدارة الجديدة، ومع إيماننا 
بمـــا يتمتع به األعضـــاء الجدد من كفاءة وإخـــالص وإصرار على بذل 
كل مـــا بوســـعهم لالرتقـــاء بالعمل الصحافـــي، إالّ أننا علـــى قناعة تامة 

بأنهم سيتقبلون كل اآلراء للنهوض بالعمل الصحافي.
لدى جميع المشـــتغلين بالحقل الصحافـــي طموحات بخلق كيان يرفع 
شـــعار المهنيـــة أوال، ويكون معبـــرا عن طموحـــات العاملين في الحقل 
الصحافـــي ويضمـــن لهـــم العيـــش الكريم، فقـــد كان هاجـــس المنتمين 
للجســـم الصحافّي أن تكون الجمعية مالذا آمنا لهم لمواجهة الحاالت 
اإلنســـانية ومـــا قـــد يتعرضون له من ظـــروف صحّيـــة. إّن وضع خطة 
لرفع مســـتوى العاملين واالرتقاء بمســـتوياتهم المهنية والحياتية في 
رأينا على رأس األولويات تفاديا للوقوع تحت وطأة الحاجة ولضمان 

اســـتقرارهم االجتماعـــّي، أي ضـــرورة توفيـــر التأميـــن الصحـــّي الـــذي 
يتمثل في تأســـيس صندوق تكافلّي، إضافة إلى إيجاد راتب تقاعدّي 
عند بلوغ السن القانونية للتقاعد كما هو سائد لدى القطاعات األخرى.
ورغـــم مضّي ســـنوات على قانون الصحافـــة إال أن المؤمل من اإلدارة 
الجديـــدة لجمعية الصحفيين اتخاذ خطوات لإلســـراع بإقراره، والذي 
نعتقده أّن القانون في مراحله األخيرة، وبالتالي على اإلدراة الجديدة 
مخاطبـــة المجلـــس النيابّي نحو المضـــّي قدما في إقـــراره. وما يجدر 
ذكره أّن مســـودة القانون تضمنت إيجابيـــات عديدة تصب في صالح 
العامليـــن فـــي الصحافة، لعل أهمها إلغاء عقوبـــة الحبس للعاملين في 
الصحافـــة، وبدورنـــا نتمنى مـــن أعضاء المجلـــس النيابّي فـــي الدورة 

القادمة اإلسراع في مناقشته وإخراجه إلى النور.
ونعتقد أّن من بين خطط الجمعية إقامة ندوات ودورات تدريبية لصقل  «

مهارات العاملين في الصحافة الكتساب المزيد من الخبرة في الشؤون 
الصحافية، وأمنياتنا بالتوفيق لإلدارة الجديدة في تحقيق أهدافها.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

آمالنا لجمعية الصحفيين

تحدي تشكيل الحكومة اللبنانية
مـــازال اللبنانيون يعيشـــون حالة متذبذبة فيمـــا يخص األوضاع 
المعيشـــية واالجتماعية، وســـط تجاذبات طبقة سياســـية بعيدة 
عـــن اهتمامات وتطلعات الشـــارع اللبناني الـــذي ال يعنيه ما يدور 
فـــي األوســـاط السياســـية من كـــر وفر ســـوى في مـــا يخرجه من 

الحالة التي بات يعيشها المواطن البسيط.
فبعـــد أن تبخـــرت اآلمـــال التـــي كانـــت قد عقـــدت علـــى إمكانية 
تفاوض الرئيس ميشيل عون وإبداء بعض المرونة حول تسمية 
مرشـــحيه، والتي كانت ستضمن تشكيل الحكومة وانتشال لبنان 
ممـــا هـــو فيه، ال أعلـــم إذا كان مـــن الممكن أن نتفـــاءل بخصوص 
القـــادم، خصوصًا في ظـــل عدم تبدل األوضـــاع أو باألحرى إزالة 
العراقيـــل التـــي مـــن الممكـــن أن تعيـــد مشـــهد تشـــكيل الحكومة 

األخير في لبنان.
فتكليـــف نجيـــب ميقاتـــي بديالً لســـعد الحريري الـــذي اعتذر بعد 
أن توصـــل الســـتحالة التوافق مع ميشـــيل عـــون لتأليف حكومة 
لبنانيـــة، ال يغير واقع تمســـك عون بالثلـــث المعطل في الحكومة، 
وهـــو مـــا يضمن له الســـلطة الفعليـــة، إضافة لتجنب أيـــة قرارات 
مـــن شـــأنها تقويـــض صالحياتـــه، ذلك ما ســـيضع رئيـــس الوزراء 
المكلـــف أمام خيارين ال ثالث لهمـــا، فإما أن يقبل بتأليف حكومة 
محاصصـــة بحتـــة تتم تســـمية الـــوزراء فيها بما يخـــدم أجندات 
األحزاب السياسية وعلى رأسها حزب هللا، وهو الذي يستمد منه 
التيار الوطني الحر الذي ينتمي له رئيس الدولة قوته في عالقة 
مصلحة متبادلة، ما يعني فشـــل الثورة التي اســـتقالت الحكومة 

أساسًا على إثرها.
أو يقـــوم رئيـــس الـــوزراء المكلـــف بتشـــكيل حكومـــة تكنوقـــراط 
قائمة على االختصاص وكفاءة الوزراء بما يلبي تطلعات الشعب 
اللبنانـــي، وهو ما ســـيصطدم كســـابقه بإصـــرار الرئيس عون على 
تســـمية مرشـــحيه بما يتعارض مع هذا األســـاس ليستمر مسلسل 

التدهور اللبناني.
رئيـــس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وفي أول تصريح له بعيد 
تكليفه أكد تلقيه ضمانات خارجية قائمة على المبادرة الفرنسية، 
ويبدو أنه عازم على االنطالق منها في رحلته لتشكيل الحكومة، 
المعضلـــة فـــي مـــا إذا كان ميقاتـــي فعـــالً يعـــول فقـــط علـــى هذه 

الضمانات وهي التي لم تخدم سعد الحريري قبله.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

عام على تفجير مرفأ بيروت
مضـــى عـــام واحـــد على انفجـــار مرفأ بيـــروت الذي حدث مســـاء 
الرابـــع من أغســـطس 2020م، انفجار زلزل المرفـــأ ودمر ما حوله 
من البيوت والمباني، راح ضحيته البشـــر والحجر، وجعل المكان 
ردًما متراكًما مازال ظاهًرا وغير مدفون. َمرَّ عام وال تزال بيروت 
تعيش مأساتها، بجانب ما ُيعانيه لبنان من وضع متذبذب سياسا 
ومعيشـــيا واقتصاديـــا وضـــع لبنان فـــي حالة من الشـــلل والوجع، 
هنـــاك الكثيـــر من الحلـــول لهـــذه اآلالم وال تزال متاحة لـــو أرادها 
بعض السياســـيين الذيـــن يفضلون االمتيـــازات الضيقة والتحكم 

بسيادة لبنان وحياة شعبه.
لبنـــان منُذ ســـنوات يعيـــش وضًعـــا اقتصادًيا ســـيًئا تراجعت فيه 
قيمة الليرة اللبنانية، وأحاطت الظلمة بيوت اآلهلين بعد انقطاع 
التيـــار الكهربائي، ووقفت الســـيارات أرتااًل أمـــام محطات النفط، 
وامتـــأت المستشـــفيات بمرضـــى كورونـــا الذيـــن يبحثـــون عـــن 
ضالتهم فـــي العالج، ونقٍص باإلعانات الحامية للطبقة الوســـطى 
بلبنـــان، إنهـــا حزمة مـــن القضايـــا يرافقها عدم االتفـــاق على قيام 

حكومة وطنية لتعالج هذه القضايا. 
مـــاذا ســـتقول نتائـــج تحقيقات تفجيـــر مرفأ بيـــروت؟ اللبنانيون 
يحتاجـــون أكثـــر إلـــى توفـــر الغـــذاء والـــدواء والكهربـــاء والمـــاء 
وإعـــادة إعمـــار ما ُدمر؛ وهـــي حقيقة تعنـــي إعادة الحيـــاة للبنان 
وشعبها بعيًدا عن تنمر البعض ومن ُيحركهم من الخارج الذين ال 
ترَدعهـــم العقوبات. إن ما يحدث في لبنـــان يتطلب وقفات تأمل 
ورجـــاء وصمود ال يفقههـــا إال المؤمنون، وكما قال الكاتب جبران 

خليل جبران “بعد ستار الليل هناك الفجر”.

عبدعلي الغسرة
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6 سفن في خليج عمان مصيرها غير معروف بعد اختطاف “أسفلت برينسس”

حادثة خطيرة في مياه الخليج.. خطف سفن.. والمتهم ايران

قالت مصادر أمنية بحرية لرويترز، إن قوات تدعمها إيران استولت على سفينة في خليج عمان. وأظهرت بيانات بحرية، أمس الثالثاء، أن 3 سفن 
في خليج ُعمان “خارجة عن الســيطرة” بعد أنباء عن حادث “غير معروف”، وقالت هيئة بحرية بريطانية إن عمليتي خطف محتملتين لســفينتين 
فــي خليــج عمــان، بينمــا ذكــرت وســائل إعالم بريطانية أن مســلحين صعدوا على متن الســفينة “أســفلت برينســس” في خليج عمــان واختطفوها، 

وصرحت الخارجية البريطانية بأن لندن تحقق بشكل عاجل في حادثة سفينة في خليج عمان.

ــن أن  ــة عــ ــ ــي ــادر روســ ــصــ وكـــشـــفـــت مــ
سفينة  طــاقــم  ن  و ز ــ ج ــ ت ـ ـ ح ــ ي ن  ي ح ل س م
“أســفــلــت بــريــنــســس” الــمــخــتــطــفــة في 
ــائـــن، فــيــمــا قــالــت  خــلــيــج عـــمـــان كـــرهـ
ــوري  ــث ــرس ال ــح صحيفة التايمز إن ال
اإليـــرانـــي وراء اخــتــطــاف ســفــن في 
ــح، وقــالــت  ــ خــلــيــج عــمــان عــلــى األرجــ
6 سفن في خليج  بيانات مالحية إن 
ــرهــا غــيــر مـــعـــروف بعد  عـــمـــان مــصــي

اختطاف سفينة “أسفلت برينسس”.
وأفادت بيانات مالحية في وقت سابق 
أن الناقلة النفطية التي تحمل علم  ــ ب
سنغافورة “غولدن بريليانت” تتحرك 
لوجهة مجهولة في خليج عمان، فيما 
طالبت هيئة بحرية بريطانية السفن 
ــدن بريليانت”  القريبة من موقع “غــول

بتوخي الحذر.
بالحادث،  المتعلقة  باء  األن وتضاربت 
ــادت هيئة بريطانية مختصة  حيث أف
في النقل البحري، بوقوع حادث غير 

مرتبط بالقرصنة بالمياه الدولية قبالة 
ــرة، بـــاإلمـــارات العربية  ــي ــج ــف إمــــارة ال
المتحدة، فيما أفــاد اإلعــالم اإليراني 
ــى سفينة  ــل بـــوقـــوع هــجــوم جــديــد ع
ــاه الـــدولـــيـــة قــبــالــة  ــمــي ــة فـــي ال تــجــاري

الفجيرة.
وزعــمــت قــنــاة فيلق الــقــدس اإليــرانــي 
باصطدام سفينة تحمل علم سنغافورة 
بلغم بحري قبالة الفجيرة، فيما أفادت 
وكالة “فـــارس” اإليرانية بانفجار لغم 
الدولية فــي خليج  بالمياه  فــي ناقلة 
ــرت قــنــاة إســرائــيــلــيــة عن  ُعــمــان. وذكــ
مصادر بريطانية بوقوع هجوم على 

ناقلة قبالة سواحل الفجيرة.
وقـــالـــت مـــصـــادر بــحــريــة إن الــحــادث 
في خليج ُعمان مرتبط بناقلة النفط 
ــتــي تــرفــع علم  “غـــولـــدن بــريــلــيــانــت” ال
سنغافورة. ونقلت وكالة “رويترز” عن 
بيانات بحرية اإلفادة بأن ناقلة النفط 
في خليج ُعمان خارجة عن السيطرة 

اآلن.
أيــام من استهداف  الحادث يأتي بعد 
ُعمان،  سواحل  قبالة  إسرائيلية  ة  ل ق ا ن
بتنفيذه  إيران  إسرائيل وأميركا  تتهم 

باستخدام مسيرات.
البحرية  التجارة  وذكر موقع عمليات 

)يـــو.كـــيـــه.إم.تـــي. الــمــتــحــدة  لكة  م م ل ل
أو( أنــه علم بوقوع “حــادثــة” ليس لها 
عالقة بالقرصنة قبالة ساحل الفجيرة، 
ــى الــتــحــذيــر، الـــذي اســتــنــد إلــى  وأوصــ
ــث، الــســفــن في  ــال مــصــدر مــن طـــرف ث

المنطقة بتوخي الحذر الشديد.
وبريطانيا  المتحدة  لــواليــات  ا م  ه ت ت و
ــيـــل إيـــــران بــالــمــســؤولــيــة عن  ــرائـ وإسـ
هجوم استهدف ناقلة تديرها إسرائيل 
قبالة سواحل سلطنة ُعمان األسبوع 

الماضي
ــي هــجــوم  ونـــفـــت إيــــــران ضــلــوعــهــا فـ
الــطــائــرات المسيرة هــذا وقــالــت يوم 
االثنين إنها سترد على الفور على أي 

تهديد ألمنها.
“الناتو”  وأدان حلف شمال األطلسي 
أمس الثالثاء الهجوم على ناقلة النفط 

“ميرسر ستريت” قبالة ساحل عمان.
باسم  المتحدث  بأعمال  قائم  ل ا ال  ـ وقـ
التحالف في بيان “تعد حرية المالحة 
أمرا حيويا لجميع حلفاء الناتو، ويجب 

دعمها وفقا للقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن بريطانيا والواليات 
ــا اســتــنــتــجــت أن  ــيـ ــانـ ــمــتــحــدة ورومـ ال
“إيــران مسؤولة على األرجــح عن هذا 

الحادث”.
وتابع “ما يزال الحلفاء يشعرون بقلق 
من أفعال إيــران المزعزعة لالستقرار 
فــي الــمــنــطــقــة، ويـــدعـــون طــهــران إلــى 

احترام التزاماتها الدولية”.
ــخــارجــيــة البريطاني  ورّحــــب وزيـــر ال
ــة  دومينيك راب بانضمام الناتو إلدان
الهجوم على الناقلة النفطية في بحر 

العرب.

عواصم ـ وكاالت
الناقلة غولدن بريليانت 

دبي - العربية.نت

قال الديوان الملكي األردني أمس الثالثاء، إن الملك عبدهللا الثاني استقبل 
وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان في قصر الحسينية.

وأضاف الديوان الملكي األردني عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن العاهل 
األردني “ثمن موقف المملكة العربية السعودية الداعم لألردن”.

للعاهل  نقل  السعودي  الخاريجة  وزيــر  أن  األردنـــي  الملكي  الــديــوان  ر  ـ ـ وذك
األردني “تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
تناولت  منه  ورسالة  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  ملك  د،  و ع س ل  آ
التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز  سبل تعزيز العالقات األخوية 
التعاون والتنسيق إزاء القضايا اإلقليمية”. وثّمن الملك عبدهللا الثاني خالل 
اللقاء “موقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، 
الداعم للمملكة في مواجهة مختلف التحديات، وبما فيها قضية الفتنة التي 
وأدها األردن في مهدها”، الفتا إلى أن “مواقف المملكة العربية السعودية 
ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة لألردن 
دوما، ووقوفها معه في كل الظروف”. وأكد أن “أمن األردن والسعودية واحد 
وأنهما يقفان صفا واحدا في مواجهة جميع التحديات”، مشيرا إلى “مركزية 

العالقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين”.

عاهل األردن يستقبل بن فرحان ويثمن دعم السعودية

القاهرة ـ وكاالت

الــمــصــري عبدالفتاح  لــرئــيــس  ا ال  ــ قـ
المدينة  افتتاحه  خــالل   ، ي س ي س ل ا
الصناعية الغذائية “سايلو فودز” في 
مدينة السادات بمحافظة المنوفية، 
“الوقت قد حان  الثالثاء، إن  ــس  أم
لزيادة ثمن رغيف الخبز الذي يباع 

بسعر 5 قروش”.
وأضاف الرئيس المصري، في كلمة 
بثها التلفزيون المصري “جاء الوقت 
ــــو 5  أن رغــيــف الــعــيــش )الـــخـــبـــز( أب
قروش يزيد ثمنه، مش معقول أدي 
متابعا  ســيــجــارة”،  ن  م ث ب ا  ف ي غ ر  2 0
ــتــوقــف ونــعــيــد  ــــكــــالم ده الزم ي “ال
تــنــظــيــمــه بــشــكــل مـــنـــاســـب، رغــيــف 

ــذا  ا وه ــ ــرش 65 ق العيش بيكلفنا 
ــوقــف، مش  ــت األمــــر الزم ي

ــزوده  ــنـ ــا هـ ــنـ ــول أنـ ــقـ هـ
أوي ولكن هذا األمر 

يجب أن يتوقف”.

وقــال وزيــر التموين المصري علي 
ــــوزارة ستبدأ فــورا  مصيلحي إن ال
ــي دراســـــــة زيـــــــادة ســـعـــر رغــيــف  فــ
الخبز المدعم بعدما طالب الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي بذلك، 
وفقا لما نقلته رويترز عن صحيفة 

محلية.
وأضـــاف أنــه ستجري دراســـة األمــر 
وعــرضــه على مجلس الــــوزراء في 
أسرع وقت ممكن مضيفا أن الدولة 
تعمل عــلــى إعــــادة صــيــاغــة فــاتــورة 
الدعم بحيث يشمل جميع الجوانب.
ــات ســـابـــقـــة  ــحــ ــ ــري ــصــ ــ ــب ت ــســ ــحــ ــ وب
للمصيلحي، فإن الدولة تدعم رغيف 

الخبز بقيمة 53 مليار جنيه.
وتشير تقديرات السنة المالية 
الجديدة 2021 - 2022 إلى 
أن دعم الخبز يبلغ نحو 

50.62 مليار جنيه.

السيسي يؤكد ضرورة زيادة سعر الخبز المدعم

تونس ـ وكاالت

لمجلس شورى  اجتماع  األربعاء  اليوم  ينعقد  ن  أ منتظر  ل ا من 
حركة النهضة للتداول في آخر المستجدات الوطنية والحزبية، 

وفق ما أفاد القيادي بالحركة عماد الحمامي.
وأكد الحمامي أن “النظر في قيادة جديدة شابة كهيئة مؤقتة 
طاولة  على  سيكون  أعمالها  وإدارة  الحركة  ن  و ؤ ـ ـ ش ر  ي ي س ت ل
مجلس الشورى”، داعيًا إلى رحيل زعيم الحركة راشد الغنوشي، 
وإعفاء كامل المكتب التنفيذي من مهامه، بحسب ما أفاد في 

تصريح لإلعالم المحلي مساء االثنين.
بــدوره، قال راشد الكحالني، رئيس “قطاع الشباب” في حزب 
حركة النهضة أمس الثالثاء، إن “المجلس الوطني للشباب وجه 
الئحة لراشد الغنوشي” زعيم الحركة، تدعوه إلى اتخاذ قرارات 
تؤكد “استيعاب الرسائل السياسية” وراء قرارات الرئيس قيس 

سعيد األسبوع الماضي.
الى ذلك، فتح القضاء التونسي تحقيقًا ضد عدد من النواب في 
إرهابية ومالية واستغالل  بين قضايا  تتراوح  يا مختلفة  قضا
ــرار الــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد تــجــريــدهــم من  نــفــوذ، وذلـــك بــعــد قـ
التحقيقات  تنتهي  بــأن  توقعات  وســط  ية،  ن ا م ل ر ب ل ا ة  ن لحصا ا

بإيقاف مسؤولين خالل األيام المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة االبتدائية والقطب 
القضائي محسن الــدالــي، أمــس الــثــالثــاء، فــي تصريح لراديو 
“جوهرة إف. إم”، أن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة 
أمــوال  تبييض  ــرار  غـ على  مالية  ا  ي بهم قضا تتعلق  ن  ـ ـ ذي ـ ـ ل وا
ارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا  ــ ــض وت
ــيــة وأخــــرى تتعلق بــشــبــهــات تـــورط فــي الــعــنــف الــمــادي  إرهــاب
والمعنوي، وذلك بعد رفع الحصانة عنهم وزوال هذا العائق الذي 

كانوا يتمسكون به لتفادي المالحقة القضائية.

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

تونس.. تحقيق قضائي بشأن تورط نواب بقضايا إرهابية ومالية
دعوات متزايدة داخل النهضة لرحيل الغنوشي

بيروت ـ وكاالت

الثالثاء،  أمــس  ووتـــش”،  رايــتــس  هيومن  “ منظمة  تهمت  ا
السلطات اللبنانية باإلهمال “جنائًيا” وانتهاك الحق بالحياة 
سياسيين  مسؤولين  تقصير  تحقيق،  ــي  ف ت  ر ــ ه ــ ظ أ ا  م د ع ب
وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات األمونيوم التي 

أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام.
وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء 
األمم المتحدة تحقيًقا مستقاًل في الكارثة التي أوقعت 214 
قتياًل على األقل، وأكثر من 6500 جريح، ونتجت عن 2750 
طًنا من مادة نيترات األمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في 

العنبر رقم 12 في المرفأ.
ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة، األخطاء 
ــاالت التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون  ف ــ واإلغ

وأمنيون في طريقة إدارتهم لشحنة نيترات األمونيوم. 
ــة إلـــى مــقــابــالت أجــرتــهــا مــع مــســؤولــيــن، نشرت  ــاإلضــاف وب
المنظمة عشرات المراسالت بين جهات عدة من إدارة المرفأ 
ــجــمــارك ومــوظــفــي الميناء وجــهــازي المديرية  ــة ال ــري ومــدي
ــة، ووزارة األشــغــال العامة  ــدول العامة لألمن العام وأمــن ال
والنقل ووزارة المالية، وصــواًل إلى قضاة وقيادة الجيش 

ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وكانت تحقيقات إعالمية قد أظهرت سابًقا أن مسؤولين، 
ــة ميشيل عـــون وقــــادة أمــنــيــون  ــوري ــه ــم ــج بينهم رئــيــس ال
وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادة في 

المرفأ، من دون أن يحركوا ساكًنا.
ــة تشير إلى أن  وأوردت “هيومن رايتس ووتــش” أن “األدل
انــوا، على أقــل تقدير،  ــ العديد من المسؤولين اللبنانيين ك
بناني في تعاملهم مع  ل ل ا قانون  ل ا ا بموجب  ًي ئ ا مهملين جن

الشحنة، ما أوجد خطًرا غير معقول على الحياة”.

مرفأ بيروت المدمر إثر االنفجار

طالبت بإجراء تحقيق أممي شامل وأوصت بفرض عقوبات
انفجار بيروت.. “رايتس ووتش” تكشف إهمال مسؤولين كبار

طهران ـ وكاالت

الرئيس اإليــرانــي إبراهيم  تولى 
ــثــالثــاء، رئــاســة  رئــيــســي، أمـــس ال
إيران رسميًا بعد مصادقة المرشد 
ــي عــلــي خامنئي،  ــرانـ ــى اإليـ ــل األع
بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم 
ــاح  ــقـــت صــب ــلـ ــة. وانـــطـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
أمــس مــراســم التنصيب بحضور 
ــيـــس الــمــنــتــهــيــة  ــرئـ ــي، والـ ــئ خــامــن
ــي، فــي  ــ ــ ــان ــ ــســـن روحــ واليــــتــــه حـ
ــم بثها التلفزيون الرسمي  ــراس م
ــال مدير مكتب  بشكل مباشر. وت
الـــمـــرشـــد نــــص مــــرســــوم “حــكــم 
ــاء فيه  رئــاســة الــجــمــهــوريــة”، وجـ
ــاء على خيار الشعب، أنّصب  ن ــ “ب

الرجل الحكيم السيد إبراهيم 
رئيسي رئيسا للجمهورية 

اإليرانية”.
ــب إبراهيم  ــّص ن ــ وي
رئـــيـــســـي رســمــيــا 

رئيسا للجمهورية في إيــران، في 
مهمة يواجه منذ مطلعها تحديات 
أزمة اقتصادية وتجاذبا مع الغرب 
السيما بشأن العقوبات األميركية 
والمباحثات النووية. وسيخلف 
رئيسي، المعتدل حسن روحاني 
ــن متتاليتين  ــي ــت الـــذي شــغــل والي
في منصب الرئاسة )اعتبارا من 
ــة  ــاس ــي 2013(، وشـــهـــد عـــهـــده س
انفتاحا نسبيا على الغرب، كانت 
ــرام اتفاق فيينا  ــرز محطاتها إب أب
2015 بشأن البرنامج النووي مع 
ــى رئيسي  ــول ــت 6 قـــوى كــبــرى. وي
المنصب لمدة 4 سنوات في ظل 
بالتحقيق في  أممية  باتٍ  ل مطا
ــا يــعــرف  ــم دوره، وعــالقــتــه ب
باسم مجزرة العام 1988، 
والــتــي أعــدم فيها آالف 
السجناء السياسيين. 

إيران تدخل عهد رئيسي بأزمة اقتصادية واحتجاجات
تل أبيب ـ وكاالت

د رئيس الحكومة اإلسرائيلية  أكــ
ــثــالثــاء،  نــفــتــالــي بــيــنــيــت، أمـــس ال
أن بـــالده “تــبــقــي عــلــى الــخــيــارات 
مفتوحة في التحرك بصورة فردية 
ضد إيران”، وذلك إثر الهجوم على 
ئيلية  ة إسرا ركــ ة تشغلها شــ ــ ل ــ ق ا ــ ن

األسبوع الماضي في بحر العرب.
جاءت تصريحات بينيت بعد توقع 
وزيــر الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن “ردا جماعيا” على الهجوم.

ــع دول  وقــــال بــيــنــيــت “نــتــحــرك مـ
العالم للرد على استهداف الناقلة، 
ا”،  ــرف كيف نعمل وحــدنــ ــع لكننا ن
مضيفا “على إيـــران أن تعرف أن 

زعــزعــة الــشــرق األوســــط من 
طهران أمر قد انتهى”.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى أن 

ك  ــ شـ ـ ـ ـ ي د  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـ أ ال  “
ــة مــنــفــذ  ــويـ فــــي هـ

الـــهـــجـــوم عــلــى الــنــاقــلــة فـــي بحر 
العرب”، قائال “فور الهجوم اإليراني 
ا  ن ت ا معلوما لسفينة، شاركن ا على 
ــع أصدقائنا في  االستخباراتية م
الواليات المتحدة وبريطانيا وفي 
دول أخــرى. ال يساور أحــدا الشك 
في هوية الطرف الذي يقف وراء 
ــة  هـــذا الـــحـــدث، ولــكــنــنــا قــدمــنــا أدل
قاطعة لتأكيد ذلــك”. وتابع “إيران 
ــثــمــن عندما  ــت تــعــلــم مــا هــو ال ــات ب
يهدد أحد أمننا.. الزيادة الملموسة 
في ميزانية الدفاع وفي ميزانية 
الجيش التي مررناها مجرد هذا 
األسبوع تعكس ذلك. الخطابات ال 
ــران، نحن  تكفي في مواجهة إي
نــحــتــاج لــجــيــش قــــوي، ومــن 
أجــل ذلــك يجب استثمار 
مـــــــوارد كـــثـــيـــرة ونــحــن 

نفعل ذلك”.

إسرائيل تبقي الخيارات مفتوحة ضد إيران

إغالق البنتاغون بعد 
سماع إطالق نار

األمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــى  ن ـ ـ ب ـ ـ م ق  ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ غ أ
)البنتاغون( صباح الثالثاء بعد إطــالق عدد 
من األعيرة النارية قرب رصيف محطة مترو 
المنشأة. وقال بيان من البنتاغون إن المنشأة 
مغلقة لدواعي “نشاط شرطي”. وسمع مراسل 
أسوشيتدبرس بالقرب من المبنى دوي إطالق 
نار. وطلب إعالن طارئ من جميع الموظفين 
ــاء فــي الــداخــل بسبب نــشــاط الشرطة  ــق ــب ال
ــا لبعض التقارير، يتلقى  ًق ــ فــي الــخــارج. ووف
شخصان اإلنــعــاش القلبي الــرئــوي، بحسب 

موقع مجلة نيوزويك األميركي.
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واشنطن ـ أ ب



كشــف المطرب محمــد حماقي عن البوســتر الرســمي األول 
أللبومــه الجديد الذي ســيأتي بعنوان “يا فاتني”، عبر حســابه 
الشــخصي بموقع إنســتجرام، والذي ظهر فيه يرتدي مالبس 
باللون األســود فــي خلفية باللون األبيض. وســرعان ما حصد 

البوستر الذي نشــره حماقي الكثير من التعليقات واإلعجابات 
من قبــل جمهــوره ومتابعيه الذين وجهــوا له التهنئــات. وظهر 

حماقي فــي فيديو منذ أيام مع توما وخالل الفيديو تبــادل حماقي وتوما المزاح، حول 
سبب تأخير األلبوم، وقال محمد حماقي إن توما هو السبب في تعطيل طرحه.

انتهــت الفنانة المصريــة نهال عنبر من تصويــر دورها في 
فيلــم “الفارس”، المقرر عرضه خــالل الفترة المقبلة بدور 
العرض السينمائي. وقالت نهال عنبر  في تصريح صحفي 
إنهــا تتمني أن ينــال الفيلم أعجاب الجمهــور أثناء عرضه 

بدور العرض الســينمائي، موضحــة أن الفيلم يعود بها إلى 
دور العرض بعد فترة غياب. تدور قصة الفيلم حول شــخصية 

“فارس” شــاب بســيط من منطقة شــعبية ولديه خلفية رياضيــة، ولكن الظروف 
تجبره على مواجهة بطش رجل األعمال رشيد السويفي.

وافقــت الفنانة روجينا علــى بطولة إحدى حكايات مسلســل 
“إال أنــا 2”، الذي ينتمي لدرامــا القصص المنفصلة، والذي بدأ 
عرضه العام الماضي. وســتكون روجينا بطلة الحكاية الثانية 
من المسلســل، والتي لم يتم االســتقرار على اسمها بشكل 

نهائي، بوقت ســتعرض على الشاشــات نهاية الشهر المقبل، 
حيث تدور أحداث كل حكاية في 10 حلقات فقط ُتعرض على مدار 

أسبوعين، وتناقش إحدى قضايا المرأة. الحكاية كتبتها السيناريست أماني التونسي، 
ومن المقرر أن يتولى إخراجها إبراهيم فخر.

إال أنا 2تصوير الفارسألبوم يا فاتني

tariq.albahar@albiladpress.com11

أعلن الفنان تامر حسني أن 
فيلمه “مش أنا” حقق أعلى 

إيرادات لفيلم عربي في تاريخ 
السينما المصرية والعربية، في 

سابقة لم تحصل من قبل.
وكتب الفنان 

المصري تامر 
حسني على 
حسابه في 
“فيسبوك”، 

مشيرا إلى أن 
إيرادات فيلمه 
الجديد “مش 
أنا” تجاوزت 

15 مليون 
دوالر.

tariq_albahhar

”Netflix“ السعودية دينا شهابي في دور أساسي بـ
السعودية دينا  الممثلة  المقرر أن تقدم  من 
شــهــابــي، الــطــالــبــة الــســابــقــة فــي اســتــوديــو 
شلوب للرقص في دبي، دورا قياديا في 
 ”Painkiller“ المقبل  المصغر  مسلسل  ل ا
يـــدور  والـــــذي   ،Netflix مــنــصــة  ن  ـ ـ ـ م
حول أصــول وبــاء األفيون المستمر 
في الواليات المتحدة والدور الذي 
لعبته فــيــه شــركــة األدويــــة بـــوردو 

فارما.
ــدت شهابي التي تصف نفسها  ول
بأنها ”عربية /أوروبــيــة ومتعددة 
األعراق”، في الرياض ألب صحفي 
نرويجي  ســعــودي  ياسي  س ق  ل ع م و
عــلــي شــهــابــي وزوجـــتـــه نـــاديـــة، وهــي 
ألمانية.  صفها  ن و ة  ي ن ي ط س ل ف ف  ص ن
نشأت دينا نفسها في دبي وبيروت 
بعد أن غادر والداها المملكة العربية 

السعودية.
ــي بــالــتــمــثــيــل بعد  اهــتــمــت الــشــهــاب
ــــرقــــص فــي  ــدروس ال ــ ــ ــا بـ ــتــحــاقــه ال
استوديو شلهوب للرقص في دبي، 
وعن هذه التجربة تقول: “كلما 
بدأت الرقص أكثر، شاركت في 
ــر ذلـــك حــيــاتــي”.  التمثيل، وغــي

ــي سن  انتقلت الممثلة الناشئة إلــى نيويورك ف
الثامنة عشرة، حيث أصبحت أول امــرأة ولدت 
ــط يــتــم قــبــولــهــا فـــي كـــل من  ــ فـــي الـــشـــرق األوسـ
مدرسة جوليارد وبرامج جامعة نيويورك للتمثيل 
للخريجين، بــرزت شهابي ألول مــرة مــن خالل 
دورهــا في دور حنين، زوجــة الخصم الرئيسي 
في اقتباس أمازون لجاك ريان العام 2018، ومن 
بطولة جون كراسينسكي، حيث تمتعت على ما 
يبدو بفرصة تقديم نظرة مختلفة قليال عن المرأة 
ــدة الهوليوودية. قالت في  اع ــ ق ــ العربية وفقا ال
ذلك الوقت: “عندما ترى النساء العربيات على 
الشاشة، عادة ما يكن ضحايا وال يقودن القصة. 

الشخصية التي ألعبها ليست سوى ضحية“.
Painkiller من المقرر أن  في المسلسل الجديد 
تقدم شهابي دور مندوبة مبيعات لشركة بوردو، 

وفارما الكبيرة التي عقدت في بعض األوســاط 
ليكون المحرك الرئيسي لموجة من إدمان المواد 
األفيونية التي ضربت الــواليــات المتحدة في 
السنوات األخيرة. وقد واجهت الشركة العديد 
من الدعاوى القضائية على عدد من منتجاتها مع 
مزاعم بما في ذلك رشوة األطباء لوصف األدوية، 
وســوء وضع األرقــام، وعــدم الكشف عن طبيعة 
اإلدمان الشديد لمنتجاتها. تقدمت الشركة بطلب 

لإلفالس في العام 2019.
ستقدم دورها في العمل الجديد إلى جانب ماثيو 
برودريك في دور مالك الملياردير بوردو وكبير 
لتنفيذيين ريتشارد ساكلر، وجون  ا المسؤولين 
روثمان في دور المالك المشارك مورتيمر ساكلر، 
وأوزو أدوبـــا فــي دور إيـــدي، وهــو محقق يقود 

القضية ضد بوردو. 

احــتــفــلــت الــمــهــرة الــبــحــريــنــيــة 
ــرا بــعــيــد مــيــالدهــا بــرفــقــة  مـــؤخـ
أصــدقــائــهــا وبـــعـــض الــمــقــربــيــن، 
وشاركت سعادتها الجمهور بهذه 

المناسبة.
 ET وقــــالــــت فــــي اتــــصــــال مــــع
بـــالـــعـــربـــي “جـــــــدا ســـعـــيـــدة أن 
أشارككم فرحتي بهذه المناسبة، 
خصوًصا بعد انقطاع عامين ال 
مناسبات وال احتفاالت وال لقاء 

مع األحبة”.
ن أمنيتها في عيد ميالدها،  ــ وع
أمنية  أمنيتي مثل  “أكيد  قالت 

هذا  عنا  وأبعد  لكورونا،  انتشارا  وليس  انحسارا  نسألك  ننا  إ هم  ل ل ا كل  ل ا
الوباء، ويا رب نلتقي مع الجميع ونبدأ نجتمع مع كل من نحبهم”.

ووجهت المهرة شكرها إلى كل معارفها وأصدقائها وأهلها وجميع الناس 
الذين يتابعونها من البحرين والوطن العربي والعالم على ووقوفهم معها 

ووجودهم إلى جانبها في هذا اليوم.
كما وعدت جمهورها بأنها ستكون مختلفة هذا العام: “أوعدهم بإذن هللا 
الواحد األحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير”، الفتة إلى أن 
“أفضل شيء اليوم هو أنها تغّيرت وسط عيونكم واألحلى أني قاعدة 
أشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي؛ 

ألني فعال بديت أحب نفسي وأشبعها اهتماما وبنفس الوقت”.
وأضافت “ايه نفسي الوحيدة اللي شهدت على كل العذاب الذي مريت 
فيه وكل الظروف والمصاعب وصرت الحين أدلع نفسي وأحب نفسي 

أكثر، فهذا اليوم هدية مني إلى نفسي وشكرا لكم”.

The Royal Family Affairs & Infideli�يكش��ف الوثائق��ي:
ties، ال��ذي ُيع��رض عل��ى OSN ابت��داء م��ن 19 أغس��طس ع��ن 

أكبر قصص العالقات والخيانة في تاريخ العائلة الملكية.

Bei�الــوثــائــقــي لفيلم  ا ا  ـ ـ ـ م  أ
 rut  Blast: The Story of
Warehouse 12، فيشكل 
ــى األذهــــــــان فــي  ــ فــيــعــيــد إلـ
ــفــجــار  الــــذكــــرى األولـــــــى الن
مرفأ بيروت تفاصيل مؤلمة 
ًا جــديــدة للناجين  وقــصــصــ
من الكارثة المأساوية التي 
ــة اللبنانية  ــاصــم ــع ضــربــت ال
ــاضــي. يتحدث  ــم الــصــيــف ال
أبـــطـــال الــقــصــة عـــن أمــاكــن 
وجــودهــم واألحـــــداث التي 
عــصــفــت بــهــم وبــعــائــالتــهــم 
وأصـــدقـــائـــهـــم وعــــن عملية 
إعـــــادة الــبــنــاء الـــتـــي بـــدأت 
بــشــجــاعــة عــقــب الـــكـــارثـــة، 
وذلــك من خــالل 30 مقابلة 
ر لقطات مذهلة توثق  ــ ب ــ وع

الكارثة وما تالها. 
ُيعرض هذا الوثائقي ابتداًء 

4 أغــســطــس، وسيكون  ــن  م
مــتــاًحــا لــلــمــشــاهــدة ُمــدبــلــًجــا 
ــى اإلنجليزية  أو مترجًما إل
ــة  ــ ــي ــارســ ــ ــف ــ والــــعــــربــــيــــة وال

والفرنسية.
ــضــعــة أســـابـــيـــع من  ــقــيــت ب ب
اإلجـــــازة الــصــيــفــيــة قــبــل أن 
ــى مقاعد  يــعــود األطــفــال إلـ
 OSN الدراسة، لذلك تحرص
ــم بالعطلة  ــه ــاع ت ــ م ــ ت ــى اســ ل ــ ع
ا  ه يستحقون تي  ل ا لصيفية  ا
ارة من  ــ ت ــ ــخ عبر مجموعة م

الرسوم المتحركة الممتعة.
ــوف يسعد عشاق ديزني  س
بـــعـــرض الــمــوســمــيــن األول 
ــمــســلــســل  ــن ال ــ والــــثــــانــــي مـ
 ،OSN على Gravity Falls
ــفــاصــيــل  والـــــــــذي يــــســــرد ت
حياة التوأمين ديبر ومابل 

المفعمة بالمغامرات. 

OSN مسلسالت وثائقية وكارتون على
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ترجم: طارق البحار

المهرة البحرينة تحتفل بعيد ميالدها

جلجامش يستعد لتقديم “جوكرز” و“هدوء تام”

“عشت خادمة”.. جديد الروائية ندى نسيم

بدأ مسرح جلجامش حاليا بروفات قراءة 
قريبا  سيقدمها  ن  ي ت د ي د ج ن  ي ت ي ح ر س م
ذ جميع االحتياطات االحترازية  ع أخــ ــ م
ــــى  ــا، الــمــســرحــيــة األول ــ ــفــيــروس كــــورون ل
ــيــف الــكــاتــب  ــرز” مـــن تــأل ــوكــ بــعــنــوان “جــ
الكويتي عثمان الشطي، وإخــراج الفنان 

ــاوي، وتمثيل مجموعة من  ــط ــع ــضــال ال ن
ــهـــم الــفــنــان الــقــديــر  الــفــنــانــيــن عــلــى رأسـ
ــوســف الحمر، وعبدهللا  عبدهللا ملك، وي
ــور فـــؤاد، وعائشة جناحي،  يــوســف، وحـ
ــدان، وعـــبـــدهللا الــفــالمــرزي،  ــ وخـــالـــد رشــ
ــد، وحـــمـــد بـــهـــلـــول، ومــحــمــد  ــابـ وحـــمـــد عـ
الخياط، وعبدالرحمن نضال العطاوي. 
أما الفريق الفني للمسرحية، فيتكون من 

فهد العمادي، محمد الخياط، حمد بهلول 
في إدارة اإلنتاج. ومساعد مخرج أحمد 
مطر، والمكياج والسينوغرافيا صديقة 

األنصاري.
تأليف  مــن  فهي  الثانية،  رحية  س م ل ا ا  ـ ـ م أ
الكاتب والناقد المسرحي القدير يوسف 
الـــحـــمـــدان بــعــنــوان “هـــــدوء تـــــام”، ومــن 
إخـــراج الفنان عــبــدهللا الــبــكــري، وتمثيل 

ــم حسين، وراشــد  ــري عمر الــســعــيــدي، وم
ــل، ونـــجـــم مــســاعــد،  ــيـ ــاعـ ــمـ عـــبـــدهللا إسـ
وكامل نبيل، والفريق الفني يضم حسن 
الفالمرزي كمساعد مخرج، وعبدالرحمن 
العطاوي كمخرج مساعد ثــاٍن، والديكور 
حمد المرباطي، والمكياج عفاف جالل، 
واألزيـــاء دانــة الــحــمــدان، وإدارة اإلنتاج 

محمد راشد.

للثقافة والنشر روايــة  أفــكــار  در حديثا عــن دار  صــ
نــدى نسيم،  البحرينية:  للروائية  ة”  دمــ ا خــ شــت  عــ “
تــتــحــدث فــيــهــا عـــن ســلــســلــة جـــديـــدة مـــن الــقــضــايــا 
النفسية واالجتماعية من خالل طرح حكاية تجسد 
فيها تجربة األفــراد في التعامل مع خبرات الحياة 
المتفاوتة والتي تجعل أحيانا سوء اتخاذ القرارات 
ــور الحياتية المصيرية بمثابة الفخ الكبير  في األم
ــدار الصعبة،  ــأقـ ــاص رهــائــن لـ ــخـ الـــذي يجعل األشـ
مؤكدة بأن قضايا المجتمع تتشابه في مضمونها، 
ولكن االختالف يكمن في طريقة الطرح التي تعتمد 

ــة الكاتب وطريقة توظيفه للقلم في بناء السرد، كما أن  على رؤي
المسؤولية األدبية تتضاعف عندما يصب العمل الروائي ليعكس 
الرواية الواقعية التي يهيمن عليها االتجاه النفسي واالجتماعي، 
فالكاتب في هذا المجال ملزم بكتابة ما يعجز األفراد عن البوح به 

ــة متكاملة العناصر  من خالل بناء رواي
ناء  لحبكة وب الشخصيات وا تتضمن 
ــان. يـــذكـــر أن  ــكـ ــمـ ــاصــر الـــزمـــان والـ عــن
الكاتبة أصدرت رواية بديع المحيا في 
2018، وهي باحثة في المجال النفسي 
واألسري ولديها خبرة في مجال اإلرشاد 
ــتــعــامــل مع  ــارات الــنــفــســيــة وال ــشـ ــتـ واالسـ
قضايا المجتمع. تتوفر الرواية في مكتبة 

الكشكول ومكتبة الوقت.
“في ذلك اليوم البائس الذي فقد فيه األمل 
بلقاء الدكتورة سعاد فقدت فيه ذاتي، تركت جسدي ينهار 
حتى المس برودة الجدران، فشعرت ببرودة عارمة تقضم 
أطرافي، وبدأ سيل الذكريات يطاردني وال أنسى التوقيت 

الذي تزامن من نهاية صحوتي وبداية مماتي”.

ندى نسيم 

محرر مسافات

فريق مسرحية جوكرز الفنان عبدالله ملك خالل القراءة فريق مسرحية هدوء تام مع يوسف الحمدان



رفــع النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئة 
العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة، أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام عاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، وإلى ولــي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفة، بمناســبة 
التأهــل التاريخــي للمنتخــب األول لكــرة اليــد إلــى منافســات دور الثمانيــة 
بمســابقة كــرة اليــد بالنســخة الثانيــة والثالثيــن بــدورة األلعــاب األولمبيــة 

“طوكيو 2020”. 

ـرب عـــن فخرنـــا  ـ ـموه “نعـ ـ ال سـ ـ ـ وقـ
صـــول  و ل ا ب ن  ـ ـ ـ ي ر ي ب ك ل ا ا  ـ ـ ـ ن ز ا ز ت ع ا و
التاريخي ألبطال اليـــد لدور الثمانية 
بأولمبيـــاد طوكيـــو، والـــذي يعد بحد 
ــازا مشـــرفا لهـــذه اللعبـــة  ذاتـــه إنجـ
الجماعيـــة، التي كســـبت ثقة الجميع 
بمـــا حققتـــه مـــن نتائـــج مشـــرفة في 
ـتطاعت  ـ ـاركات واسـ ـ ــف المشـ مختلـ
الظهـــور بمســـتويات قويـــة فـــي هذا 

المحفل الرياضي العالمي”. 
 وتابع ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة “إن هـــذه النتيجـــة المشـــرفة 
تعكس ما تعيشه الرياضة البحرينية 

مـــن تقـــدم وازدهار، بفضل مـــا يوليه 
ب  ـ ـ ـ ح ا ص ة  ر ـ ـ ـ ض ح د  ـ ـ ـ ل ا و ل ا ي  د ي ـ ـ ـ س
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهل البـــالد المفـــدى حفظه 
ـة  ـ ام ورعايـ ـ ـ ـن اهتمـ ـ اه مـ ـ ـ هللا ورعـ
ودعـــم للرياضـــة والرياضيين، حيث 
ســـاهم ذلك فـــي تحقيـــق العديد من 
اركات  ـ ـ المشـ ـف  ـ ـ ازات بمختل ـ ـ اإلنجـ
القاريـــة والدوليـــة، التـــي عـــززت من 
المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة 
ة  ـ ـ ة الرياضـ ـ ـ ـى خارطـ ـ ـ ـن عل ـ البحريـ

العالمية”. 
 وأضـــاف ســـموه أن اهتمـــام ودعـــم 

صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
ـاع  ـ ــوزراء بالقطـ ـ ــس ال ــس مجلـ رئيـ
الرياضـــي، مـــن خـــالل المشـــروعات 
ـة  ـ ا الحكومـ ـ ـ ــي تنفذهـ ـة التـ ـ التنمويـ
برئاســـة ســـموه، ســـاهم فـــي تهيئـــة 
المناخ المالئم للرياضيين لالستعداد 
األمثل مـــن أجل المشـــاركة والظهور 
بمســـتويات قويـــة والمنافســـة علـــى 

تحقيق النتائج المميزة. 
 وأشـــار سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة إلى أن الجهـــود الكبيرة التي 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 

آل خليفة، لترجمـــة توجيهات جاللة 
الملـــك، أثمـــرت عـــن تحقيقهـــا نقالت 
نوعيـــة فـــي وســـاهمت فـــي نهضـــة 

وتطور المجال الرياضي. 
وأشـــاد ســـموه بعطاء أفـــراد منتخب 

اليد في هذه المشاركة، مؤكدا سموه 
ـق  ـ ـي تحقيـ ـ ـب فـ ـ المنتخـ اح  ـ ـ أن نجـ
العديـــد مـــن النتائج المميـــزة يعكس 
العمـــل الجاد باالتحاد البحريني لكرة 
اليـــد برئاســـة النائب علي اســـحاقي، 

ــق  ــموه للمنتخـــب التوفيـ ــا سـ متمنيـ
والنجاح خالل المشاركات المقبلة. 

 وختـــم ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة حديثه قائـــال “إن جهودنا 
متواصلـــة فـــي قطاع الرياضـــة، نحو 
آفاق أوسع من النمو المستمر لتطوير 
المنظومة الرياضية والذي نتطلع من 
خاللهـــا لكتابـــة مزيد مـــن النجاحات 

في تاريخ الرياضة البحرينية”.

بــرأس مرفــوع وبــأداء مشــرف اختتــم منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد مشــاركته بدورة 
األلعاب األولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” التي تســتضيفها اليابان حتى 8 أغســطس 
الجاري عندما خسر من المنتخب الفرنسي 28-42 في المواجهة التي جمعتهما صباح 

أمس ضمن منافسات دور الثمانية.

منتخـــب المحاربين خســـر الشـــوط األول 
أداء  ر  ـ ـ ـ األحم دم  ـ ـ ـ وق  21-14 ة  ـ ـ بنتيجـ
جيـــدا فـــي هذا الشـــوط قـــارع مـــن خالله 
الفرنســـيين بعدما كان الفارق يتراوح بين 
هدفيـــن وثالثـــة في الــــ 20 دقيقـــة األولى 
قبل أن يوسع الفرنسيون الفارق فيما بعد.

وتفـــوق الفرنســـيون باإليقاع الســـريع في 
اللعب وابتـــكار الحلـــول الهجومية عالوة 
علـــى تفوقهـــم مـــن الناحيـــة البدنيـــة، ولم 
تتمكن دفاعاتنا من ايقاف النجم الفرنسي 
األشـــول ديكـــو، وتميـــز الفريـــق المنافـــس 
بالتصويبـــات القويـــة مـــن خـــارج المنطقة 
مســـتغلين طول قامتهم، وســـيطر الديوك 
بشكل مطلق على مجريات الشوط الثاني 
بعدمـــا تلقـــى مرمانـــا وابـــال مـــن األهداف 
ليخرج الفرنســـيون بنتيجـــة عريضة على 

حساب منتخبنا.
ســـجل أهـــداف منتخبنـــا كل مـــن حســـين 
الصيـــاد )5 أهداف(، علـــي عيد )4 اهداف(، 
محمـــد حبيـــب )4 اهداف(، علـــي ميرزا )4 
اهداف(، احمد المقابـــي )3 اهداف(، أحمد 
جـــالل )هدفـــان(، علـــي ميـــرزا )هدفـــان(، 
ــن  ــان(، حسـ ــر )هدفـ ــب ناصـ ــد حبيـ محمـ
السماهيجي )هدف(، محمد ميرزا )هدف(.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب فرنسا للدور 
نصف النهائـــي فيما خرج منتخبنا من ربع 
النهائي بعدما قدم عروضا رائعة أشـــاد بها 
الجميـــع لينهي مشـــاركته بإنجـــاز تاريخي 
حين بلغ دور الثمانية في أول مشـــاركة له 

باألولمبياد.
اللجنـــة  رئيـــس  نائـــب  اراة  ـ ـ ـ مب ل ا ر  ـ ـ وحضـ
األولمبيـــة رئيـــس وفد البحريـــن بأولمبياد 
طوكيـــو 2020 ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علي بـــن خليفة آل خليفـــة، واألمين العام 
للجنـــة األولمبية نائب رئيس الوفد محمد 
ـة  ـ ــس ادارة اللجنـ ـو مجلـ ـ ــف وعضـ النصـ
األولمبيـــة ورئيـــس اتحـــاد كرة اليـــد علي 

اسحاقي.

مردانه: التحضير المبكر سهل 
مشاركتنا باألولمبياد

قالـــت رئيســـة قســـم التضامـــن األولمبـــي 
باللجنـــة األولمبيـــة عضـــو الوفـــد اإلداري 
مريم مردانة إن التحضير المبكر للمشاركة 
بدورة األلعاب األولمبية “أولمبياد طوكيو 
2020” هو أساس النجاح في إنهاء جميع 
ـراءات والترتيبـــات واالشـــتراطات  ـ اإلجـ

األولمبيـــة  اللجنـــة  بـــل  ق ن  ـ ـ ـ م ة  ـ ـ ـ ب و مطل ل ا
الدولية واللجنة المنظمة في اليابان.

وأضافت “لقد بذلنا جهودا كبيرة من خالل 
التنســـيق المتواصـــل مع اللجنـــة المنظمة 
واللجنة األولمبية الدولية وهو ما أثمر عن 
إنهاء اإلجراءات بصورة مبكرة، خصوصا 
أن اإلجـــراءات هـــذه المـــرة مغايـــرة عـــن 
النســـخ الماضية ألنهـــا كانت تتطلب اتباع 
العديـــد من االشـــتراطات الصحية بســـب 
جائحـــة كورونـــا وليس تســـجيل الالعبين 

ومتابعة األمور اللوجستية األخرى..”.
وأوضحـــت مردانـــه أن جائحـــة كورونـــا 
شـــكلت تحديـــا كبيـــرا للجنـــة األولمبيـــة 
مـــن خـــالل سلســـلة اإلجـــراءات الكثيـــرة 
التـــي ينبغي اتباعهـــا ولكن بفضـــل تعاون 
رة  ـ ـ )كـ اركة  ـ ـ ة المشـ ـ ـ ادات الخمسـ ـ ـ االتحـ
اليـــد وألعـــاب القـــوى والرماية والســـباحة 
والمالكمـــة( وجهـــود البعثـــة اإلداريـــة في 
ـة  ـ ـإن مملكـ ـ ــدورة فـ ـاء الـ ـ ــن وأثنـ البحريـ
البحريـــن حظيـــت باإلشـــادة والتقدير من 
قبـــل اللجنـــة المنظمـــة بعدما أنهـــت جميع 

المتطلبات في وقت قياسي.
ـة اإلداريـــة  ـ ـه أن البعثـ ـ ــت مردانـ وأضافـ
تعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد فـــي طوكيو 
ويتـــم توزيع األدوار بمـــا يؤدي إلى خدمة 
جميـــع المنتخبـــات المشـــاركة، مؤكدة بأن 
المنتخبـــات الثالثـــة غـــادرت إلـــى أرض 
الوطن وهي السباحة والرماية والمالكمة 
فيمـــا ســـيغادر منتخـــب كـــرة اليـــد اليـــوم 
دون وجـــود أي عوائـــق بينما الزال عداؤو 
وعـــداءات ألعـــاب القـــوى يتوافـــدون إلى 
اليابان منقسمين ما بين طوكيو وسابورو، 
متطلعـــة ألن تتكلل تلـــك الجهود لتحقيق 
إنجازات تليق بسمعة الرياضة البحرينية.

عبداهلل: حققنا الهدف من المشاركة 

قال مســـاعد مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
اليـــد عصـــام عبـــدهللا إن منتخبنـــا حقـــق 
الهـــدف مـــن المشـــاركة بوصوله إلـــى دور 
الثمانيـــة بأولمبيـــاد طوكيو 2020 بل وإنه 
قـــدم عروضا متميزة حـــازت على إعجاب 

الجميع.
دور  إلـــى  للوصـــول  ســـعينا  “ ف  ا ـ ـ ـ ض أ و
الثمانيـــة ونجحنـــا في ذلك وخســـرنا على 
يد منتخب فرنســـا المرشـــح للفوز بالمركز 
ــة الذهبيـــة، وأعتقـــد أن  األول والميداليـ
تسجيل 28 هدفا على مرمى فرنسا تعتبر 

حصيلة جيدة من األهداف مقارنة بخبرة 
المنافـــس وإمكاناته العالية، كما أننا تمكنا 
مـــن مجاراتـــه فـــي الشـــوط األول، وكانت 
لدينـــا ثغـــرات دفاعيـــة تمكـــن الخصم من 

استثمارها..”.
وأوضح أن المنتخب الفرنسي دخل بقوة 
وأعد نفســـه جيدا ولـــم يســـتهن بمنتخبنا 
ـزا لـــكل االحتمـــاالت  ـ ـا وكان جاهـ ـ إطالقـ
وفـــي قمة تركيزه ولم يضيع الفرص التي 
أتيحـــت أمامـــه، وكان التفوق الجســـماني 

لديه واضحا.
وأوضح عبدهللا أن التأهـــل لدور الثمانية 
فـــي أول مشـــاركة أولمبيـــة يعتبـــر إنجـــاز 
جيـــد لمنتخبنـــا الوطنـــي، وأن المنتخـــب 
أصبح يضم بعض العناصر الشـــابة القادرة 

على العطاء في المستقبل.

اآلمال تعلق على وينفرد يافي 
بنهائي 3 آالف متر موانع

تعلـــق اآلمال اليـــوم على العـــداءة وينفرد 

يافـــي لحصد أحـــد المراكـــز الثالثة األولى 
والفـــوز بأول ميدالية ملونـــة في أولمبياد 
طوكيو 2020 عندما تخوض نهائي سباق 
3 آالف متـــر موانـــع الســـاعة 8:00 مســـاء 
بتوقيـــت اليابـــان )2:00 ظهـــرا بتوقيـــت 
ـو  ـ ـتاد طوكيـ ـ ــى سـ ـ ـن( عل ـ ـة البحريـ ـ مملكـ

األولمبي.
وكانـــت العـــداءة وينفرد يافـــي قد تأهلت 
3 آالف متـــر موانـــع  ـي ســـباق  ـ ـ ئ ـى نها ـ ـ ل إ
للســـيدات بعدما حققت المركز األول بكل 
جدارة في التصفية األولى لتنهي الســـباق 

بزمن 9:10:80 دقيقة.
ولـــم تكتف وينفرد بتحقيـــق المركز األول 
فـــي التصفيـــة بل إنها حققـــت أفضل زمن 
من بين جميع المتســـابقات في التصفيات 
الثالثـــة لتكون أســـرع عداءة في الســـباق 
من بين 29 متســـابقة فيما تأهلت للنهائي 
15 عـــداءة لتبرهـــن وينفرد عـــن إمكاناتها 
المتميـــزة وقدراتها الفائقة وتكون واحدة 
ـدى  ـ احـ ـف  ـ ـحين لخطـ ـ المرشـ رز  ـ ـ ـ ب أ ن  ـ ـ مـ

الميداليات الملونة.

وكانت وينفـــرد قد حققت الرقم التأهيلي 
لألولمبيـــاد )9:05:68 دقيقـــة( بينما أفضل 
زمن شخصي سجلته هو 9:02:64 دقيقة 
كمـــا حققـــت وينفـــرد المركـــز الرابـــع فـــي 
بطولـــة العالـــم األخيـــرة التـــي اقيمت في 

الدوحة 2019 بزمن 9:03:30 دقيقة.
يذكـــر أن مملكة البحرين حققت الميدالية 
الذهبيـــة فـــي ســـباق 3 آالف متـــر موانـــع 
بأولمبيـــاد ريـــو 2016 عن طريـــق العداءة 
روث جيبيـــت، فهل تكرر وينفـــرد اإلنجاز 
بتحقيقهـــا الميداليـــة الذهبيـــة أو إحـــدى 

الميداليات الملونة؟

بيرهانو وداويت يتأهالن لنهائي 
سباق 5 آالف متر للرجال

تأهـــل العـــداءان بيرهانـــو باليـــو وداويت 
فيـــكادو إلـــى نهائـــي ســـباق 5 آالف متـــر 
للرجال بدورة األلعاب األولمبية “ أولمبياد 

طوكيو 2020”.
المركـــز الخامـــس  يـــو حقـــق  ل با و  ـ ـ ـ ن بيرها
فـــي الترتيـــب العـــام بالتصفيـــات األوليـــة 
التـــي خاضهـــا امس علـــى ملعـــب طوكيو 
األولمبي بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 
13:39:42 دقيقـــة ليخطـــف بطاقة التأهل 

الخامسة بكل جدارة واقتدار.
أمـــا العـــداء داويـــت فيـــكادو فإنـــه أنهـــى 
السباق بالمركز الرابع عشر في المجموعة 
الثانيـــة بزمن وقدره 13:44:03 دقيقة، إال 
أن قـــرار لجنة الحكام أهداه بطاقة التأهل 

بعـــد ان تعـــرض لإلعاقـــة المتعمـــدة مـــن 
العداء األميركي في اللفة الثامنة ليسقط 
داويت وينهض مجددا الستكمال السباق، 
حيـــث تقـــدم المديـــر الفنـــي طاهـــر ريغي 
باحتجاج وبعد العودة للفيديو تبين تعمد 

إسقاط داويت.
وســـيخوض العـــداءان بيرهانـــو وداويت 
نهائـــي ســـباق 5 آالف متـــر يـــوم الجمعـــة 

المقبل 6 اغسطس الجاري.

محمود يفقد فرصة بلوغ نهائي دفع 
الجلة

الرامـــي عبدالرحمـــن  ـم يحالـــف الحـــظ  ـ ـ ل
محمـــود فـــي التأهـــل لنهائـــي دفـــع الجلـــة 
بعدمـــا أحـــرز المركـــز 11 فـــي مجموعتـــه 

بمسافة قدرها 20:14 متر.

ميخو يخرج من سباق 1500 متر مبكرا

أخفـــق العـــداء الصديـــق ميخو فـــي بلوغ 
الدور نصف النهائي من ســـباق 1500 متر 
للرجـــال بعدمـــا احتـــل المركـــز الثامن في 
التصفيـــة الثانية التي جـــرت صباح أمس 
وأنهـــى مســـافة الســـباق بزمـــن 3:42:87 
دقيقـــة ليـــودع المنافســـة مبكـــرا ويحتـــل 

المركز 34 من أصل 44 عداء مشاركا.
وكان الصديق ميخو قـــد تأهل لألولمبياد 
بعدمـــا أحـــرز الرقـــم التأهيلـــي 3.33.81 
دقيقـــة بينمـــا أفضل زمن شـــخصي حققه 

هو 3:33:31 دقيقة.

منتخب البحرين لكرة اليد

سمو الشيخ خالد بن حمد 

محمود عبدالرحمن

النصف والسفير واسحاقي يحيون الالعبين

داويت في نهاية سباق 5 آالف متر

محاولة هجومية للصياد

عصام عبدالله مريم مردانه

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: نعتز ونفتخر بالوصول التاريخي ألبطال اليد لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو

منتخب اليد يختتم مشاركته بأولمبياد طوكيو برأس مرفوع

سمـــــــوه يهنــــــئ جـاللــــــة الملك وولـــــي العهــــــد رئيـــس الــــــوزراء ونــاصــــــر بـــن حمـــد

اآلمـــــــال معلقــــــــة علــــــى وينفــــــرد يــافـــــــي بنهــائــــــي 3 آالف متـــــــر مـــوانـــــــع

سموه: هذا الوصول 
يعد بحد ذاته إنجازا 

مشرفا لهذه اللعبة 
الجماعية

سموه: جهودنا 
متواصلة لتحقيق مزيد 
من النجاحات في تاريخ 

الرياضة البحرينية

Sports@albiladpress.com
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حسن علي من طوكيو )تصوير: علي الحلواجي(



سفير البحرين لدى اليابان يقيم مأدبة عشاء تكريما لسمو الشيخ عيسى بن علي

أقـــام ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى اليابـــان 
أحمـــد الدوســـري مأدبة عشـــاء على شـــرف 
نائـــب  الوفـــد الرســـمي البحرينـــي برئاســـة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية رئيس 
بأولمبيـــاد طوكيـــو  البحريـــن  وفـــد مملكـــة 
2020 ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، وذلـــك بحضـــور األمين 
العـــام للجنـــة األولمبيـــة نائب رئيـــس الوفد 
محمد النصف، وعضو مجلس إدارة اللجنة 
األولمبيـــة رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 

اليد علي إسحاقي.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة عن بالغ شـــكره وتقديره 
لســـفارة مملكة البحرين في اليابان على ما 
قامـــت به من جهد كبير ودور مســـاند لبعثة 
مملكـــة البحريـــن بـــدورة األلعـــاب األولمبية 
اهتمـــام  2020”، مثمنـــا  “أولمبيـــاد طوكيـــو 

ومتابعـــة الســـفير محمـــد أحمـــد الدوســـري 
وحضوره الدائم مـــع البعثة لتذليل مختلف 
الصعبات وتقديم التســـهيالت الالزمة وهو 

ما كان له أبلغ األثر لدى جميع أفراد البعثة.
وأضـــاف ســـموه “نثمـــن عاليـــا مـــا قامت به 
السفارة من دور بارز سواء خالل التحضير 

للمشـــاركة األولمبية أو أثنـــاء الدورة حاليا، 
وهـــو محـــل تقديرنـــا واعتزازنـــا، وهـــو مـــا 
يعكـــس الـــروح البحرينية األصيلـــة والدور 

المهـــم الـــذي تلعبـــه ســـفارات المملكـــة فـــي 
الخـــارج لخدمـــة المواطنيـــن،، معربيـــن عن 
شـــكرنا لدعوة السفير والتي تأتي في إطار 

العادات والتقاليد البحرينية األصيلة..”.
وبدوره، أعرب السفير أحمد محمد الدوسري 
عن اعتزازه الكبير بهذا اللقاء، مشيدا بدعم 
واهتمام ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفة آل خليفـــة بالبعثة البحرينية وجهود 
جميع أفراد الوفد الرسمي واإلداري، مؤكدا 
أن مـــا قامـــت بـــه الســـفارة يأتـــي فـــي إطار 
الواجـــب الوطني تجاه مختلـــف المواطنين 
فـــي اليابـــان ودعمـــا منهـــا لهـــذه المشـــاركة 
دوام  للبعثـــة  متمنيـــا  المهمـــة،  الرياضيـــة 
التوفيق والنجاح والعودة إلى ارض الوطن 
بتحقيق سلســـلة من اإلنجازات والنجاحات 
التي تتناســـب مـــع الرعايـــة واالهتمام الذي 

تحظى بهما الحركة الرياضية.

... وهدية تذكارية أخرى من اللجنة األولمبية سمو الشيخ عيسى بن علي يهدي السفير هدية اللجنة األولمبية التذكارية )تصوير: علي الحلواجي(

سموه يهدي قميص منتخب كرة اليد المقدم من اتحاد كرة اليد للسفير سموه يتجول في مقرة سفارة البحرين باليابان

جانب من لقاء  سمو الشيخ عيسى بن علي  بالسفير 

أحمد مهدي

أحمد مهدي

حسن علي من طوكيو 

اتحاد البليادر والسنوكر والدارتس

للبليارد  البحريني  االتــحــاد  أعــلــن 
ــس عـــن فتح  ــ ــدارت ــ ــســنــوكــر وال وال

بــــاب الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة 
السنوكر  بــطــولــة  فــي 

التصنيفية األولى 
 2021 ــام  ــعـ ــلـ لـ

والتي ستقام 
ــة  عـــلـــى صــال
إن  كــــــــيــــــــو 

بالمنامة.
ــم  ــظــ ــ ــن ــ ــي وســ

االتــــــــــــحــــــــــــاد 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي 

والسنوكر  للبليارد 
البليارد  بطولة  والــدارس 

كيو  صالة  على  األولــى  التصنيفية 
كالب في منطقة توبلي.

الــمــنــظــمــة جميع  الــلــجــنــة  ــت  ــ ودعـ
بالمبادرة  المشاركة  فــي  الراغبين 
ــبــاتــهــم  ــم طــل ــديـ ــقـ ــي تـ ــ ــا فـ ــ ــًع ــ ــري ســ

نبيل  االتحاد  إداري  مع  بالتواصل 
أو   39840290 الــرقــم  على  سعيد 
وستقتصر  الــصــالــتــيــن.  إدارتـــــّي 
الـــــــــمـــــــــشـــــــــاركـــــــــة فــــي 
الــــمــــســــابــــقــــتــــيــــن 
على  للحاصلين 
الدرع األخضر.
باب  وسيقفل 
التسجيل لكال 
الــمــســابــقــتــيــن 
فــــــــــــــي يـــــــــوم 
الــــــخــــــمــــــيــــــس 
الـــــــــمـــــــــوافـــــــــق 5 
ــاري،  ــجــ ــ أغـــســـطـــس ال
على أن تقام مراسم القرعة 
منافسات  وتنطلق  ذاته،  اليوم  في 
السنوكر يوم السبت الموافق 7 من 
الشهر ذاته، فيما يشهد يوم األحد 
الموافق 8 من الشهر انطالق بطولة 

البليارد.

فتح باب التسجيل لتصنيفية 
السنوكر والبليارد 2021

اتحاد الكرة

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  اختتـــم 
اآلســـيوي  االتحـــاد  دورة  القـــدم، 
للمستوى B للمدربين، والتي أقيمت 

على 3 مراحل.
وأقيمـــت المرحلة األولى في الفترة 
9 حتى 30 يناير 2021 بواقع 3 أيام 
في األســـبوع، فيمـــا المرحلة الثانية 
في الفترة 26 مارس حتى 10 أبريل 
2021 بواقـــع 4 أيـــام في األســـبوع، 
واألخيـــرة  الثالثـــة  المرحلـــة  بينمـــا 
فـــي الفترة 16 إلـــى 28 يوليو 2021 

بواقع 4 أيام في األسبوع.
وحاضر في الدورة: محمد الشمالن، 
محمـــود  حليـــل،  بـــدر  تـــاج،  خالـــد 
إضافـــة  الغانـــم،  منصـــور ومحســـن 
إلـــى المحاضريـــن التكميليين: نبيل 
طـــه )اإلعـــداد الذهنـــي(، زينـــب أنور 
)المنشـــطات(، عبدهللا بالل )حراسة 

المرمـــى(، خـــالل العـــالن )التحكيم(، 
مؤيد العلوي )اإلسعافات األولية(.

دارًســـا:   20 الـــدورة  فـــي  وشـــارك 
إبراهيـــم  علـــوي،  حســـين  الســـيد 
محمد باليـــط، إياد قاســـم الحمري، 
آدم  األحمـــد،  عبدالقـــادر  أحمـــد 
جعفـــر  حســـن  الرفاعـــي،  إبراهيـــم 
العالي، حســـين عبدالمهدي كراشي، 

حســـين علـــي البناء، خالـــد إبراهيم، 
ســـلمان جواد العصفور، ســـيد حسن 
المشـــكاب، عبـــدهللا المقهـــوي، عزام 
بدر قمبر، علـــي عبدالعزيز الفرحان، 
علـــي عبداللطيـــف الســـكران، غيـــث 
راشـــد زويد، مبارك ناصر الدوسري، 
نبيل ســـليم سكيك، وليد خالد طرار 

وياسر عبدالواحد ماجد.

لقطة للمشاركين بالدورة

دارًســــا  20 ــة  ــارك ــش ــم ب ــل  ــراحـ مـ  3 ــى  ــل ع ــت  ــم ــي أق

ختام دورة “اآلسيوي” للمستوى B للمدربين
اتحاد السلة

وجـــه القبطان وليد العلوي رئيس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكـــرة الســـلة، بدخـــول الجماهيـــر 
بالمجـــان فـــي البطولـــة الخليجية 
للمنتخبـــات  عشـــرة  السادســـة 
للناشـــئين المؤهلـــة لبطولة آســـيا، 
التي ســـتقام في مملكـــة البحرين 
 13 لغايـــة   7 مـــن  الفتـــرة  خـــالل 
بمشـــاركة  الجـــاري،  أغســـطس 
اآلتيـــة:  الخليجيـــة  المنتخبـــات 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
مملكة البحريـــن، دولة قطر، دولة 

الكويت، على صالة زين.
وأكـــد أميـــن الســـر العـــام لالتحاد 
أحمـــد  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
حريـــص  االتحـــاد  أن  يوســـف، 
على الحضـــور الجماهيـــري خلف 
الخليجـــي  باســـتحقاقه  منتخبنـــا 
المهـــم، مشـــيدا بتوجيهات رئيس 

االتحاد في هذا الصدد.

جماهير 
خليجية السلة
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أندية الكرة تواصل ودياتها التحضيرية
ــاق الــــمــــوســــم الـــجـــديـــد ــ ــ ــط ــ ــ ــل ان ــ ــب ــ ق

تواصـــل أندية االتحاد البحريني لكرة القدم، سلســـلة 
مبارياتهـــا الوديـــة التحضيرية، والتي تســـبق انطالق 

الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022.
وأقيـــم يـــوم اإلثنيـــن الماضـــي عـــدد مـــن المباريـــات 
الوديـــة، إذ تمكـــن حامـــل لقـــب كأس جاللـــة الملـــك 
ودوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز فريـــق الرفـــاع مـــن 
التغلـــب على فريق مدينة عيســـى بنتيجـــة )1-4( في 
لقـــاء أقيم على ملعب نـــادي الرفاع. وتعتبـــر المباراة 
الودية األولى للفريق السماوي ضمن إطار تحضيراته 
للموسم الجديد، خصوًصا أن المباراة شهدت مشاركة 
عـــدد من الالعبين الجدد فـــي صفوف الفريق كعباس 
الخالديـــة  وتمكـــن  ســـعيد.  وعلـــي حســـن  العصفـــور 
مـــن الفـــوز علـــى الرفـــاع الشـــرقي بنتيجـــة )1-2( في 
لقـــاء أقيـــم على المالعـــب الخارجية التابعـــة لالتحاد 
الرفـــاع والرفـــاع  القـــدم. ويســـتعد  لكـــرة  البحرينـــي 
الشرقي لتدشـــين الموسم الجديد بلقاء كأس السوبر 

يوم 21 أغســـطس. وفـــاز الحد على الشـــباب بنتيجة 
)1-4( فـــي مواجهة أقيمت على ملعب نادي الشـــباب، 
وهي األولى للشـــبابيين تحت قيادة المدرب األردني 
إبراهيـــم حلمـــي. وفـــاز النجمة على المحـــرق بنتيجة 

)1-2( علـــى ملعـــب البســـيتين، وهي الخســـارة الودية 
الثانية للمحرق بعد أن خسر من المالكية في تدشين 
ودياتـــه بـــذات النتيجة. وعلـــى ملعب قاللـــي، تعادل 

قاللي مع االتفاق بال أهداف.

من مباراة الحد والشباب من مباراة المحرق والنجمة

العـــب  عقـــد  الرفـــاع  نـــادي  جـــدد 
علـــي  القـــدم  لكـــرة  األول  الفريـــق 
المرزوقي، ليستمر مع “السماوي” 3 
مواســـم بدًءا من الموسم الرياضي 

الجديد 2021 - 2022.
وجـــرت مراســـم توقيـــع العقـــد في 
مقـــر نـــادي الرفـــاع بحضـــور رئيس 
النادي الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد آل 
خليفـــة. وبموجـــب العقـــد الجديد، 
فإن المرزوقي سيبقى وفيا للرفاع 
ويلعـــب  إضافيـــة.  مواســـم   3 لــــ 
علـــي المرزوقـــي في مركـــز الظهير 

األيمـــن، وكان أحـــد عناصـــر الفريق 
الفائـــز بثنائيـــة كأس الملك ودوري 
ناصر بن حمد الممتاز في الموســـم 

الرياضي الماضي 2020 - 2021.
ونشط الرفاع في سوق االنتقاالت 
ســـواء محلًيـــا بضمـــه علـــي حســـن 
سعيد وعباس العصفور من المنامة 
تجديـــد  إلـــى  إضافـــة  والشـــباب، 
عقـــد الدولي علـــي حـــرم، والتعاقد 
مـــع المحترفيـــن الســـوريين مؤيـــد 
العجان ومحمود البحر، والبرازيلي 
ســـانتوس. ويقود الفريـــق المدرب 

الوطني علي عاشور.

“الرفاع” يجدد 3 مواسم للمرزوقي
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TeamBahrain

األولمبيـــة  المشـــاركة  بـــارز فـــي  الســـفارة مـــن دور  بـــه  ســـموه: نثمـــن مـــا قامـــت 

من توقيع العقد
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الحد - إي بي إم تيرمينالز البحرين

اســـتقبلت “إي بي إم تيرمينالز البحرين”، 
الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، 
بفخر ســـفير اليابان لـــدى مملكة البحرين 
ماســـايوكي مياموتـــو يـــوم األربعـــاء 28 
يوليو 2021. واطلع الســـفير أثناء زيارته 
للمينـــاء على إمكانات شـــركة إيـــه بي إم 
تيرمينالـــز البحريـــن ودورها في تشـــغيل 
مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان. وناقـــش كبار 
ــي إم تيرمينالـــز البحريـــن  ممثلـــي إي بـ
الفـــرص المختلفة للتعـــاون المحتمل بين 
موانـــئ البحرين واليابـــان. وبعد العرض، 
قـــام الســـفير بجولـــة فـــي المينـــاء ضمت 

المسؤولين في الجانبين. 
ــي ام تيرمينالـــز  ـركة اي بـ ـ ـر أن شـ ـ يذكـ
البحريـــن، تقـــوم بتشـــغيل وإدارة جميـــع 
العمليـــات فـــي مينـــاء خليفة بن ســـلمان، 
كمـــا تقـــوم بربـــط مملكـــة البحريـــن مـــع 

ام  ـ ـ ـ لقي ا ـال  ـ ـن خـ ـ مـ ـي  ـ الخارجـ م  ـ ـ ـ ل عا ل ا
بالعمليات بكفاءة عالية واســـتخدام بنية 
تحتية متطـــورة، إضافة لمســـاهمتها في 
تمكيـــن الشـــركات على تلبيـــة احتياجات 

المستهلكين. 

خالل زيارة السفير الياباني لميناء خليفة بن سلمان 

مناقشــة الفــرص المختلفة للتعاون بيــن موانئ البلدين
السفير الياباني بالبحرين يطلع على إمكانات “إي بي إم تيرمينالز”

المنامة - بورصة البحرين

أمـــس  العـــام”  لبحريـــن  ا ر  ـ ـ ل “مؤشـ ـ ـ ـ أقف
الثاثاء عند مســـتوى 1,611.44 بارتفاع 
وقـــدره 11.46 نقطة مقارنـــة بإقفاله يوم 
اإلثنين،فـــي حين أقفل “مؤشـــر البحرين 
 665.53 توى  ـ ـ مسـ د  ـ ـ ـ عن ي”  ـ ـ ـ ـ اإلسام
بانخفـــاض وقـــدره 3.35 نقطـــة مقارنـــة 
بإقفالـــه الســـابق.  وتـــداول المســـتثمرون 
1.94 مليون ســـهم، بقيمة إجمالية قدرها 
484.01 ألف دينار، تم تنفيذها من خال 
70 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاماتهم 
علـــى أســـهم قطـــاع االتصـــاالت والتـــي 
بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 210.56 

ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 43.50 % مـــن 
القيــــمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 
350.90 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 
16 صفقـــة.  وجـــاءت شـــركة البحريـــن 
لاتصـــاالت )بتلكـــو( في المركـــز األول إذ 
بلغت قيمـــة أســـهمها المتداولـــة 208.31 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 43.04 % مـــن 
إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرها 345.90 ألف سهم، تم تنفيذها من 
خـــال 14 صفقة.  أما المركز الثاني فكان 
للبنك األهلي المتحد بقيمة قدرها 62.95 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 13.01 % مـــن 

إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 204.55 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها 
مـــن خال 13 صفقـــة.  وجـــاءت ألمنيوم 
 51.97 ـا  ـ ـة قدرهـ ـ ـا( بقيمـ ـ ــن )ألبـ البحريـ
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 10.74 % مـــن 
إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرها 74.44 ألف ســـهم، تم تنفيذها من 
خـــال 11 صفقة.  وتـــم يوم أمس تداول 
أســـهم 14 شـــركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 
شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 
شـــركتين، وحافظت بقية الشركات على 

أسعار إقـفاالتـها السابقة.

المســتثمرون ركــزوا تعامالتهــم على قطــاع االتصاالت
تداول 1.94 مليون سهم بـ 484 ألف دينار

26 مليــون دينار لصكــوك التأجير اإلســالمية  قصيرة األجل

لإلصدار” 26” من سندات التنمية الحكومية

ــزي، أمـــس،  ــن المركـ ــرف البحريـ ــن مصـ أعلـ
 ISIN( 26 أنـــه تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار رقـــم
BH0002WY4B77( مـــن ســـندات التنميـــة 
الحكوميـــة التـــي يصدرهـــا مصـــرف البحرين 
المركـــزي نيابة عـــن حكومة مملكـــة البحرين. 
ـار  ـ ــون دينـ 150 مليـ ــدار  ــة اإلصـ ــغ قيمـ وتبلـ
بحريني لفترة استحقاق 5 سنوات تبدأ في 5 
أغسطس 2021 إلى 5 أغسطس 2024. ويبلغ 
سعر الفائدة لهذه السندات 3.20 %. علًما أنه 

قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 145 %.

ـن  ـ ـرف البحريـ ـ ـن مصـ ـ ـ ـة أخرى،أعل ـ ـن جهـ ـ مـ
المركزي،أمس،  أنه تمت تغطية اإلصدار رقم 
ISIN BH0002804407( 192( مـــن صكـــوك 
التأجير اإلســـامية الحكومية قصيرة األجل. 
وتبلـــغ قيمة اإلصـــدار 26 مليون دينـــار لفترة 
اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ 5 أغســـطس 2021 
إلـــى 3 فبرايـــر 2022. ويبلـــغ العائـــد المتوقـــع 
لهـــا 1.51 % مقارنـــة بســـعر العائـــد 1.59 % 
لإلصدار الســـابق بتاريخ 8 يوليو 2021، علما 

أنه تمت تغطية اإلصدار بنسبة 491 %.

المنامة - المصرف المركزي

واشنطن - وكاالت

الذهب يتراجع بسبب 
بيانات الوظائف األميركية

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــــذهــــب أمـــس 
ــثــاثــاء لتتحرك فــي نــطــاق ضيق،  ال
ــع تـــجـــدد االهـــتـــمـــام حــول  وذلـــــك مـ
للوظائف األميركية  بيانات مهمة 
والــمــقــرر أن تــصــدر فــي وقــت الحق 

من األسبوع.
وهـــبـــط الــــذهــــب فــــي الـــمـــعـــامـــات 
الفورية 0.1 % إلى 1810.92 دوالر 
لألوقية )األونصة(، كما نزلت العقود 
األميركية اآلجلة للذهب 0.5 % إلى 

1813.70 دوالر.
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150
دينار ون  ي ل م

التكافـــل  شـــركة  إدارة  مجلـــس  مـــد  ت ع ا
الدوليـــة نتائـــج الشـــركة الماليـــة للفتـــرة 
بلـــغ  إذ   ،2021 يونيـــو  فـــي 30  منتهيـــة  ل ا
صافـــي الربـــح العائـــد لمســـاهمي الشـــركة 
األم 226 ألف دينار للثاثة أشـــهر المنتهية 
فـــي 30 يونيـــو 2021 مقارنة بصافي ربح 
قـــدره 129 ألـــف دينـــار لنفـــس الفتـــرة من 
العام الســـابق بزيادة نســـبتها 75 %. وبلغ 
العائـــد علـــى الســـهم 2.66 فلســـا مقارنـــة 
بــــ 1.52 فلـــس للســـهم لنفـــس الفتـــرة مـــن 
العام الســـابق. وبلغ الدخل الشـــامل العائد 
لمســـاهمي الشركة األم لفترة الثاثة أشهر 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021، 253 ألف 
دينار مقارنة بدخل شـــامل قدره 275 ألف 
دينار لنفس الفترة من العام السابق وذلك 

بانخفاض نسبته 8 %. 
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 289 ألف دينار 
فـــي الربع الثاني 2021 مقارنة بـ 203 ألف 
دينار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة 
زيـــادة قدرهـــا 42 %؛ نظـــًرا لتحســـن أداء 
صندوق التكافل العـــام، الذي حقق فائًضا 
قـــدره 131 ألـــف دينـــار، مقارنـــة بفائـــض 
قدره 82 ألف دينار لنفس الفترة من العام 
الســـابق، كمـــا حقق صنـــدوق المســـاهمين 
ربًحا قدره 226 ألف دينار في الربع الثاني 

2021 مقارنـــة بربـــح قـــدره 129 
ألـــف دينـــار لنفـــس الفترة من 
العام السابق. وحقق صندوق 
التكافـــل العائلي عجـــًزا قدره 

68 ألف دينار فـــي الربع الثاني 
2021 مقارنـــة بعجـــز قـــدره 8 آالف 
دينار لنفس الفترة من العام السابق. 

وحققت الشركة إجمالي اشتراكات بلغت 
5.414 مليـــون دينـــار خـــال الربـــع الثاني 
2021 مقارنة بـ 5.727 مليون دينار لنفس 
الفترة من العام الســـابق بنســـبة انخفاض 

قدرها 6 %. 
أما بالنســـبة لنتائج الستة أشـــهر المنتهية 
فـــي 30 يونيـــو 2021، فقـــد بلـــغ صافـــي 
الربـــح العائد على مســـاهمي الشـــركة األم 
482 ألف دينـــار مقارنًة بصافي ربح قدره 
360 ألف دينـــار في نفس الفترة من العام 
الســـابق بنســـبة زيادة قدرهـــا 34 %. وبلغ 
العائد للســـهم 5.67 فلســـا مقارنـــة بـ 4.23 
فلـــس للســـهم لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
الســـابق. كما بلغ الدخل الشامل العائد إلى 
مســـاهمي الشـــركة األم لفترة الستة أشهر 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021، 529 ألف 
دينار مقارنة بدخل شـــامل قدره 256 ألف 
دينار لنفس الفترة من العام السابق وذلك 

بنسبة زيادة بلغت 107 %. 
وبلـــغ إجمالـــي أربـــاح الشـــركة 746 ألـــف 

دينار للستة أشـــهر المنتهية في 30 يونيو 
2021 مقارنـــة بإجمالـــي ربـــح قـــدره 553 
ألف دينار لنفس الفترة من العام الســـابق، 
بنســـبة زيـــادة قدرهـــا 35 % وذلـــك ناتـــج 
عن تحســـن أداء صنـــدوق التكافـــل العام 
الـــذي حقـــق فائًضا قـــدره 329 ألـــف دينار 
في الفترة مقارنـــة بفائض قدره 239 ألف 
دينـــار في نفـــس الفترة من العام الســـابق 
بنســـبة نمـــو قدرهـــا 38 %، إضافـــة إلـــى 
تحســـن أداء صنـــدوق المســـاهمين حيث 
حقـــق ربًحا قدره 482 ألف دينار في فترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، 
مقارنـــة بربح قدره 360 ألـــف دينار لنفس 
الفتـــرة مـــن العام الســـابق. حقـــق صندوق 
التكافـــل العائلي عجًزا قدره 65 ألف دينار 
فـــي الفتـــرة الجاريـــة، مقارنـــة بعجز قدره 
46 ألف دينار خال نفس الفترة من العام 

السابق. 
وبلغـــت إجمالـــي االشـــتراكات التأمينيـــة 
الفتـــرة  خـــال  دينـــار  ن  و ـ ـ ـ ي ل م  1 4 . 9 5 4

المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021 
13.801 مليـــون  ــ  ـ ـة بـ ـ مقارنـ
دينـــار لنفس الفترة من العام 
 8 بتها  ـ ـ ادة نسـ ـ ـ ابق بزيـ ـ ـ السـ
% وبلغـــت صافـــي االشـــتراكات 
المكتســـبة 8.740 مليـــون دينـــار خـــال 
 2021 الفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 
مقارنة بــــ 8.255 مليون دينار خال نفس 
الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق بنســـبة زيـــادة 
قدرهـــا 6 %. وبلغـــت صافـــي المطالبـــات 
المتكبـــدة 5.857 مليون دينـــار في الفترة 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021 مقارنـــة بـ 
5.936 مليون دينار لنفس الفترة من العام 

السابق بانخفاض قدره 1 %. 

 11.26 مليون دينار حقوق الملكية 

للمساهمين 

العائـــد  الملكيـــة  حقـــوق  ع  و ـ ـ ـ م ج م غ  ـ ـ ـ ل ب
لمســـاهمي الشـــركة األم 11.262 مليـــون 
دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 
مقارنـــًة بــــ 11.164 مليـــون دينـــار في 31 

ديسمبر 2020 بزيادة نسبتها 1 %. 
وبلـــغ إجمالـــي أصـــول الشـــركة 46,578 
مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 
2021 مقارنة بــــ 41,240 مليون دينار في 
نهايـــة العـــام الســـابق 31 ديســـمبر 2020، 

بزيادة نسبتها 13 %. 
وعلى ضوء النتائج التي حققتها الشـــركة 
خـــال فتـــرة الثاثـــة أشـــهر المنتهيـــة في 
31 مـــارس 2021، قـــال رئيـــس مجلـــس 
إدارة الشـــركة، جمـــال علـــي الهزيـــم: إن 
النتائج التي تحققت هي نتاج السياسات 
االكتتابيـــة واالســـتثمارية الحكيمـــة التي 
انتهجتها الشركة، إذ تمكنا من التعامل مع 
الظروف االســـتثنائية التي أثرت في أداء 
أسواق المال العالمية، موضًحا أن الشركة 
قد رفعت من احتياطياتها الفنية وعززت 
مخصصاتهـــا االســـتثمارية لتحقيـــق أداء 

مستقر على المدى الطويل. 
مـــن جانبـــه، أوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي 
ــج  ـاري أن النتائـ ـ ـام األنصـ ـ ـركة عصـ ـ للشـ
المالية التي تحققت تعكس أداء الشـــركة 
ات  ـ ـ ـ عي تدا ن  ـ ـ ـ م م  ـ ـ رغـ ل ا ى  ـ ـ ـ عل تقر  ـ ـ مسـ ل ا
ــركة قامـــت  ــاف أن الشـ ــة. وأضـ الجائحـ
بتطوير قنوات البيع اإللكترونية لتســـهيل 

إتمـــام اإلجـــراءات لألفـــراد خـــال جائحة 
كورونـــا )COVID 19(، كمـــا تـــم تحديـــث 
تطبيق الشـــركة الخاص بالتأمين ليتواءم 
مع متطلبـــات المرحلة القادمة خاصة بعد 
أن تم اســـتحداث اآللية الجديدة للتعامل 
مـــع حـــوادث المـــرور البســـيطة والتـــي تم 
اعتمادهـــا أخيـــًرا، وفق توجيهـــات اإلدارة 
العامـــة للمرور، الذي من شـــأنه أن يســـرع 
في إتمـــام المعامات الخاصـــة بالحوادث 

البسيطة. 
يذكـــر أن األرقـــام الخاصـــة بفتـــرة الثاثة 
أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو مـــن العام 
الماضي 2020 المبينة أعاه غير مراجعة، 
ــاء مصـــرف البحريـــن  ــا إلعفـ وذلـــك وفًقـ
المركـــزي للشـــركات المســـاهمة العامة من 
إعداد ونشـــر النتائج المالية ربع الســـنوية 
المراجعـــة للربـــع األول مـــن العـــام 2020 
وذلـــك للتخفيـــف مـــن تداعيـــات جائحـــة 

كورونا.

المنامة - شركة التكافل الدولية

أرباح “التكافل الدولية”  لألشهر الستة المنتهية 30 يونيو
بنسبة زيادة قدرها 35 % نتيجة لتحسن أداء “الصندوق العام”

746
ألــــف ديــنــار

عصام األنصاري جمال الهزيم

“مواقف السيارات” تعلن عن نتائجها المالية للستة أشهر 2021
لمواقـــف  البحريـــن  شـــركة  ت  ـ ـ ـ ن ل ع أ
الســـيارات عـــن نتائجهـــا المالية لفترة 
الســـتة أشـــهر المنتهية فـــي 30 يونيو 
ــت الشـــركة فـــي  2021، حيـــث حققـ
الربـــع الثاني صافـــي أرباح بلغت 170 
ألـــف دينـــار ، مقارنة بــــ 285 ألف دينار 
للفترة المنتهيـــة في 30 يونيو 2020، 
بإنخفـــاض قـــدره %41. وبلـــغ العائـــد 
األساســـي والمخفـــض علـــى الســـهم 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 1.55 
فلس، مقابل 2.61 فلس لنفس الفترة 

من العام الماضي. 
بلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل للربـــع 
الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 71 ألـــف 
دينـــار ، منخفضًا بنســـبة 74 % مقابل 
276 ألف دينـــار للربع الثاني من العام 
ــرادات  ــق باإليـ ـا يتعلـ ـ ــي. فيمـ الماضـ
التشغيلية، فقد حققت الشركة خال 

الربـــع الثانـــي مـــن العام الحالـــي مبلغًا 
وقـــدره 444 ألـــف دينـــار ، مقارنـــة بــــ 
355 ألف دينـــار للفترة ذاتها من العام 

الماضي، في زيادة تقدر بـ 25 %. 
وأما بالنســـبة للنتائج المالية للشـــركة 
لفترة الســـتة أشـــهر المنتهيـــة في 30 
يونيـــو 2021، فقـــد حققـــت الشـــركة 
صافـــي ربـــح بلـــغ 368 ألـــف دينـــار ، 
مقابـــل 423 ألـــف دينار  لـــذات الفترة 
من العـــام 2020، أي بنســـبة إنخفاض 
قدرهـــا 13 %، ويعزى ذلك للتحديات 
التـــي فرضتهـــا جائحـــة كوفيـــد - 19 
والتدابيـــر اإلحترازية لتطبيق التباعد 
اإلجتماعي، األمر الذي أدى إلنخفاض 
ــية  ــات األساسـ ــى الخدمـ الطلـــب علـ
ي  ـ ـ ـ س ا س أل ا د  ـ ـ ـ ئ ا ع ل ا غ  ـ ـ ـ ل ب  . ة ك ر ـ ـ ـ ش ل ل
والمخفـــض علـــى الســـهم 3.37 فلـــس 
مقابـــل 3.87 فلـــس لنفـــس الفترة من 

العـــام الماضي. شـــهد إجمالـــي الدخل 
الشـــامل إنخفاضـــًا بنســـبة قدرهـــا 27 
%، حيـــث بلغ 215 ألف دينار بحريني 
مقارنـــة بـ 294 ألـــف دينار للفترة ذاتها 
من العام الماضي. كما حققت الشركة 
زيادة في اإليرادات التشغيلية بنسبة 
قدرهـــا 7 %، حيـــث بلغـــت 881 ألـــف 
دينـــار مقارنة بــــ 823 ألف دينار لنفس 

الفترة 2020. 
ــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة  وقـ
البحريـــن لمواقـــف الســـيارات، أميـــن 

العريـــض “أثبتـــت الشـــركة صابتهـــا 
ومرونتهـــا فـــي مواجهـــة التحديـــات 
التـــي فرضهـــا مناخ الجائحة. تماشـــيًا 
مع اإلســـتراتيجية الخمســـية للشركة 
التـــي تتمحـــور حـــول تبنـــي أحـــدث 
الحلول التكنولوجية، ستشـــهد الفترة 
القادمة توسعًا في عملياتنا ومواقعنا 

حيـــث نعمل على التعـــاون مع القطاع 
العـــام والخـــاص لنقل تجربـــة العماء 

لمستويات جديدة”. 
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة البحريـــن لمواقف الســـيارات،  
طـــارق الجـــودر ”بالرغـــم مـــن تواصل 
التأثيـــرات الســـلبية علـــى اإلقتصـــاد 

العالمي بسبب الجائحة إال أن الشركة 
تمكنـــت مـــن تحقيـــق نتائـــج إيجابية 
خـــال الربـــع الثانـــي مـــن هـــذا العـــام، 
ونأمـــل مـــع تحســـن الظـــروف خـــال 
األشـــهر القادمة أن نمضـــي في تنفيذ 
خطـــة العمـــل بوتيـــرة أقـــوى وطـــرح 
مبـــادرات جديـــدة نهـــدف مـــن خالها 
ك  ـ ـ ـ ل وكذ ا  ـ ـ ـ ن ل ا عم أ ة  ـ ـ محفظـ ع  ـ ـ ـ ي و ن ت ل

خدماتنا المصاحبة”.  
وبلغ مجموع حقوق الملكية للشـــركة 
19.3 مليـــون دينـــار، منخفضًا بنســـبة 
2 %، حيـــث بلـــغ 19.7 مليـــون دينـــار 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 
أمـــا فيما يتعلق بأصول الشـــركة، فقد 
بلغـــت 19.9 مليـــون دينـــار ، مقارنة بـ 
20.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020، في إنخفاض قدره 

.1%

المنامة - البحرين لمواقف السيارات

أمين العريض

الشركة تحقق  
170 ألف دينار 
أرباحا في الربع 

الثاني

 طارق الجودر
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنــت ديــار المحــرق الشــركة الرائــدة في قطاع التطوير العقــاري بمملكة البحرين، عن اســتكمال حوالــي 30 % من المرحلة 
األولى لمشــروع النســيم، الذي يقع في قلب ديار المحرق على الواجهة البحرية شــمال وســط الجزيرة الجنوبية، ويمتد على 
مســاحة 328,000 متــر مربــع، بإطاللــة بحرية وعلى القنوات المائية الخارجية والداخليــة بطول 5 كيلومتر. ومن المتوقع أن 
تكتمــل المرحلــة األولــى، المؤلفــة مــن 73 فيال شــاملة األعمــال البحرية والبنية التحتيــة التابعة لها في الربــع الثاني من العام 

.2022

وتتضمن المرحلة األولى تشييد وبناء 
الرئيسية  الــقــنــاة  الــمــطــلــة عــلــى  لــفــلــل  ا
السباحة  برك  حيث تم وضع أساسات 
الــفــلــل. كــمــا تم  ــدء أعــمــال تشييد  ــ وب
اســتــكــمــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــثــانــويــة 
51 % والـــتـــي تــشــمــل أعــمــال  ــنــســبــة  ب
الشوارع  إنــارة  الطرق وتركيب  رصف 
وشـــبـــكـــات الـــصـــرف الــصــحــي ومــيــاه 
األمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي 
وشــبــكــات الـــري وشــبــكــات االتــصــاالت 
والمحطات الكهربائية الفرعية. وحتى 
ــت األعـــمـــال البحرية  ل ــ ــم ت ــ ــة، اك ــظ ــح ل ــ ال
ــي تضمنت أعمال  ــت 55 %، وال بنسبة 
ــع األســـاســـات،  ــ ــوات، ووضـ ــنـ ــقـ حــفــر الـ
وبناء الشرفات الخارجية، والجدران 
الساندة، وأقفال البوابات، ومحطات 

الضخ. 
وبهذه المناسبة، صّرح الرئيس التنفيذي 
العمادي  أحــمــد  الــمــحــرق  ــار  ديـ لشركة 
“نــحــن مـــســـرورون بــوتــيــرة الــعــمــل في 
ــذي يسير بحسب  مشروع النسيم وال
الــجــدول الزمني الــمــحــدد، كما نتطلع 

ــعــمــل فــي جميع مــراحــل  الســتــكــمــال ال
المشروع في أسرع وقت ممكن. ونحن 
المطلق بتطبيق  لتزامنا  ا دد على  ــ ش ــ ن
ــى مــعــايــيــر الـــجـــودة، ونــؤكــد على  أعــل
اهتمامنا الدائم بأدق التفاصيل المعنية 
بأعمال البناء والتشييد، وسعينا الجاد 
لاللتزام باإلطار الزمني الموضوع مما 
ــن شأنه أن ينعكس باإليجاب ليس  م
ــل على  ــمــحــرق فحسب، ب على ديـــار ال
ــحــريــن في  ــب ــة مملكة ال ــان ــك ــمــعــة وم ُس

القطاع العقاري بين دول المنطقة”.
ويتكون مشروع النسيم من منطقتين: 
ــر مــســّور. وتعتبر  ــّور وغــي ــس مجتمع م
المنطقة األولـــى مــن أول المجتمعات 
ــمــســّورة فــي “ديـــار الــمــحــرق” KK إذ  ال
300 فيال مطلة على  ر مــن  ــ ث ــ تضم أك
1000 شقة  القناة المائية، وأكثر من 
ــة بين المجتمع المسّور  ــوزع سكنية م
وغير المسّور في مباٍن ذات تصاميم 
فـــريـــدة ومـــــــزودة بـــأحـــدث الــمــرافــق 
ا المجمع الغير مسّور،  ــ والخدمات. أم
ــرى في مباني  فيضم شقق سكنية أخ

ذات تصاميم باهرة وتحاذيها واجهة 
 10,000 تسوق بحرية تبلغ مساحتها 
متر يضم مرافق بيع بالتجزئة والترفيه 
واالستجمام ومساحة مالئمة للمشاة 

ومرسى يسع 100 قارب.
وتتنوع خيارات المشروع بين 4 أنواع 
من الفلل، هي: “صباح النسايم” وتبلغ 
مساحة البناء 384 متر مربع، و”ضحى 
النسايم” وتبلغ مساحة البناء 379 متر 
مربع، و”أصيل النسايم” وتبلغ مساحة 
342 متر مربع، و”ليل النسايم”  البناء 
مربع،  متر   305 ء  ا ن ب ل ا لغ مساحة  وتب
ــكــل مــنــهــا خــصــائــص تــمــتــاز بــهــا من  ول
حيث التصميم منها على سبيل المثال 
ر: منفذ مباشر على قنوات  ــ ــص ــح ال ال
ــوارب خـــاص في  ــ ــيــة، ورصـــيـــف قـ مــائ
القناة الخارجية، ومسبح خاص عالوة 
على تكييف مركزي مجزء، وحمامات 
وأدوات حمام صحية، ومطبخ رئيسي 
ــي مــجــهــزيــن بــالــكــامــل،  ــارجـ وآخـــــر خـ
وطــاولــة إعــــداد الــطــعــام تــضــم ثالجة 

مدمجة ومصعدا يضاف عند الطلب.

تتضمن 73 فيال شاملة األعمال البحرية والبنية التحتية
“ديار المحرق”: استكمال 30 % من المرحلة األولى لـ “النسيم”

ــنـــت شـــركـــة تـــويـــوتـــا مـــوتـــور  ــلـ أعـ
كوربوريشن، فــي إطــار الترتيبات 
 2020 لـــدورة األلــعــاب البارالمبية 
المنعقدة لهذا العام في طوكيو، عن 
إطــالق حملتها “ابـــدأ المستحيل”، 
ــضــوء على  وهــي مــبــادرة تسلط ال
ــزام الشركة بمبدأ إتاحة حرية  ــت ال

التنقل للجميع. 
ـــدأ المستحيل”  ادرة “اب بــ تعكس مــ
ــا الــــراســــخ بــدعــم  ــوتـ ــويـ الــــتــــزام تـ
المجتمع الشامل والمستدام الذي 
يتاح فيه لكل فرد فرصة تحدي ما 
قد يبدو له مستحيل التحقيق. كما 
تجسد المبادرة رسالة تويوتا في 
إيجاد مجتمع خاٍل من المعوقات، 
وكـــذلـــك فـــي تــعــزيــز قــيــم الــشــركــة 
األساسية المتمثلة في اإلنسانية، 
ــيــل الصعوبات  ــذل ــعــمــل الــجــاد وت ال

وعدم االستسالم لها. 
ا البحرين التابعة  ــ وت ــ ــوي ــت ت ن ــ ل ــ وأع
لشركة إبراهيم خليل كانو شراكتها 
لبحرينية  ا مبية  ل را ا ب ل ا لجنة  ل ا ع  مــ
ــدعــم الــالعــبــيــن الــبــحــريــنــيــيــن من  ل
ــمــة خــصــوصــا الالعبين  ــعــزي ذوي ال
الــمــشــاركــيــن فـــي دورة األلـــعـــاب 

البارالمبية لهذ العام. 
ــي مؤتمر صحافي، التقى عضو  ف
ــدب لشركة  ــت ن ــ ــم ــس اإلدارة ال مــجــل
ــو، طـــالل فــؤاد  إبــراهــيــم خليل كــان
كانو مع رئيس اللجنة البارالمبية 
البحرينية، الشيخ محمد بن دعيج 
آل خليفة لإلعالن الرسمي عن هذه 
الشراكة وتحديد أسماء الالعبين 

المشاركين في الدورة. 
خــــالل االجـــتـــمـــاع، ســلــط الــشــيــخ 
ــى أهــمــيــة دور  ــوء عــل ــضـ مــحــمــد الـ
ــي الـــتـــرويـــج  ــاص فــ ــخــ ــ ــاع ال ــطـ ــقـ الـ
للرياضة المحلية ودعــم الالعبين 
ــزام  ت ــ البحرينيين، وكــذلــك على ال

تويوتا بدعم العبي ذوي العزيمة، 
قــائــالً “نــعــتــز بــشــراكــتــنــا مــع شركة 
ــتــي تعتبر  ــو ال ــان ــم خــلــيــل ك ــراهــي إب
ــم الشركات العائلية في  إحــدى أه
ا نعتز بشراكتنا مع  ــ م ــ ــن، ك ري ــ ــح ب ــ ال
ــدة في  تويوتا التي تعد عالمة رائ

قطاع السيارات العالمي. 
الشـــك أن الــتــزام الــقــطــاع الــخــاص 
بــدعــم وتــعــزيــز الــقــطــاع الــريــاضــي 
في البحرين يأتي تماشيا مع رؤية 
القيادة الرشيدة والدعم المتواصل 
ــلـــك لــأعــمــال  ــمــمــثــل جـــاللـــة الـــمـ ل
ــاب رئيس  ــشــب الخيرية وشـــؤون ال
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ــن حــمــد آل  ــشــيــخ نـــاصـــر بـ ســمــو ال
ــائــب األول  ــن خليفة، وإرشـــــادات ال

لــى للشباب  ــس المجلس األعــ ــي رئ ــ ل
والـــريـــاضـــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
ــد بن  ال ــ ــشــيــخ خ ــو ال البحرينية ســم

حمد آل خليفة.
ــهــذه الــمــنــاســبــة،  فـــي تــصــريــح لـــه ب
ــالل فــــــؤاد كـــانـــو:  ــ ــال الـــســـيـــد طـ ــ قـ
ــز بــالــمــســاهــمــة بـــدعـــم فــريــق  ــعــت “ن
بحريني استثنائي من الرياضيين 
ــى جوائز،  المحترفين الحائزين ع
ــي ذوي العزيمة،  ب ــ ــن ضمنهم الع م
ــات على  ــشــراك وتعمل مثل هــذه ال
ــراد المجتمع على  إلهام وتحفيز أف
بــذل الهمة والتغلب على مختلف 
ــتــي تــقــف فـــي وجــه  الــصــعــوبــات ال

تحقيق أحالمهم.”

دعم الالعبين البحرينيين المشــاركين فــي األلعاب البارالمبية
“إبراهيم كانو” تطلق مبادرة تويوتا “ابدأ المستحيل”

منزلــه تمويــل  مــن  األولــى  لســنة  ا ط  ا ـ ـ س ق أ ة  ـ ـ ي ط غ ت

“بيتك”: حزام سعيد يفوز بالجائزة النقدية الثانية

ــكــويــتــي  أعـــلـــن بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل ال
-الــبــحــريــن “بــيــتــك”، عــن فــوز حــزام 
أحمد سعيد بالجائزة الثانية التي 
ــقـــدي يغطي  ــغ نـ ــل ــع مــب ــدفـ تــتــمــثــل بـ
أقساط السنة األولــى من التمويل 
ــز، ويــعــد  ــ ــائ ــ ــف ــ ــنـــزل ال ــمـ الـــســـكـــنـــي لـ
ــثــانــي ضمن الحملة  ــز ال ــفــائ ــك ال ــذل ب
الترويجية التي طرحها البنك “أول 
ــتــي تستهدف  ــا”، وال سنة مــن عــنــدن
ــيــن بــشــراء وتملك  ــراغــب ــعــمــالء ال ال
منزل أحالمهم ضمن برنامج “مزايا” 
ــتــابــع لـــوزارة  للسكن االجــتــمــاعــي ال

اإلسكان.
ــيــس  ــبـــة، قـــــال رئ ــنـــاسـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــخــدمــات المصرفية لــأفــراد في  ال
بيت التمويل الكويتي – البحرين، 
حـــامـــد مــشــعــل “إنـــــه لــمــن دواعــــي 
سرورنا أن نتقدم بأصدق التهاني 
لحزام أحمد سعيد بمناسبة فوزه 
بــالــجــائــزة الــنــقــديــة الــثــانــيــة، والــتــي 
تساوي قيمة تكاليف أقساط سنة 

كاملة من التمويل السكني، وذلك 
ــة الــتــرويــجــيــة “أول  ــل ــحــم ضــمــن ال
سنة من عندنا”، التي تعكس مدى 
التزامنا بتلبية احتياجات عمالئنا 
التمويلية، وسعينا الدائم لتسهيل 
وتيسير عملية شراء بيت أحالمهم. 
وبينما نحن على وشك االنتهاء من 
حملة “أول سنة من عندنا” واإلعالن 

عــن الــفــائــز الــثــالــث واألخـــيـــر، نحث 
ــرام على متابعة  ــك جميع عمالئنا ال
عروضنا المميزة وحمالتنا القادمة”.

ومن جانبه، قال الفائز حزام سعيد 
عــادتــي بهذا  “ال يمكنني وصـــف ســ
الفوز، وأحمد هللا عز وجل على هذا 
ــي تخفيف  ــوز، حيث سيسهم ف ــف ال
ــســاط الشهرية لتمويلي  ــاء األق أعــب
السكني، وأعتقد أن هذه الفرصة قد 
جــاءت فعال فــي الــوقــت المناسب. 
كما أوجــه شكري وجــزيــل امتناني 
لبيت التمويل الكويتي – البحرين 
وجميع منتسبيه على هذه الحملة 
االستثنائية، لما لها من دور فاعل في 

تيسير حياة الكثيرين وتخفيف 
أعبائهم المادية، وأشجع جميع 
الراغبين في تملك منزل ضمن 
برنامج مزايا للسكن االجتماعي 
قــدم بطلب للحصول  تــ ــ ل ا ــى  ل ــ ع
على التمويل العقاري من بيت 
ــتــمــويــل الــكــويــتــي-الــبــحــريــن  ال

وذلـــك لــالســتــفــادة مــن اإلجــــراءات 
الميسرة وفرص الفوز القيمة”.

وتتميز الحلول التمويلية العقارية 
ــي بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي –  فــ
ــع أحـــكـــام  الـــبـــحـــريـــن بــتــوافــقــهــا مــ

الشريعة اإلسالمية. 
ــاً  ــروضـ ــك يـــقـــدم عـ ــنـ ــبـ يـــذكـــر أن الـ

خاصة للعمالء الراغبين في تملك 
المنازل ضمن برنامج مزايا للسكن 
االجـــتـــمـــاعـــي، حـــيـــث تـــوفـــر هـــذه 
ــمــويــالً بسعر يصل إلى  الــعــروض ت
120,000 دينار، وبأسعار تنافسية، 
 30 وفترة ســداد مرنة تصل حتى 
عـــاًمـــا، وذلــــك دون احــتــســاب أيــة 
رسوم إداريــة، باإلضافة إلى توفير 

ــة إضــافــيــة للعمالء  ــي مـــزايـــا مــجــان
كالتأمين ضد الحريق خــالل فترة 
الــتــمــويــل، وإمــكــان الــحــصــول على 
تــمــويــل إضـــافـــي بــمــبــلــغ يــصــل إلــى 
ــث الــمــنــزل،  ــي ــأث ــت 10,000 ديـــنـــار ل
ويأتي ذلك بالتعاون مع عدة متاجر 
مــخــتــصــة بــبــيــع األثـــــاث واألجـــهـــزة 

المنزلية.
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حامد مشعل

إطالق الكيان االستثماري الجديد “زين فينتشرز”
ــات الــنــاشــئــة ــ ــرك ــ ــش ــ ــرص أعــــمــــال ال ــ ــ ــل ف ــ ــض ــ الـــمـــجـــمـــوعـــة تـــبـــحـــث عــــن أف

أعلنت مجموعة زين عن إطالق كيان استثماري جديد “زين فينتشرز”، وهو الكيان المسؤول عن إدارة 
المحفظــة االســتثمارية للمجموعــة، وســيكون مســؤوال عن البحث عــن أفضل الفرص االســتثمارية في 
أعمال الشركات الناشئة، رأس المال المغامر، التكنولوجيا المالية “فينتيك”، والفرص التكنولوجية، مع 

التركيز على االبتكارات الرقمية سريعة النمو.

أنها نجحت أخيرا في إغالق  المجموعة  وكشفت 
ــات اســتــثــمــاريــة، بتوقيع مــذكــرة تــفــاهــم مع  ق ــ ف ــ ص
Pipe )متخصصة في التكنولوجيا المالية(،  شركة 
Swvl )مــتــخــصــصــة فـــي خـــدمـــات النقل  وشـــركـــة 
ــدعــم نــمــو أعــمــالــهــمــا في  ــتــشــاركــي( ل الــجــمــاعــي ال

األسواق اإلقليمية والدولية.
وأوضــحــت زيــن الشركة الــرائــدة فــي االبــتــكــارات 
Pipe متخصصة في مجاالت  الرقمية أن شركة 
التكنولوجيا المالية سريعة النمو، مقرها ميامي 
بالواليات المتحدة، وهــي أول منصة تــداول في 
العالم لإليرادات التكرارية، ومؤخرا شهدت قيمة 
2 مليار دوالر في  ــى نحو  هــذه الشركة ارتفاعا إل

غضون أقل من عام منذ إطالقها في يونيو 2020، 
مما جعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا 

المالية وصواًل إلى هذا التقييم في التاريخ.
ــت  ــمــجــمــوعــة أن شــركــة “Swvl” أحــدث ــت ال ــن ــي وب
ــوق النقل الجماعي التشاركي  نقلة نوعية في س
1 تريليون دوالر،  العالمي، إذ تبلغ قيمته الحالية 
حيث تساعد حلول التنقل المملوكة لهذه الشركة 
ــات( فـــي معالجة  ــي ــن ــق ــت ــة بـــأحـــدث ال ــومـ ــدعـ ــمـ )والـ
تحديات العرض والطلب المتعلقة بالنقل الجماعي 
فــي األســـواق الناشئة المعقدة، كما ســاعــدت في 
تمكين المجتمعات المحرومة بشكل كبير من خالل 
توفير حلول نقل موثوقة ومالئمة وآمنة وبأسعار 

10 مــدن في  ــي  معقولة، وحاليا تعمل الشركة ف
أســواق: اإلمــارات، السعودية، األردن، مصر، كينيا 

وباكستان.
ائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة والــرئــيــس  ـ ـال نـ ـ ـ وقـ
الخرافي  ناصر  بــدر  زيــن  فــي مجموعة  تنفيذي  ل ا
ــرى في  ــس )زيـــن فينتشرز( خــطــوة أخـ ــي ــأس “إن ت
استراتيجيتنا التشغيلية )Sight4(، التي تستهدف 

تــحــول الــمــجــمــوعــة إلـــى مــشــغــل خـــدمـــات رقــمــي 
متكامل”.

لدينا رصيد هائل من  ــَوَن  ــّك “َت الخرافي  وأوضـــح 
ــجــاحــات فــي مــســارنــا االســتــثــمــاري الممتد في  ــن ال
السنوات األخيرة في كيانات رأس المال المشترك، 
ــد أظــهــرت هــذه الخطوة  والــشــركــات الــنــاشــئــة، وق
قــدرات هائلة في ما يتعلق بتعزيز إيراداتنا في 
قطاعات النمو الجديدة، لذا رأينا أن نؤسس كيانا 
جديدا ُيضفي طابعا رسميا على هذه االستثمارات، 

إذ نتوقع أن تساعدنا هذه الخطوة في خلق قيمة 
حقيقية لمساهمينا”.

التنفيذي لالستثمار  رئــيــس  ــ ل ا ال  ـ قـ ن ناحيته  ـ ومـ
والتحول الرقمي في مجموعة زيــن، مالك حمود 
“إن شركة Pipe من الشركات الناشئة التي أعادت 
التكنولوجيا  ة بتطوير  اصــ خــ ــ ل ا د  واعــ ــ ق ــ ل ا صياغة 
المالية )فينتيك(، لذا نتوقع أن يدعم جهد العديد 
من أصحاب رؤوس األمــوال المغامرة، وشركات 
االستثمار خطط أعمال هذه الشركة، وهو الجهد 
الذي شاركت فيه مجموعة زين في أحدث جولة 

تمويل”.
لديها   Pipe أن شــركــة  نعتقد   “ حــمــود  اف  ـ ـ ـ وأضـ  
اســتــراتــيــجــيــة أعـــمـــال طــمــوحــة ســتــعــزز مـــن نمو 
ــا، لـــذا نتطلع إلـــى الــمــشــاركــة فــي توسع  ــهـ ــراداتـ إيـ
أعمالها المستمر، وإضافة المزيد من العمالء إلى 

منصتها المتطورة”.

مجموعة زين توقع 
مذكرة تفاهم مع 

 ”Swvl“و ”Pipe“ شركة

أحمد العمادي
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اكتشاف نبات ينتج وقوًدا للطائرات النفاثة
اكتشف فريق بحثي من قسم علم الغذاء والهندسة الزراعية 
والحيوية في جامعة أوهايو األميركية نباتا يتميز بخصائص 
مناسبة إلنتاج وقود متجدد للطائرات النفاثة. ووفقا لصحيفة 
“ســتادي فايندس” العلمية، فإن نبات “البينيكريس”، يمكن أن 
يكــون مصــدرا الســتخراج وقــود صديــق للبيئــة أقــل إطالقــا 
لعناصــر ملوثــة، مقارنــة مــع األعشــاب الزراعيــة الشــائعة فــي 
صنــع وقــود الطائــرات. ونقلــت الصحيفة عن موقــع الجامعة، 
زراعتهــا  عنــد  “البينيكريــس”  نبتــة  اكتشــفوا  الباحثيــن  بــأن 
كمحصــول، إذ الحظــوا أنهــا تتطلــب كميــة أقــل مــن الســماد 
والمبيــدات الحشــرية، مقارنــة مــع النباتــات األخــرى الشــائع 
النفاثــة. وقــال  اســتخدامها لصنــع وقــود متجــدد للطائــرات 
الباحــث الرئيــس في الدراســة أجاي شــاه “الحد مــن انبعاثات 
يتطلــب  الجــوي  الســفر  جــّراء  الحــراري  االحتبــاس  غــازات 
تغييــرا جوهريــا فــي كيفيــة إنتاجنــا للوقــود ومــن أيــن يأتــي 
هــذا الوقــود، ومــا وجدناه هو أن نبــات البينيكريس قد يصنع 
وقــودا بديــال جيــدا جدا، خصوصــا عندما تفكر فــي التكاليف 
البيئيــة إلنتاجــه”. ولتحديــد مقــدار الطاقــة اإلجمالــي الــذي 
سيستهلك إلنتاج وقود الطائرات من بذور نبات البينيكريس، 
ومقارنتهــا مع أنظمــة الطاقة المعروفة إلنتاج الوقود الحيوي 
نمــاذج  الباحثــون  أنشــأ  األخــرى،  الزراعيــة  المحاصيــل  مــن 

حاســوبية لتكاليف اســتخدام األســمدة والمبيدات واستهالك 
الميــاه والطاقــة المطلوبــة لجمــع ونقل بــذور البينيكريس من 
المزرعــة إلــى معمــل تكرير حيــوي ومعالجتها فــي وقود قابل 
لالســتخدام. وأظهرت النتائج أن نبات البينيكريس يســتهلك 
حوالــي نصــف الطاقــة إلنتاج وقــود الطائــرات النفاثــة، إذا ما 
قورنــت مــع إنتــاج وقــود طائــرات نفاثة مــن نبــات الكانوال أو 
عبــاد الشــمس، وهمــا محاصيــل أخــرى محتملــة إلنتــاج وقود 
حيوي. وأضاف شاه “يمكن أن تكون نبتة البينيكريس وقوًدا 
بديــاًل وجذاًبــا للطائــرات، بســبب موســم زراعتهــا، إذ يمكــن 
زراعتهــا بيــن موســم الــذرة وموســم فــول الصويــا، مــا يعطي 
نفس مساحة األراضي الزراعية دورة إنتاج إضافية كل عام”.

المملكة  فــي  الصحة  وزارة  قــالــت 
الــشــعــور  الــســعــوديــة إن  ــعــربــيــة  ال
أحد  يــكــون  قــد  والكسل  بالخمول 

أسبابه نقص فيتامين “د”.
وأوضـــحـــت الــــــوزارة فـــي تــغــريــدة 
لــهــا عــلــى حــســاب “عـــش بــصــحــة”، 
أن “الـــشـــعـــور  بــالــخــمــول والــكــســل 
من  عــارضــا  يــكــون  أن  الممكن  مــن 

أعراض نقص فيتامين د”.
ــرار  ــ وحــــــــذرت الـــــــــــوزارة مــــن أضــ
الجلوس لفترات طويلة في أوقات 

العمل.
ــدت عــلــى أن “أغـــلـــب أوقــاتــنــا  ــ  وأكـ
لذلك  بالجلوس،   نقضيها  ــالــدوام  ب
إنــهــاء بعض األعمال  احــرص على 
مشًيا والجلوس بطريقة صحيحة”.
ــــى أن الــغــذاء  ولــفــتــت الـــــــوزارة إل
ــان على  ــســ ــ الــصــحــي يــســاعــد اإلن
العامة  تطوير  وتحسين  صحته 
ــام بالنشاط  ــي ــق ــه ال ــي تضمن ل ــت وال

اليومي بكفاءة وفعالية.

الكسل والخمول قد يكونا من 
أسباب نقص فيتامين “د”

توصلــت دراســة جديــدة 
إلى أن ببغاوات “الكوكاتو” 
البريــة قــد علمــت بعضهــا 
ـدة  ـاليب جديـ البعــض أسـ
ـاة، لكــن إحــدى  فــي الحيـ
ا  ـ ـ ه ت م ل ع ت ي  ـ ـ ت ل ا ق  ر ـ ـ ط ل ا
تســببت بحــدوث مشــكلة 
ـت  ـ م وتعل  . ا ي ل ا تر ـ سـ ا ي  ـ ـ ف

ببغــاوات “الكوكاتــو” البريــة فــي أســتراليا طريقــة فتــح أغطيــة حاويــات القمامــة، 
إذ تقــوم بإخــراج بقايــا الطعــام وســرقتها، لكــن الملفت هو انتشــار أســاليب والطرق 
المختلفة في فتح األغطية لدى الببغاوات بشكل سريع وانتقالها إلى مناطق أخرى. 
ورصد المواطنون طائرا واحدا في أحد األحياء اخترع طريقة فريدة وجديدة لفح 
أغطية القمامة، لكن سرعان ما انتشرت هذه الطريقة لدى جميع طيور الكوكاتو في 
الضواحــي القريبــة، وبــدأت بالتوســع، األمر الذي أثــار حفيظة العلماء واســتغرابهم. 
ونشرت مجلة “science” العلمية بحثا سلطت الضوء من خالله على هذه الظاهرة، 
إذ أكــدت نتائــج البحــث أن الببغــاوات تعلمــت مــن بعضهــا البعــض. وقالــت الباحثــة 
الرئيســة فــي الدراســة، مــن معهــد “ماكــس بالنــك” لســلوك الحيــوان فــي رادولفزيل 
بألمانيــا، باربــرا كالمــب “لقــد الحظنــا أن الطيور ال تفتــح صناديق القمامــة بالطريقة 
نفسها، ولكنها تستخدم تقنيات فتح مختلفة في ضواحي مختلفة، ما يشير إلى أن 

السلوك يتم تعلمه من خالل مراقبة اآلخرين”.
وقال الباحثون: إن طيور الكوكاتو، التي تعيش شرقي أستراليا، هي ببغاوات ذات 

أدمغة كبيرة وطويلة العمر وذات حياة اجتماعية جيدة وفريدة.

الببغاوات تسبب أزمة أغطية في استراليا

تمثال 
“الرمز”، من 
عمل الفنان 
المعماري نديم 
كرم، الذي 
شيد في موقع 
انفجار مرفأ 
بيروت.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

خبيــرة  الصمــاء،  الغــدد  اختصاصيــة  ت  ـ ـ ن ل ع أ
التغذية الروسية الدكتورة أنجيليكا تشيج إنه 
ليــس من الضــروري على اإلطــالق الذهاب إلى 

النوم بمعدة خاوية.
doc� لموقــع حديــث  فــي  بيــرة  خ ل ا ر  ي ـ ـ ش ت “و
torpiter.ru”، إلــى أن الجســم ينتــج هرمــون 
الســوماتوتروبين الــذي يحــرق الدهــون، إلــى 
ـل. وتقــول “مــن أجــل أن ينتــج  منتصــف الليـ
الجســم هــذا الهرمــون، ال بــد مــن خطوتيــن. 
الخطوة األولى- يجب قبل الخلود للنوم تناول 

بياض بيضتين مسلوقتين.
والخطــوة الثانيــة، يجــب الخلــود للنــوم قبــل 
الســاعة الحاديــة عشــرة ليــال. وفــي الصبــاح 
سيكشف لك الميزان، أن الوزن انخفض بمقدار 

300 غرام”.
وكشــفت االختصاصيــة المــواد الغذائيــة التــي 
يجــب عــدم االســتغناء عنهــا حتــى فــي حالــة 
اتبــاع حميــة غذائية معينــة. وأول هذه المواد، 
كمــا  البروتينــات،  ــى  عل ة  ـ ـ لمحتوي ا ك  ـ ـ ل ت ي  ـ هـ
يجب أال ننســى الفواكــه والخضروات والبقول 

والحبوب الغنية باأللياف الغذائية.

مادة غذائية تساعد على 
حرق الدهون أثناء النوم

يحرك روبوت ذراعيه تلقائيا لتسليم 
طلبية معكرونة داخــل مطعم في 
ــا، إذ يمكن  ــغ الــعــاصــمــة الــالتــفــيــة ري
للزبائن مراقبة الرجل اآللي يحضر 
ــي تكنولوجيا تقدم  لهم الطعام، ف
لمحة عما قد يكون عليه المستقبل 

في قطاع المطاعم.
ورغم وجود صالة لألكل وطاوالت، 
يفضل معظم الزبائن خدمة الطلبات 

الخارجية، إذ ما زالت التفيا تفرض 
إبراز شهادات التلقيح على الراغبين 

في الجلوس داخل المطاعم.
ــم “روبــــــــو إيــــتــــز” فــــي يــنــايــر  ــمــ ُصــ
س  ي ن ي ت ن ا ت س ن و ك د  ـ ـ ـ ي ى  ـ ـ ل ـ ـ ع  2 0 1 8
ــس  ــوروك ــس ب ــي ان ــ كوركيومكينز وي
الــلــذيــن يـــديـــران ســلــســلــة مــطــاعــم 
ــوكــي” للوجبات السريعة  “ووكـــي ت

في التفيا منذ العام 2009.

أما الهدف من هذه الخطوة فيتمثل 
في إحداث ثورة في القطاع.

ــذا الــروبــوت  ويــقــول بـــوروكـــس “هــ
6 موظفين، ما  ــى  4 إل يحل محل 
اليد  يقلل بشكل كبير من تكاليف 

العاملة”.
ــات  ــوتـ ــروبـ شـــهـــدت تــكــنــولــوجــيــا الـ
المطاعم اهتماما متزايدا في  في 
ــه جائحة  ــســنــوات األخــيــرة عــززت ال

“كوفيد 19”.
وفي مطعم افُتتح أخيرا في باريس، 
يمكن للزبائن مشاهدة روبوتات تعد 
بمعدل  وتوضبها  بزها  خ ت و ا  ز ت ي ب ل ا

80 شطيرة في الساعة.
وفـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، يحّضر 
روبـــوت يــدعــى “ســالــي” مصّنع من 
شـــركـــة “شــوبــوتــيــكــس” الــســلــطــات 

لبيعها على جهاز توزيع آلي.
كما أن شركة بريطانية كشفت العام 
ــاضــي عــن مــطــبــخ آلـــي بالكامل  ــم ال
248 ألـــف جنيه  ــل عــن  ــق بسعر ال ي

إسترليني )345 ألف دوالر(.

روبوت يطبخ على نار هادئة “ثورة” في عالم المطاعم

صورة بعنوان “العناق من أجل البقاء على قيد الحياة”، للمصور مادز 
نيسن من الدنمارك، الفائز بالمركز األول في فئة “اإلنسانية” من مسابقة 
التصوير الدولية “جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية 
للتصوير الضوئي”.

لــم تكــن بطولــة أوروبا “يــورو 2020” التي أقيمت بين شــهرين يونيو ويوليو 
الماضييــن، ســعيدة علــى صديقة العبــة المنتخب اإلنجليزي جــاك غريليش، 
ـا تلقــت تهديــدات بالقتــل. وحســب شــبكة “ســكاي نيــوز”  التــي قالــت إنهـ
البريطانيــة، قالــت عارضــة األزيــاء ساشــا أتــوود )25 عامــا( إنه “مــن المحزن 
للغايــة أن يترعــرع الشــباب وهم يعتقدون أن نشــر اإلســاءات عبــر اإلنترنت 
أمــر جيــد”. وأضافت أن “األمر وصل إلــى حد التهديدات بالقتل”، بعد إخفاق 

غريليش ورفاقه في مباراة النهائي أمام المنتخب اإليطالي.
وأردفت وقد اعتصرها األلم والغضب، أن “بيئة وسائل التواصل االجتماعي 

سامة”، خصوصا على حسابيها في “إنستغرام” و “تيك توك”.
وأوضحــت ساشــا “كنــت أتلقى على ســبيل المثال 200 تهديــد بالقتل يوميا، 
وال أبالغ عندما أقول ذلك. الكثير من الرســائل مازالت تصلني كل يوم، ومن 
قبيــل: أتمنــى أن تموتــي”. وكشــفت أنهــا تلقــت تهديــدات مــن فتيــات أعمار 

بعضهن 13 و14 عاما، معتبرة أن األمر “شيء مخيف”.
وشــددت عارضة األزياء الشــهيرة على أنها “تحجب األشياء الخاصة بها عن 

وسائل التواصل، ألن الناس لئيمون للغاية”، وفقا لتعبيرها.

هددوها بالقتل.. حسناء دفعت ثمن إخفاق منتخب إنجلترا

ــس شــــركــــة  ــ ــ ــؤسـ ــ ــ انـــــفـــــصـــــل مـ
ــوفـــت” األمــيــركــيــة  ــروسـ ــكـ ــايـ “مـ
تــه ميليندا  بيل غيتس، وزوجــ
فــريــنــش غــيــتــس، رســمــيــا أمــس 
الثالثاء، بعد زواج دام 27 عاما.

وأنهى قاضي في مقاطعة كينغ 
بالعاصمة األميركية واشنطن، إجــراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى األزواج 
في العالم. وتشير سجالت المحكمة إلــى أن أيــا من الطرفين لن يغير كنيته أو 
يتلقى “الدعم الزوجي” بعد الطالق، بحسب شبكة “سي إن إن” ووكالة “بلومبرغ” 
األميركيتين. وبشأن تقسيم ثروة غيتس الطائلة، بعد الطالق، فإنه يجري تحت 
رعاية عقد االنفصال الذي ما زالت تفاصيله مجهولة. واكتفى القاضي الذي أنهى 
بالتصريح أن عقد الطالق كــان “عــادال ومنصفا”. وبحسب مؤشر مؤشر  الطالق 
“بلومبرغ” للمليارديرات، يعد بيل جيتس رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر 
بـ 151 مليار دوالر. وتزوج بيل غيتس ومليندا غيتس في هاواي في العام 1994، 

ولديهما 3 أبناء، هم: جينيفر وروري وفيبي.

بيل غيتس وزوجته يحصالن على الطالق رسمًيا
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