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المجلـــس  العاهـــل رئيســـة  بمبـــادرة كريمـــة مـــن قرينـــة 
االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعي 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، أعلنـــت المبـــادرة عن إطـــاق جائـــزة الملك حمد 
للتنميـــة الزراعيـــة في دورتهـــا الرابعة؛ بهـــدف خلق بيئة 
الزراعيـــة  المشـــاريع  أصحـــاب  بيـــن  إيجابيـــة  تنافســـية 
والمزارعين والباحثين في المجال الزراعي بما يسهم في 

الحفاظ على هذا القطاع، وتطويره وضمان استدامته.
وتبلـــغ القيمـــة االجماليـــة لجائـــزة الملـــك حمـــد للتنميـــة 
الزراعيـــة 40 ألـــف دينـــار، حيـــث ســـيتم تكريـــم فائزيـــن 
اثنيـــن من الفئتيـــن المتفرعتين من محـــور جائزة أفضل 
مشـــروع زراعـــي بجائـــزة نقديـــة قدرهـــا 10,000 دينـــار، 

وسيتم تكريم اثنين من المزارعين بجائزة أفضل مزارع 
بحرينـــي ويحصـــل كل منهمـــا علـــى جائزة نقديـــة قدرها 
5,000 دينـــار، وفـــي محور أفضـــل الدراســـات والبحوث 
الزراعية ســـيتم تكريم باحثين اثنين ويحصل كل منهما 

على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار.

40 ألف دينار قيمة جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

المنامة - بنا

استقبل ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفة، وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة رئيس مجلس 
إدارة صندوق األمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية أيمن المؤيد، الذي 
قدم إلى ســـموه فريق مشـــاريع األمل الذراع االســـتثمارية لصندوق األمل. 
وخال اللقاء اســـتمع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى شـــرح من 
قبل فريق مشاريع األمل عن مبادراته والتي ستنطلق بحلول شهر سبتمبر 
المقبـــل، وهـــي عبـــارة عـــن سلســـلة أولى مـــن المبـــادرات المخصصـــة لدعم 
المشاريع الريادية الواعدة من قبل رواد األعمال المحليين، وذلك من خال 

تنفيذ برامج وفعاليات ومبادرات نوعية.

سبتمبر موعدا النطالق أولى 
مبادرات “مشاريع األمل”

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد
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بمبادرة من سمو األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم 

ولرفع مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي



المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، 
محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، قـــدم ســـمو المحافـــظ لوزيـــر الداخليـــة التقرير الســـنوي 
للمحافظـــة للعـــام 2020، والـــذي تضمـــن المشـــاريع والخدمـــات التـــي نفذتهـــا 
المحافظة على مدار العام، من خالل العمل على دراسة احتياجات المواطنين 
ومطالبهم والمســـاهمة في تنفيذها بالتعاون والتنســـيق مع الجهات الخدمية، 
وترسيخ العالقة التكاملية في هذا الشأن، وذلك استنادا إلى منظومة الشراكة 
المجتمعيـــة.  كمـــا تـــم خالل اللقـــاء، بحث عدد مـــن الموضوعـــات التي تتعلق 

بشؤون المحافظة الجنوبية والبرامج التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين.
وأعـــرب الوزير عن شـــكره وتقديـــره لجهود ســـمو المحافظ وجميـــع العاملين 
بالمحافظة في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، منوها إلى أهمية مواصلة 
الجهود الهادفة للتعرف على احتياجات المواطنين؛ بهدف االرتقاء بالخدمات 

المقدمة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يتسلم التقرير السنوي من سمو محافظ الجنوبية

مواصلـة جهـود التعـرف علـى احتياجـات المواطنـيـن

المنامة-بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

األكوادور

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة  
برقية تهنئة إلى رئيــس جمهورية 
األكــــــــــوادور  غــيــيــر مـــو الســــو ، 
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  ــك  وذل
بالده، أعرب جاللته في البرقية 
له  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور 

المناسبة الوطنية.
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المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  اســـتقبل 
اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة، رئيس مجلـــس إدارة 
صندوق األمل لدعم المشاريع والمبادرات 
الشبابية أيمن المؤيد الذي قدم إلى سموه 
فريق مشـــاريع األمل الذراع االســـتثمارية 

لصندوق األمل.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة العمـــل الجاد 
أركان  مختلـــف  قبـــل  مـــن  والمخلـــص 
إلـــى  الوصـــول  بهـــدف  األمـــل؛  صنـــدوق 
تحقيـــق األهـــداف النبيلـــة التـــي وجد من 
أجلها والتي تتوافـــق مع توجيهات عاهل 
البـــالد  صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
دعـــم  إلـــى  والراميـــة  آل خليفـــة  عيســـى 
المبادرات والمشروعات الشبابية الواعدة 

في مختلف المجاالت.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “يضـــم فريق مشـــاريع األمل نخبة 
من الشباب البحريني الذي يمتلك قدرات 
ومهـــارات عالية وخبرات كبيرة قادر على 
توظيفهـــا من أجـــل الوصول الـــى تحقيق 

الـــى  ونتطلـــع  األمـــل،  صنـــدوق  أهـــداف 
تكثيـــف الجهـــود مـــن أجل االســـتثمار في 
الشـــباب البحرينـــي وطاقاتـــه وإبداعاتـــه 
وتبني مشـــروعاته واألخذ بيده؛ من أجل 
تطبيقهـــا بصـــورة فعليـــة بمـــا يســـاهم في 
االرتقـــاء بعمليـــة التنميـــة التـــي تشـــهدها 
المملكـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، حيـــث 

يعتبر صندوق األمل بمثابة األمل للشباب 
تطبيـــق  فـــي  لتحقيـــق حلمـــه  البحرينـــي 

أفكاره ومبادراته الشبابية”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة “نؤكـــد دومـــا علـــى أهميـــة رصـــد 
لدعـــم  الوطنيـــة  والكفـــاءات  المهـــارات 
وتمكيـــن  ومهاراتهـــم  الشـــباب  أفـــكار 

الشـــباب من تحقيق النجاح واالستمرارية 
وتفعيـــل دور الشـــباب البحرينـــي وتعزيـــز 
إســـهامه في التنميـــة والدخـــول في عالم 
االقتصاد وإطالق ودعم مشـــاريع الشباب 
البحرينـــي نحو العالمية وتســـليط الضوء 
علـــى اإلنجـــازات والمنجزين فـــي المجال 
الشـــبابي وتحفيزهـــم لمواصلـــة جهودهم 

للعمـــل على تنمية مهاراتهـــم للوصول الى 
تلك األهداف”.

ووجـــه ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فريـــق مشـــاريع األمل إلـــى تقديم 
العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي تهـــدف إلى 
الوطنيـــة  الشـــبابية  بالكفـــاءات  النهـــوض 
وتعزيز مهاراتهم وروحهم الريادية والتي 

المعرفـــة واالســـتثمار  بنـــاء  علـــى  ترتكـــز 
وتيســـير الفـــرص للشـــباب، متمنيا ســـموه 
للفريـــق التوفيق والنجاح؛ من أجل خدمة 
القطـــاع الشـــبابي فـــي المملكـــة. وخـــالل 
اللقاء اســـتمع سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة إلى شرح من قبل فريق مشاريع 
األمل عن مبادراته والتي ستنطلق بحلول 
شـــهر ســـبتمبر المقبـــل وهـــي عبـــارة عـــن 
سلســـلة أولـــى مـــن المبـــادرات المخصصة 
لدعم المشـــاريع الريادية الواعدة من قبل 
رواد األعمـــال المحلييـــن، وذلك من خالل 
تنفيذ برامج وفعاليات ومبادرات نوعية.

ومـــن جانبه، أعرب وزير شـــؤون الشـــباب 
والرياضة باسمه ونيابة عن فريق مشاريع 
األمل عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة على دعم ســـموه 
للفريـــق في مســـيرته نحـــو تحقيق فرص 
واعـــدة للشـــباب واالســـتثمار فيهـــم وفي 
مبادراتهم ومشـــاريعهم، مؤكـــدا أن فريق 
مشـــاريع األمل يعمل على تنفيذ جملة من 
المبادرات التي تستهدف القطاع الشبابي 
وتســـتنهض همـــم الشـــباب فـــي مختلـــف 

المجاالت.

ــة ــي ــن ــوط ــاءات الــشــبــابــيــة ال ــفـ ــكـ ــالـ ــوض بـ ــه ــن ــل ــه ل ــوجـ ــن حـــمـــد يـ ــ ــر ب ــاصـ نـ

سبتمبر موعد انطالق أولى مبـادرات “مشاريـع األمـل”

المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمي في 
القيـــادة العامة، أمـــس، قائد القيادة 
العســـكرية الموحدة لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي الفريـــق الركـــن 

عيد بن عواض الشلوي.
 وخـــالل اللقاء رحـــب هيئة األركان 
بقائد القيـــادة العســـكرية الموحدة، 
مشـــيدًا بالجهود الطيبة التي تبذلها 
فـــي  الموحـــدة  العســـكرية  القيـــادة 
تعزيـــز وتقويـــة التعـــاون العســـكري 
الخليجي المشترك وترسيخ وحدة 
الهـــدف والمصيـــر الـــذي يربط دول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 

العربية.

حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركن الشـــيخ 
علـــي بـــن راشـــد آل خليفة مســـاعد 
رئيس هيئة األركان للقوى البشرية، 
واللـــواء الركن طيار الشـــيخ محمد 
بن ســـلمان آل خليفة مدير التعاون 

العسكري.
وبهـــذه المناســـبة أقـــام رئيس هيئة 
األركان مأدبـــة غـــداء تكريمـــًا لقائد 
القيادة العســـكرية الموحـــدة بنادي 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تقوية التعاون العسكري الخليجي وترسيخ وحدة المصير

رئيس األركان يشيد بجهود القيادة العسكرية الموحدة

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون 
اإلعـــالم نبيـــل الحمـــر في مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة أمس، مديـــر مكتب صحيفة 
الجزيرة الســـعودية في مملكة البحرين 
الكاتـــب الصحافـــي جمـــال بـــن محمـــد 
الياقوت، حيث أهداه نســـخة من كتابه 

الجديد “جمال الكلمة جمال”.
هـــذا  احتـــواه  بمـــا  الحمـــر  أشـــاد  وقـــد 
الكاتـــب  وبإســـهامات  القيـــم  الكتـــاب 
الصحافي جمال الياقوت في المجاالت 
إثـــراء  وفـــي  واإلعالميـــة  الصحافيـــة 
الســـاحة األدبيـــة، وما يبذلـــه من جهود 
طيبة في إبـــراز المحطات المضيئة في 
مســـيرة العالقـــات األخويـــة التاريخية 
الوثيقـــة والمتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن 

المملكـــة  وشـــقيقتها  البحريـــن  مملكـــة 
مـــن  تشـــهده  ومـــا  الســـعودية  العربيـــة 
تطـــور وازدهـــار فـــي جميـــع المجـــاالت، 
شـــاكرًا له علـــى هذا اإلهـــداء، متمنيًا له 
دوام التوفيق والسداد. وأعرب الكاتب 

الصحافـــي جمـــال الياقـــوت عن شـــكره 
وتقديـــره للمستشـــار نبيـــل الحمـــر على 
دعمه وتشجيعه إلصدارات الصحافيين 
يخـــدم  بمـــا  ومؤلفاتهـــم  واإلعالمييـــن 

المسيرة الصحافية واإلعالمية.

إبراز المحطات المضيئة للعالقات بين البحرين والسعودية

المستشار الحمر يشيد بكتاب “جمال الكلمة جمال”



40 ألف دينار قيمة جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية
بمبـــادرة كريمة من قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي، صاحبة الســـمو 
بنـــت إبراهيـــم  الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
آل خليفـــة، أعلنـــت المبـــادرة عـــن إطالق 
جائـــزة الملك حمـــد للتنميـــة الزراعية في 
دورتها الرابعة؛ بهدف خلق بيئة تنافسية 
إيجابية بين أصحاب المشـــاريع الزراعية 
المجـــال  فـــي  والباحثيـــن  والمزارعيـــن 
الزراعي بما يســـهم فـــي الحفاظ على هذا 

القطاع، وتطويره وضمان استدامته.
للتنميـــة  حمـــد  الملـــك  جائـــزة  وجـــاءت 
الزراعيـــة لتحقـــق أهـــداف إســـتراتيجية 
مهمـــة منهـــا الحفاظ علـــى النظـــم البيئية 
الزراعيـــة، وزيـــادة الناتـــج الزراعي ورفع 
مســـاهمته فـــي الناتج المحلـــي اإلجمالي، 
وتحقيـــق أمـــن غذائي نســـبي مـــع مراعاة 
وتعزيـــز  المنتـــج،  فـــي  الغذائـــي  األمـــان 
الزراعيـــة  التقنيـــات  وتوطيـــن  االبتـــكار 
الحديثة، وتشـــجيع االســـتثمار في قطاع 
الزراعة وريادة األعمال في المشـــروعات 
الزراعيـــة الصغيرة والمتوســـطة، وتحفيز 
المزارعين وخلق بيئة تنافسية تستقطب 

المؤهلـــة،  البحرينيـــة  والعمالـــة  الشـــباب 
فضـــالً عـــن تشـــجيع البحـــث العلمـــي في 
المجـــال الزراعـــي بما يســـهم فـــي تطوير 
األبعـــاد  ومراعـــاة  واســـتدامته،  القطـــاع 
والبيئيـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

المترابطة للنظم الزراعية والغذائية.
وتتضمـــن الجائـــزة ثـــالث محاور رئيســـة 
أولها جائزة أفضل مشـــروع زراعي والتي 
تنقســـم إلى قســـمين: األول جائزة أفضل 
مشـــروع منِتج لمحاصيل زراعية متميزة 
غذائية كانـــت أم تجميلية، ويســـاهم في 
دعـــم االقتصاد الوطني واألمـــن الغذائي. 
وتوطـــن  تســـتخدم  التـــي  تلـــك  خاصـــة 
تقنيات وأســـاليب زراعيـــة حديثة، وتتبع 
وســـائل فعالة وذكية لتســـويق منتجاتها، 
والبيئـــة،  الصحـــة  بحمايـــة  وتلتـــزم 
وتســـتقطب الكـــوادر البحرينيـــة وتعمـــل 
على رفع قدراتها وتعزز نســـبة مشـــاركتها 
فـــي قطـــاع الزراعـــة. القســـم الثانـــي مـــن 
الجائـــزة فـــي هـــذا المحور يمنـــح ألفضل 
مشروع مســـاند لإلنتاج الزراعي، ويسهم 
فـــي دعم واســـتدامة تلـــك المشـــاريع، بما 
يعـــزز مـــن مســـاهمة القطـــاع الزراعي في 

االقتصاد الوطني ويعمل على زيادة تنوع 
وعـــدد العاملين فيه، ومنها االستشـــارات 
الهندســـية، والزراعيـــة، وتصميـــم وتنفيذ 
نظـــم الـــري والميـــاه، والبيـــوت المحميـــة، 
واألســـمدة  البـــذور،  وتخزيـــن  وإنتـــاج 
والمغذيـــات، ومكافحـــة اآلفـــات الزراعية 
وتطبيقـــات الطاقـــة المتجـــددة باإلضافة 
التحويليـــة  الصناعـــات  مشـــاريع  الـــى 

المعتمدة على اإلنتاج المحلي.
فيتعلـــق  للجائـــزة،  الثانـــي  المحـــور  أمـــا 
بالمـــزارع البحريني، حيـــث ُتمنح الجائزة 
ألفضـــل مـــزارع بحرينـــي فضـــالً لتميـــزه 
وتقديـــرًا لجهوده وإســـهاماته فـــي تنمية 
القطـــاع الزراعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن. 
إذ تهـــدف جائـــزة أفضل مـــزارع بحريني 
إلـــى زيـــادة عـــدد المزارعيـــن البحرينيين 
المحترفيـــن من مختلف الفئـــات العمرية، 
وتوطيـــن  االبتـــكار  علـــى  وتشـــجيعهم 
إلنتـــاج  والتنافـــس  الحديثـــة،  التقنيـــات 
األفضـــل. كمـــا تهـــدف إلـــى رفع مســـتوى 
والتقنـــي  المعرفـــي  البحرينـــي  المـــزارع 
واالســـتفادة مـــن خبراتـــه ومهاراتـــه فـــي 
العائـــد  ورفـــع  المحلـــي  اإلنتـــاج  زيـــادة 

وصـــوال  الزراعـــي  للقطـــاع  االقتصـــادي 
الســـتدامة اإلنتـــاج الزراعـــي والمســـاهمة 
فـــي األمـــن الغذائـــي، فضـــال عـــن زيـــادة 
الوعـــي بضـــرورة الحفاظ علـــى الموروث 

الزراعي والبيئة المحلية.
وخصـــص المحـــور الثالـــث لجائـــزة الملك 
حمد للتنمية الزراعية ألفضل الدراســـات 
والبحوث الزراعية؛ بهدف دعم الباحثين 
وتحفيزهـــم علـــى رفـــع مســـتوى البحوث 
العلميـــة فـــي مجـــاالت التنميـــة الزراعيـــة 
مـــع التركيز على قضايا اســـتدامة التنمية 
الزراعيـــة واألمـــن الغذائـــي فـــي المناطق 

الجافـــة عامـــة والدول الجزريـــة تحديدًا. 
علمـــًا بـــأن جائـــزة هـــذا المحـــور مفتوحة 
ألصحاب الدراســـات والبحـــوث الزراعية 
مـــن مختلف دول العالم. وقـــد تم اقتراح 
عـــدة مجاالت للدراســـات والبحـــوث منها 
واالســـتخدام  النخيـــل،  أشـــجار  أبحـــاث 
اإلنتـــاج  فـــي  المعالجـــة  للميـــاه  اآلمـــن 
الزراعي وســـبل االســـتعادة االيكولوجية 
لألراضـــي الزراعية في المناطـــق الجافة، 
واالبتكار فـــي مجال التقنيـــات الزراعية، 
كذلـــك  المحاصيـــل،  وقايـــة  وأبحـــاث 
األبحـــاث المتعلقة بالزراعـــة وتغير المناخ 
فـــي المناطـــق الجافة، ومعامـــالت ما بعد 
الزراعيـــة.  المخلفـــات  وإدارة  الحصـــاد 
البحـــوث وفـــق  بيـــن  المفاضلـــة  وســـيتم 
معاييـــر أهمها قابليـــة التطبيق في مملكة 
البحريـــن، ومســـاهمة البحث فـــي التغلب 
باإلنتـــاج  المرتبطـــة  التحديـــات  علـــى 
الزراعـــي فـــي المناطـــق الجافـــة والـــدول 
األمـــن  وتحقيـــق  الصغيـــرة،  الجزريـــة 

الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
ومواجهة تحديات تغير المناخ واستعادة 

النظم البيئية الزراعية.
وتبلغ القيمة االجمالية لجائزة الملك حمد 
للتنميـــة الزراعيـــة 40 ألـــف دينـــار، حيـــث 
ســـيتم تكريم فائزيـــن اثنين مـــن الفئتين 
المتفرعتيـــن مـــن محـــور جائـــزة أفضـــل 
مشـــروع زراعـــي بجائـــزة نقديـــة قدرهـــا 
10,000 دينار، وســـيتم تكريـــم اثنين من 
المزارعين بجائـــزة أفضل مزارع بحريني 
ويحصـــل كل منهمـــا علـــى جائـــزة نقديـــة 
قدرهـــا 5,000 دينـــار، وفـــي محور أفضل 
ســـيتم  الزراعيـــة  والبحـــوث  الدراســـات 
تكريـــم باحثين اثنيـــن ويحصل كل منهما 

على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار.
ودعت المبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطاع 
الزراعي جميع المستثمرين في المشاريع 
الزراعية والمزارعين والباحثين العلميين 
للمشـــاركة في هذه الجائزة عبر التسجيل 

على الموقع االلكتروني للمبادرة.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

المنامة - بنا

local@albiladpress.com03

لمنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي  عـــن 
وشـــعب  لحكومـــة  ومواســـاتها 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
فـــي  الشـــعبية  الديمقراطيـــة 
ضحايـــا حرائـــق الغابـــات التـــي 
اجتاحـــت عـــددا مـــن المناطـــق، 
عشـــرات  بحيـــاة  وأودت 
األشـــخاص، وإصابة آخرين مع 

أضرار واسعة في الممتلكات.
وأكدت وزارة الخارجية تعاطف 

مملكة البحرين مـــع الجمهورية 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
الشعبية الشقيقة ووقوفها التام 
معها في هـــذه الكارثة المدمرة، 
ودعمهـــا لكافة الجهود المبذولة 
للحـــد من الخســـائر في األرواح 
المولـــى  داعيـــن  والممتلـــكات، 
عـــز وجـــل أن يتغمـــد المتوفين 
بواســـع رحمتـــه وغفرانـــه، وأن 
يمـــن علـــى المصابيـــن بالشـــفاء 

العاجل.

البحرين تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
محكمـــة  رئيـــس  للقضـــاء  األعلـــى 
التمييز المستشار عبدهللا البوعينين 
بحضور األمين العام للمجلس األعلى 
للقضاء القاضي علي الكعبي، رئيس 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
علي الدرازي، وذلـــك لتعزيز التعاون 
والتنسيق المشـــترك لتحقيق العدالة 

الناجزة واالرتقاء بحقوق اإلنسان. 
البوعينيـــن  المستشـــار  رحـــب  وقـــد 
برئيس وأعضاء المؤسسة معربا عن 
تهانيه بمناســـبة صدور األمر الملكي 
الســـامي بتعيين أعضاء في مجلس 
مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق 
الـــدرازي  علـــي  وانتخـــاب  اإلنســـان 
رئيســـا لمجلس مفوضي المؤسســـة، 
متمنيـــا لهم دوام التوفيـــق والنجاح 
الوطنيـــة وجهودهـــم  فـــي مهامهـــم 

اإلنســـانية في تعزيز حقوق اإلنسان 
وحمايتها.

عـــن  الـــدرازي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
شـــكره لحفاوة االســـتقبال وتقديره 
للتعاون القائـــم بين المجلس األعلى 
للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان، ولدعـــم المجلـــس لتعزيـــز 

مكانـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي مملكة 
البحرين.

حضـــر اللقـــاء مـــن جانب المؤسســـة 
الشـــاعر،  خالـــد   الرئيـــس  نائـــب 
وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة 
الوطنيـــة لحقوق االنســـان بدر عادل 

والمحامية دينا اللظي.

اإلنســان بحقــوق  واالرتقــاء  الناجــزة  العدالــة  تحقيــق 
تنسيق التعاون بين “األعلى للقضاء” و“المؤسسة الوطنية”

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتقبل األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد، سفير 
الخير الطالب عبدالرحمن الشـــيخ، حيث 
بارك له تعيينه ســـفيرًا للمؤسسة، متمنيًا 
له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
مـــن جانبه، تقدم الشـــيخ بجزيل الشـــكر 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  إلـــى   والتقديـــر 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، على 
هذه الثقة الغالية بتعيينه ســـفيرا للخير، 
معاهـــدا ســـموه بـــذل كل جهـــده لتمثيـــل 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية  المؤسســـة 
والشـــباب البحرينـــي خيـــر تمثيـــل فـــي 
مختلـــف المحافـــل الطالبيـــة والشـــبابية 
الحقيقيـــة  اإليجابيـــة  الصـــورة  ونقـــل 
ألبناء المؤسســـة الذين ينعمون بالرعاية 
الملكيـــة األبويـــة الحانية مـــن قبل جاللة 

الملك.
كما ثمن جهود الســـيد، وجميـــع العاملين 
بالمؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية، 

وما يبذلونه من جهد وعطاء في ســـبيل 
دعم أبناء المؤسســـة وضمان مستقبلهم 

وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
وأكد الشـــيخ “الدور الكبير الذي تقوم به 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية في 
تطوير شـــخصيات أبنائها هذه المؤسسة 
المباركـــة التي ترعرع بها واكتســـب فيها 
العديـــد مـــن المهـــارات والمعرفـــة التـــي 

صقلـــت شـــخصيته وســـاهمت بحصولـــه 
على هذا اللقب”.

كمـــا ناقـــش مصطفى الســـيد مع الســـفير 
الخيريـــة  برامجـــه  الشـــيخ  عبدالرحمـــن 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة، مقدمًا لـــه النصائح 
واإلرشادات والتوجيه لكي يكون مبدعًا 
فـــي مهامه، متمنيًا لـــه التوفيق والنجاح 
في جميع ما سيقوم به من جهد ونشاط.

سفير الخير: جهود المؤسسة الملكية وراء نيل اللقب

إلزام مرتادي المآتم بعدم التنقل بين أكثر من موقع
أبـــدى محافـــظ  الشـــمالية علـــي 
وعـــي  فـــي  تفاؤلـــه  العصفـــور  
اإلجـــراءات  بتطبيـــق  األهالـــي 
وزارة  مـــن  المعلنـــة  االحترازيـــة 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف بنـــاًء علـــى توصيـــات 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس 
االلتـــزام  فـــي  تتمثـــل  والتـــي 
بتطبيـــق الضوابط المحددة وفقًا 
للمســـتوى البرتقالـــي أو األصفـــر 
دور  علـــى  مؤكـــدًا  األخضـــر،  أو 
رؤســـاء المآتـــم ومواكـــب العزاء 
في االلتزام بتطبيـــق اإلجراءات 
علـــى  وإشـــرافهم  االحترازيـــة، 
إلزام مرتادي المآتم بعدم التنقل 
بيـــن أكثـــر مـــن موقـــع، وضمـــان 

التباعد االجتماعي خالل موســـم 
خـــالل  ذلـــك  جـــاء  عاشـــوراء، 
االجتمـــاع الـــدوري للجنة األمنية 
والـــذي  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
عقـــد عبر تقنية االتصـــال المرئي 
بحضور  نائب محافظ  الشمالية 
العميد خالد  الدوســـري، وممثلي 
إدارات وأقســـام وزارة الداخليـــة 
وعدد من المسئولين بالمحافظة.
المحافظـــة  محافـــظ  وأشـــار 

االجـــراءات  أن  إلـــى  الشـــمالية 
بالمآتـــم  الخاصـــة  االحترازيـــة 
المســـجلة من قبل إدارة األوقاف 
الجعفرية خالل موسم عاشوراء 

واألصفـــر  األخضـــر  للمســـتويات 
والبرتقالي تســـهم في دعم كافة 
الجهود الوطنية للحد من انتشار 
الفيروس، مضيفًا بأن اإلجراءات 

تســـمح بفتـــح المآتـــم النســـائية، 
الشـــروط  نفـــس  تطبيـــق  مـــع 
واالجـــراءات المتبعـــة مـــع المآتم 
الرجاليـــة، مؤكدًا بـــأن المحافظة 

فـــي تواصل مســـتمر مع رؤســـاء 
المآتـــم مـــن أجـــل ضمـــان تطبيق 
كل ما من شـــأنه أن يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

العصفور: تطبيق 
نفس اإلجراءات 

المعلنة على 
المآتم النسائية
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تقوية المصالح المشتركة مع ألمانيا
زار وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزياني، 
والوفـــد المرافـــق لـــه، أمـــس، بزيـــارة لمقر 
جمهوريـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  بعثـــة 
ألمانيـــا االتحادية، وذلك بمناســـبة الزيارة 
الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا لبرليـــن، حيـــث 
كان في اســـتقباله ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية عبدهللا 
مملكـــة  بعثـــة  وأعضـــاء  عبداللطيـــف، 

البحرين الدبلوماسية. 
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة والوفـــد المرافـــق 
بجولـــة في أرجاء البعثـــة، وتفقد مختلف 
مرافقها وأقسامها، واطلع على سير العمل 

فيهـــا، والتقـــى الموظفيـــن الدبلوماســـيين 
العامليـــن فـــي البعثـــة، كمـــا اســـتمع إلـــى 

إيضاح مـــن الســـفير عبـــدهللا عبداللطيف 
عالقـــات  لتوطيـــد  البعثـــة  جهـــود  حـــول 

الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن مملكـــة 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  البحريـــن وجمهوريـــة 

الصديقة.
 كمـــا أشـــاد الزياني بالجهود الدبلوماســـية 
التـــي تضطلـــع بهـــا بعثـــة مملكـــة البحرين 
فـــي برلين بقيـــادة عبداللطيـــف في تعزيز 
العالقـــات الثنائية التي تجمـــع بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة، 
والمضي بها قدًما نحو آفاق أشمل تحقيًقا 
والشـــعبين  البلديـــن  وتطلعـــات  آلمـــال 
الصديقيـــن، وخدمًة لألهـــداف والمصالح 
التوفيـــق  دوام  لهـــم  متمنًيـــا  المشـــتركة، 

والنجاح.

المنامة - وزارة الخارجية

بمبادرة من سمو األميرة سبيكة ولرفع 
مساهمة القطاع في الناتج المحلي



المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص )38 
عامـــا( قام بســـرقة مصوغات ذهبية من 

أحد المحالت بالمحافظة.
وأوضحـــت المديرية أنه فور تلقي بالغ 
بالواقعـــة، باشـــرت علـــى الفـــور عمليات 
البحـــث والتحـــري والتـــي أســـفرت عـــن 

تحديـــد هويـــة المذكور والقبـــض عليه، 
مـــن  بعـــدد  متـــورط  أنـــه  تبيـــن  حيـــث 
القضايـــا األخـــرى ومطلـــوب لعـــدد مـــن 
المديريات األمنية، مشـــيرًة إلى أنه جار 
الالزمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
إلـــى  عليـــه  المقبـــوض  تمهيـــدًا إلحالـــة 

النيابة العامة.

اســـتقبل وزير شـــؤون مجلسي الشورى 
والنواب غانـــم البوعينين بمكتبه أمس، 
رئيسة قسم اإلعالم والتواصل بمجلس 
بمناســـبة  الـــذوادي،  وفـــاء  الشـــورى 
حصولهـــا علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
اإلعـــالم مـــن جامعـــة البحريـــن. وأثناء 
اللقـــاء، تســـلم وزيـــر شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب نســـخة مـــن رســـالة 
الماجســـتير بعنـــوان “تأطيـــر الصحافـــة 
البحرينيـــة لـــدور المـــرأة فـــي مجلســـي 

الشـــورى والنواب في الفصل التشريعي 
الرابع 2014 - 2018”، مشيًدا البوعينين 
هـــذه  إعـــداد  فـــي  الباحثـــة  بجهـــود 
األطروحـــة التي تدعم وتســـلط الضوء 
علـــى دور المـــرأة في مختلـــف الميادين 
وخاصـــة في مجـــال العمل التشـــريعي. 
وأعربت الذوادي عن شـــكرها وتقديرها 
لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
علـــى دعمـــه المســـتمر ورعايتـــه الدائمة 

للباحثين في مختلف المجاالت.

القبض على سارق المصوغات الذهبية

البوعينين يتسلم نسخة من ماجستير الذوادي
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محرر الشؤون المحلية

نائب رئيس مأتم شهداء الطف لـ “^”: أقيموا الشعائر وفق التدابير
الـــوراء إلـــى  للعـــودة  نقطـــة  “عاشـــوراء”  إحيـــاء  يكـــون  أن  نريـــد  ال 

أشــاد نائــب رئيس مأتم شــهداء الطف بقرية المصلى ميرزا الفــردان بجهود المملكة 
فــي ســبيل مواجهــة جائحة كورونا )كوفيد19( والنتائــج اإليجابية التي تم تحقيقها 
على أرض الواقع، مقدما شكره وتقديره لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، وولــي العهــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 

بن حمد آل خليفة، على كل التسهيالت والرعاية لمراسم إحياء موسم عاشوراء.

وقـــال الفـــردان لــــ “البـــالد” إن الـــدور التي 
تقوم الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
واألوقـــاف ووزارة الصحـــة والمحافظات 
وإدارة األوقـــاف الجعفريـــة وكل الجهود 
فـــي تقديم الخدمات الالزمـــة للمواطنين 
والمقيميـــن فـــي البحريـــن جـــاءت حرصا 
على إحياء موســـم عاشوراء في ظروف 

آمنة وحماية كافة المشاركين فيها.

ودعـــا نائـــب رئيـــس مأتـــم شـــهداء الطف 
كافـــة المشـــاركين فـــي إحيـــاء المراســـم 
العاشـــورائية بااللتـــزام بتعليمـــات الفريق 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة  الطبـــي 
كوفيـــد 10، مشـــددا علـــى ضـــرورة األخذ 
واالحتـــرازات  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
المقـــررة بالمآتـــم بحســـب نظـــام اإلشـــارة 
موســـم  شـــعائر  إحيـــاء  فـــي  الضوئيـــة 
المآتـــم  رؤســـاء  قبـــل  مـــن  عاشـــوراء 

المعزيـــن  علـــى  وتطبيقهـــا  واإلدارييـــن 
والمشاركين في إحياء هذه المناسبة من 

النساء والرجال.
وأكد ضرورة التحلي بالصبر حتى تنتهي 
جائحـــة كورونا التي هي فـــي نهايتها وال 
يكـــون إحياء الموســـم نقطة للعـــودة إلى 

الوراء خاصة وأنه الشـــعب أثبت بالتزامه 
خالل الفتـــرات الماضية من الجائحة بأن 
االلتـــزام بالتعليمـــات الصحيـــة مـــن قبـــل 
الفريق الوطني الطبي لمكافحة الفيروس 

هو السبيل اآلمن لتقليل اإلصابات.
الصحيـــة  اإلجـــراءات  أن  إلـــى  ولفـــت 
والتعليمات الصـــادرة من الفريق الوطني 
يكـــون  أساســـها  علـــى  والتـــي  الطبـــي 
التعامـــل فـــي التـــي تصـــب فـــي مصلحـــة 
النـــاس أوال وحتى يعود إحياء المراســـم 
العاشـــورائية كمـــا اعتـــاد عليهـــا األهالـــي 
كمـــا فـــي الســـنوات الماضية خالفـــا لهذه 
هـــذه الظروف الصحية االســـتثنائية التي 
تتطلـــب من الجميـــع أن يكونوا على  قدر 
من المســـؤولية الوطنية؛ من أجل سالمة 

المجتمع.

ميزرا الفردان

المنامة -بنا

القضيبية - مجلس الشورى

زار رئيس مجلـــس أمناء مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة، جامعة تل أبيب بدولة 
مـــن مركـــز   إســـرائيل علـــى رأس وفـــد 
“دراسات”، وذلك يوم أمس األول، حيث 
التقـــى مجموعـــة من أكاديميـــي وطلبة 
الجامعـــة فـــي مقـــر مركز موشـــيه ديان 

لدراسات الشرق األوسط وإفريقيا.
وقـــد رحبـــت نائـــب رئيـــس جامعـــة تل 
أبيـــب ميليـــت شـــامير، برئيـــس مجلس 
أمنـــاء مركـــز “دراســـات”، مبديـــًة تطلـــع 
الجامعة للتعاون مع المركز في مختلف 
المجـــاالت التـــي تخـــدم تطويـــر البحث 

العلمي بين الجانبين.
فيمـــا أكد مدير عام مركز موشـــيه ديان 
وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق  لدراســـات 
عـــوزي رابي أهميـــة التعـــاون البناء في 
المجـــاالت البحثيـــة خصوصـــًا مع مركز 
“دراســـات” الـــذي يتمتع  بســـمعة دولية، 
ديـــان  موشـــيه  مركـــز  أن  إلـــى  مشـــيرًا 

يعكف على إبراز تاريخ مملكة البحرين 
العريـــق لطلبـــة وطالبـــات الجامعـــة من 
خـــالل ترجمـــة مجموعـــٍة مـــن األبحاث 
والدراسات المتصلة بهذا الموضوع إلى 

اللغة العبرية.
وقـــدم مـــن جانبـــه الشـــيخ عبـــدهللا بن 
أحمد محاضرة عن العالقات البحرينية 
اإلســـرائيلية، وأجـــاب علـــى العديـــد من 
االستفســـارات التـــي قدمهـــا أكاديميون 
التـــي  والتحديـــات  الجامعـــة  وطلبـــة 
رئيـــس  أهـــدى  كمـــا  المنطقـــة،  تواجـــه 
مجلـــس األمنـــاء درعـــًا تذكاريـــًا لمديـــر 
العام مركز موشـــيه ديان، باإلضافة إلى 
مجموعة من اإلصدارات الخاصة بمركز 

“دراسات”.
لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  واســـتعرض 
“دراسات” حمد  العبدهللا أوجه التعاون 
بيـــن المركـــز والمؤسســـات األكاديميـــة 
والبحثية اإلســـرائيلية، التي تهدف إلى 
تحقيـــق التكامـــل فـــي المعرفـــة وتبادل 

الخبرات.

قـــال األمين العام لمجلس الشـــورى 
أســـامة العصفور إن مملكة البحرين 
دائًمـــا مـــا تضـــع ثقتهـــا فـــي الكوادر 
الشـــابة التـــي أثبتـــت علـــى الـــدوام 
التحّديـــات  إدارة  علـــى  قدرتهـــا 
االبتـــكار  عجلـــة  ودفـــع  المختلفـــة 
والتطويـــر، مؤكـــًدا أهميـــة مواصلة 
اكتســـاب  فـــي  لجهودهـــم  الشـــباب 
مـــع  ودمجهـــا  اإلداريـــة،  الخبـــرات 

خبرات علمية وتدريبية. 
جاء ذلك لدى لقائه منتسبي الدفعة 
 ”HIPO Youth“ الثالثة من برنامـــج
تقنيـــة  عبـــر  الشـــبابية  للقيـــادات 

االتصال المرئي. 
الوطنيـــة  المســـؤولية  أن  وأضـــاف 
المتمّثلـــة فـــي الحرص علـــى تقديم 
أعلـــى مســـتوى مـــن األداء، يحملها 
فـــي  والقـــادة  المســـؤولين  جميـــع 

والخـــاص،  الحكومـــي  القطاعيـــن 
المســـؤولية  هـــذه  أن  إلـــى  مشـــيًرا 
تحّتـــم عليهم نقل خبراتهم اإلدارية 
التـــي  الناجـــح  األداء  وممارســـات 
يعملون بها إلى الشباب، مع ضرورة 
ليتمّكنـــوا  تأهيلهـــم  علـــى  الحـــرص 
من االرتقـــاء بالمخرجـــات الوطنية 

وتطوير عجلة التنمية. 
مـــن جهتـــه، أكد المدير العـــام لمعهد 
اإلدارة العامـــة )بيبـــا( رائـــد شـــمس 
أن برنامـــج “HIPO Youth” أضحى 
اليـــوم بيـــت خبـــرة إداريـــا، يهـــدف 
المعهـــد وشـــركاؤه مـــن خاللـــه إلـــى 
الشـــابة  الوطنيـــة  الكـــوادر  تأهيـــل 
وتطويـــر مهاراتهـــا مـــن أجـــل توّلي 
زمـــام منظومة العمـــل اإلداري وفًقا 
والخبـــرات  الممارســـات  لفضلـــى 

اإلدارية والمنهجيات العلمية.

إدراج بحوث عن تاريخ البحرين في جامعة تل أبيب

العصفور: البحرين تضع ثقتها بالكوادر الشابة 

300 عدد المآتم النسائية المسجلة في البحرين
الصالـــح: ال نريـــد فقـــدان أحـــد جراء اإلهمـــال... وخديجة الماجد: ســـنكون أســـوة بمآتـــم الرجال

عقدت إدارة األوقـــاف الجعفرية صباح 
المآتـــم  مـــع  التنســـيقي  اللقـــاء  أمـــس 
لمحافظـــات  النســـائية  والحســـينيات 
مملكـــة البحريـــن عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي، وبمشـــاركة واسعة من رئيسات 
وممثـــالت المآتم في إطار اســـتعدادات 
إلحيـــاء  المســـتمر  والتنســـيق  اإلدارة 

موسم عاشوراء.
رئيـــس  نـــوه  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
البـــالد  لعاهـــل  الدائمـــة  بالتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، باالهتمام 
برعاية الشـــعائر الدينية، الســـيما موسم 
عاشـــوراء، والتســـهيالت المقدمـــة على 
كل المســـتويات إلحيـــاء هذه المناســـبة 
العزيـــزة على قلـــوب الجميع على النحو 

األفضل.
إّن  الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وقـــال 
“الفريق الوطني الطبي وجميع الجهات 
الرسمية حريصون على توفير األجواء 
المناســـبة إلحيـــاء الشـــعائر الحســـينية 
للرجال والنســـاء على حد ســـواء، وبعد 
دراسة دقيقة وشـــاملة وافقت الجهات 
الرســـمية مشـــكورة على افتتـــاح المآتم 
النســـائية التـــي يصـــل عددهـــا إلى 300 
االحترازيـــة،  الضوابـــط  وفـــق  مأتـــم 
وعـــي  علـــى  دائًمـــا  تراهـــن  والدولـــة 
المجتمـــع، ونقدر عالًيا إســـهامات المرأة 
البحرينية في شـــتى المجاالت ال ســـيما 
دورهـــا البطولي والفاعـــل في الصفوف 
األمامية ووجودهـــا المؤثر في مختلف 
والحمـــالت  والعـــالج  العـــزل  مراكـــز 

الوطنية للفحص والتطعيم”.
وحـــرص  وعـــي  علـــى  الصالـــح  وشـــدد 

كل المآتـــم بأهميـــة تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازية المعلنة مـــن الفريق الوطني 
الطبـــي ووزارة الصحـــة ووزارة العـــدل 
والشؤون اإلســـالمية واألوقاف، والتي 
تتمثـــل في االلتـــزام بتطبيـــق الضوابط 
المحـــددة وفًقا آللية اإلشـــارة الضوئية، 
كما تـــم تحديد اإلجـــراءات االحترازية 
الخاصـــة بالمآتـــم المســـجلة بمـــا يســـهم 
فـــي دعم جميـــع الجهـــود الوطنية للحد 
مـــن انتشـــار الفيـــروس وحفاًظـــا علـــى 
صحة وســـالمة الجميع، وهـــي كالتالي: 
السماح بدخول المأتم بنسبة 30 % من 
الطاقة االســـتيعابية للمأتـــم للمتطعمين 
والمتعافين فقط من خالل إبراز الشعار 
باللـــون األخضـــر فـــي تطبيـــق “مجتمـــع 
واعي”، مع تســـجيل بيانات الحضور مع 
االلتـــزام بلبس الكمامـــات طوال الوقت 

ومراعاة معايير التباعد االجتماعي.
لإلجـــرءات  وفًقـــا  أنـــه  الصالـــح  ونـــوه 
يتناســـب  بمـــا  الضروريـــة  الصحيـــة 
مـــع الظـــروف الراهنـــة فإنـــه كمـــا ســـبق 
اإلشـــارة إليـــه لن يتـــم الســـماح بتقديم 
أيـــة  لمنـــع  والمشـــروبات  المأكـــوالت 
تجمعـــات وخصوًصا مـــن الفئات خارج 
المأتم، وعدم السماح بحضور األطفال، 
علـــى  متريـــن  مســـافة  تـــرك  وأهميـــة 
األقل بين كل شـــخص واآلخـــر وتوفير 
المعقمـــات وااللتـــزام بلبـــس الكمامـــات 
طـــوال الوقـــت وغلق المرافـــق الصحية 

)دورات المياه(، وعدم تنقل المستمعين 
بيـــن المآتم لتقليل فرص أية إصابات ال 
ســـمح هللا، وتجنب التجمـــع عند المآتم 
قبـــل وبعـــد القـــراءة، وعـــدم اســـتخدام 
الكتـــب الورقية واالكتفـــاء بالقراءة من 

األجهزة الشخصية.
وأضاف الصالح “إّنه بقدر التزام الجميع 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  بالضوابـــط 
الضروريـــة الصـــادرة عـــن فـــإن األمـــور 
ستســـير في االتجـــاه الصحيـــح، ونحن 
علـــى ثقة بـــأن الجميع يســـعى ألن تقام 
هـــذه الشـــعائر علـــى الوجـــه األكمل وأن 
نســـهم جميًعـــا فـــي الحفـــاظ علـــى مـــا 
حققته المملكـــة من إنجازات كبيرة في 
مواجهـــة الوباء، وال نريد أن نفقد عزيًزا 
علينا بســـبب أي تهاون أو تقصير، لذلك 
والوطنيـــة  الشـــرعية  المســـؤولية  فـــإّن 
كبيـــرة وتقع على عاتق الجميع، فال بمن 
تكاتـــف الجهـــود والعمل ســـوًيا للحفاظ 
علـــى صحة وســـالمة الجميـــع، واإلدارة 
فـــرق  وشـــكلت  حثيـــث  بشـــكل  تعمـــل 
عمل ووفرت خًطا ســـاخًنا للتواصل مع 
المجتمـــع خصوًصـــا إدارات المآتـــم، كما 
ســـيتم توزيع اإلرشـــادات الصحية على 

جميع المآتم في مملكة البحرين”.
من جانبهن، أعربت رئيســـات وممثالت 
المآتـــم والحســـينيات فـــي المحافظات 
باإلجـــراءات  والتزامهـــن  ثقتهـــن  عـــن 
الصحيـــة المقـــررة مـــن الفريـــق الوطني 

إلحيـــاء  المختصـــة  والجهـــات  الطبـــي 
إذ  وأمـــان،  بصحـــة  عاشـــوراء  موســـم 
تهـــدف هذه اإلجـــراءات والضوابط إلى 

تحقيق حفظ وسالمة الجميع.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، اســـتعرضت ممثلـــة 
مأتـــم أم البنيـــن فـــي منطقـــة دمســـتان 
المأتـــم  إدارة  جهـــود  الماجـــد  خديجـــة 
والعديد من المآتم األخرى في تشـــكيل 
والتنظيـــم  والتثقيـــف  للتوعيـــة  فـــرق 
وتطبيق اإلجـــراءات، منوهة بأن المرأة 
البحرينية على قدر عاٍل من المسؤولية 
وتنهـــض بـــأدوار رئيســـة فـــي المجتمـــع 
خصوًصـــا في الصحـــة والتعليـــم، وهي 
التـــي تشـــرف علـــى تطبيق اإلجـــراءات 
وقطـــاع  المـــدارس  مـــن  الكثيـــر  فـــي 
األعمال والمؤسسات، مؤكدة أّن الوعي 
الـــذي وصلـــت إليـــه المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي جميـــع المجـــاالت كفيل بـــأن يكون 
مســـتوى االلتزام بالضوابـــط في المآتم 
أســـوة  المنشـــود  بالمســـتوى  النســـائية 

بالمآتم الرجالية.
واختتم اللقاء بالرد على االستفســـارات 
مـــن رئيســـات وممثـــالت المآتـــم، إذ أكد 
ذكـــرى  إلحيـــاء  اســـتعدادهم  الجميـــع 
اإلمـــام الحســـين )ع( فـــي ظـــل االلتزام 
لتحقيـــق  الهادفـــة  بالضوابـــط  الكامـــل 
صحـــة وســـالمة جميـــع أفـــراد المجتمع 
هـــذه  فـــي  المشـــاركات  بينهـــم  ومـــن 

المناسبة العزيزة.

المنامة - األوقاف الجعفرية
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البلدية الشمالية تدشن المبادرة البيئية “عاشوراء نرتقي 12”
ـــي ـــيج االجتماع ـــة بالنس ـــامح والتعددي ـــم التس ـــس قي ـــم يعك ـــة: الموس الفضال

دشـــنت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية 
لمياء الفضالة المبادرة البيئية )عاشـــوراء 
نرتقـــي( فـــي نســـختها الثانية عشـــرة عبر 
الفضـــاء اإللكتروني بالتعاون مع المجلس 
البلـــدي واألوقـــاف الجعفرية تحت شـــعار 

)التدوير قيمة إسالمية(.
وحضـــر التدشـــين عبـــر االتصـــال المرئـــي 
نائـــب رئيس المجلـــس للمنطقة الشـــمالية 
إدارة  مجلـــس  وعضـــو  زينـــل  ياســـين 
األوقـــاف الجعفريـــة عبدالمجيـــد الشـــيخ 
منصـــور الســـتري وأعضـــاء مجلـــس بلدي 
المنطقة الشـــمالية ورؤساء إدارات المآتم 
الرجالية والنســـائية. وأعلنـــت البلدية عن 
الفائزيـــن فـــي مســـابقة )عاشـــوراء نرتقي 
11(، حيـــث حصـــدت إدارة مأتـــم اإلمـــام 
الصـــادق المركـــز األول كأفضل إدارة مأتم 
للممارســـات البيئية، وحصول مأتم األمام 
الحســـن في دمســـتان المركز الثاني، فيما 
حصـــل مأتم اإلمـــام الباقر المركـــز الثالث، 
كمـــا حصلـــت إدارة مأتـــم كرزكان للنســـاء 

على المركز األول لمآتم النساء.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشـــمالية 
لمياء الفضالة إن موسم عاشوراء هو أحد 

المواســـم الدينية التي تمتلـــك ُبعًدا ثقافًيا 
وحضارًيا، يعكس قيم التسامح والتالحم 
االجتماعـــي  النســـيج  فـــي  والتعدديـــة 
البحريني، والذي ترعاه القيادة السياسية 
فـــي مملكـــة البحريـــن تحت ظـــل صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
الســـمو  المفـــدى وصاحـــب  البـــالد  عاهـــل 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
 وأشـــارت الفضالـــة إلـــى توجيهـــات وزيـــر 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

لتقديـــم أفضـــل  العمرانـــي عصـــام خلـــف 
الخدمـــات البلدية للمواطنيـــن والمقيمين، 
ومـــن أهمهـــا خدمـــات النظافـــة وتوعيـــة 
المجتمـــع، كما لفتت إلـــى اهتمام وتوجيه 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات الشـــيخ 
محمـــد بن أحمـــد آل خليفة بخلق شـــراكة 

فاعلة مع المجتمع.
وأوضحت أن عاشـــوراء نرتقي هذا العام 
ينطلـــق تحـــت شـــعار )تدويـــر المخلفـــات 
- قيمـــة إســـالمية(، فقـــد اعتنـــى اإلســـالم 
عليهـــا  والمحافظـــة  الطبيعيـــة  بالمـــوارد 

واعتنـــى أيًضا بالمخلفات، فهناك إشـــارات 
إلـــى كل ما مـــن شـــأنه أن يعظـــم االنتفاع 
االســـتمرار  علـــى  موكـــدة  بالمخلفـــات، 
فـــي تحقيـــق أهـــم أهـــداف الموســـم، وهو 
زيـــادة الوعي المجتمعـــي وتقويم وغرس 
القيـــم والثقافـــة المجتمعيـــة نحـــو الطرق 
الصحيحـــة للتخلص مـــن المخلفات وذلك 

عبر فرزها بالصورة الصحيحة.
ولفتـــت إلى مواصلـــة العمل بالتـــوازي مع 
شعارنا في العام السابق )نواصل االلتزام( 
تماشـــًيا مـــع الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
فيـــروس كورونا، وجهـــود الفريق الوطني 
المســـتمرة الحتواء ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
خـــالل  مـــن  بالمآتـــم  الفضالـــة  وأشـــادت 
المشـــاركة فـــي المبـــادارات التـــي تطرحها 
البلدية والمعززة للقيم اإلنسانية والبيئية، 
ودورهـــم الفاعـــل لزيـــادة الوعـــي البيئـــي 
كالمشـــاركة  البرنامـــج  أهـــداف  وتحقيـــق 
فـــي التوعيـــة بإعادة التدويـــر وتخصيص 
عـــن  ناهيـــك  قبلكـــم،  مـــن  لهـــا  األماكـــن 
المشاركة مع البلدية في تحسين مستوى 

النظافة خالل الموسم.

بلدية المنطقة الشمالية



“السوشال ميديا” أدخلت من “هب ودب” بدهاليز السياسة
ــة والــتــجــارة ــاي ــدع ــل ــم ل ــه ــات ــاب ــس ــواب ســابــقــون يــحــولــون ح ــ ــ ــون ومـــحـــامـــون ون ــي ــاف ــح ص

االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  ســـاعدت 
الجديـــدة علـــى تغييـــر كثيـــر مـــن المفاهيم 
السياســـية واالجتماعية واالقتصادية حول 
العالـــم، فيكفـــي اليـــوم بـــأن توجـــه كاميـــرا 
هاتفـــك النقال إلى حدث مـــا، أو تصريح، أو 
موقـــف، حتى تنقلب األمور كلها رأًســـا على 

عقب، ولتصبح “ترند” حديث الساعة.
كما أضحى، بالمقابل، عامل شـــهرة، ومعرفة 
لـــدى النـــاس، فـــان هـــو المصـــدر، هـــو الذي 
أخبرنـــا بمـــا يحـــدث، وعليـــه فلقـــد أضحـــى 
التوثيـــق بالكاميـــرا، مـــن األمـــور المتفرعـــة 

النتائـــج واألضرار والمنافع، ارتكاًزا على من 
يمســـك الهاتف، وماذا يريـــد أن يفعل، أو ما 

هي طبيعة الرسالة التي يرغب بتوصيلها.
البحريـــن  فـــي  خـــرج  ذلـــك،  علـــى  وعرًجـــا 
باألعـــوام الخمســـة األخيرة، عدد واســـع من 
نشـــطاء “السوشـــال ميديـــا” ليتحدثـــوا بكل 
شيء تقريبا، ومكن ســـقف التعبير المرتفع، 
كثيرين منهم بأن يســـاعدوا لخدمة الصالح 
العـــام، بل والدولة نفســـها، متى ما كان ذلك 
بحـــدود القوانيـــن النظاميـــة المعمـــول بـــه، 
والتي تحمي المجتمع، وتحول دون تحوله 

الى غابة، كًا يفترس بها اآلخر.
الحســـابات  أصحـــاب  بعـــض  وانتهـــج 

ونشـــطاء  صحافييـــن،  مـــن  الشـــخصية، 
ســـابقين،  وبلدييـــن  ونـــواب  اجتماعييـــن، 
علـــى  النهـــج،  هـــذا  وغيرهـــم،  ومحاميـــن، 
جوانـــب عدة، البعض منها ألســـباب دعائية، 
وأخـــرى نفعية، وتجارية، وسياســـية، ومنها 
مـــا هو موجه بشـــكل مباشـــر للصالـــح العام، 

وللمواطن تحديًدا.
هـــذه الجـــرأة، وهـــذا الوضـــوح، والحديـــث 
الصريـــح، وضـــع اليـــد علـــى موضـــع الجرح، 
وبغـــض النظر عـــن األســـباب الكامنـــة خلف 
ذلك، كما أوجد حالة من الحذر في المجتمع، 
وإعادة الحسابات والتوازنات لدى كثيرين.

وحش “السوشال ميديا” ال يرحم عند وقوع 

األخطـــاء، وال يـــذر، خصوًصـــا مـــع األوضاع 
االقتصادية الراهنة والتي تتســـبب بارتفاع 
مســـتوى الضغط بشكل سريع عند أي بادرة 

استفزاز تذكر.
“كاميرا” الهاتف الصغيرة، بعدســـاتها الثاث 
أو األربـــع، أو حتى الواحـــدة، باتت الفيصل 

وحجـــر الزاويـــة فـــي تغيير 
كثيـــر مـــن المفاهيـــم التـــي 
والهـــراوة  اليـــوم،  نعيشـــها 
عنـــد  بقـــوة  تضـــرب  التـــي 
أو  األخطـــاء،  وقـــوع 
الـــذي يصدح  الميكروفـــون 

بصوت الحقيقية.

لكنها وفي المقابل، قد توجه لما هو بخاف 
ذلـــك جملـــة وتفصيـــًا، خصوصـــا مـــع تزايد 
ظاهـــرة “الرويبضـــة” والتـــي مكنـــت كل من 
“هـــب ودب” ألن يكون فهيما وعارًفا بخفايا 
األمور وبدهاليز السياسة، وهو ال يقرب من 

ذلك قيد شعرة.

مكاتب حمالت 
العمرة تقّدم 

عروضا تنافسية

إبراهيم النهام

اكتشاف مدينة البندقية في خليج توبلي
سياحيا معلما  لــيــكــون  تــؤهــلــه  بــالــمــيــاه  المحيطة  ــرم  ــق ال ــار  ــج أش

في منظر يذّكر كل من يشـــاهد الصور 
الملتقطة بمدينـــة البندقية اإليطالية، 
نشـــر عدد من النشـــطاء االجتماعيين 
منصـــات  عبـــر  العكـــر  قريـــة  وأهالـــي 
التواصـــل االجتماعـــي مقطـــع فيديـــو 
يتضمـــن تجديـــف عـــدد مـــن الشـــباب 
البحريني بقـــوارب صغيرة في خليج 
توبلـــي؛ إلبـــراز معالم مملكـــة البحرين 
الطبيعيـــة، واألماكـــن التـــي يســـتطيع 
الرواد من مواطنين ومقيمين وسواح 

زيارتها.
الفنـــر  نشـــرة  تحريـــر  رئيـــس  وقـــال 
الثقافيـــة اإللكترونيـــة التفاعلية خالد 
بو مطيع بأنهم “ســـعداء جـــدًا بفعالية 
التجديـــف هذه بخليج توبلي، وســـط 
أشـــجار القرم، وهي فعاليـــة يقوم بها 
مجموعة من الشباب بقرية العكر، مع 
مجموعة كبيرة من الشباب البحريني 

من شتى المناطق”.
وأضـــاف “لدينـــا فـــي البحريـــن هـــذه 
الطبيعـــة الجميلـــة جدًا، والتـــي تخلو 
منهـــا الكثيـــر مـــن دول العالـــم، وهـــي 
طبيعـــة تـــم المحافظـــة علـــى أجـــزاء 

كبيرة منها من قبل الهيئات الحكومية 
في البحرين”.

وتابـــع بـــو مطيـــع “نأمـــل أن يزيد هذا 
االهتمام؛ للحفاظ على هذه الموروث 
يخـــدم  والـــذي  الجميـــل  الطبيعـــي 
البحرين ويخدم الرياضة والسياحة”.

الشـــباب  مـــن  “مجموعـــة  ويقـــول 
البحريني من شتى المناطق، جمعتهم 
هواية التجديـــف، وهم يقومون بهذه 
الســـامة  درجـــات  بأعلـــى  الهوايـــة 
فنحـــن  وعليـــه  العالميـــة،  والحرفيـــة 
االليكترونيـــة  الثقافيـــة  الفنـــر  بنشـــر 
التغطيـــة  بهـــذه  ســـعداء  التفاعليـــة، 
وســـط هـــذه الطبيعـــة الجميلـــة التـــي 

تفخر بها مملكة البحرين”.
وعلـــق مهـــدي عبدالحســـين وهو أحد 
المشـــاركين قائاً “نحـــن من مجموعة 
هـــواة )الكايك( فـــي مملكـــة البحرين، 
شـــخصا،  خمســـين  بحـــدود  وعددنـــا 
أســـبوعي  “طلعـــه”  برنامـــج  ولدينـــا 
عشـــرين  الـــى  عشـــرة  مـــن  وبحـــدود 
شـــخصا، نهتـــم بالمشـــاركة وصناعـــة 

األثر”.

العالجات التقليدية تفشل في تحسين حالة المرضى النفسيين
النفسي” ــب  ــط “ال ـــ  ب ــراض  ــ األغ مــتــعــددة  افــتــتــاح صــالــة  ــي:  ــاج ح

أعمـــال  بتصريـــف  القائـــم  قالـــت 
المستشـــفيات غيـــر الخاضعـــة للضمـــان 
الصحـــي إيمـــان حاجـــي إنه تـــم افتتاح 
بمستشـــفى  األغـــراض  متعـــددة  صالـــة 
الطب النفســـي، الفتا بأنها ستحقق نقلة 
نوعية على مســـتوى الخدمات المقدمة 

لمرضى الطب النفسي.
وعن فكرة هذا المشـــروع، قالت حاجي 
خـــال اســـتضافتها فـــي برنامـــج “بكـــم 
نعود” الذي يبثـــه تلفزيون البحرين إنها 
“انبثقـــت مـــن قبـــل عـــدة أعـــوام، وهـــي 
مطلب وحاجة، خصوصا أن مستشـــفى 

المستشـــفيات  مـــن  النفســـي  الطـــب 
القديمـــة والعريقـــة، والعلم واألســـاليب 

تطـــورت، األمـــر الـــذي اســـتدعى وجود 
خدمات عاجية متطورة”.

وتزيد “ستساعد هذه الصالة على تنفيذ 
عاجـــات التأهيـــل الوظيفيـــة، الترفيـــه 
النفســـي، الخدمات الرياضية، األنشطة 
التوعويـــة والتدريبيـــة للمرضـــى، وكلها 
مطلـــب للعاج، حيث لـــم تعد العاجات 
النفســـية العاديـــة كافية، بـــل هي حزمة 
من األســـاليب واألنشـــطة والتي تهدف 

لتحسين حالة المرضى”.
مـــن  وأردفـــت حاجـــي “هنالـــك مســـاٍع 
قبـــل وزارة الصحـــة وأصحـــاب األيادي 
البيضاء الداعمين لهذا المشروع، والتي 
مكنتنا من بدء اإلنشاء فيه العام 2017 
ومن ثم افتتاحه في 4 أغسطس 2021 

برعاية من الوزيرة فائقة الصالح”.

إيمان حاجي

بعــد أكثــر مــن عام من تعطل عمــل مكاتب الحــج والعمرة، عادت 
أخيــرًا للعمــل بتســابق فيمــا بينهــا، بعــد التخفيــف الــذي قامت به 
االحترازيــة  لإلجــراءات  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة 
والوقائيــة لمواجهــة فيــروس كورونا، والتي القت منــذ البدايات 
األولى إشادات عربية وإسالمية ودولية لضمان صحة زوار بين 

هللا الحرام.

وليس مســـتغربًا هذا األمر على 
الشـــريفين،  الحرميـــن  أرض 
والتي تهتم بشكل عالمي وكبير 
فـــي إضفاء الخدمـــات الجديدة 
والمتطورة لألراضي المقدســـة، 
والمعتمريـــن،  للحـــاج  خدمـــة 
والتـــي تخطت 100 مليار دوالر 
التحتيـــة  البنـــى  تطويـــر  فـــي 
والمرافـــق الخدميـــة والســـكنية 
خـــال العقد األخيـــر، ومع توقع 
ألن تصـــل إلـــى 500 مليار دوالر 
خال السنوات القريبة المقبلة.

وعلى أثر ذلك، تتســـابق مكاتب 
فـــي  والعمـــرة  الحـــج  حمـــات 
تقديم خدمات عروض تنافسية 
مـــع  خصوصـــًا  األيـــام،  هـــذه 
اقتراب إجازة عاشـــوراء والتي 
تعتبر من المواسم المفضلة لدى 
كثيريـــن، خصوصـــا مـــع التضرر 
االقتصـــادي الـــذي تعرضـــت لـــه 

خال الفترة الماضية.
شـــرطًا  المكاتـــب  ووضعـــت 
أساســـيا للراغبيـــن فـــي العمـــرة، 
وزارة  توجيهـــات  علـــى  بنـــاء 
أنـــه  وهـــي  الســـعودية  الصحـــة 
يكون التطعيم مـــن التطعيمات 
المســـموح بهـــا فـــي الســـعودية، 
ويشترط أخذ الجرعة المنشطة 
للتطعيم الصيني، ومســـحة “بي 
ســـي آر” تكون ســـارية المفعول 
قدمـــت  كمـــا  ســـاعة،   72 لمـــدة 
أغلـــب هذه المكاتب ميزة الدفع 

عن طريقة خدمة “بنفت بي”.
وفي مسح سريع أجرته “الباد” 
علـــى أســـعار الحمـــات، اختلف 
الحـــال كما هو معروف برحات 
الطيران عن رحات النقل البري 
بنســـبة تصل إلى نصـــف الكلفة، 
وأكثـــر منهـــا بقليـــل لـــدى بعض 

الحمات األخرى.
وتقـــدم أغلب المكاتـــب عروضا 
تتشارك في الخدمات األساسية 
“ســـابتكو”  باصـــات  مثـــل  بهـــا، 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  الحديثـــة، 
االحترازيـــة، الفحـــص المجانـــي 
واإلقامـــة  كورونـــا،  لفيـــروس 
مـــع  اإلفطـــار  لوجبـــة  الشـــاملة 
البوفيه. وتتفاوت أسعار الغرف 
قياســـا بعـــدد األيـــام، فبالنســـبة 
أغســـطس   16 بيـــن  مـــا  للفتـــرة 
وحتـــى 21 أغســـطس قدم كثير 
من المكاتب اســـعارا تتفاوت ما 
بيـــن، 85 دينارا إلى 130 للغرفة 
الثنائيـــة، و80 دينـــارا إلـــى 125 
و75  الثاثيـــة،  للغرفـــة  دينـــارا 
دينـــارا إلـــى 110 دنانيـــر للغرفة 
الثنائية وذلـــك للرحات البرية، 
وتعتمـــد كلها على نـــوع الفندق 
والخدمـــات التكميلية، كوجبات 

الطعام.
أمـــا الرحـــات الجوية، فتشـــمل 
الثنائيـــة،  للغرفـــة  دنانيـــر   310
و290 دينـــارا للغرفـــة الثاثيـــة، 
و280 دينـــارا للغرفـــة الرباعيـــة، 
وترتبـــط األســـعار أيضـــا بقـــرب 
أو  الحـــرم،  مـــن  الســـكن  مـــكان 
العكس، وطبيعة الخدمات التي 

يرغب بها المعتمر.
وأشـــار كثيـــر مـــن المكاتـــب إلى 
خدمـــة الغـــرف الخاصـــة، لكنهـــا 
محدودة وفـــق أغلب اإلعانات 

التي رصدتها “الباد”.

أسعار عمرة محرم من 80 إلى 310 دنانير
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تحدي أكل الفلفل الحار.. الجني يكسب 7500 دينار
مشاهدة مليون  من  أكثر  يحقق  “سيد”  البحريني  اليوتيوب  ملك  فيديو 

عرض اليوتيوبر بقناة شبكة ألعاب العرب 
علـــى موقع اليوتيـــوب، والمعروف بملك 
اليوتيوب، البحريني “سيد” فيديو عبارة 
عـــن تحـــدي الخطـــوات الثمينـــة يتخللها 
مجموعـــة من األوامـــر والتحديات للفوز 
بمبلـــغ 20 ألف دوالر )قرابة 7500 دينار(، 
ويكـــون تحديـــد الخطـــوات مـــع الجنـــي 
بطريقة األرقام إلى جانب شـــعار يلزمك 
بأمـــر يجب تنفيـــذه، حيث حـــدد منطقة 
لتحديد األوامر والتحديات، ويتم البدء 

بواسطة األرقام.
وتعـــرض “الباد” بعض مراحـــل التحدي 

والـــذي انتهـــى بفـــوز الجنـــي، فقـــد بـــدأ 
التحـــدي بين الجني وســـيد، حيث حقق 
الفيديـــو أكثر مـــن 1.2 مليون مشـــاهدة، 
والطريف أنه خال التحدي اضطر سيد 
ألكل الفلفل األخضر الحار من أجل الفوز 
بالعشـــرين ألفـــا، وفي نهايـــة التحدي فاز 
الجني بمبلغ العشـــرين ألفا، وخرج ســـيد 
مـــن التحدي بالخســـارة، قائـــا إنه أهدى 

الفوز للجني.
وحصـــل الفيديـــو علـــى عـــدة تفاعـــات، 
حيث علقـــت المتابعة نجـــوى بالقول: يا 
ســـيد وهللا أنت أســـطورة األساطير إلي 
نعرفهم وان شاء هللا تحمل مقاطع زيها.
فيمـــا علـــق آخـــر بالقـــول: تحيـــة لـــك يـــا 

أســـطورة يســـتاهل الجني 20000، بينما 
قالت ريان: ما شاء هللا سيد بيتكم حلو 
وحلـــو المقطـــع نفســـي أســـوي التحـــدي 
اســـتمر يـــا بطـــل، فيمـــا كتب لـــؤي قائا: 
خســـرت أم كســـبت أنـــت ســـتبقى ملـــك 
اليوتيوب متابعك من 2015 من الجزائر 
أحلـــى تحيـــة لمتابعي ســـيد أنتـــم كلكم 

عسل وسيد أيضا عقبال 100 مليون.
كما علق يوســـف الدوسكي على الفيديو 
قائا: أحلى تحدي أســـطوري ورائع جدًا 
هللا يوفقـــك وتوصـــل ألكثـــر مـــن مليـــار 
مشـــترك وأنـــا كثيـــر أحبـــك وأتمنـــى لـــك 
الســـعادة طـــول الحياة، بينمـــا علق منذر 
بتعليق طريف قائا: سيد ليش ما تهدي 

الجني شـــيء هـــو تعب معـــاك كل هاذي 
الفتـــرة اســـتمر يـــا أســـطورة اليوتيـــوب 

أحبك من القلب وهللا.
وكذلـــك  البحريـــن  فـــي  يعـــرف  والـــكل 
متابعـــوه أن ســـيد يقـــوم بصنـــع أفـــام 
تتعلق باأللعاب والتحدي بشـــكل محبب 
لـــدى األطفـــال والشـــباب، حيـــث يتميـــز 
تحـــدي  عـــرض  عنـــد  بأســـلوب مشـــوق 
األلعاب بأســـلوب مبتكـــر وجذاب، حيث 
وصـــل عـــدد التعليقـــات للحظـــة كتابـــة 
الموضـــوع إلـــى 4881 ألـــف تعليـــق منها 
تعليقات شـــكر وثناء وتعليقات فكاهية 
وتشـــجيع علـــى المضـــي بمواصلـــة مثل 

تلك الفيديوهات.

بدور المالكي
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021 -116529 (  إعالن رقم
 تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا الســيدة المعلنــة / فاطمة معراج حســن معراج بطلــب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد / أحمد محمد يوسف الشعبان        

  
 فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

رقم القيد: 50943-7
االسم التجاري: بابا شاروس سويت

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

)CR2021- 116610( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا الســيد المعلن ٔادناه بطلب اســم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 51373-2

اسم التاجر:  محمد جعفر عبدهللا محمد
االسم التجاري الحالي: هملتون للمقاوالت

االسم التجاري المطلوب: هملتون للمقاوالت والعقارات

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة فريج سعود ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1-123879

بناء على قرار الشــركاء في شــركة فريج ســعود ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 
123879-1 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / محمــد جعفــر حســين 

الكندرى مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لعام 2001، و عمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دأيني الشــركة ٕالى 
تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
saud_alkanderi@icloud.com     -     )+965(  51601414 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 000 لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة بيت التراث العراقي - تضامن بحرينية

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد / هاجر محمد عبدالغني درويش حكمت باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
بيت التراث العراقي - تضامن بحرينية،المســجلة كشــركة ذات مســٔيوليه محدوده 
بموجــب القيــد رقــم 58005-1 طالبــا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )000( لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة ٔالفا زولو للحجوزات ذ م م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بٔانــه قد تقــدم ٕاليها 
الســيد / علي جاســم محمد احمد محمد البحار باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ٔالفــا زولــو للحجــوزات ذ م م ،المســجلة كشــركة ذات مســٔوولية محــدودة بموجــب 
القيد رقم 122846 طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و 
شطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ : 08/08/2021
CR2021-   117216 ٕاعالن رقم

 تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ادنــاه السيد/الســيدة جاســم محمــد حســن فــردان 
بطلــب تحويــل المحــل التجاري التالي ٕالى السيد/الســيدة علي حســين 

يوسف العافيه
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: مغسلة مديحة

رقم القيد: ٠٨-107254

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد 
تقدم ٕاليها رشــكة كلوك وورك افينتس ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد 
131490 طالــب نــي ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة ال رشــكة تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقــا الحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

دعوة الدائنين ومن له مصلحه في الدعوى رقم: )9/03349/2019/02(  
 Invitation to the creditors and those who have an interest in the case No.

 9/03349/2019/02

 يدعــو الســيد/ فكــري محمــد أبو شــرخ أميــن أعــادة التنظيم في دعــوى األفالس – أعــادة التنظيم 
المشــار إليهــا والمقامــة مــن مــن / حمــد محمــد عبــدهللا عاشــير مالــك مؤسســة لــي ســول للزهــور 
والحلويــات ضــد / مصــرف الخليــج التجــاري وأخرين جميع الدائنيــن ومن له مصلحــة في الدعوى 
للحضــور لمقــر المحكمــة المدنيــة الســابعة بتاريــخ 2021/8/24م الســاعة العاشــرة صباحــًا لغــرض 

مناقشة خطة أعادة التنظيم المقترحة وبيان األفصاح الخاص بالدعوى تمهيدًا للتصويت عليها
 The Reorganization trustee for the mentioned case is requesting all creditors
 and those who have an interest in the case to attend the headquarters of the
 AD At 10:00 AM for the purpose of discussing 2021/24/Seventh Civil Court on 08
 the proposed reorganization plan and the disclosure of the case in preparation
.for voting on it

لألستفسار: 
أمين إعادة التنظيم/ فكري محمد أبو شرخ    -   هاتف: 36794222

:For inquiries
Fekri M. Abusharkh     -    /66994666Tell:

trustee.expert@qvisionst.com

التاريخ:8 /اغسطس/2021
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   ٕادارة التسجيل

) CR2021- 117355 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 3-34695

اسم التاجر:  مفضل فيروز عبدعلي  عبدالعلي
االسم التجاري الحالي: نيو بيك للمقاوالت

االسم التجاري المطلوب: تاسوما انترناشيونال للمقاوالت والتجارة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان تحويل فرع لمٔوسسة فردية
ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد 
تقدم ٕاليها السيد / اكبر مال قاسم الل محمد كل محمد، المالك لـ بابا علي 
للمقاوالت )مٔوسســة فردية(، والمســجلة بموجب القيد رقم:)105274-
1( طالبا تحويل الفرع رقم: )15(من المٔوسســة الفردية، والمســمى: بابا 
علي لالثاث، ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة برٔاسمال وقدره 1000 

)ٔالف( دينار بحريني، مملوكة له.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة: اتش اتش اي للتجارة ذ.م.م.

بٔانــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ٕادارة  تعلــن 
قــد تقــدم ٕاليهــا الســيد / حمــد محمد حمــد المحميــد، باعتبــاره المصفي 
القانوني لشــركة: اتش اتش اي للتجارة ذ.م.م.، المســجلة كشــركة ذات 
مســٔيولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم: )124500-1(، طالبــا ٕاشــهار 
انتهــاء ٔاعمــال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من الســجل 
الصــادر  التجاريــة  الشــركات  قانــون  ألحــكام  وفقــا  وذلــك  التجــاري، 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة سباركو للصيانة و الخدمات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 127715

نــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ســباركو للصيانــة و الخدمــات ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 127715 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / زكريا 

عبدالنبي عبدالوهاب سالم  طالق مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ٔان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٢١ لعام 2001، و عمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دأيني الشــركة ٕالى 
تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: األسم : زكريا عبدالنبي عبدالوهاب سالم طالق

منامة – مملكة البحرين   -   التلفون : 38363232 973 +
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Vacancies Available
NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
17727925  or  yousif@aanass.net 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

YOR MOTOR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17556446  or  YOR_MOTOR@OUTLOOK.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

DHA COMPUTER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34567895  or  ABEERRAJPUT1@GMAIL.COM 

MASTER DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR PATIENTS ADMISSION 
 suitably qualified applicants can contact
17777003  or  admin@masterdental.info 

L ORTO INC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
66777117  or  TALAL.ALZAIN@JISR.COM 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

37771467  or  MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

EBOOST INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

36424614  or  ALMOBDEA.200@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

Geolog Surface Logging DMCC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17568173 

ALUMINUM PRODUCTS COMPANY ALUPCO A SAUDI JOINT STOCK (CLOSED) BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INDUSTRIAL &COML.PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
66772000  or  AHMED.K@ALUPCO.COM

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

EXHIBITIONS ADVERTISING AND PROMOTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

33655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

MANARAT ALFIRDOUS BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

37759393  or  AHMEDMASDO35@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

SHAGOTOM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34199744  or  FAISALWASIF@GMAIL.COM 

KNR Scaffolding W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM

 ARIANNA  JEWELLERY CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38866200  or  ARAMYAN.1986@BK.RU 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33337783  or  ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

BWM PROFESSIONALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36905633  or  BATUPEWANDJIEUBLAISE@GMAIL.COM  
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين ومصر... عالقة تاريخية خاصة تفوق الوصف
مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، عالقة تاريخية متينة 
ال يمكن وصفها بالمعنى المحدد المعروف، ألنها من أقوى وأروع صلب 
الشـــخصية المتميـــزة لألمـــة العربية بـــكل تفرعاتها وتشـــعباتها، وتأتي 
الرســـالة الخطية التي بعثها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى أخيه سيدي جاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه والتي تضمنت 
دعوة جاللته لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وترحيب جاللته 
رعـــاه هللا بهـــذه الدعـــوة الكريمـــة، دليل علـــى عمق العالقـــات األخوية 
الفريـــدة بيـــن البلدين الشـــقيقين والتكامـــل والتوافق التـــام بما يحقق 
مصالح البلدين وكل دول وشعوب األمة العربية، فمصر العروبة العمق 
االســـتراتيجي وبيـــت العرب وقوتـــه ولها كلمة عليا وتأثيرات مباشـــرة 
على االســـتراتيجيات األمنية ليس على المستوى العربي فحسب، إنما 
علـــى الصعيـــد العالمي، كمـــا لها قيادة رائـــدة في مســـيرة العمل العربي 

المشترك.
ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه أكد خالل اســـتقباله معالي السيد سامح شكري وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية “اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية 
الراســـخة التي تجمع بين البلدين الشـــقيقين، معربا جاللته عن تطلعه 
الدائـــم إلـــى الدفـــع بهـــا نحو آفـــاق أرحـــب بما يلبـــي تطلعات شـــعبيهما 
الشـــقيقين، منوهًا جاللته بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مســـار 
التعاون والتشـــاور والتنســـيق المشـــترك إزاء مختلف القضايا في ظل 
مـــا تمـــر به المنطقة مـــن تحديات وأزمـــات تهدد أمن واســـتقرار الدول 
العربية الشقيقة، مشيدا جاللته بما تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي من نهضة تنموية شـــاملة هي محل فخر واعتزاز 

لكل الشعوب العربية”.

إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى، وجمهورية مصر  «
العربية الشقيقة بقيادة أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلعبان 

وبعالقتهما االستراتيجية التاريخية الخاصة دورا رئيسا ومهما في دفع 
التكامل بين الدول العربية الشقيقة بما يحقق مصالح الجميع على 

مختلف المستويات واألصعدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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صـــدر عـــن عاهـــل البالد جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم 
بقانـــون رقـــم )16( لســـنة 2021م بتعديل بعـــض أحكام قانـــون العمل في 
القطـــاع األهلـــي بتعديل لنص المـــادة )39(، وتمت إضافة فقـــرة ثانية إلى 
المـــادة )39( وهي )ويحظر التمييز فـــي األجور بين العمال والعامالت في 

العمل ذي القيمة المتساوية(.
وُيعـــزز هذا التعديل المقومات األساســـية للمجتمـــع البحريني الذي يؤكد 
علـــى تحقيق المســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات العامة من غيـــر تمييز 
بســـبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وقد سلكت مملكة 
البحريـــن نهًجـــا ناهضـــت فيه جميع أشـــكال التمييـــز ضد المرأة سياســـًيا 
واقتصادًيـــا واجتماعًيا وحقوقًيـــا ومهنًيا، فتكافأت بذلك فرصها وحققت 
التـــوازن مع الرجـــل على الصعيدين التشـــريعي والعملـــي دون تمييز بين 

أحٍد منهما.
المـــرأة فـــرد مـــن أفراد المجتمـــع وال يمكن ألي مجتمـــع أن يتطور ويتقدم 
بـــدون نيل المـــرأة كل حقوقها، وحق األجر والحقـــوق األخرى هي حقوق 
شرعية للمرأة بموجب جميع الشرائع السماوية واألرضية وال يمكن منعها 

عنهـــا، والمجتمـــع العـــادل هو المجتمع الـــذي ُيحقق المســـاواة بين أفراده، 
وتســـاوي األجـــور بيـــن العامليـــن والعامـــالت ُيعزز حـــق المرأة فـــي العمل 

وحقها في األجر العادل.
لقد أنصف وبحق هذا التعديل المرأة التي تقوم بدورين مًعا في المجتمع، 
الـــدور األســـري والـــدور المجتمعـــي، بينما يقـــوم الرجل بـــدوٍر واحد وهو 
الدور المجتمعي، وبذلك فهي تســـتحق االهتمـــام والرعاية أكثر منه وفًقا 
لحجـــم عطائها، ودور المرأة ال يختلف عن الرجل، فأداؤها يتميز باإلتقان 
والمهارة، ما جعلها تتفوق على الرجل في الكثير من المجاالت بالرغم من 

ما يحف العمل من مخاطر وصعوبات.

لقد لجم هذا التعديل العادل أي تمييز بين الرجل والمرأة، وَفعَل المساواة  «
بينهما، وضمن شروط عمل صالحة وعادلة في مقدمتها )الحق في األجر 

العادل دون تمييز(، وهذا ما يحفظ للمرأة العاملة حقوقها وكرامتها وُيشجعها 
على االستمرار في العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية، وهو 
يتوافق مع الكثير من التشريعات الدينية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة 

بالمرأة.

عبدعلي الغسرة

حظر التمييز في األجور

دون التطـــرق إلى تفاصيـــل كثيرة وكالم معاد ومكرر، علينـــا أن نتنبه جيًدا 
إلـــى أن جائحـــة كورونا لم تنتِه بعـــد! وبالرغم من توافر عـــدد من اللقاحات 
المضـــادة لفيـــروس )كوفيـــد – 19( وانتشـــار اســـتخدامها عبر العالـــم، إال أن 
ا، وتؤكد مصادر صحية عالمية  الجائحة ال تزال تهدد البشـــرية تهديًدا جديًّ
أنـــه من المحتمـــل أن تضرب المنطقة العربية موجـــة رابعة من الجائحة مع 
نهايـــة فصـــل الخريـــف وبداية فصـــل الشـــتاء القادمين! والبد من اســـتمرار 
العمـــل باإلجراءات االحترازية خصوصا مع تحذيـــر خبراء الصحة العالمية 

بأنه ال توجد نهاية منظورة للجائحة على المدى القريب!
فـــي الحقيقة تكمن مشـــكلة جائحـــة كورونا في أنها فاجـــأت العالم وأخذته 
علـــى حين غـــرة، وكانت بمثابة اختبـــار قاٍس لكثير من الـــدول والحكومات 
ومدى اهتمامها بالمجال الصحي تحديًدا، وقد شـــهدنا انهيار أنظمة صحية 
كبرى في بداية الجائحة في إيطاليا وإسبانيا، وتضرر النظام الصحي بشدة 
في كلٍّ من بريطانيا وأميركا وألمانيا، وإذا كان هذا قد حدث في دول العالم 

األول المتقدم فما بالنا بالوضع الصحي في البلدان األخرى؟!

لقـــد أصيـــب بوبـــاء كورونا حتـــى اآلن أكثـــر مـــن 200 مليون إنســـان، وراح 
ضحيتـــه نحـــو أربعة مالييـــن وثالثمائة ألف قتيل حول العالـــم، ولم تقتصر 
األضـــرار على الجانب الصحي وحســـب، بل تضرر االقتصاد العالمي بشـــكل 
كبير وأصابته حالة من الركود والتراجع تذكرنا بالكســـاد الكبير الذي ضرب 

العالم في ثالثينيات القرن العشرين!
وحتـــى ال تتفاقـــم المشـــكلة مع اســـتمرار الجائحة البد من اتخـــاذ إجراءات 
عالمية حازمة تتعايش معها، وتنظم حركة السفر والسياحة، وتضبط تدفق 
المســـافرين في المطارات الدولية عبر العالم، ومن ذلك اســـتخدام )جوازات 
السفر الصحية( رغم وجود اعتراض عليها بذريعة أن فيها نوًعا من التمييز 
وعدم المساواة بين من تتوافر لهم مستويات عادلة من الخدمات الصحية 
ومـــن ال يحظـــون بمثـــل ذلـــك، الســـيما في الـــدول الفقيـــرة، لكن عـــن طريق 
التعـــاون الدولي الجاد يمكن التغلب على مثل هذه الثغرات لوضع منظومة 
ســـفر حديثة ومرنة تمكِّن الجهود الدولية من الســـيطرة على الجائحة التي 

طال أمدها وزادت معاناة البشرية بسببها.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

موجة رابعة من جائحة كورونا!

ديمقراطية الثورات!
بالنظـــر لألوضاع السياســـية التي تلت الثـــورات العربية المطالبة 
بالديمقراطيـــة وبعـــد أكثر مـــن عقد، بدى واضحًا ومؤكـــدًا أنها لم 
تحقـــق أية مكتســـبات تصنـــف في خانـــة الديمقراطيـــة، بل على 
العكـــس مـــن ذلـــك، فقد فضحـــت هـــذه الثـــورات الفهـــم الخاطئ 

لمفهوم الديمقراطية والناتج عن شبه انعدام للوعي السياسي.
فعلـــى الرغم مـــن أن هذه الثـــورات قد صنفت كثورات سياســـية 
هدفت في أغلبها الســـتبدال الطبقات الحاكمة، إال أن في مجملها 
والمعيشـــية،  االقتصاديـــة  األوضـــاع  مـــن  وتملمـــل  تظاهـــر  كان 
فالمواطـــن العربـــي الذي خـــرج للتظاهر ضـــد األنظمـــة القائمة لم 
يخـــرج ضـــد النظام السياســـي بحـــد ذاته، بـــل تظاهر ضـــد طبقة 
اســـتترت بنظام سياسي معين ترجمت مخرجاته في أغلب هذه 

الدول لفساد تسبب في فقر مدقع.
وفـــي اســـتغالل خبيـــث مـــن قبـــل التيـــارات األخرى علـــى الضفة 
المقابلـــة لألنظمـــة القائمـــة آنـــذاك، قدمـــت الكثيـــر منهـــا الســـيما 
األحـــزاب ذات الصبغـــة اإلســـالمية نفســـها علـــى أنهـــا المرشـــحة 
المنقـــذة، ملوحًة بعبارات رنانة كالديمقراطية وحرية االنتخابات 
ومكافحة الفســـاد، ذلك أنها ال تنضوي تحت راية النظام الســـابق 
وتختلف عنه اختالفا تاما في السياســـات والقيم، شعارات اقتنع 
بها المواطن العربي بعد أن نجحت تلك المجموعات في الترويج 

عن نفسها كبديل يقدم حياة أفضل للمواطنين. 
مـــا حصـــل خـــالل الســـنوات الماضيـــة أن جميـــع تلـــك الجماعات 
التـــي وصلت لســـدة الرئاســـة بعد ســـقوط األنظمة الســـابقة تبين 
أنهـــا ال تختلـــف عن ســـابقتها، فهي فقط حلت مكانها في الفســـاد 
واحتكـــرت المغانـــم من مناصـــب وخيـــرات على محيطهـــا، واقع 
ال يمكـــن تفســـيره إال بضعـــف الوعي السياســـي للشـــعوب العربية 
التـــي اختـــارت هذه المرة بنفســـها من يربط الحبـــل على أعناقها، 
فإذا كانت في الســـابق تعاني من تردي األوضاع المعيشـــية فهي 
اليوم باتت تعاني من ســـوء المعيشة، إضافة لنقص األمن وعدم 

االستقرار بعد أن استبيحت أراضيها.

التريث وتحكيم العقل والمنطق يبقى عاماًل أساسيًا في أية عملية اختيار  «
وتغيير كما أن التدرج يبقى من أهم المنطلقات التي تساعد في البناء 

واالستقرار، فالمملكة المتحدة احتاجت أكثر من 700 عام من وضع أعراف 
المغنا كارتا إلى أن تم االعتراف بحقوق المرأة السياسية لكي تقوم ببناء 

منظومة ديمقراطية تعد األقوى في العالم اليوم.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

التدخل بالشأن التونسي
عندما مارس الرئيس التونســـي قيس ســـعيد صالحياته الدســـتورية، 
وهـــو المحنـــك والضليع بالقانون الدســـتوري، رأينا كيف أن هناك طرفا 
تباكى ولطم وشق الثياب، وطرفا آخر تمادى في رفضه ودعا الجهات 
الخارجيـــة للتدخـــل، أي اســـتقوى بالخـــارج للوقـــوف ضـــد صالحيات 
الرئيس قيس ســـعيد، وكوننا من أكبر المنظمات المدنية المدافعة عن 
الوحـــدة والهويـــة العربيـــة، وأقصد مجلـــس العالقات العربيـــة الدولية 
“كارنتـــر” أكدنـــا جليـــا أن مـــا يحـــدث فـــي تونس مـــن قرارات رئاســـية 
شـــأن تونســـي خالص، وأنه ليس من حق أي كيان التدخل في الشـــأن 

التونسي.
وما يجب أن يعلمه الجميع هو أن ما يحدث في تونس أمر خاص يهم 
ويعني الشعب التونسي فقط، وهو الوحيد الذي له الحق في التعاطي 
معـــه بما يحفظ له أمنه واســـتقراره وصون كرامتـــه بعيدا عن الجهات 

التي قد تحاول اللجوء لألجندات األجنبية.
لهـــذا فنحـــن في “كارنتر”، ويجـــب أيضا على كل كيان وإنســـان وطني 
عربـــي أيضـــا، العمل على عدم التدخل الخارجي في الشـــأن التونســـي 
من أية دولة أو كيان أو منظمة، ومحاولة استغالل الوضع في تحقيق 
أهـــداف ال تتفق مع رؤية وحق الشـــعب التونســـي فـــي تقرير مصالحه 
المشـــروعة، والتصدي لكل من يحاول االســـتقواء بالخارج ضد الشأن 

التونسي.

وبالنسبة للمؤسسات اإلعالمية العربية، فيجب عليها االبتعاد عن  «
التأويالت واستخدام اإلعالم ألهداف بعيدة عن المصلحة العامة، 

والتحريض غير المباشر، وضرورة نقل ما يجري بروح مهنية تحافظ 
على وحدة وأمن وتماسك التونسيين، وهذا هو واجب الصحافة واإلعالم 

العربي.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان
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االدعاء في محاكمة حميد نوري: النظام اإليراني يجب أن يحاكم.. والمتهم كان مجرد أداة تنفيذ

محاكمة قاض إيراني بالسويد.. واإلدانة قد تطال رئيسي

ســـتوكهولم  فـــي  الثالثـــاء،  أمـــس  انطلقـــت، 
محاكمـــة القاضي اإليراني حميد نوري؛ التهامه 
بالمشـــاركة في إعدامـــات 1988 بتهم: “الجرائم 
الدولـــي”  القانـــون  و”انتهـــاك  اإلنســـانية”  ضـــد 
و”القتـــل مـــع ســـبق اإلصـــرار”، لدوره فـــي تنفيذ 
الســـجناء  آالف  ضـــد  الجماعيـــة  اإلعدامـــات 

السياسيين بسجون إيران في الثمانينات.
إلـــى هذا، قـــرأ القاضـــي قائمة المدعيـــن والتهم 
الموجهـــة للقاضـــي اإليرانـــي الســـابق، كمـــا مـــن 
المفتـــرض أن يقـــرأ مقتطفات من الئحـــة التهم 
المكونـــة مـــن 8 آالف صفحـــة ضد حميـــد نوري 
نائب مدعي عام ســـجن “غوهردشت” في كرج، 
غـــرب طهـــران، تتضمـــن تفاصيـــل دوره كأحـــد 
منفـــذي اإلعدامـــات الجماعية في صيـــف العام 
1988 بحق اآلالف من أعضاء ومناصري منظمة 

“مجاهدي خلق” ومنظمات أخرى يسارية.
من جهته، قال االدعاء في محاكمة حميد نوري 
إن المتهم تورط في اإلعدامات بحق معارضين 
مـــن مجاهـــدي خلـــق، مشـــيرا إلـــى أن الخميني 

أصدر األوامر بإعدام المعارضين حينها.
وكشف عن أن حميد نوري كان يسأل المتهمين 
عن هوياتهم ثم يقودهم لصاالت اإلعدام. وقال 
“النظـــام اإليراني يجب أن يحاكم وحميد نوري 

كان مجرد أداة تنفيذ”.
كمـــا أضاف “إبراهيم رئيســـي متهم أســـاس في 

هذه المحاكمة، وتقع عليه مسؤولية مباشرة”.
يشار إلى أن تلك اإلعدامات نفذت بأمر من روح 
هللا الخميني، مرشـــد النظام اإليراني في حينه 
بعد تشكيل لجنة عرفت بـ “لجنة الموت” مكونة 
مـــن أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيســـي 
)الرئيس اإليراني الحالي والمدعي العام باإلنابة 
في حينـــه(، ومصطفى بورمحمدي )وزير العدل 
والداخلية الســـابق وممثل وزارة االستخبارات، 
وحســـين علـــي نّيـــري )المدعـــي العـــام الســـابق 
والحاكم الشرعي في حينه(، ومرتضى إشراقي 

)مدعي عام طهران في حينه(.
وأوقف حميد نوري )60 عامًا( في نوفمبر 2019 
في مطار ستوكهولم-أرالندا الدولي خالل زيارة 

للسويد، حيث يخضع مذاك للحجز المؤقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن “حميد نوري 
قـــام بيـــن 30 يوليـــو 1988 و16 أغســـطس فـــي 

ســـجن كوهردشـــت في كرج في إيـــران بصفته 
نائـــب المدعي العـــام )...( بقتل متعّمد لعدد كبير 
جـــدًا مـــن الســـجناء المؤيديـــن أو المنتمين إلى 
مجاهـــدي خلق” بناء على “أمـــر” باإلعدام صادر 

عن الخميني.
ومن المقرر عقد ثالث جلســـات خالل األســـبوع 
الراهـــن في إطـــار هذه المحاكمـــة الطويلة التي 
ُيفترض أن تســـتمر حتـــى أبريل 2022. ويتوقع 

أن يدلي خاللها عشرات الشهود بإفادتهم.
ويمثـــل نـــوري الذي كان يشـــغل آنـــذاك منصب 
نائب المدعي العام في ســـجن كوهردشـــت في 
مدينـــة كرج اإليرانية، أمـــام المحكمة خصوصا 
بتهمـــة ارتكاب “جرائـــم حـــرب” و”جرائم قتل”، 
بموجب االختصاص العالمي للقضاء السويدي 
فـــي هذه التهـــم. وقالت آنا ويســـتر من محكمة 
ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي 
تشكل سابقة في تاريخ البلدين. وهذه القضية 
ناشـــطين  إذ إن  إيـــران،  فـــي  للغايـــة  حساســـة 
الحكومـــة  فـــي  حالييـــن  مســـؤولين  يّتهمـــون 
بالضلـــوع فيهـــا علـــى غـــرار الرئيـــس اإليرانـــي 
المنتخب إبراهيم رئيســـي، الذي تتهمه منظمة 
العفو الدولية بأنه كان عضوا في “لجنة الموت” 
المسؤولة عن إعدام آالف السجناء العام 1988 
عندمـــا كان مدعًيـــا عاًما مســـاعًدا فـــي محكمة 

طهـــران الثوريـــة. وســـبق لرئيســـي أن نفـــى أي 
ضلـــوع لـــه في هذا الملف، لكنه أشـــاد بــــ “األمر” 
الذي أصـــدره الخميني، لتنفيـــذ اإلجراءات في 
حـــق هـــؤالء الموقوفيـــن. منـــذ ســـنوات، تقـــود 
منظمات حقوقيـــة غير حكومية أبرزها منظمة 
العفـــو الدوليـــة، حمـــالت لتحقيـــق العدالة فيما 
مـــن دون محاكمـــة طالـــت  إعدامـــات  تعتبـــره 
آالف اإليرانييـــن معظمهم من فئة الشـــباب في 
كل أنحـــاء إيران، فـــي فترة انتهـــاء الحرب مع 

العراق.
في الفترة نفســـها، ُيشـــتبه بأن نوري شـــارك في 
إعدام ســـجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم 
أو معتقدهـــم، بعدما اعُتبـــروا معارضين “للدولة 

الثيوقراطية اإليرانية”، بحسب النيابة العامة.
ونوري مستهدف حاليًا بنحو ثالثين شكوى من 
جانـــب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شـــهود أو 
أقربـــاء ضحايـــا. ونفى المتهـــم “أن يكون ضالعا 
فـــي اإلعدامـــات المفترضـــة فـــي العـــام 1988” 
على ما قـــال محاميه توماس سوديركفيســـت. 
يذكـــر أنه في مطلع مايـــو، طالبت أكثر من 150 
شـــخصية بينها حائـــزون جائزة نوبل ورؤســـاء 
دول وحكومات ســـابقون ومســـؤولون أمميون 
ســـابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات 

العام 1988.
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الدوحة - وكاالت

أعلن محام قطري بارز أمس الثالثاء 
علـــى “تويتـــر” عـــن اعتقالـــه على يد 
قوات األمـــن، على خلفية ما ســـمته 
السلطات “إثارة نعرات قبلية”، ولكن 
وسط اعتراضات قوية على شروط 
التشـــريعية  لالنتخابـــات  الترشـــح 

األولى المقرر إجراؤها في أكتوبر.
ومنذ اإلعالن في يوليو عن شـــروط 
الترشح التي تتضمن أحكاما خاصة 
“األصليـــة”،  الجنســـية  بأصحـــاب 
ظهـــرت االعتراضات واالحتجاجات 
بيـــن القبائل وتركـــزت خصوصا في 

قبيلة آل مرة.
علـــي  بـــن  هـــزاع  المحامـــي  وكتـــب 
المـــري، وهو أحد أبرز وجوه القبيلة، 
أن  الثالثـــاء  فجـــر  “تويتـــر”  علـــى 

“البحث الجنائي عندي في مجلسي 
اآلن، يطلبون ذهابي معهم وســـوف 
أذهـــب متحّصـــن بالله أوالً ثـــم أبناء 
ثـــم  والمواطنيـــن  مـــرة  آل  قبيلتـــي 

الدستور والقانون”.
وســـبق أن وجـــه المـــري رســـالة إلى 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد عبر 
شـــريط فيديو، يطالبه فيها بإنصاف 
االنتخابـــات،  فـــي  القبيلـــة  أبنـــاء 
متحدثا عن دور آل مرة في إرســـاء 

أركان الدولة إبان تأسيسها.
وأعلنـــت قطـــر االثنيـــن عـــن توقيف 
7 أشـــخاص وإحالتهم إلى التحقيق 
بنفـــس التهـــم الموجهـــة إلـــى المـــري 
“نشـــر أخبـــار غيـــر صحيحـــة وإثارة 

نعرات عنصرية وقبلية”.

اعتقال محام قطري اعترض على شروط االنتخابات

دمشق ـ وكاالت

قالت الرئاسة الســـورية على موقع 
“تويتـــر”، أمس الثالثاء، إن الرئيس 
بشار األسد أصدر مرسوما بتشكيل 
حكومـــة جديدة في البالد برئاســـة 

حسين عرنوس.
ويتولـــى عرنـــوس منصـــب رئيـــس 
الـــوزراء الســـوري منـــذ 11 يونيـــو 
شـــغل  أن  لـــه  ســـبق  فيمـــا   ،2020
حقيبـــة وزارة المـــوارد المائيـــة في 
الحكومـــة الســـورية الســـابقة بيـــن 

العامين 2018 و2020.
عـــن  الصـــادر  المرســـوم  وبموجـــب 
األســـد، جـــرى تعيين علـــي عبد هللا 
أيـــوب وزيـــرا للدفـــاع، فيمـــا ُعيـــن 

فيصل المقـــداد وزيـــرا للخارجية 
السورية.

وفـــي وقت ســـابق من 
الجـــاري،  أغســـطس 
أســـبوعين  بعـــد  أي 

من أدائه القسم؛ أعاد األسد تجديد 
ثقتـــه فـــي رئيس الـــوزراء حســـين 
بتشـــكيل  إليـــه  وأوعـــز  عرنـــوس، 

حكومة جديدة.
وينحـــدر رئيـــس الـــوزراء عرنوس 
)67 عاما( مـــن مدينة معرة النعمان 
فـــي محافظة إدلب )شـــمال غرب(، 
التي ما زالت تسيطر فصائل مقاتلة 

على أكثر من نصف مساحتها.
وتخرج عرنوس من كلية الهندســـة 
المدنيـــة فـــي جامعـــة حلـــب العـــام 
1978، وشـــغل مناصـــب عـــدة فـــي 
كان  كمـــا  الحكوميـــة،  المؤسســـات 
ثـــم  الـــزور )شـــرق(  محافظـــا لديـــر 
القنيطـــرة جنوبـــا. وتســـلم وزارة 
األشـــغال في 2013 ثـــم وزارة 
المـــوارد المائيـــة فـــي 2018 
في حكومة عماد خميس.

األسد يعلن حكومة جديدة في سوريا برئاسة عرنوس

تل أبيب ـ وكاالت

بينمـــا أشـــارت معلومـــات إلـــى أن قـــوات 
إســـرائيلية قد بدت في حالة تأهب على 
الحـــدود مع لبنان مع األحـــداث األخيرة، 
قـــررت الحكومة اإلســـرائيلية عدم شـــن 
أي عمليات عسكرية كبيرة ضد إيران أو 

وكالئها.
فقـــد تـــم اتخـــاذ قـــرار ضبـــط النفس من 
أجـــل عدم بدء حرب أكبـــر مع حزب هللا 
فـــي وقت تجري فيه الواليـــات المتحدة 
وإيران محادثات مستمرة حول اتفاقية 

نووية جديدة.
وتصر مصـــادر حكومية إســـرائيلية على 
أن قرار عدم الرد عسكريًا على حزب هللا 
أو أهداف إيرانية اتخذ داخليًا، ولم يكن 

نتيجة ضغوط من واشنطن.
مع ذلـــك، أكد مصدر أمني إســـرائيلي أن 
هذا الوضع مؤقت، مشـــيرًا إلى أن العمل 
اإلســـرائيلي الحقيقـــي يتأخر فقط، وفق 

.”Breaking Defence“ ما نقل موقع
وكشفت مصادر عدة للموقع أن إسرائيل 
أعدت مجموعة من األهداف الحساســـة 
فـــي لبنـــان، بما في ذلـــك البنيـــة التحتية 
الحيويـــة والتـــي ســـيؤدي تدميرهـــا إلى 

الضغط السياسي على حزب هللا.
وأضافـــت أن هـــذه األهـــداف يمكـــن أن 
ُتضرب بســـرعة إذا شـــنت ميليشيا حزب 
هللا المدعومة من إيران سلســـلة جديدة 

من الضربات الصاروخية على إسرائيل.
بينـــي  اإلســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
غانتـــس، نصـــح الجمعة الماضـــي، حزب 
“أال  لبنـــان  وحكومـــة  والجيـــش  هللا 

يختبرونا”.
التهدئـــة  ســـيقابلون  أنهـــم  أكـــد  كذلـــك، 
بالتهدئـــة، مؤكدًا أن ال مصلحة لتل أبيب 
فـــي لبنان. وتابـــع “لن نســـمح لحزب هللا 

بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك”.

عناصر من حزب الله 

أعدت بنكا لمنشآت حساسة سيشكل تدميرها ضغطا على حزب اهلل
إسرائيل مستعدة لضرب أهداف حيوية في لبنان

جويـــا،  قصفـــا  األميركـــي  الطيـــران  شـــن 
أمس الثالثاء، علـــى مواقع حركة طالبان 
األفغانيـــة فـــي عـــدة مواقع منهـــا مديرية 
نجراب بوالية كابيسة. وفي هلمند، أعلن 
الرئيس األفغاني، أشـــرف غنـــي، مواصلة 
أفغانســـتان  أمـــن  عـــن  والدفـــاع  القتـــال 
المدنييـــن  تســـليح  وقـــرر  واســـتقرارها. 
واصفـــًا  المتشـــددة،  الحركـــة  لمواجهـــة 
المحادثـــات مع طالبان بـ “الميتة”، وفق ما 
نقلتـــه “بلومبيرغ”. من جانبه، عاد مبعوث 
الســـالم األميركـــي إلى الشـــرق األوســـط، 
أمـــس، لتحذير حركة طالبان من الســـعي 
لتحقيق نصر عســـكري على األرض ونقل 
رســـالة قويـــة تؤكـــد على عـــدم االعتراف 
بحكومـــة طالبان التي تصل إلى الســـلطة 
مـــن خـــالل القـــوة فـــي أفغانســـتان. إلـــى 
هـــذا، قالـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة 
وصـــل  زاد  خليـــل  زلمـــاي  المبعـــوث  إن 
إلـــى العاصمـــة القطريـــة، الدوحـــة، حيث 

تفتح طالبان مكتبا سياســـيا، “للمســـاعدة 
فـــي صياغـــة رد دولـــي مشـــترك للوضـــع 
المتدهـــور فـــي أفغانســـتان”. يأتـــي هـــذا 
التطـــور وســـط هجـــوم محمـــوم لطالبـــان 
دام أســـابيع فـــي الوقـــت الـــذي تســـتكمل 
مـــن  الناتـــو  وقـــوات  األميركيـــة  القـــوات 
انســـحابها من أفغانستان. وأعلنت الدفاع 
األفغانيـــة، اليوم، التصـــدي بنجاح لهجوم 
مسلحي الحركة على مدينة مزار شريف، 

مؤكـــدة أيضـــًا صـــد الهجمـــات فـــي إقليم 
باكتيـــا وتكبيدهـــا خســـائر كبيـــرة، وذلـــك 
بعدما زعمـــت حركة طالبان مهاجمة مزار 
الشـــريف كبـــرى مـــدن شـــمال أفغانســـتان 
وعاصمـــة واليـــة بلـــخ. وتحـــدث الجيش 
األفغانـــي عن غـــارات جوية ضـــد مقاتلي 
طالبان في والية بلخ، معلنا مقتل 18 من 
الحركة وإصابة 13 آخرين، متهمة طالبان 

بأنها تستخدم الدعاية لترويع السكان.

عناصر من الجيش األفغاني

قصف أميركي لموقع الحركة... والرئيس األفغاني: سنواصل القتال
واشنطن: لن نعترف بـ “طالبان” إن وصلت للسلطة بالقوة

بيونغ يانغ ـ رويترز

شـــقيقة  جونـــغ،  يـــو  كيـــم  هـــددت 
الزعيم الكوري الشـــمالي كيم جونغ 
أون، أمـــس الثالثـــاء كال من الجارة 
الجنوبية والواليات المتحدة إذا ما 
مضتا قدما في المناورات العسكرية 

المشتركة.
وقالت المســـؤولة الكورية الشمالية 
القويـــة كيـــم يـــو جونـــغ، إن كوريـــا 
المتحـــدة  والواليـــات  الجنوبيـــة 
ســـتواجهان تهديدات أمنية نتيجة 
المضي قدما في تدريبات عسكرية 
مشـــتركة مـــن المقـــرر أن تبـــدأ هـــذا 

األسبوع، وفقا لما نقلته رويترز.
وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته 
وكالة األنباء الكوريـــة المركزية، إن 

“عمـــل  العســـكرية  المنـــاورات 
للـــذات”  مدمـــر  مذمـــوم 

يهدد الشـــعب الكوري 
الشمالي، ويثير توترا 

في شبه الجزيرة الكورية.
الواليـــات  “ســـتواجه  وأضافـــت 
المتحـــدة وكوريا الجنوبيـــة تهديدا 
بتجاهلهمـــا  خطـــورة  أشـــد  أمنيـــا 
المتكـــررة مـــن المضـــي  تحذيراتنـــا 
الحربيـــة  التدريبـــات  فـــي  قدمـــا 

الخطيرة”، بحسب رويترز.
كوريـــا  جونـــغ  يـــو  كيـــم  واتهمـــت 
الغـــادرة”  “بالمعاملـــة  الجنوبيـــة 
لمضيهـــا فـــي التدريبـــات بعـــد قليل 
ســـاخن  خـــط  تشـــغيل  إعـــادة  مـــن 
بيـــن بيونغيانغ وســـول في محاولة 

لتخفيف التوتر.
 وأكدت أن كوريا الشـــمالية ســـتعزز 
“قـــوة الـــردع الخالصـــة” بما يشـــمل 
توجيـــه  علـــى  القويـــة  “القـــدرة 
للتصـــدي  وقائيـــة”  ضربـــات 
العســـكرية  للتهديـــدات 

األميركية المتزايدة.

شقيقة كيم تهدد واشنطن وسول بسبب المناورات المشتركة
الجزائر ـ وكاالت

عبـــد  الجزائـــري  الرئيـــس  أكـــد 
المجيـــد تبـــون أن الجزائـــر قـــوة 
إقليميـــة تحظى بتقديـــر العالم، 
وحذر من محاوالت اســـتهدافها 
مـــن  “إمـــالءات  خـــالل  مـــن 
زعزعـــة  تحـــاول  الســـتار”  وراء 

استقرارها باستغالل أبنائها.
وقال الرئيس الجزائري في لقاء 
دوري مع ممثلي وسائل اإلعالم 
الجزائرييـــن  “علـــى  المحليـــة 
قـــوة  بالدهـــم  بـــأن  يتيقنـــوا  أن 
إقليميـــة، ألن كل العالـــم يعترف 
بذلـــك”، محـــذرا مـــن محـــاوالت 
“تصغير” الدور الريـــادي للجزائر 
من قبل أطراف “تصدر إمالءات 

من وراء الستار عن طريق 
بحـــرب  يعـــرف  مـــا 

الرابـــع، التي  الجيل 
تهدف إلـــى زعزعة 

استقرار البالد باستغالل أبنائها”.
اإلشـــاعات  مـــن  تبـــون  وحـــذر 
التواصـــل  مواقـــع  تغـــزو  التـــي 
مختلـــف  بشـــأن  االجتماعـــي 
الظـــرف  وتســـتغل  القطاعـــات 
“الهلـــع”  لـــزرع  الحالـــي  الصحـــي 
في نفوس المواطنين، عبر نشـــر 
األخبـــار الكاذبـــة والفيديوهـــات 
الملفقة التي “أظهرت التحريات 

أنها منافية للحقيقة”.
وأوضح أن اإلشـــاعات أصبحت 
“ســـالحا بين أيادي مـــن يريدون 
الجزائـــر عبـــر  اســـتقرار  زعزعـــة 
االجتماعـــي”،  التواصـــل  مواقـــع 
األمـــن  “تمـــس  أصبحـــت  كمـــا 
القومـــي، وهـــو مـــا دعانـــا إلى 
اســـتحداث قطـــب جزائـــي 
يتكفـــل بمعالجة الجرائم 

السيبرانية”.

الرئيس الجزائري يحذر من محاوالت استهداف بالده

إيران توقف تزويد 
الكهرباء للعراق بالكامل

إن  الثالثاء،  أمــس  فــارس،  وكالة  قالت 
تعليق  أعلنت  اإليرانية  الكهرباء  وزارة 

تصدير الكهرباء إلى العراق.
وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إال 
إيــران في مجال  على  بشدة  يعتمد  أنه 
الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته 
الغاز والكهرباء، وذلك  االستهالكية من 
التي  المتهالكة  التحتية  بنيته  بسبب 
اكتفاء  تحقيق  على  ــادر  قـ غير  تجعله 
البالغ  سكانه  احتياجات  لتأمين  ذاتــي 

عددهم 40 مليون نسمة.
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طهران/بغداد ـ وكاالت



كشــف الفنان والمنتــج باســم عبداألمير عن انطــاق تصوير 
المسلسل الرقمي الجديد “جنيه”، الذي يدور في إطار الرعب.

وأكــد عبداألمير أن الجمهور بات يقبل علــى األعمال الدرامية 
التــي تتســم بالرعب والتشــويق واإلثارة، ألنهــا تحفز مخيلته 

وتمنحه متعة المشــاهدة، وهو ما يفســر انتشار هذه النوعية 
من األعمال خال الفترة األخيرة.

وأوضح أن المسلســل من إنتاج شــركته “المجموعة الفنية”، كما يشــارك بأحد أدوار 
البطولة، ويقع العمل في 8 حلقات فقط.

أعلنــت الممثلــة اللبنانية ماغي بوغصن بــدء تصوير الجزء 
الثاني من مسلســل “للموت” عبر صفحتها الخاصة على 
“االنســتغرام”. ونشــرت بوغصن صــورة لها وهي تشــير 
بيدها إلى الرقم 2، وعّلقت “الجزء الثاني... للموت... قريبا”. 

وتفاعــل الممثلون والمتابعون بشــكل كبير مــع الصورة، 
طالبيــن معرفة تفاصيــل أكثر عن العمل. يذكــر أن “للموت” 

حقــق نجاًحــا بارزًا، وضــم عدًدا كبيــًرا من الممثليــن، منهم: دانييــا رحمة، محمد 
األحمد، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود.

شارك النجم أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع “فيس 
بــوك”، بدعــاء له، داعيــا أن يصرف اللــه الوباء، وذلك تزامنا مع تحســن 
الحالة الصحية لزوجته النجمة ياســمين عبــد العزيز، وكتب العوضي 
“تحصنت بــذي العزة، واعتصمت بــرب الملكوت، وتوكلــت على الحي 

الــذي ال يمــوت، اللهم اصرف عنــا الوباء، بلطفك يا لطيــف، إنك على كل 
شيء قدير”.

وتواصل النجمة ياســمين عبد العزيز طريقها للشــفاء والتعافي من أزمتهــا الصحية التي امتدت 
لشهر كامل، والتي يرجع سببها إلى إجرائها عملية “تكيس المبايض”.

دعاء العوضيالجزء الثانيمسلسل “جنيه”

tariq.albahar@albiladpress.com09

أسطورة السينما كلينت 
إيستوود يعود في فيلم من 

بطولته وإخراجه بعنوان 
Cry Macho، تبدأ أحداثه 

عندما يقبل أسطورة روديو 
بمهمة إعادة أحد أبناء 

األثرياء الى والده بعيًدا 
عن أمه المدمنة، الفيلم 

سيعرض في 17 سبتمبر 
.HBOMaxفي السينما و

tariq_albahhar

”Grey’s Anatomy“ النجمة إلين بومبيو ال ترغب بالمواصلة في

كشــفت النجمة إيلين بومبيو البالغة من العمر 51 عاًما أنها بعد انتهاء الدراما الطبية الطويلة األمد 
Grey’s Anatomy، ال تعتقــد أنهــا تبحــث عن أدوار جديدة، ويمكن ان تعتزل التمثيل مؤقتا، وأكدت 
بومبيــو أن أجرهــا فــي مسلســل “غريــز أناتومــي” يصل إلى 20 مليون دوالر ســنويا، ممــا يجعلها أحد 
أكبر الممثالت أجرا في الواليات المتحدة، لدرجة أنها قد انتقلت اآلن إلى مجال اإلخراج واإلنتاج.

واعترفـــت: ”أنـــا ال أقـــول إننـــي ســـأعتزل تمامـــا، لكنني 
نـــا لســـت متحمســـة لمواصلـــة مســـيرتي التمثيليـــة،  أ

أكثـــر تركيـــزا حاليا علـــى ريـــادة األعمال في 
هذه المرحلة، ومتحمســـة بشأن االستثمار 

فـــي األعمـــال التجارية وبـــدء األعمال، 
وهذا مجال النمو الذي أنا متحمسة له، 

واستخدام عقلي بطريقة مختلفة“.
تابعت بومبيو قائالً: ”التمثيل يسري في 

دمـــي خصوصـــا وأننـــي لـــم 
أقـــم بتقديـــم مليـــون 

بعـــد  فنـــي  عمـــل 
مختلـــف، إال أنني 
أشـــعر أننـــي قـــد 
المهـــم،  فعلـــت 
الجلـــوس  مثـــل 

فـــي المقطـــورات 
صـــة  لخا ا
بالممثلين، والسفر 

فـــي جميـــع أنحاء، 

وتصوير في أتالنتا وفانكوفر، واليوم ليست لدي رغبة 
فـــي الذهاب للجلوس فـــي المقطورات الى الســـاعة 11 
ليـــالً وانتظر لتصوير المشـــاهد واإلعالنات، فالعمر 
يجـــري معـــي وكل ما ذكرتـــه امر متعـــب جدا“. 
تقـــول: “لم أعش طفولة ســـعيدة. والشـــاغل 
األكبر لي في حياتي هو أن أخلق الســـعادة 
لي وألسرتي بزوجي وأطفالي الثالثة بقدر 
اإلمـــكان؛ ألن ذلك يعوض فجوة الســـعادة 
التـــي عشـــتها في طفولتـــي، وال أحب الجري 
وراء أي شـــيء. وال أريـــد أن أتوســـل مـــن 
أجـــل أي شـــيء. بل أفضل أن أشـــعر 
باألمـــان وعـــدم الحاجـــة لتحقيق 

أمور جنونية”.
قدمت النجمة إلين بومبيو دور 
جـــراي“  ”ميريديـــث  الدكتـــورة 
للمسلســـل  األول  العـــرض  منـــذ 
فـــي العـــام 2005، وتـــم تجديـــد 
 ،18 لموســـم  مؤخـــًرا  المسلســـل 
بـــدور  كونهـــا معروفـــة  أن  وأكـــدت 

واحد كان يجعلها تشـــعر بالقلق بشـــأن مستقبلها الفني، 
لكن هذا شيء تغلبت عليه في السنوات األخيرة. تقول 
لموقـــع اي تي: ”عندمـــا كنت في الثالثينـــات من عمري، 
رأيـــت نفســـي تماًما كما لو كنت فـــي أعيش داخل جهاز 
التلفزيون، لهذا السبب بقيت فيه، وبحلول الوقت الذي 
يمكنني فيـــه التفاوض على عقدي مرة أخرى والخروج 
مـــن هذا، حتى قبل 15 عاًمـــا، كان التفكير في أن تكون 
فـــي األربعيـــن مـــن العمـــر، وكأنك قـــد انتهيـــت كممثلة“. 
عندمـــا ســـألتها المذيعة األميركية “جميل هيل” عن ســـر 
بقائها ألكثر من 15 عاما تمثل نفس الدور في المسلسل 
الشـــهير “غريز أناتومـــي”، أجابت بكل صراحة: ”بســـبب 
المـــال“، بالطبـــع كان بإمـــكان إلين بومبيـــو أن تفعل مثل 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن الممثليـــن وتقـــول بأن األســـباب 
اإلبداعية الكامنة وراء تمســـكها بدورها في المسلســـل، 
إال أنها اختـــارت الصراحة الشـــديدة، وأضافت: “وازنت 
بين البدائل المتاحة لي، واخترت البقاء في المسلســـل؛ 

ألنه يمنحني األمان المالي الذي أحتاجه“.

تعمل المخرجة روجينا بسالي، حاليا على تحضيرات فيلمها الوثائقي  «
الجديد، الذي يتناول سيرة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح.

الفيلم من سيناريو وإخراج “بسالي”، التي تعكف هذه الفترة على تجميع  «
مادة الفيلم بمعاونة هند، ابنة الفنان الراحل، ومن المقرر أن يكون 

العمل غير تقليدي، إذ إنه سيتناول أعماله عامة والمسرحية منها خاصة 
والمعارك التي خاضها طوال مشواره بفضل جرأة فنه.

نرشح لك: هند سعيد صالح: والدي كان أكثر  «
كوميديا من الشاشة.

في السياق نفسه، من المنتظر أن تتولى  «
فنانة كبيرة مهمة التعليق الصوتي 
بالفيلم، وأن تقود هند سعيد صالح 

األحداث بفضل تواجدها الدائم لمتابعة 
مراحل التصوير ومقابلة الضيوف، الذين 

سيتم اإلعان عن أسمائهم قبل 
انطاق التصوير بفترة وجيزة. 

فيلم سعيد صالح، فيما 
يستعد صناع الفيلم لبدء 

التصوير خال شهرين من 
اآلن.

يذكر أن الفنان الكبير  «
سعيد صالح، كان قد 

بدأ مشواره الفني 
في ستينات القرن 

الماضي، وقدم العديد 
من األعمال التي تنوعت 

ما بين المسرح والسينما 
والتلفزيون، والتي بلغ عددها 

نحو 292 عما فنيا.

“دور  مسلســـل  تصـــدر 
العمـــر” بالمركـــز االول علـــى 
موقـــع تويتر فـــي لبنان بعد 
عـــرض الحلقتين الخامســـة 
منصـــة  علـــى  والسادســـة 
شـــاهد التي تخللـــت العديد 
المفاجئـــة  االحـــداث  مـــن 
عـــن  كان  ان  للمشـــاهد 
حيـــاة شـــمس “ســـيرين عبد 
الـــذي  “فـــارس”  او  النـــور” 
يجســـده عادل كرم، سنسرد 
االحـــداث فـــي مقـــال الحق، 
الممثـــل  بظهـــور  ونشـــير 
بالحلقـــة  ســـرحان  ســـعيد 
السادســـة وقـــد تعـــارك مـــع 
اميـــر بمشـــاهد عاليـــة الدقة 
مع ســـعيد المـــاروق واشـــاد 
فيهـــا الجمهـــور علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي .
وقـــد دّون عدد مـــن النجوم 
تغريـــدات  والصحافييـــن 
المسلســـل  نجـــاح  ُتثبـــت 
ســـيرين  مـــن  كل  وبطليـــه 

عبـــد النـــور وعـــادل كرم في 
ادوارهما في المسلسل الذي 
القـــى اصـــداًء واســـعة مـــن 
المسلســـل  وهـــو  االشـــادات 
الذي قـــام بإخراجه المخرج 
ســـعيد  الكبيـــر  اللبنانـــي 
المـــاروق حيـــث انـــه اذهـــل 
الجمهـــور بتقنياتـــه وابداعه 
لَيخـــرج  بصمتـــه  ووضـــع 
علـــى  للجمهـــور  المسلســـل 
مســـتوى عالمي الـــذي كتبه 
ناصـــر  المخـــرج  وانتجـــه 
فقيه، ولم يترك اي تفصيلة 
صغيـــرة مـــن اي مشـــهد إال 
المشـــاهد  وشـــوق  وأثـــار 
بـــكل حركـــة لـــكل ممثل في 

المسلسل.
بنســـبة  حظـــي  والمسلســـل 
متابعة عالية على الرغم من 
أنـــه ُيعرض من خالل منصة 
رقميـــة واالشـــتراك بهـــا غير 
مجانـــي، ومـــع ذلـــك أصبـــح 
المسلسل حديث الكثيرين.

تصدر “دور العمر” على “شاهد”
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ترجمة: طارق البحار

سيرة سعيد صالح في فيلم وثائقي

“البحرين للسينما” يعقد جمعيته العمومية وينتخب الذوادي رئيًسا

برنامج الصناعات اإلبداعية يواصل نشاطه في “الجسرة للحرف”
ــات ــب ــدري ــت ــل وال ــم ــع ــورش ال ــ ــوح لــلــمــهــتــمــيــن بـ ــت ــف الــتــســجــيــل م

عقد نـــادي البحرين للســـينما جمعيته 
العموميـــة االعتياديـــة “عن بعـــد” عبر 
منصة زوم. وتضمنت أجندة االجتماع 
األدبـــي  التقريريـــن  وإقـــرار  مناقشـــة 
المنتهيـــة  اإلداريـــة  للـــدورة  والمالـــي 
إلى جانب تقرير المحاســـب القانوني 
KPMG، كما تم انتخاب مجلس إدارة 

جديد للدورة االنتخابية القادمة.
ويضم مجلـــس اإلدارة الجديد للنادي 
كال من بســـام الذوادي رئيًسا لمجلس 

اإلدارة، منصورة الجمري نائًبا للرئيس 
ومديًرا فنًيا للمهرجانات، هدى طبارة 
أميًنـــا مالًيـــا ورئيًســـا لمركـــز العروض 
الســـينمائية، ســـارة البـــدري أمين ســـر 
ومتحدًثـــا رســـمًيا للنـــادي، أســـامة آل 
ســـيف رئيًســـا لمركز النتدريب وانتاج 

وتنفيـــذ األفـــالم، نـــور العلـــوي رئيًســـا 
لمركز االجتماعي والنـــدوات المحلية 
والخارجية، وعمار زينل رئيًســـا لمركز 
أعضـــاء  وأكـــد  واإلتصـــال.  اإلعـــالم 
مجلس اإلدارة أن المرحلة القادمة من 
عمل النادي ستركز على إثراء الحركة 

وصقـــل  البحريـــن،  فـــي  الســـينمائية 
التجارب الشـــابة من خالل العديد من 

البرامج والورش والعروض.
يذكر أن نادي البحرين للسينما جمعية 
 ،1980 العـــام  ثقافيـــة تأسســـت منـــذ 

بهدف خلق حراك سينمائي وطن.

إدراًكا مـــن إدارة الحرف اليدوية ألهمية 
الحرف اليدوية في التراث الثقافي غير 
المادي/  الحي،  الذي يعد مادة استثمارية 
اســـتثنائية نظـــًرا لخصوصيتها بالنســـبة 
لـــكل منطقة، وتأثرها بالبيئة االجتماعية 
والجغرافية والموارد الطبيعية وغيرها. 
وتتجه مؤسســـات الثقافة والتراث على 
مستوى العالم لتحقيق استدامة الِحَرف 
للحفـــاظ عليهـــا من االندثـــار وللمحافظة 
عليهـــا كمكوٍن أصيل من مكونات التراث 

الوطني. 
مـــن هذا المنطلق يواصل مركز الجســـرة 
الثقافـــي خـــالل شـــهر  للحـــرف نشـــاطه 

أغســـطس 2021م، حيـــث يقدم سلســـلة 
من ورش العمل والتدريب الحرفي التي 
تتنـــوع ما بيـــن حرف يدويـــة وصناعات 
بورشـــة  الـــورش  وانطلقـــت  إبداعيـــة. 
تدريبيـــة في فن “التيرازو” وهي ورشـــة 
تعـــرف المشـــتركين بالتقنيـــات والفنيات 

الالزمـــة لهـــذا النـــوع مـــن الفنـــون والتي 
هي عبـــارة عن قطع صغيـــرة من الرخام 
بالمـــواد  المثبتـــة  والجرانيـــت والزجـــاج 

االسمنتية تشكل عمل فني. 
كمـــا أطلقـــت ورشـــة تدريبيـــة فـــي “فـــن 
الـــرزن” بمختلـــف تخصصاته وهـــذا الفن 

الحديث يدخل في العديد من المنتجات 
الحرفيـــة المختلفة واالعمال الفنية ذات 
ورشـــة  أقيمـــت  كمـــا  الواســـع  االنتشـــار 
الخزفيـــة”  الشـــرائح  “تشـــكيل  تدريبيـــة 
وهـــي ورشـــة تدريبيـــة فـــي فن تشـــكيل 

الطين.

بسام الذوادي



المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  زار 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الهيئـــة العامة للرياضـــة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة، االتحاد البحريني 
البحرينـــي  الطاولـــة، واالتحـــاد  لكـــرة 
للكـــرة الطائـــرة، واالتحـــاد البحرينـــي 
لرياضـــة ذوي اإلعاقـــة “ذوي العزيمة” 

واالتحاد الرياضي البحريني للصم. 
وقـــد حضر الزيارة نائب رئيس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة، 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 

للرياضة عبدالرحمن صادق عسكر.
وتأتـــي زيـــارة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة ضمن سياسة التواصل 
واالتحـــادات  ســـموه  بيـــن  المســـتمر 
الرياضيـــة، فـــي إطـــار اهتمام ســـموه 
بدعم ومســـاندة تلك االتحـــادات؛ من 
أجـــل تنفيـــذ الخطـــط والبرامـــج التي 
تســـهم في االرتقاء بمســـتوى األلعاب 
الرياضيـــة ومنتســـبيها، علـــى الشـــكل 
الـــذي يتوافـــق مـــع سياســـات الهيئـــة 
العامـــة للرياضة، في ســـبيل مضاعفة 
الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات 

في الرياضة البحرينية.
والتقـــى ســـموه خـــال زيارتـــه لهـــذه 
االتحـــادات الرياضيـــة، رئيـــس اللجنة 
البارالمبيـــة البحرينيـــة الشـــيخ محمد 
بن دعيـــج آل خليفة، ورئيس االتحاد 
الشـــيخة  الطاولـــة  لكـــرة  البحرينـــي 
خليفـــة،  آل  عبدالعزيـــز  بنـــت  حيـــاة 
ورئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرياضـــة 
ذوي اإلعاقـــة “ذوي العزيمـــة” الشـــيخ 
ســـلطان بن دعيج آل خليفة، ورئيس 
االتحاد البحريني للصم والبكم باســـم 
ميـــرزا رضـــي، ونائب رئيـــس االتحاد 
البحرينـــي للكرة الطائرة جهاد حســـن 

خلفان.
وثمـــن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
التـــي  الكبيـــرة  الجهـــود  خليفـــة  آل 

مـــن  الرياضيـــة  االتحـــادات  تبذلهـــا 
خـــال إقامـــة الفعاليات والمســـابقات 
المثاليـــة  األجـــواء  وتهيئـــة  المحليـــة 
إلعداد وتحضيـــر المنتخبات الوطنية 
للمشـــاركة المشـــرفة، مشـــيدا ســـموه 

باإلنجـــازات المتميـــزة التـــي حققتهـــا 
مختلـــف  فـــي  االتحـــادات  هـــذه 
المشاركات، حاثا ســـموه إلى مواصلة 
بمســـتوى  االرتقـــاء  بهـــدف  العمـــل؛ 
األلعاب والرياضيين على الشكل الذي 

يســـهم في النهوض بالقطاع الرياضي 
بالمملكة.

وقـــد اســـتمع ســـموه إلـــى إيجـــاز مـــن 
ممثلي تلـــك االتحادات حول الخطط 
المســـتقبلية التـــي تســـعى لتنفيذهـــا؛ 

وحصـــد  الجهـــود،  اســـتمرار  لضمـــان 
التـــي  المميـــزة  النتائـــج  مـــن  المزيـــد 
تعـــزز مـــن الحضـــور البحرينـــي علـــى 

المستويين القاري والدولي.
مـــن جهتهـــم، قـــدم ممثلـــو االتحادات 

الرياضيـــة الشـــكر والتقدير إلى ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، على 
تفضل ســـموه بهذه الزيـــارة، مؤكدين 
الكبيـــر  التقديـــر  تعكـــس  الزيـــارة  أن 
الـــذي يوليـــه ســـموه بجميـــع الجهـــات 
الرياضية، مضيفين أن الزيارة تعكس 
حـــرص واهتمـــام ســـموه علـــى دعـــم 
الجهـــود بهدف تحقيق نهضة شـــاملة 
فـــي جميع األلعـــاب لتحقيق مزيد من 
النجاحـــات، معاهدين ســـموه للمضي 
قدمـــا نحـــو مواصلة العطـــاء لتحقيق 
كل ما من شـــأنه رفعـــة وازدهار قطاع 

الرياضة.

سمو الشيخ خالد بن حمد في صورة جماعية مع منتخب الطائرة الشيخة حياة تقدم هدية تذكارية لسموه

محمد بن دعيج يقدم هدية تذكارية لسموه سموه يتوسط مسؤولي اتحاد الطاولة

 

سمو الشيخ خالد بن حمد

خالل زيارة سموه التحاد الطائرة

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل زيارة اتحاد الطاولة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

خالد بن حمد يزور اتحادات الطاولة والطائرة وذوي العزيمة والصم
ــوه لـــــــاتـــــــحـــــــادات الــــريــــاضــــيــــة ــ ــ ــم ــ ــ اســـــــتـــــــمـــــــرارا لــــــــزيــــــــارة س
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الــتــواصــل مــع االتـــحـــادات الرياضية ســمــوه: مــســتــمــرون فــي تــعــزيــز ســيــاســة 

والــصــم الــعــزيــمــة  وذوي  ــة  ــطــاول وال ــرة  الــطــائ التـــحـــادات  متميزة  إنـــجـــازات   

ــن ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ هـــــدفـــــنـــــا االرتــــــــــقــــــــــاء بــــمــــســــتــــوى األلــــــــعــــــــاب والـ
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خسر منتخب الناشـــئين في البطولة 
الخليجيـــة التـــي تحتضنهـــا البحرين 
13 أغســـطس الجـــاري، أمـــام  حتـــى 
فـــي   ،)68-60( بنتيجـــة  الســـعودية 
المبـــاراة التـــي أقيمت ضمـــن الجولة 
الثالثـــة، الثالثـــاء، علـــى صالـــة اتحاد 

اللعبة بأم الحصم.
المبـــاراة  فتـــرات  نتائـــج  وجـــاءت 
 18-11 البحريـــن،   22-18 كاآلتـــي: 
الســـعودية، 16-24 الســـعودية، 11-8 

البحرين.
وســـيلعب منتخبنـــا أمـــام قطـــر فـــي 
مـــع  والســـعودية  النهائـــي،  نصـــف 
الكويـــت، والفائـــزان مـــن المباراتيـــن 
وتقـــام  آســـيا.  لبطولـــة  ســـيتأهالن 

مباريات نصف النهائي يوم غد.
وتصدر منتخب الســـعودية الترتيب 

فـــي ختـــام الـــدور التمهيـــدي بثـــالث 
حـــاالت فـــوز متتاليـــة، ثـــم منتخبنـــا 
بفوزين وخســـارة فـــي المركز الثاني، 

قطر ثالثة بفوز وخســـارتين، فيما لم 
تحقـــق الكويت أي فوز بخســـارتها 3 

مباريات.

من مباراة منتخبنا مع السعودية

منتخبنا سيالقي قطر في المربع الذهبي للوصول إلى كأس آسيا
سلة الناشئين تخسر من السعودية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

قـــدم مصنع الســـاقي للماء العـــذب ومياه 
)فراتا( دعمه الستضافة االتحاد البحريني 
لكرة السلة لمنافســـات البطولة الخليجية 
لبطولـــة  المؤهلـــة  للناشـــئين  للمنتخبـــات 
آسيا، التي تقام في الفترة من 7 لغاية 13 

أغسطس الجاري.
لالتحـــاد  العـــام  الســـر  أميـــن  وأعـــرب 
يوســـف  أحمـــد  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديره مصنع الســـاقي 
رعايتـــه  مواصلـــة  علـــى  العـــذب  للمـــاء 
ودعمـــه لالتحاد البحريني في اســـتضافة 
المســـابقات والبطـــوالت، مشـــيًدا بالـــدور 
اإليجابـــي والفاعل الذي يلعبه المصنع من 
خالل رعاية مختلف األنشطة والفعاليات 

الرياضيـــة واالجتماعية، مـــا يؤكد حرص 
المصنـــع علـــى خدمـــة الشـــباب البحريني 
والشـــراكة المجتمعيـــة التـــي تســـاهم في 
خدمـــة الوطـــن، ويعبـــر عـــن مـــدى إيمـــان 
مصنع الســـاقي بأهمية دعم مسيرة العمل 

الشبابي والرياضي في المملكة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمصنع 
ســـعادته  عـــن  المـــرزوق  علـــوي  الســـاقي 
الســـتمرار المصنـــع فـــي دعـــم اســـتضافة 
مملكـــة البحريـــن للبطـــوالت، حيـــث تأتي 
هـــذه الراعيـــة إيماًنا مـــن المصنع في دعم 
ورعايـــة الفعاليـــات الرياضيـــة التـــي تقام 
علـــى أرض مملكـــة البحريـــن، مؤكـــًدا أن 
الرعايـــة تأتـــي ضمـــن المســـؤولية لخدمة 
الشـــباب والرياضة البحرينيـــة عبر تقديم 
جـــراء  المبـــادرة  هـــذه  وجـــاءت  الدعـــم. 
االتفاقيـــة التي أبرمها االتحـــاد ممثاًل في 
لجنة التســـويق برئاسة حســـن ياسين مع 
مصنع الســـاقي لدعم ورعاية المســـابقات 
المحلية وكذلك البطوالت الخارجية التي 
يستضيفها االتحاد البحريني لكرة السلة.

علوي المرزوق

البحرينية ــة  ــاض ــري وال الــشــبــاب  ــة  ــدم خ ــرزوق:  ــمـ الـ
“الساقي” يدعم خليجية السلة للناشئين
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“االتحاد العربي” يكمل ترتيبات نهائي كأس “محمد السادس”
ــودي ــعـ ــسـ ــربـــي واالتـــــحـــــاد الـ ــغـ ــمـ ــاء الـ ــ ــرجـ ــ ــي الـ ــ ــادي ــ ــن ن ــيـ بـ

أكملـــت األمانة العامة لالتحاد العربي لكرة القدم واللجنة 
المنظمـــة لبطولـــة كأس محمد الســـادس لألندية األبطال، 
كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة الختامية التي ســـتجمع 
ناديـــي الرجـــاء المغربـــي واالتحاد الســـعودي فـــي 21 من 
أغسطس الجاري على ملعب موالي عبد هللا في العاصمة 

المغربية الرباط.
وتـــم الوقـــوف علـــى جاهزية ملعـــب موالي عبـــد هللا في 
مدينة الرباط، بعدما قام األمين المســـاعد لالتحاد العربي 
األســـتاذ مبـــارك الضفيان أخيـــرا بجولة ميدانيـــة تفقدية 

على الملعب ومرافقه.
وكانـــت بطولـــة كأس محمـــد الســـادس لألنديـــة األبطال، 
بدأت بدور 32، إذ استهل فريق االتحاد السعودي مشواره 
فيها بمواجهة فريق العهد اللبناني، وفاز عليه ذهابا 3 - 0، 

وتعادال في اإلياب 0 - 0.
وفي دور الـ 16، أســـفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل 
اإلماراتـــي واالتحـــاد الســـعودي، فـــاز األخير ذهابـــا خارج 

ملعبه بنتيجة 2 - 1، وكرر انتصاره في اإلياب 2 - 0.
وفـــي دور الثمانيـــة، التقـــى العميد فريق أولمبيك آســـفي 

المغربـــي فتعـــادال ذهابـــا 1 - 1 فـــي جـــدة، قبـــل أن يحقق 
الفريق السعودي الفوز في العودة 1 - 0.

وفـــي نصـــف النهائـــي، تخطـــى االتحـــاد عقبـــة مواطنـــه 
الشـــباب، بالتعـــادل 2 - 2 ذهابـــا ثـــم الفوز عليـــه 2 - 1 في 

مباراة العودة، ليبلغ الدور الختامي للبطولة.
فـــي المقابـــل، التقـــى الرجـــاء المغربي فـــي دور 32 فريق 
هـــالل القدس الفلســـطيني، وفاز ذهابا علـــى ملعبه 1 - 0، 

ثم انتصر في العودة 2 - 0.
وأوقعـــت قرعـــة دور الــــ 16 الرجـــاء فـــي ديربـــي مغربـــي 

خالـــص، جمعـــه بغريمه الـــوداد، وانتهـــت مبـــاراة الذهاب 
بالتعـــادل 1 - 1، قبـــل أن يحقق فريق الرجاء عودة مثيرة 

بالتعادل إيابا 4 - 4 ليتأهل بقاعدة الهدف االعتباري.
وفـــي دور الثمانية، التقى الرجاء فريق مولودية الجزائر، 
وفاز ذهابا بنتيجة 2 - 1، ثم خسر على ملعبه 0 - 1، لكنها 

خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي.
وفـــي ذهاب نصف النهائي، خســـر فريق الرجاء من فريق 
اإلســـماعيلي المصري بهـــدف دون رد، قبل أن ينتصر في 

لقاء اإلياب بثالثية دون مقابل، ويبلغ المباراة النهائية.

كووورة

النجمـــة  نـــادي  أعلـــن 
عـــن صفقتيـــن محلية 
وثالثة أجنبية تدعيما 
لصفوف الفريق األول 
لكـــرة القـــدم للموســـم 
الجديـــد  الرياضـــي 

.2022/2021
توقيع  مراسم  وجرت 
العقـــود بحضور رئيس 

النادي الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة.
وضم “النجمة” الالعبين المحليين علي العنزي وقاســـم سعيد، إضافة 
إلـــى المحتـــرف البرتغالـــي أغوينالـــدو. وجـــاء التعاقـــد مـــع المحترف 

المهاجم بتوصية من المدرب البرتغالي لكرة النجمة كامبوس.
وأكد رئيس نادي النجمة الشـــيخ عبدالرحمن بن مبارك أن التعاقد مع 
الالعبين المحليين العنزي وســـعيد سيشـــكل اإلضافة للفريق، إضافة 
إلـــى المهاجم البرتغالي الذي قدم مســـتويات مميزة فور انتظامه في 
التدريبـــات، خصوصـــا بعد افتقاد الفريق لالعب الهداف في الموســـم 

الماضي.

3 صفقات لكرة “النجمة”
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انــطــالق تصنيفـيــة السـنوكــر والـبــلـيــارد 2021
ــوالت ــ ــط ــ ــب ــ ال أولــــــــى  فـــــي  العـــــًبـــــا   112 ــت  ــغـ ــلـ بـ واســـــعـــــة  ــة  ــ ــارك ــ ــش ــ ــم ــ ب

انطلقت مساء يوم األحد الماضي بطولتّي السنوكر 
والبليارد التصنيفيتين للعام 2021، اللتين ينظمهما 

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس.
فعلـــى صالـــة “كيـــو إن” بالمنامة، أقيمت منافســـات 
48 العًبـــا  بمشـــاركة  الســـنوكر  للعبـــة  األول  اليـــوم 
وســـيتنافس  مجموعـــات،   8 علـــى  توزيعهـــم  تـــم 
المشـــاركون فيما بينهم لخطف بطاقتّي التأهل عبر 
المركزيـــن األول والثاني لخـــوض المراحل النهائية 
للبطولة. وأســـفرت النتائج عن فوز خليل بو ســـيف 
علـــى حســـن الحايكـــي )0/3(، نـــادر الدوســـري على 
يحيى حســـن )0/3(، حامد ضيف علـــى نائل عباس 
)1/3(، محمـــد الشـــيخ علـــى ابراهيـــم العالـــي )0/3(، 
صادق عبد الغني على أحمد الحايكي )1/3(، حبيب 
صبـــاح على حســـين بـــو بشـــيت )0/3(، عبدالرحمن 
الجـــودر على عبدهللا الســـعد )0/3(، صالح عبد هللا 
على حسين علي عبدهللا )2/3(، عبد المنعم الشويخ 

علـــى ســـامي العويناتـــي )0/3(، طـــالل جاســـم على 
محمد الذوادي )0/3(.

وفـــي اليـــوم التالـــي، فـــاز حســـين أحمد علـــى علي 
حسن )2/3(، هشام الصقر على فيرزان أحمد )2/3(، 
حامـــد ضيـــف على جاســـم صالح )1/3(، يوســـف بو 
جيـــري علـــى عزيـــز الحلواچـــي )0/3(، ماجد ضيف 

علـــى نزار التوبالنـــي )0/3(، نواف العالي على أحمد 
جناحي )1/3(، سامي العويناتي على حسين الغانم 
)1/3(، خليل إبراهيم على ســـلمان قمبر )1/3(، عادل 
األنصاري على أحمـــد الحايكي )0/3(، حبيب صباح 
علـــى حســـين عبـــدهللا )0/3(، هشـــام الصقـــر علـــى 
إبراهيم العالي )0/3(، حســـين عبدهللا على يوســـف 

بوجيري )2/3(.
وفـــي مســـابقة البليارد التي يشـــارك فيهـــا 64 العًبا 
وانطلقت منافساتها على صالة “كيو كالب” بمنطقة 
توبلي، أســـفرت نتائج اليوم األول عن فوز كل من: 
فهـــد خلـــف علـــى رضـــا أحمـــد )0/9(، محمـــد الفحل 
علـــى عبدهللا إبراهيم )0/9(، حيدر علي محمد على 

جاســـم الصايغ )4/9(، حســـين السيســـي على ناصر 
عبـــدهللا )8/9(، عارف الكوهجي على إبراهيم غلوم 
)7/9(، فيصـــل البنكـــي علـــى محمد المـــدوب )2/9(، 
أحمد يوســـف صبـــاح على أحمد الحـــرز )8/9(، علي 
محمـــد بو خلوف علـــى خالد األنصـــاري )5/9(، علي 
فرج على ســـيد منتطر )5/9(، حسين الموالني على 
خالد الكوهجي )7/9(، عبدهللا ســـرحان على حســـن 
صبـــاح )8/9(. وباليوم التالي، تغلـــب إياد األنصاري 
على ميثم محمد )2/9(، حســـن الشـــايع على محمد 
التميمـــي )7/9(، عبدهللا عيســـى على عبدهللا العلي 
)1/9(، محمـــد صالـــح علـــى أحمـــد الجابـــري )7/9(، 
حبيـــب الخبـــاز على عبـــدهللا البنخليـــل )7/9(، وائل 
القاســـمي على عبدهللا يوســـف )1/9(، علي حســـين 
على مهدي محمد )1/9(، زكي السيسي على يوسف 
فاضـــل )7/9(، مرتضى بـــدر على صادق عزيز )3/9(، 

أحمد ياسين على علي حسن )4/9(.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

من منافسات السنوكرمن منافسات البليارد

“BRAVE 53” تتيح الفرصة الكتشاف مواهب جديدة
ــى ــ ــ ــطـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ فـــــــــــي آســــــــــيــــــــــا الـ

التـــي  BRAVE CF جهودهـــا الحثيثـــة  تواصـــل منظمـــة 
وضعتهـــا في مقدمة مشـــهد فنـــون القتـــال المختلطة في 
آســـيا الوسطى. وتســـعى المنظمة الكتشـــاف أبطال جدد 
في منطقة يفوق عدد سكانها الـ 75 مليون نسمة. وتشمل 
وقرغيزســـتان،  كازاخســـتان،  مثـــل  دوال  المنطقـــة  هـــذه 

وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان. 
ولقد كانت هذه المنطقة بمثابة الـ “عمالق النائم” بالنســـبة 
لمنظمة BRAVE CF، لكنها اآلن تشهد نجاًحا باهًرا بفضل 
الرياضيين الشـــباب الذين يحققون انتصارات مهمة على 

المستوى العالمي.
ومـــن المتوقع أن تصبـــح رياضة فنون القتـــال المختلطة 
أكبـــر ممـــا هـــي عليـــه اآلن فـــي آســـيا الوســـطى، بالتعاون 
البطولـــة  فعاليـــات  ســـتعود  إذ   ،Octagon League مـــع 
التـــي تتخـــذ مـــن البحريـــن مقـــًرا لهـــا إلـــى مدينـــة ألماتي 
الكازاخســـتانية؛ الســـتضافة النســـخة الــــ53 مـــن البطولة 
التي ســـتعقد في الـ21 من أغسطس. وسيتم عقد الحدث 

الرئيس للبطولة ما بين البطل نورجان “بيزون” أكيشـــيف 
والمقاتل الكـــوري الجنوبي تاي كيون “أريس” كيم، ضمن 

نزال وزن الريشة. 
العلـــم  بتمثيـــل  أخـــرى  محليـــة  مواهـــب   3 وســـتقوم 
الكازاخســـتاني المكـــون مـــن اللونيـــن األزرق واألصفر، إذ 
ســـيواجه فاســـيليي تاختـــاي، وهـــو النجم الذي لـــم يهزم 
من قبل، خصمه البرازيلي روجر ســـامبايو، بينما سيواجه 
أســـو “ذوالفقـــار” ألماباييـــف المقاتل األوكراني ألكســـاندر 
دوسكالتشـــوك، في حين ســـيواجه عزت “كازاخ” مقسوم 

المقاتل البرازيلي فالفيو “فالفينهو” دي كويروز. 
وتحظـــى منظمـــة “BRAVE CF” بأكبر حصة ســـوقية في 
آســـيا، إذ أقامـــت عروًضا في مملكة البحريـــن، واإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وباكســـتان، والهند، والمملكـــة العربية 
الســـعودية، وإندونيســـيا والفلبيـــن. وتقـــوم المنظمـــة في 
الوقـــت الحاضر باالرتـــكاز على جهودها التـــي بذلتها منذ 
إنشـــائها في 2016، من خالل إنشـــاء بيئة توفر للمقاتلين 

منصًة عالمية لصقل مهاراتهم.

 ومـــع كثـــرة المواهـــب التـــي لـــم يتـــم اكتشـــافها بعـــد في 
آســـيا الوســـطى، قـــد تتمكـــن بطولـــة Brave CF الـ53 من 
استقطاب الكثير من المواهب الطامحة للدخول في عالم 

فنون القتال المختلطة.

بوستر البطولة الرسمي

كووورة

أكـــد الظهيـــر إيمرســـون رويـــال 
األولـــى  دقائقـــه  لعـــب  الـــذي 
بقميـــص برشـــلونة فـــي ملعـــب 
رغبتـــه  أن  الثالثـــاء،  جامبـــر 
هـــي تحقيـــق االنتصـــارات فـــي 

البارسا.
وقـــال فـــي مقابلـــة مع وســـائل 
الكتالونـــي  النـــادي  إعـــالم 
“الوصول لبرشلونة واللعب في 
هـــذا النـــادي الكبيـــر بمثابة حلم 

بالنسبة لي”.

وأضاف “لقـــد وددت اللعب في 
البارسا منذ الصغر”.

وثمن الالعب تجربته في ريال 
بيتيـــس والتـــي ســـاعدته علـــى 
التكيف علـــى الليجا وإســـبانيا، 
مشـــيرا إلى أنها “ســـاعدته أيضا 

على االنتقال للبارسا”.
فـــي  كثيـــرا  “تحســـنت  وأتـــم 
المســـتوى  علـــى  بيتيـــس 
الدفاعـــي. تعلمـــت التركيـــز في 

كل المباراة”.

إيمرسون: برشلونة حقق حلمي

أحمد مهدي

أحمد مهدي

سبورت

من تقديم الالعب البرتغالي
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلـــن لولـــو هايبر ماركت أنه يمكن للمتســـوقين تخزين مجموعة واســـعة من 
المنتجـــات مقابـــل 1 - 2 - 3 دنانيـــر بحرينيـــة فقط مـــن األساســـيات )البقالة، 
اإللكترونيـــات، المالبـــس، األحذيـــة، األجهـــزة المنزليـــة وغيرهـــا الكثيـــر(، قام 
الهايبر ماركت بتجميع عربة مليئة بمفاجآت التســـوق التي تجعل من الممكن 
للجميـــع تحديـــث نمـــط حياتهـــم، واتصالهـــم، وخزانـــة مالبســـهم، وخيـــارات 
الترفيه الخاصة بهم. ستبدأ الصفقات 1 - 2 - 3 اليوم األربعاء وتستمر حتى 
21 أغســـطس. لذا تأكد من شـــراء احتياجاتك الخاصة )اشتر وادفع أقل( في 

نطاق األسعار في نطاق 1 - 2 - 3 دنانير بحرينية.
مع لولو كل شـــيء تحت ســـقف واحد ويمكنك التســـوق في محالت الســـوبر 

ماركت أو عبر اإلنترنت؛ للحصول على أفضل الصفقات في المدينة.

المتسوقون في “لولو” يحصلون على 
أفضل الصفقات مقابل 1 - 2 - 3 دنانير

بموجــب مذكــرة تفاهــم مشــترك مــع مؤسســة القعــود

بالتعــاون مــع “نوكيــا” ودعًمــا لمســاعي التحــول الرقمــي

“المبرة الخليفية” تطرح فرصا تدريبية لمنتسبي “إثراء ورايات”

إطالق خدمة “stc AgileWAN” لقطاع األعمال

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين مؤسسة 
القعــود لريــادة األعمــال ومؤسســة المبــرة الخليفيــة باإلضافة إلــى بدء فرص 
تدريبيــة فــي شــركة القعود لريــادة األعمــال، وذلك من منطلــق حرصها الدائم 
علــى تقديــم أفضــل الفــرص التدريبيــة للطلبــة المنتســبين في كل مــن برنامج 
رايــات للمنــح الدراســية وبرنامج إثراء؛ بهــدف االرتقاء بمهاراتهــم وخبراتهم 

العملية. وجاء ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين. 

وحيـــث يهدف هـــذا التدريـــب العملي 
إلـــى تعزيـــز تجربة الطلبـــة وتزويدهم 
بالخبـــرات والمهـــارات العملية الالزمة 
لضمان انخراطهم ونجاحهم في سوق 
العمل مســـتقباًل، كما ويعمل على خلق 
الوعي لدى الطلبة بالشـــركات المحلية 
وفـــرص العمـــل المتوافـــرة، وتمكينهم 
مـــن توظيف أقصـــى قدراتهـــم، فضاًل 
واإلبـــداع،  لالبتـــكار  إلهامهـــم  عـــن 
باإلضافة إلى غرس حس المســـؤولية 
إلـــى  يـــؤدي  مـــا  لديهـــم،  االجتماعيـــة 

تأســـيس كوادر وطنية مؤهلة تســـهم 
فـــي دفـــع عجلـــة التنميـــة المجتمعيـــة 

واالقتصادية في المملكة.
لريـــادة  القعـــود  شـــركة  أن  يذكـــر 
مؤسســـها  يديرهـــا  التـــي  األعمـــال، 
خالـــد القعود، هي شـــركة استشـــارات 
لتقديـــم  تســـعى  احترافيـــة،  إداريـــة 
والحلـــول  الخدمـــات  مـــن  مجموعـــة 
ألصحـــاب  والمتجـــددة  المبتكـــرة 
األعمـــال والمؤسســـات، وتعتمـــد فـــي 
تنفيـــذ أعمالها المؤسســـية على مبادئ 

واالبتـــكار  النزاهـــة  تشـــمل  أساســـية 
مـــع  وتجمعهـــا  وااللتـــزام،  والجـــودة 
مذكـــرة  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة 
تعـــاون تهـــدف إلـــى العمـــل علـــى بناء 
المهـــارات القيادية للشـــباب من خالل 
الحـــرص علـــى تقديـــم هـــذه البرامـــج 
التطويريـــة والتدريبيـــة التـــي تصـــب 
فـــي مجـــال القيـــادة وريـــادة األعمـــال 
فـــي قالب يعكـــس االهتمـــام والمحبة 
والدعم، وبما يعزز إحساس الثقة لدى 

المستفيدين.
وتعليًقا علـــى برنامج التدريب العملي 

المطـــروح، قالت رئيـــس مجلس أمناء 
ســـمو  الخليفيـــة،  المبـــرة  مؤسســـة 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة “نحـــن في مؤسســـة المبّرة 
الخليفيـــة، نهـــدف دائًمـــا لخلـــق جيـــل 
المهـــارات والخبـــرات  يمتلـــك أفضـــل 
العمليـــة التي تؤهله للنجـــاح والتطور 
فـــي ســـوق العمـــل، كمـــا ونســـعى بكل 
أفضـــل  مســـتقبل  لضمـــان  جهودنـــا 
وتأسيســـهم  الخريجيـــن،  لطلبتنـــا 
بشـــكل يدعم رحلتهم المستقبلية في 
عالـــم األعمـــال، ويســـهم فـــي جعلهـــم 
ومتمكنيـــن  العطـــاء،  علـــى  قادريـــن 
مـــن مواجهـــة التحديـــات والمصاعب 
المهنيـــة، ونطمـــح ألن يكـــون خريجي 
كل من برنامج رايات للمنح الدراسية 
األمثـــل  الخيـــار  إثـــراء،  وبرنامـــج 

للتوظيف”.

أطلقت شركة “stc البحرين”، بالتعاون 
 ،”stc AgileWAN“ مـــع “نوكيا”، خدمـــة
التي تساهم في زيادة تطوير محفظة 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  خدمـــات 
واالتصاالت الخاصة بالمشغل. وقامت 
“Nuage Networks” من “نوكيا” بنشر 
المعّرفـــة  الواســـعة  المنطقـــة  شـــبكة 
لتمكيـــن   )SD-WAN( بالبرمجيـــات 
الخدمـــة  هـــذه  وســـتدعم  الخدمـــة. 
البحريـــن  مملكـــة  مســـاعي  الجديـــدة 
نحـــو التحول الرقمي وســـتهيئ البنية 
التحتية الالزمة للشركات عبر مختلف 
اســـتراتيجياتها  لتنفيـــذ  القطاعـــات 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الرقميـــة، 
الســـرعات الفائقة، والدعم المتواصل، 
إلـــى  للوصـــول  الخدمـــات  ومختلـــف 

األهداف التجارية المنشودة.
 ”stc AgileWAN“ خدمـــة  وتوفـــر 
للشـــركات خدمـــات المراقبـــة الشـــاملة 
وقـــوة األداء واألمـــان التـــام، إضافـــة 
إلى ســـهولة الربـــط بين الشـــركات من 
مختلـــف األحجـــام والقطاعـــات والتي 
الصحيـــة  والرعايـــة  التمويـــل  تشـــمل 

بالتجزئـــة،  والبيـــع  الغذائيـــة  والمـــواد 
أفضـــل  أداء  توفيرهـــا  علـــى  عـــالوة 
للشـــبكات وإنتاجية متزايـــدة لألعمال 
وتجربـــة معـــززة للمســـتخدم والعميل 
علـــى حد ســـواء وتكاليف أقـــل إلدارة 

تقنية المعلومات.
الرئيـــس  قـــال  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
التنفيذي لــــ “stc البحرين” نزار بانبيله 
 ”Nokia“ نحـــن ســـعداء بشـــراكتنا مـــع“
من أجل توفير هـــذه الخدمات الذكية 

هـــذه  وعبـــر  عمالئنـــا.  إلـــى  والفعالـــة 
الشـــراكة، ســـنتمكن مـــن ابتـــكار مزيـــد 
مـــن خدمات االتصال الشـــبكي لعمالء 
قطـــاع األعمـــال فضـــاًل عن االســـتفادة 
مـــن اســـتخدام هـــذه النظـــم الرقميـــة 
العمليـــات  فاعليـــة  لزيـــادة  المتطـــورة 
وخفـــض  العمـــالء  تجربـــة  وتحســـين 

مخاطر اختراق األمن السيبراني”.
وأضـــاف لذلك “ان هـــذه لخطوة كبيرة 
نحو االســـتثمار في مســـتقبل البحرين 

توفيـــر  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الرقمـــي 
الصغيـــرة  للشـــركات  التقنيـــات  هـــذه 
والمتوســـطة ممـــا ســـيرتقي بكفاءاتها 
نحـــو  للتقـــدم  وتمكينهـــا  األساســـية 

المستقبل”.
 ”stc“ بـــدوره، قـــال مدير مبيعات لـــدى
“نفتخـــر  حســـين  خالـــد  “نوكيـــا”  فـــي 
الخـــاص   SD-WAN 2.0 حـــل  بنشـــر 
بنـــا إلـــى stc البحريـــن، خصوًصـــا عند 
تمكيـــن الخدمـــات الرقميـــة الحديثـــة 
للشـــركات التي اكتســـبت أهمية كبيرة 
تتيـــح  كمـــا  الماضيـــة.  الســـنة  خـــالل 
البحريـــن   stc لشـــركة  التقنيـــة  هـــذه 
إدارة الشـــبكة بشـــكل أفضـــل، وتعزيـــز 
األداء العـــام وإبـــراز القيمـــة اإلجمالية 
والكفاءة للعمليات في عصر الحوسبة 
الســـحابية بشـــكل ملحـــوظ. بصفتهـــا 
رائدة في إدخال تقنيات الجيل القادم 
إلـــى المنطقـــة، أصبحـــت stc البحرين 
اآلن قادرة على االستفادة من الميزات 
المبتكرة مثل األتمتة وتجزئة الشـــبكة 
واالتصـــال الســـحابي لتعزيـــز التحول 

الرقمي لعمالئها من المؤسسات”.
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أعلن مصرف الســـالم عن تدشين منصة 
الخدمـــات المصرفية الرقمية للشـــركات، 
التي تهـــدف لتســـهيل تنفيـــذ المعامالت 
باســـتخدام  ُبعـــد  عـــن  اليوميـــة  الماليـــة 
واجهة رقمية ذكية. وتم تطوير المنصة 
بحرينيـــة  كفـــاءات  قبـــل  مـــن  بالكامـــل 
مبدعة ضمن فريق عمل مصرف السالم.
الجديـــدة  الرقميـــة  المنصـــة  وتتمتـــع 
بحلـــول ومزايـــا متطـــورة تســـاعد فـــي 
بســـهولة  التجاريـــة  المعامـــالت  إنجـــاز 
أكبر، وتتيح هـــذه المنصة إمكان اّطالع 
وخدمـــات  منتجـــات  علـــى  الشـــركات 
مصرف الســـالم، مـــع تمكينهم من تنفيذ 

مـــن  المصرفيـــة،  المعامـــالت  مختلـــف 
ضمنهـــا: معامالت تحويـــل األموال بين 
الســـالم،  مصـــرف  حســـابات  مختلـــف 
تابعـــة  أخـــرى  حســـابات  إلـــى  وكذلـــك 
لبنـــوك محليـــة أو دوليـــة، إدارة رواتـــب 
الحســـاب،  كشـــف  طلـــب  الموظفيـــن، 
وفتـــح حســـاب ودائـــع الوكالـــة بخطـــوة 
واحـــدة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ســـيتمكن 
زبائن المصرف من قطاع الشـــركات من 
الحصـــول على موافقات غيـــر محدودة 
علـــى العمليـــات واالســـتفادة مـــن خدمة 
وطلـــب  المســـتحقة  الفواتيـــر  تســـديد 
إصـــدار دفتر شـــيكات، وكذلك الحصول 

على تقارير شاملة عن األنشطة المنفّذة.
الرئيـــس  نائـــب  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
فـــي  المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 
“نحـــن  مـــراد  أنـــور  الســـالم،  مصـــرف 
خدماتنـــا  تطويـــر  فـــي  مســـتمرون 
المصرفيـــة، ونحـــرص على طـــرح حلول 
رقميـــة مبتكرة تلبـــي احتياجات كل من 
زبائننـــا الحالييـــن والجـــدد. وبنـــاًء علـــى 
ذلك، يسرنا اإلعالن عن منصة الخدمات 
المصرفيـــة الرقميـــة للشـــركات الجديدة 
تســـهيل  فـــي  ستســـاهم  والتـــي  كلًيـــا 
إجـــراء مختلـــف المعامـــالت المصرفيـــة 
والتجاريـــة اليوميـــة دون الحاجة لزيارة 

الفـــرع. ونحن فخورون للغايـــة بكوادرنا 
البحرينيـــة المتميـــزة التـــي أخـــذت على 
المنتجـــات  تطويـــر  مســـؤولية  عاتقهـــا 

الرقميـــة فـــي المصرف، ونتقـــدم بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر لـــكل مـــن ســـاهم فـــي 

عملية تطوير وتدشين المنصة”.

الخدمـــات  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
المصرفية للشركات في مصرف السالم، 
أحمـــد مـــراد “ُيســـعدنا أن نعلـــن لزبائننـــا 
الكرام في قطاع الشـــركات عن تدشـــين 
المنصة المصرفية الرقمية الجديدة كلًيا، 
والتي تتميز بالســـرعة لزبائننا وللعاملين 
مـــن  ســـُتمكنهم  حيـــث  الشـــركات  فـــي 
الوصـــول إلى خدمـــات ومميزات عديدة 
بشـــكل رقمـــي عند مبادرتهم بالتســـجيل 
فـــي المنصة. ونســـعى عبر هـــذه المنصة 
لدعـــم الزبائـــن األعـــزاء لتنفيـــذ عمليات 

تجارية أكثر فعالية وراحة لهم”.

جامعة البحرين للتكنولوجيا تقيم معسكرا صيفيا
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع “تـــــمـــــكـــــيـــــن شـــــــبـــــــاب الــــــقــــــادســــــيــــــة”

نظمت كلية الدراســـات العامة بالتنســـيق 
مـــع إدارة التســـويق والعالقـــات العامـــة، 
البحريـــن  جامعـــة  مبـــادرات  ضمـــن 
للتكنولوجيـــا )جامعـــة AMA ســـابًقا( لرفع 
بفعاليـــة  والمســـاهمة  الشـــباب  قـــدرات 
فـــي خدمـــة المجتمـــع، بالجامعة معســـكر 
وبطولـــة جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا 
2021 بالتعـــاون مـــع مركز تمكين شـــباب 
القادســـية من الفترة من 3 - 13 أغسطس 
الجـــاري، إذ يقـــام هـــذا المعســـكر بمركـــز 
تمكين شـــباب القادســـية ويشـــمل برامج 
متنوعة من األنشطة والمحاضرات حول 
التأهيـــل بعد الدراســـة وخطـــر المخدرات 
ودورة لإلســـعافات األوليـــة، إضافـــة إلـــى 
المســـابقات الرياضيـــة ككـــرة القـــدم، كرة 
اليـــد، كـــرة الطائـــرة للرجال، كـــرة الطائرة 

للسيدات، كرة السلة للرجال، وكرة السلة 
للسيدات.

وضم المعســـكر فعالية أقيمت في الصالة 
الرياضية للمركز في يوم السبت الموافق 
7 أغســـطس، شـــارك فيهـــا عـــدد كبيـــر من 
أعضاء وأساتذة الجامعة ضمت مسابقات 
واإلنجليزيـــة،  العربيـــة  اللغتيـــن  فـــي 
شـــملت تغيير الحـــروف وتنظيـــم الجمل، 
ومســـابقات عـــن تاريـــخ البحريـــن، إجادة 
اللغـــة اإلنجليزية، وأســـئلة عـــن األحداث 
الجارية، كما تم تقديم محاضرات قصيرة 
تعليميـــة توعويـــة حـــول االســـتخدامات 
وتطبيقـــات  اإلنجليزيـــة،  للغـــة  اليوميـــة 
فـــي  علـــى محاضـــرة  عـــالوة  الكمبيوتـــر 
مجال الهندســـة والروبوتـــات، وفي نهاية 
الفعاليـــة تم توزيـــع جوائز علـــى الفائزين 

في هـــذه المســـابقات. وقـــام رئيس مركز 
تمكيـــن شـــباب القادســـية بحضـــور بعض 
أســـاتذة الجامعة بتوزيع الشـــهادات على 
المشـــاركين في دورة اإلســـعافات األولية 
التي أقيمت بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وسوف تستمر مسابقات األلعاب الرياضة 
التـــي تقـــام علـــى صالـــة المركز إلـــى يوم 

الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، إذ 
ســـتقام فيها المباريـــات النهائيـــة وتوزيع 
الكـــؤوس والميداليات على الفرق الفائزة 
بحضـــور ممثليـــن عـــن جامعـــة البحريـــن 

للتكنولوجيا.
وتهـــدف الجامعـــة مـــن وراء تنظيـــم هذه 
الفعاليـــة إلـــى تطوير مهارات المشـــاركين 

مـــن خـــالل مختلـــف األنشـــطة التفاعليـــة 
والمسابقات الرياضية إيماًنا من الجامعة 
بدورهـــا فـــي خدمـــة المجتمـــع وتشـــجيع 
الشـــباب علـــى االنخـــراط فـــي مثـــل هذه 
الخدمـــات المجتمعيـــة مـــن خـــالل العمل 
التطوعـــي، عـــالوة علـــى تزويـــد الشـــباب 
القيـــادة  مجـــال  فـــي  مختلفـــة  بمهـــارات 

والعمـــل الجماعـــي من خالل فـــرق العمل 
وتزويدهـــم بالمعارف واالرتقاء بحســـهم 
الوطني مـــن اجل المســـاهمة بفعالية في 
بنـــاء الوطـــن، وتأمل الجامعة أن تســـتمر 
في تنظيـــم هذه الفعالية بصورة ســـنوية 
مـــن خالل مركز تمكين شـــباب القادســـية 
وســـط مشـــاركة أوســـع لقطاعات شـــباب 
المملكـــة المختلفـــة، كمـــا تنتهـــز الجامعـــة 
هـــذه الفرصـــة لتعرب عن خالص شـــكرها 
وتقديرهـــا لرئيـــس المركز يوســـف جراح 
ونائبـــه يوســـف بهـــزاد وأعضـــاء المركـــز 
على هذه الشـــراكة الفعالة وحسن تنظيم 
الفعاليـــة، ومـــا تمخضـــت عنـــه مـــن نتائج 
إيجابية سيكون لها مردوداتها اإليجابية 
علـــى شـــباب المركـــز والمجتمـــع على حد 

سواء.

 أنور مراد أحمد مراد

تقـــدم رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للمنجزين العـــرب واألفارقـــة بجمهورية مصر 
العربية ســـامح لطفي، أثناء زيارته إلى مملكة البحرين بتهنئة رئيس جمعية 
ســـيدات األعمـــال البحرينيـــة أحـــالم جناحـــي، بمناســـبة مـــرور 20 عاًما على 
تأســـيس الجمعيـــة، وإصـــدار الكتـــاب الوثائقي الـــذي يوثق مســـيرة إنجازات 

ومبادرات الجمعية في مملكة البحرين متمنيا لهن مزيد من اإلنجازات. 
وقدم لطفي الدعوة لرئيســـة الجمعية أحالم جناحي، لتكريم جمعية سيدات 
األعمال البحرينية خالل منتدى األشقاء العرب لإلنجاز والتميز بجائزة “سوبر 
اإلنجـــاز العربي”، وذلك أثناء انعقاد المنتدى بمدينة شـــرم الشـــيخ في الفترة 
من 2 إلى 5 سبتمبر 2021. حضر اللقاء أحالم جناحي، وحيدة الدوي، فيكي 
ســـعد معوض، هالة أحمد سليمان وبدرية عبد الرحمن من عضوات الجمعية. 
كما حضر اللقاء الســـفير صالح الوســـيمي ورجل األعمال المصري محمد بكر 
وأسامة أحمد محمود والصحافي كريم حامد المستشار اإلعالمي للجمعية.

“المنجزين العرب” تكرم “سيدات األعمال” البحرينية
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الــمــال قــطــاع  عــلــى  تعامالتهم  ــزوا  ــ رك الــمــســتــثــمــرون 

تداول 3.9 مليون سهم بـ 686.5 ألف دينار

أقفل مؤشــر البحرين العام أمس الثالثاء عند مســتوى 1,617.93 بارتفاع وقدره 6.48 نقطة مقارنة بإقفاله يوم األحد.  وتداول المســتثمرون في 
بورصة البحرين 3.93 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 686.52 ألف دينار، تم تنفيذها من خالل 83 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعامالتهم على 
أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 605.92 ألف دينار، أي ما نسبته 88.26 % من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 3.73 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 64 صفقة. 

وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحـــد 
في المركز األول إذ بلغت قيمة 
أسهمه المتداولة 346.44 ألف 
 50.46 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار، 
% مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 

المتداولة وبكمية قدرها 1.10 
مليون سهم. 

فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن   - الســـام  لمصـــرف 
ألـــف   103.82 قدرهـــا  بقيمـــة 

 15.12 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار، 
% مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم 
المتداولة وبكمية قدرها 1.39 

مليون سهم. 
اف  جـــي  مجموعـــة  وجـــاءت 

قدرهـــا  بقيمـــة  الماليـــة  اتـــش 
59.92 ألف دينار، أي ما نسبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  8.73
وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 

قدرها 748.15 ألف سهم.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - المصرف المركزي

70 مليون دينار ألذونات 
الخزانة األسبوعية

أنه  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
تــمــت تــغــطــيــة اإلصـــــــدار رقــــم 1873 
أذونات  من   )ISIN BH0001960952(
وتبلغ  األسبوعية.  الحكومية  الخزانة 
دينار  مليون   70 ــدار  اإلصــ هــذا  قيمة 
لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 11 
أغسطس 2021 وتنتهي في 10 نوفمبر 
بــلــغ مــعــدل ســعــر الــفــائــدة  2021، كــمــا 
مقارنة   %  1.50 ــات  ــ األذون هــذه  على 
بسعر الفائدة 1.46 % الفائدة لإلصدار 

السابق بتاريخ 4 أغسطس 2021.
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قامــت شــركة أوربايســر، وهي شــركة إســبانية مقرهــا البحريــن متخصصة في 
اإلدارة البيئية، بتطوير سماد يعتبر مخّصبا عالي الجودة، تمت معادلته بعناصر 
التغذية األساسية المطلوبة لتحسين خصوبة التربة في البحرين بشكل كبير. 

“مبـــادرة  بـــدأت  أوربايســـر-البحرين 
كمشـــروع   2018 العـــام  فـــي  التســـميد” 
تجريبـــي، بالتنســـيق مـــع منشـــأة الســـماد 
الخاصة بالشـــركة في العاصمة اإلسبانية 
كل  تحويـــل  عـــن  المســـؤولة  مدريـــد، 
المخّلفـــات الخضراء التـــي تنتجها مدريد 
إلى سماد. وحصلت الشركة على تشجيع 
وإدارة  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  ودعـــم 
والبلديـــات  األشـــغال  بـــوزارة  الزراعـــة 
والتخطيـــط العمرانـــي لمبـــادرة التســـميد 

هذه. 
الشـــركة  ومـــن خـــال توجيـــه وخبـــرات 
تتّبـــع  والتـــي  اســـبانيا،   - أوربايســـر  األم 
معايير التنظيـــم األوروبية لإلنتاج، كانت 
أوربايســـر -البحريـــن قادرة علـــى تطبيق 
التســـميد  منشـــأة  فـــي  العمليـــات  ذات 
الخاصـــة بهـــا فـــي البحريـــن. باســـتخدام 
أحـــدث تكنولوجيـــا التحليـــل والمراقبـــة، 
البحريـــن  فـــي  التســـميد  منشـــأة  قامـــت 
األكســـدة  لمراقبـــة  مســـابر  بتوظيـــف 
والرطوبـــة، وهـــو مـــا مّكـــن مـــن المراقبـــة 
والســـيطرة على مختلف مراحل التسميد 

بفضل برمجيات خاصة بأوربايسر. 
وكانت هناك بعض المواقف التي فرضت 
إلـــى تكييـــف  تحديـــات بســـبب الحاجـــة 
عملية التســـميد مـــع المنـــاخ المحلي ومع 
نوع المخّلفات الخضراء التي يتم إنتاجها 
النخيـــل  ســـعف  المحليـــة.  البيئـــات  فـــي 
الـــذي يشـــّكل نســـبة كبيرة مـــن المخّلفات 
الخضـــراء المحّلية ينتج نســـبة عالية من 
الكربون فـــي مقابل النيتروجين. قاد هذا 
كلـــه أوربايســـر للبحث عن مصـــادر أخرى 
كمضافـــات للحصـــول علـــى ســـماد يحوي 
عناصر التغذية األساســـية، بأعلى جودة، 
والنيتروجيـــن  الكربـــون  بيـــن  وبتـــوازن 
ليكـــون مخّصبا فّعاال، وهكـــذا يتوافق مع 
القواعـــد التنظيميـــة الزراعيـــة والبيئيـــة. 
تفتخر أوربايســـر -البحرين بأنها الشـــركة 
الوحيـــدة التـــي كانـــت قـــادرة فـــي العـــام 
2021 علـــى إنتاج الســـماد بعناصر تغذية 
متوازنـــة وبشـــكل يتوافـــق مـــع المعاييـــر 
المحليـــة والدوليـــة العتمـــاده كمخّصـــب. 
مفتاح نجاح هذه المشـــروع كان التعاون 
بيـــن أوربايســـر والقطـــاع الصناعـــي فـــي 

البحرين، الذي ســـمح باستخدام منتجات 
ثانويـــة لموازنـــة وتعزيز عناصـــر التغذية 
والذي ســـاعد فـــي اعتماد الســـماد بدرجة 

مخّصب. 
حـــول ذلـــك قـــال نائـــب المدير العـــام في 
أوربايســـر -البحريـــن، خوســـيه زاباتيـــرو 
“إن هـــذا إنجاز كبيـــر للبحرين، في الوقت 
الذي تســـلك فيه طريق االقتصاد الدائري 
باستخدام عّدة أشياء قابلة للتدوير يمكن 
إعادة استخدامها في عّدة قطاعات. إّنها 
أيضا خطـــوة لألمام لحماية البيئة وتّقدم 

القطاع الزراعي في البحرين”. 
اإلقليمـــي  المديـــر  قـــال  جانبـــه  مـــن 
ألوربايســـر فـــي البحريـــن، لويـــس دي ال 
كامبا “ أوربايســـر، كونها واحـــدة من أكبر 
شركات اإلدارة البيئية حول العالم، تطّور 

خدماتها بشـــكل ثابت عبر تطبيق أحدث 
التقنيات”. 

وكانـــت أوربايســـر تطبـــق فـــي البحريـــن، 
منـــذ عـــام 2016، مبـــدأ المدينـــة الذكيـــة 
علـــى عقـــود خدماتهـــا الحضريـــة. تحـــت 
للمـــوارد،  األمثـــل  كاالســـتخدام  ركائـــز 
التكاليـــف،  تقليـــل  المخاطـــر،  تقليـــل 
الشـــركة  طـــّورت  المضافـــة،  والقيمـــة 

التكنولوجيـــة  األدوات  مـــن  مجموعـــة 
تحت اســـم SENSIoT للتحكم وتحسين 
عمليـــة  وبيانـــات  أســـطول  اســـتخدام 
الجمـــع علـــى العمليـــات، المســـارات، جمع 
بفضـــل  األصـــول.  ومخـــزون  الحاويـــات 
أوربايســـر  حّققـــت  التكنولوجيـــا،  هـــذه 
رابطـــا أفضل بيـــن المواطنيـــن، المعدات، 
والطاقـــم، مـــا وضع الشـــركة فـــي مقّدمة 

شركات الخدمات البيئية التي تعمل على 
عـــرض أفضـــل خدمـــات التنظيـــف، جمـــع 

المخلفات، التدوير، ومعالجة النفايات. 
من جانبه صّرح نائب رئيس مجلس إدارة 
أوربايســـر -البحريـــن، أحمـــد الخـــان “منذ 
البدايـــة، جعلنا مهّمتنا أن نضع أوربايســـر 
اإلقليمـــي  المقـــر  موقـــع  فـــي  -البحريـــن 
للشـــركة األم )أوربايســـر -إســـبانيا(، حيث 
يمكـــن نقـــل أحـــدث التقـــّدم التكنولوجي 
والبحثـــي والتطويـــري الـــذي يجـــري في 
مراكـــز أوربايســـر للتطويـــر بأوروبـــا، إلـــى 
البحريـــن، لتضـــع المملكة فـــي الريادة من 
جهـــة خدمـــات إدارة المخّلفـــات واإلدارة 
البيئيـــة. هذه هـــي العوامل التي ســـتقود 
المملكة لتصبح مركـــزا إقليميا للتمّيز في 

االقتصاد الدائري”.

“أوربايسر” تطور سمادا مخصبا عالي الجودة عبر عمليات التدوير
ــة ــ ــب ــ ــراق ــ ــم ــ بــــاســــتــــخــــدام أحـــــــــدث تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــحـــلـــيـــل وال

المنامة - شركة أوربايسر

الـــخـــدمـــات ــودة  ــ ــجـ ــ بـ االرتــــــقــــــاء  و  بـــيـــنـــهـــا  ــة  ــيـ ــسـ ــافـ ــنـ ــتـ الـ لــــــــروح  ــزا  ــ ــزي ــ ــع ــ ت

“النفط والغاز” تمنح شهادات تميز لعدد من “محطات الوقود”

قامـــت الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز، 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات وزيـــر النفط،الشـــيخ 
بمنـــح  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  محمـــد 
شـــهادات تميز لعدد من محطـــات التزود 
بالوقـــود فـــي مملكة البحرين عـــن الفترة 
2020، وذلـــك  إلـــى ديســـمبر  ينايـــر  مـــن 
تقديـــًرا ألدائها المتميـــز والتزامها بتنفيذ 
المعاييـــر واالشـــتراطات التـــي وضعتهـــا 
المبـــادرة  هـــذه  تهـــدف  حيـــث  الهيئـــة، 
إلـــى تعزيـــز روح التنافســـية بيـــن جميـــع 
المحطات مـــن أجل تحقيق اعلى مراتب 
التميز وااللتزام بإجراءات واشـــتراطات 
األمن والســـامة واالحتياطات المتخذة 
هـــذا  فـــي  العالميـــة  المعاييـــر  لتطبيـــق 

المجال.  
وأكـــد فيحـــان محمـــد الفيحانـــي القائـــم 
بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
للنفط والغاز أن وزير النفط، الشيخ محمد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، يشـــدد دائما على 
ضـــرورة التـــزام جميع المنشـــآت النفطية 
بمعاييـــر الســـامة واألمـــان والجودة في 
مختلف المراحل التشـــغيلية واإلنتاجية، 
وأن عمليات التفتيش على هذه المنشآت 
تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن ســـامة تطبيـــق 
القوانين والنظـــم والقرارات المعمول بها 

في مجال النفط والغاز. 
ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
تقـــوم بعمليـــات التفتيـــش الـــدوري على 
جميع محطات التزود بالوقود في مملكة 

البحرين لمتابعة مـــدى كفاءة نظم األمن 
والســـامة بهـــا، وتعمـــل علـــى ضبـــط أية 
مخالفـــات واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
تكريـــم  أن  الفيحانـــي  وأكـــد  الازمـــة.  

المحطـــات الفائزة يشـــكل عنصـــر تحفيز 
االهتمـــام  أجـــل  مـــن  المحطـــات  لجميـــع 
بإجـــراءات ومعايير الســـامة واألمن بما 
يحفـــظ ســـامة مرتـــادي هـــذه المحطات 

والعامليـــن فيها، مشـــددا علـــى أن الهدف 
األســـمى الـــذي تعمـــل الهيئـــة مـــن أجلـــه 
هـــو االرتقاء بجـــودة الخدمـــات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين. 
وتوجـــه القائم بأعمـــال الرئيس التنفيذي 
بالتهنئـــة إلـــى كل مـــن محطـــة قالي من 
فئة المحطات الخاصة ومحطة “السيف” 
مـــن بيـــن المحطات التابعة لشـــركة بابكو 
للتزويد على فوزها بشهادات التميز لعام 
2020، مؤكـــدا أن هذه المحطات أظهرت 
كفـــاءة عاليـــة فـــي تطبيـــق كل المعاييـــر 
واالشـــتراطات الوطنيـــة وكذلـــك مـــا هو 

معمول به على المستوى العالمي. 
علـــى  القائمـــون  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
التميـــز  بشـــهادات  الفائـــزة  المحطـــات 

عـــن خالـــص شـــكرهم وتقديرهـــم للهيئة 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز علـــى مـــا توليه 
تطويـــر  علـــى  واهتمـــام  حـــرص  مـــن 
فـــي جميـــع  منظومـــة األداء والســـامة 
بالوقـــود فـــي مملكـــة  التـــزود  محطـــات 
البحريـــن، مؤكديـــن أن تكريم المحطات 
المتميـــزة يشـــكل نهًجا ســـوف يكـــون له 
عظيـــم األثـــر في تعزيـــز التنافســـية بين 
المحطات وتحفيرهـــا على تقديم أفضل 

الخدمات. 
يذكـــر أنـــه تـــم انشـــاء 52 محطـــة بريـــة 
مناطـــق  فـــي مختلـــف  بالوقـــود  للتـــزود 
مملكـــة البحرين، حيث أن 20 محطة من 
مجمـــوع المحطـــات تابعـــة لشـــركة بابكو 
للتزويد 32 محطة تابعة للقطاع الخاص. 

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

أثناء تكريم القائمين على “محطات الوقود”

دوالر ــون  ــي ــل م  38 قــيــمــتــهــا  صــفــقــة  ــر  ــب ع األمــيــركــيــة  فـــلـــوريـــدا  ــي  فـ

“أرباح المالية” تعلن اإلغالق المالي لمشروع “رعاية مسنين”

اإلغـــاق  عـــن  الماليـــة”  “أربـــاح  أعلنـــت 
قطـــاع  فـــي  الثانـــي  لمشـــروعها  المالـــي 
فـــي  النامـــي  المســـنين  دور  مجمعـــات 
الواليـــات المتحـــدة، فـــي صفقـــة بقيمـــة 
المشـــروع  وانطـــاق  دوالر،  مليـــون   38
بالمشـــاركة مـــع شـــركة التطويـــر العقـــاري 
وبـــإدارة  ماركيـــت،  ماديســـون  الرائـــدة 
شـــركة مريديـــان ســـينيور ليفنـــغ المصنفـــة 
وتشـــغيل  إدارة  شـــركة   20 أكبـــر  ضمـــن 
المتحـــدة.  الواليـــات  فـــي  مســـنين  دور 
وتشـــارك هاتـــان الشـــركتان فـــي االســـتثمار 

مـــع أربـــاح الماليـــة. 
ويعـــد مشـــروع مجمع دور المســـنين في 
األولـــى  بالفئـــة  المصنـــف  جـــوردا  بونتـــا 
الممتـــازة هو ثاني مشـــاريع أرباح المالية 
التطويريـــة، ويتميز بموقعـــه الفريد على 
الواجهـــة المائيـــة الجميلـــة لمدينـــة بونتا 
جـــوردا فـــي جنـــوب فلوريـــدا. ويتألـــف 
 138 تضـــم  وحـــدة   127 مـــن  المجمـــع 
سريًرا لرعاية العجزة والمصابين بضعف 

الذاكرة. 
وبهذه المناســـبة، قال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أرباح الماليـــة، محمود الكوهجي 

“تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنه علـــى الرغم من 
الصعوبـــات الكبيـــرة جـــًدا الناتجـــة عـــن 
تفشـــي وبـــاء كورونـــا المســـتجد )كوفيد 
األول  مشـــروعنا  إنجـــاز  اســـتطعنا   ،)19
بواليـــة  برانـــدون  فـــي  المســـنين  لـــدور 
فلوريـــا األميركية فـــي الموعد وبأقل من 
الميزانيـــة التقديرية. ومن المقرر افتتاح 
المجمـــع أمام النزالء في ســـبتمبر 2021، 
وهي شهادة أخرى على مدى تفوق فريق 
إدارتنـــا المتميز الـــذي يباشـــر العمل اآلن 
بكامـــل طاقته على مشـــروعنا التطويري 

الثاني في بونتا جوردا”. 

 ومـــن المقرر أن يبـــدأ مجمع بونتا جوردا 
عملياته في مطلع العام 2023 مســـتهدًفا 
الوصـــول إلى االســـتقرار التـــام لمعدالت 
اإلشـــغال خـــال ســـنتين، ليباشـــر الفريق 
بعدها دراســـة خيارات التخارج. يذكر أن 
شركة إنتيجرا ريلتي ريسورسز المعروفة 
فـــي الواليـــات المتحدة، قد اســـتخلصت 
مـــن دراســـة أجرتهـــا فـــي هـــذه الســـوق 
الفرعية، أن هناك نقًصا في حجم العرض 
في شـــريحة دور المسنين يقدر بأكثر من 
450 وحـــدة.  وأضـــاف الكوهجـــي وعلى 
صعيـــد شـــريكينا فـــي المشـــروع، شـــركة 

إدارة مشاريع التطوير العقاري ماديسون 
ماركيت تأسســـت منذ أكثر من 25 ســـنة، 
وتقدر قيمة محفظتها االستثمارية بأكثر 
من 6 مليار دوالر، وتمتاز بتحقيق معدل 
عائـــد داخلي مركب يزيـــد عن 25 % من 
صفقات التخارج التي أبرمتها على مدى 

الخمس والعشرين سنة الماضية. 
وأكـــد الكوهجي “إننا رغـــم هذه األوقات 
المؤســـفة جـــًدا، ما زلنـــا ملزميـــن بالعمل 
علـــى بنـــاء المســـتقبل وتوفيـــر المرافـــق 
الرعايـــة  توفيـــر  علـــى  فعـــاً  القـــادرة 
للمســـنين التـــي أصبحنـــا بأمـــس الحاجة 

إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، فقد 
أظهـــرت هذه األزمة مدى ضرورة تقديم 
الخدمـــات بمســـتوى أعلـــى مـــن المهنيـــة 

وبدرجة أكبر من الرعاية”.

المنامة - أرباح المالية

محمود الكوهجي
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للتســـهيالت  البحريـــن  شـــركة  ســـجلت 
التجاريـــة صافـــي أرباح بلغـــت 1,3 مليون 
مقارنـــة   ،2021 الثانـــي  الربـــع  فـــي  دينـــار 
بتحقيـــق صافي خســـارة بلغت 0,4 مليون 
دينار في الفترة نفســـها من العام الماضي، 
وبلغ العائد على الســـهم خالل الربع الثاني 
6 فلســـا مقابـــل )2( فلســـا عن الفتـــرة ذاتها 
مـــن العـــام الماضي. وبلـــغ إجمالـــي الدخل 
الشامل للمجموعة خالل الربع الثاني مبلغا 
وقـــدره 1,6 مليون دينـــار مقارنة بإجمالي 
خســـارة شـــامل وقـــدره 0,9 مليـــون دينار 
للفتره نفســـها من العـــام الماضي. وحققت 
المجموعة فـــي الربع الثاني 2021 إجمالي 
صافـــي فوائد مكتســـبة بلغـــت 5,2 مليون 
13 % خـــالل  بانخفـــاض مقـــداره  دينـــار، 
هـــذه الفتـــرة مقارنة مـــع مبلـــغ 6,0 مليون 
دينار عن الفترة نفســـها 2020. كما حققت 
المجموعة أيضا دخاًل تشغيلًيا وقدره 8,1 

مليون دينـــار، بارتفاع وقدره 7 % مقارنة 
بمبلغ 7,6 مليون دينار في العام 2020. 

ســـجلت  األولـــى،  أشـــهر  الســـتة  وفـــي 
المجموعة صافي أرباح قدرها 2.4 مليون 
دينار للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 
2021، منخفضـــا بنســـبة 4 % مقارنـــة مـــع 
مبلـــغ 2,5 مليـــون دينـــار في الفترة نفســـها 
2020، كما بلغ العائد على الســـهم 12 فلسا 
بالمقارنة مع 13 فلسا عن الفترة نفسها من 
العام الماضي وبلغ إجمالي الدخل الشامل 
للمجموعـــة مبلغا وقـــدره 4,4 مليون دينار 
مقارنة بإجمالي خســـارة بلغت 1,2 مليون 
دينار للفترة نفســـها من العام الماضي. كما 
حققـــت الشـــركة صافـــي فوائـــد مكتســـبة 
بلغـــت 10,1 مليون دينار، منخفضا بنســـبة 
20 % مقارنـــة بمبلـــغ 12,6 مليـــون دينـــار 
فـــي الفترة نفســـها من العـــام الماضي. كما 
حققـــت الشـــركة صافـــي أربـــاح تشـــغيلية 

بلغت 16,1 مليون دينار بانخفاض مقداره 
14 % مقارنـــة مع مبلـــغ 18,7 مليون دينار 

في الفترة نفسها 2020. 
وعبر رئيس مجلس إدارة شـــركة البحرين 
للتســـهيالت التجارية عبد الرحمن يوسف 
البحريـــن  لحكومـــة  تقديـــره  عـــن  فخـــرو 
لقيادتهـــا الحكيمـــة وتوجيهاتها الســـديدة 
لإلجـــراءات الفعالة التي اتخذتها الحتواء 
الوباء ودعمها لقطاعات األعمال التجارية 

المتنوعة. 
وأشـــاد الرئيـــس التنفيذي عبـــدهللا بوخوة 
الوطنـــي  الفريـــق  يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 
للتصـــدي لفيروس كورونا بدعم من جاللة 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وقيـــادة  الملـــك 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، والتي 
جعلت المملكة تتبوأ مكانة دولية مرموقة 
بإنجازاتهـــا، ممـــا دعـــم اســـتقرار االقتصاد 

الوطني والمحافظة على مكتسباته. 

فـــي  المجموعـــة  تقدمـــه  مـــا  إطـــار  وفـــي 
مجال التمويـــل االســـتهالكي، فقد حققت 
تسهيالت البحرين صافي أرباح بلغت 1,9 
مليـــون دينـــار )2020: 2,9 مليـــون دينـــار(. 
وفـــي ظل المخاطـــر االئتمانيـــة المتزايدة، 
انتهجت الشـــركة نهجـــا انتقائيا للغاية في 
منح التسهيالت االئتمانية الجديدة، حيث 
منحت قروضا جديدة لعمالء ينتمون إلى 
قطاعات سوق منخفضة المخاطر نسبيا. 

شـــركة  ســـجلت  متصـــل،  صعيـــد  علـــى   
التسهيالت للسيارات صافي خسائر بلغت 
0,2 مليـــون دينار في العام الجاري مقارنة 
بصافي خسائر بلغت 0,3 مليون دينار في 
العـــام 2020. ويعزى تحقيق هـــذه النتائج 
بشـــكل رئيس إلى التكاليـــف التي تكبدتها 
الشـــركة جراء طـــرح عالمتيـــن تجاريتين 
وهما “هافال” و”جريت وول” في البحرين. 
أمـــا عـــن الخدمات التأمينية، فقد ســـجلت 

شركة التسهيالت لخدمات التأمين أرباًحا 
صافيـــة بلغـــت 77 ألف دينـــار )2020: 123 
ألف دينار (. وتأثر أداء الشـــركة في ســـوق 
التأميـــن جـــراء التراجـــع العام في نشـــاط 
التأميـــن وخاصـــة التأمين على الســـيارات 

والتأمين الطبي والتأمين على الحياة. 
فقـــد  العقاريـــة،  لألنشـــطة  بالنســـبة  أمـــا   
للخدمـــات  التســـهيالت  شـــركة  حققـــت 
العقارية أرباحا صافية بلغت 11 ألف دينار 
مقارنـــة بأربـــاح صافيـــة بلغـــت 132 ألـــف 
دينار عـــن الفترة ذاتها مـــن العام الماضي. 
أمـــا بخصوص شـــركة التســـهيالت لتأجير 
السيارات، فقد سجلت صافي أرباح بلغت 
42 ألف دينار مقارنة بصافي خسائر بلغت 

13 ألف دينار في 2020. 

* لقراءة مزيد من التفاصيل          
يرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني 
لصحيفة “^”.

المنامة - البحرين للتسهيالت التجارية

أربــاح “التسـهـيــالت” فــي النـصــف األول 2021
%  7 ــاع  ــف ــارت ب ديــنــار  مــلــيــون   8.1 ــدره  ــ ق تشغيلًيا  ــًا  ــ دخ حــقــقــت  الــمــجــمــوعــة 

أربـــاح “الوطنـيـــة القابـضـــة” للنـصــــف األول 2021
 حققت المجموعـــة أرباًحا صافية عائدة 
للمســـاهمين بلغـــت 1.26 مليـــون دينـــار 
للربـــع الثانـــي المنتهـــي فـــي 30 يونيـــو 
2021، بالمقارنـــة مـــع 1.24 مليون دينار 
للربـــع الثانـــي من العـــام الســـابق، بزيادة 
قدرهـــا 2 %. وبلـــغ العائـــد علـــى الســـهم 
فـــي الربـــع الثانـــي 11.2 فلســـا بالمقارنة 
مع 11.0 فلس في الربع الثاني من العام 
الســـابق. وبلـــغ إجمالـــي الدخل الشـــامل 
العائد للمساهمين في الربع الثاني 2.39 
مليون دينـــار، بالمقارنة مع 2.49 مليون 
دينـــار خـــالل الفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الماضي، بانخفاض قدره 4 %. 
أما علـــى صعيد النتائـــج المالية النصف 
أرباًحـــا  المجموعـــة  فحققـــت  ســـنوية، 
صافيـــة عائـــدة للمســـاهمين بلغت 3.14 
األول  النصـــف  خـــالل  دينـــار  مليـــون 

المنتهي فـــي 30 يونيو 2021، بالمقارنة 
مـــع 2.41 مليـــون دينـــار للنصـــف األول 
مـــن العـــام الســـابق، بارتفـــاع قـــدره 30 
%. ونتيجـــة لذلـــك، ارتفـــع العائـــد على 
الســـهم إلـــى 27.9 فلًســـا بالمقارنـــة مـــع 
21.4 فلًســـا في النصـــف األول من العام 
2020. وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل 
العائـــد للمســـاهمين فـــي النصـــف األول 
3.77 مليـــون دينـــار، بالمقارنـــة مع 898 
ألـــف دينار خالل النصف األول من العام 

السابق، بارتفاع قدره 319 %. 
الربـــح  صافـــي  فـــي  االرتفـــاع  ويعـــزى 
مـــع  بالمقارنـــة   2021 األول  للنصـــف 
إلـــى   2020 العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
المدعومـــة  االكتتـــاب  نتائـــج  تحســـن 
بإيـــرادات اســـتثمارية قويـــة باإلضافـــة 
إلـــى ارتفاع حصـــة المجموعة من أرباح 

الشركات الزميلة. 
وبلـــغ إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين )بعد 
نهايـــة  فـــي  األقليـــة(  حقـــوق  اســـتبعاد 
النصـــف األول من العـــام الجاري 58.47 
مليون دينار، بالمقارنة مع 57.25 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة العـــام الســـابق، وذلك 
بارتفـــاع قدره 2 %. كمـــا ارتفع مجموع 
الموجودات ليصل إلـــى 114.43 مليون 
مليـــون   110.69 مـــع  بالمقارنـــة  دينـــار، 
دينـــار فـــي نهايـــة العـــام الســـابق، وذلك 

بارتفاع قدره 3 %. 
 وســـجلت المجموعة ارتفاع بنســـبة 11 
% فـــي إجمالـــي أقســـاط التأمين ليصل 
إلـــى 20.52 مليـــون دينـــار، بالمقارنة مع 
18.54 مليـــون دينـــار للنصـــف األول من 
العـــام الماضي. كمـــا حققـــت المجموعة 
مليـــون   2.05 بلغـــت  اكتتابيـــة  أرباًحـــا 
دينـــار خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام 

2021، بالمقارنـــة مـــع 1.94 مليون دينار 
فـــي النصـــف األول مـــن العـــام الســـابق، 
بارتفاع قـــدره 6 %.  كما ارتفعت حصة 
المجموعـــة من أرباح الشـــركات الزميلة 
بنســـبة 190 % لتصـــل إلـــى 734 ألـــف 
دينـــار، بالمقارنة مـــع 253 ألف دينار في 

الفترة المماثلة من العام السابق. 
وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة، فـــاروق 

المؤيـــد “أســـعدنا األداء القـــوي ألعمـــال 
االكتتـــاب، الســـيما النمـــو فـــي إجمالـــي 
تنافســـية  ســـوق  بيئـــة  فـــي  األقســـاط، 
وواصلـــت  عـــدة.  نـــواح  مـــن  وصعبـــة 
شـــركاتنا الزميلة انتعاشها في الربحية، 
الســـوق  ظـــروف  ســـاعدتنا  حيـــن  فـــي 
المزدهـــرة علـــى تســـجيل نمـــو جيد في 

إيراد االستثمارات”. 
للمجموعـــة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـمير الوزان “عكســـت نتائج االكتتاب 
ووالء  خدماتنـــا  مســـتويات  القويـــة 
عمالئنا. لقد تمتعنا بنمو قوي في جميع 
مجاالت األعمال باستثناء التأمين على 
المركبات، والذي تأثر بانخفاض مبيعات 
المركبـــات الجديدة. لقد شـــهدنا ارتفاعا 
طفيًفا في المطالبات في بعض مجاالت 

األعمال في الربع الثاني 2021”.

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

بارتفاع 30 % 
لتحسن نتائج 

االكتتاب المدعومة 
بإيرادات استثمارية

المحرق - طيران الخليج

أنهـــا  الخليـــج،  طيـــران  شـــركة  أعلنـــت 
ستســـتأنف رحالتها المباشـــرة إلى مطار 
فـــي  الدولـــي  دوموديدوفـــو  موســـكو 
روســـيا ابتـــداًء من 14 أغســـطس 2021 

بمعدل رحلتين أسبوعيتين.
وقـــال القائـــم بأعمال الرئيـــس التنفيذي 
لطيـــران الخليـــج وليـــد العلـــوي “نعـــاود 
اســـتئناف رحالتنـــا شـــهًرا بعد شـــهر إلى 
المزيـــد مـــن وجهـــات شـــبكتنا الســـابقة 
للوبـــاء، ويمكننـــا أن نرى العالـــم يتعافى 

ببـــطء حيث اســـتعاد المزيد مـــن الناس 
الثقـــة للســـفر مرة أخرى. نشـــّغل رحالت 
مباشـــرة بين مملكـــة البحريـــن واالتحاد 
الروســـي منـــذ العـــام 2014 وهي واحدة 
مـــن الوجهات الرئيســـة للناقلة الوطنية. 
اآلن هـــو الوقـــت الـــذي نربـــط فيـــه كال 
البلديـــن بهـــذه الخدمة المباشـــرة ونوفر 
لمسافرينا فرصة السفر من وإلى روسيا 

للترفيه أو العمل”.
وكانت “طيران الخليج” قد بدأت موسم 

الصيـــف الجـــاري باســـتعادة 80 % مـــن 
شـــبكتها ما قبل الجائحة، مع استمرارها 
واســـتعادة  عملياتهـــا  اســـتئناف  فـــي 
مدنهـــا  فـــي   2019 لشـــبكة  خدماتهـــا 
األصيلة. كما أعلنت الناقلة الوطنية عن 
إطالق جميع وجهاتها الموسمية لصيف 
2021 بنجاح تام، وذلك برحالت مباشرة 
إلـــى كل مـــن ميكونـــوس وســـانتوريني 
إســـبانيا،  فـــي  ومالقـــا  اليونـــان،  فـــي 
واإلســـكندرية وشـــرم الشـــيخ في مصر، 

إضافـــة إلـــى اســـتئناف رحـــالت الناقلـــة 
إلى تبليســـي في جورجيا. تقوم طيران 
الخليج حالًيا بتســـيير رحالتها من وإلى 
أبو ظبي، دبـــي، الكويت، الرياض، جدة، 
الدمام، المدينة المنورة، مسقط، القاهرة، 
عّمـــان، الـــدار البيضـــاء، لنـــدن، باريـــس، 
فرانكفورت، أثينا، اســـطنبول، تبليســـي، 
الرنكا، بانكـــوك، مانيال، ســـنغافورة، دكا، 
كولومبـــو، جزر المالديـــف وعدة وجهات 

في الهند وباكستان.

“طيران الخليج” تستأنف رحالتها المباشرة إلى موسكو

األربعاء 11 أغسطس 2021 - 3 محرم 1443 - العدد 4684

سمير الوزانفاروق المؤيد

أربــاح “سوليـدرتــي البحـريـــن” للربع الثاني 2021
ــار ــ ــنـ ــ ديـ ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  71.9 ــغ  ــ ــلـ ــ بـ الــــــشــــــركــــــة   أصـــــــــــول  ــي  ــ ــ ــال ــ ــ ــم ــ ــ إج  

إحـــدى  البحريـــن،  “ســـوليدرتي”  حققـــت 
كبريـــات شـــركات التأميـــن فـــي البحريـــن 
والشـــركة التابعة لمجموعة “ســـوليدرتي” 
القابضـــة، أرباحـــا صافيـــة فـــي محفظـــة 
المســـاهمين بلغت 666 ألف دينار للثالثة 
 ،2021 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر 
مقابـــل صافي أربـــاح 599 ألـــف دينار عن 
الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل 
ارتفـــاع بنســـبة 11 %. وقـــد بلـــغ العائـــد 
األســـاس للســـهم 5.55 فلســـا فـــي الثالثة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقابل 
4.99 فلســـا للفتـــرة المماثلة الســـابقة في 

العام 2020. 
وبلـــغ صافي أربـــاح محفظة المســـاهمين 
1.439 مليـــون دينار خالل الســـتة أشـــهر 
مقابـــل   2021 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة 

صافـــي أربـــاح بلـــغ 1.360 مليـــون دينـــار 
عـــن الفتـــرة المماثلة من العام الســـابق، ما 
يمثل زيادة بنســـبة 6 %. وذلك يعود إلى 
التحســـن فـــي إيـــرادات عمليـــات التكافل 
والتحسن في إيرادات االستثمار واألداء 
الجيد في صندوق المساهمين. كما ارتفع 
العائد األســـاس للســـهم ليصل إلى 12.00 
فلس خالل الســـتة أشهر المنتهية في 30 
يونيـــو 2021 مقابـــل 11.34 فلســـا للفترة 

المماثلة في العام 2020. 
وبلغـــت حقوق المســـاهمين في 30 يونيو 
2021 مبلـــغ وقدره 28.103 مليون دينار، 
مقارنة بمبلغ 28.328 مليون دينار في 31 
ديسمبر2020، ما يمثل انخفاض بنسبة 1 

 .%
بلغ إجمالي األصول 71.980 مليون دينار 

فـــي 30 يونيـــو 2021 مقارنـــة بــــ 68.139 
مليـــون دينـــار فـــي 31 ديســـمبر 2020، ما 

يمثل ارتفاع بنسبة 6 %. 
وحققت “سوليدرتي” فائضا بلغ 717 ألف 
دينار خالل الثالثة أشهر المنتهية في 30 
يونيـــو 2021 مقابل فائض بلـــغ 623 ألف 
دينـــار عن الفتـــرة المماثلة للعام الســـابق. 
مـــا يمثل زيادة بنســـبة 15 %. كما حققت 
“ســـوليدرتي” فائـــض بلـــغ 1.560 مليـــون 
دينـــار خـــالل الســـتة أشـــهر المنتهيـــة في 
30 يونيـــو 2021 مقابل فائضا بلغ 1.413 
مليـــون دينـــار عـــن الفتـــرة المماثلـــة للعام 

السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 10 %. 
تكافـــل  صنـــدوق  صعيـــد  علـــى  أمـــا 
“ســـوليدرتي”  حققـــت  فقـــد  المشـــاركين، 
فائضـــا بلـــغ 51 ألـــف دينـــار خـــالل الثالثة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 مقابل 
فائـــض بلـــغ 24 ألـــف دينـــار بحرينـــي عن 
الفتـــرة المماثلـــة للعام الســـابق. مـــا يمثل 

زيادة بنسبة 113 %. 
 15.634 التكافـــل  اشـــتراكات  بلغـــت  و 
مليون دينار خالل الســـتة أشـــهر المنتهية 
بتاريـــخ 30 يونيـــو 2021 مقارنة 15.483 

مليـــون دينـــار للفتـــرة المماثلـــة مـــن العام 
السابق، أي بزيادة قدرها 1 %. 

توفيـــق  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
شـــهاب “إن مجلس اإلدارة سعيد بالنتائج 
المرحليـــة للربـــع الثاني من العـــام 2021”. 
دمـــج  ان  ُنعلـــن  أن  “يســـعدنا  وأضـــاف 
“ســـوليدرتي” وتآزر يسير بحسب الخطة 

ووفقًا للجـــدول الزمني المحدد حيث انه 
بعد إرســـال خطاب النية المؤكدة لتقديم 
عـــرض لمجلـــس إدارة تـــآُزر فـــي تاريـــخ 
18 يوليـــو 2021 وذلك لتنفيـــذ دمج تآُزر 
)العمليات المتعلقة بمملكة البحرين فقط( 
مـــع “ســـوليدرتي”، قـــد قرر مجلـــس إدارة 
تآُزر قبول وتوقيـــع خطاب النية المؤكدة 
ويعـــد ذلـــك قبـــوالً مبدئيـــًا مـــن قبـــل تآُزر 
لعرض “سوليدرتي” للدمج كما هو مفصل 

في خطاب النية المؤكدة”.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
محمـــد  جـــواد  البحريـــن  ل”ســـوليدرتي” 
“نحـــن فخورون بهـــذه النتائـــج اإليجابية 
وتحقيـــق نمـــو فـــي اإليـــرادات واألربـــاح 
واالســـتمرار فـــي تقديـــم خدمـــات عاليـــة 

الجودة للعمالء وشركاء األعمال”. 

المنامة - سوليدرتي البحرين

جواد محمدتوفيق شهاب

عبدالله بوخوة عبدالرحمن فخرو
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المنامة - الخليجي التجاري

حقق المصـــرف الخليجي التجاري أرباًحا 
صافيـــة عائدة لمســـاهمي الشـــركة  بلغت 
3.901 مليـــون دينار  للربـــع الثاني 2021، 
مقابـــل 4.271 مليـــون دينـــار فـــي نفـــس 
الفتـــرة من العـــام الماضـــي، أي بانخفاض 
8.66 %، وبلغـــت ربحيـــة الســـهم  قـــدره 
األساســـية 1.12 فلس خالل نفس الفترة 
مقارنـــًة مع 5.31 فلس للفترة المماثلة من 
العـــام الماضي. وبلـــغ مجمـــوع اإليرادات 
حســـابات  أصحـــاب  إلـــى  العائـــد  قبـــل 
االســـتثمار للربـــع الثاني 2021 مـــا قيمته 
 11.113 مقابـــل  دينـــار،  مليـــون   15.611
مليون دينار تم تسجيلها عن نفس الفترة 
بزيـــادة قدرهـــا  أي  الماضـــي،  العـــام  مـــن 

.% 40.48
وفيمـــا يتعلـــق بالنتائـــج الماليـــة النصـــف 
ســـنوية للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 

أرباًحـــا صافيـــة  المصـــرف  حقـــق   ،2021
بلغـــت  الشـــركة  مســـاهمي  علـــى  عائـــدة 
6,007 مليـــون دينـــار مقارنـــًة مـــع 5.709 
مليـــون دينـــار للنصـــف الثانـــي مـــن العام 
الماضـــي، بارتفـــاع نســـبته 5.22 %. فيما 
المنتهيـــة  للفتـــرة  الســـهم  ربحيـــة  بلغـــت 
فـــي 30 يونيـــو 2021 3.74 فلًســـا مقارنة 
مـــع 7.10 فلًســـا للنصـــف الثاني مـــن العام 

الماضي.
ويعـــود االرتفاع في األرباح خالل الســـتة 
أشـــهر األولـــى 2021 بشـــكل رئيـــس إلـــى 
نمـــو مجمـــوع اإليـــرادات قبـــل العائد إلى 
بنســـبة  االســـتثمار  حســـابات  أصحـــاب 
21.97 %، إذ وصلـــت القيمـــة اإلجماليـــة 
إلـــى  العائـــد  قبـــل  اإليـــرادات  لمجمـــوع 
أصحـــاب حســـابات االســـتثمار المصـــرف 
بنهايـــة النصـــف الثانـــي من العـــام الجاري 

إلى 28.439 مليون دينار، ُمقابل 23.316 
مليون دينار في العام الماضي.

وارتفـــع إجمالـــي حقوق المســـاهمين )بعد 
اســـتبعاد حقوق األقلية( للفتـــرة المنتهية 
 %  1.91 بنســـبة   2021 يونيـــو   30 فـــي 
ليصل إلى 144.519 مليون دينار، مقارنة 
العـــام  مـــن  141.810 مليـــون دينـــار  مـــع 
الماضـــي. وارتفع إجمالـــي األصول للفترة 
بنســـبة   2021 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيـــة 
2.49 % ليبلـــغ 1,040.859 مليـــون دينار، 
مقارنة مـــع 1,015.594 مليـــون دينار من 
العـــام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الودائع 
 799.185 إلـــى  لتصـــل   %  3.15 بنســـبة 
مليون دينار، مقارنة مع 774.813 مليون 
دينـــار مـــن العـــام الماضـــي. كمـــا أظهـــرت 
النتائـــج المالية ارتفاًعا في االســـتثمارات 
ليصـــل   % 11.15 بنســـبة  الصكـــوك  فـــي 

إلـــى 290.244 مليـــون دينـــار، مقارنـــة مع 
261.132 مليون دينار من العام الماضي.
جاســـم  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الصديقـــي “اســـتمرينا وللـــه الحمـــد فـــي 
تحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة علـــى مســـتوى 
األداء العـــام، مـــع تســـجيل ارتفـــاع فـــي 
األرباح واإليرادات بفضل التزامنا الثابت 
بتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا وتنويع 
مصادر الدخل، األمر الذي ســـاهم بصورة 
الفتة في مواصلة أدائنا المالي والتشغيلي 
المســـتقر في النصـــف األول من هذا العام 
وذلـــك رغـــم الظـــروف االســـتثنائية التي 
فرضتهـــا جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( على مختلف األســـواق والمؤسســـات 

المالية محليا وإقليميا وعالمًيا”.
وأضاف الصديقي “بفضل اتباع المصرف 
الســـتراتيجيته المبتكرة لتطوير أنشطته 

المصرفية وتحوله الرقمي المتســـارع في 
مختلف مجاالت عمله، يحدونا األمل في 
مواصلـــة هـــذا األداء المالـــي والتشـــغيلي 
العـــام  هـــذا  مـــن  الثانـــي  النصـــف  خـــالل 
خصوًصا مع انحسار آثار الجائحة وعودة 
الحيـــاة إلى طبيعتها بصورة تدريجية مع 
نجاح الفريـــق الوطني الطبي في تحقيق 
أهـــداف الحملة الوطنية للتصدي لجائحة 

كورونا”.
بـــدوره، قال الرئيس التنفيـــذي للمصرف، 
ســـطام القصيبـــي “تترجـــم هـــذه النتائـــج 
وبصورة جلية مدى نجاح خطط المصرف 
ومبادراته ليحافـــظ على مكانته الريادية 

بين المصارف اإلسالمية في المملكة، كما 
يعكـــس هذا األداء للمصـــرف ثقة العمالء 
الكبيرة بعملياته وخدماته وما يقدمه من 
حلـــول مبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم 

المصرفية”.
مســـاعي  “تســـتمر  القصيبـــي  واســـتطرد 
رقمنـــة  خطـــط  تســـريع  نحـــو  المصـــرف 
عملياتـــه بمـــا يواكـــب متطلبـــات عمالئنـــا 
الســـوق  فـــي  الريـــادي  موقعـــه  ويعـــزز 
البحرينـــي، ونتطلع خـــالل النصف الثاني 
مـــن هـــذا العـــام إلـــى طـــرح المزيـــد مـــن 
الخدمـــات والمنتجـــات المبتكـــرة لعمالئنا 

من أفراد وشركات”.

ديــنــار مــلــيــون  بــلــغ  األصــــول  ــي  ــال ــم وإج  ...%  5.2 نسبته  ــاع  ــف ــارت ب
6 ماليين دينار صافي أرباح “الخليجي التجاري” للنصف األول 2021

أعلنــت مجموعــة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة( أمــس عــن النتائــج 
الماليــة للنصــف األول 2021، إذ بلغــت األربــاح الصافيــة الموحــدة العائــدة علــى 
مســاهمي الشــركة األم للنصــف األول للعــام المنتهي في 30 يونيــو 2021 نحو 55 
مليون دوالر، مقارنة مع صافي خسائر قدره 67 مليون دوالر المسجلة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.

وكانت ربحية الســـهم الواحـــد في هذه 
الفتـــرة 0.02 دوالر، مقارنـــة مـــع ربحية 
سالبة قدرها – 0.02 دوالر خالل الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وبلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل العائـــد 
إلى مســـاهمي الشـــركة األم 121 مليون 
دوالر، مقارنة مع مجموع خسائر شاملة 
قدرهـــا 396 مليـــون دوالر تم تســـجيلها 
عـــن العام الماضي، ممـــا يعكس إجمالي 
الربح واألســـواق المســـتقرة نســـبًيا في 
النصـــف األول 2021 مقارنـــة مـــع العـــام 

الماضي.

وبناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع 
الدخـــل التشـــغيلي 407 مليـــون دوالر، 
أي أعلـــى بنســـبة 70 % مقارنة مع 240 
مليـــون دوالر المســـجلة خـــالل الفتـــرة 
ذاتهـــا في العام 2020 )تأثرت المقارنات 
بالعـــام الماضـــي بشـــكل كبيـــر بتقلبـــات 
 ABC الســـعر وتحّوطات العملة في بنك
البرازيل (، وعلى أســـاس معدل فقد بلغ 
مجمـــوع الدخل التشـــغيلي 413 مليون 
بزيـــادة  أي  الفتـــرة،  هـــذه  دوالر خـــالل 
369 مليـــون دوالر  12 % عـــن  بنســـبة 
المســـجلة فـــي نفـــس الفتـــرة مـــن العام 

الماضـــي، ما يعكـــس التعافي القوي في 
معظم أسواقنا وخطوط أعمالنا.

وبلـــغ صافـــي الدخـــل مـــن الفوائـــد 260 
 %  3 قدرهـــا  بزيـــادة  دوالر،  مليـــون 
مقارنـــة مع 252 مليون دوالر المســـجلة 
خـــالل نفس الفتـــرة من العـــام الماضي، 
وذلـــك بعـــد اســـتيعاب تأثيـــر انخفـــاض 
قيمـــة معـــدالت الفائـــدة وأســـعار صرف 
العمالت. وعلى أســـاس معدل، فقد كان 
صافي الدخل من الفوائد أعلى بنسبة 6 

% على أساس سنوي.
وبلغت مخصصـــات القـــروض المتعثرة 
خـــالل  االئتمانيـــة  الخســـائر  رســـوم  أو 
الفتـــرة 49 مليـــون دوالر، بنســـبة أقـــل 
بنحـــو 72 % مقارنـــة مـــع 174 مليـــون 
دوالر المســـجلة خالل الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك 
ABC، الصديق عمر الكبير “يســـعدنا أن 

نشهد النتائج المالية القوية للمجموعة، 
إذ كان أداء العديـــد مـــن أعمالنـــا جيـــًدا 
للغايـــة في ظـــل ظروف العمـــل الراهنة، 
مؤكـــدًا علـــى األســـس الرئيســـة القويـــة 
لالمتيـــازات المتنوعـــة للمجموعة. على 
مرحلـــة  مـــن  االنتقـــال  أن  مـــن  الرغـــم 
إال  تحدًيـــا،  يمثـــل  يـــزال  ال  الجائحـــة 

بقـــوة،  العمـــل  يواصـــل   ABC بنـــك  أن 
ذلـــك أيًضـــا مـــع التركيز المحـــوري على 
التحـــّول لدى البنك مـــن خالل مبادراتنا 
اإلســـتراتيجية، بمـــا في ذلك اســـتكمال 
عملية االستحواذ على بنك بلوم مصر”.

األداء في الربع الثاني 2021

بلغت األرباح الصافية الموحدة العائدة 
على مســـاهمي الشركة األم للربع الثاني 
دوالر،  مليـــون   25 نحـــو   2021 للعـــام 
مقارنة مع 5 ماليين دوالر من الخســـائر 
الصافية المسجلة عن الفترة نفسها من 

العام الماضي.
كانـــت ربحية الســـهم الواحد خالل هذه 
الفتـــرة 0.01 دوالر، مقارنـــة مـــع ربحية 
صفريـــة خـــالل الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العام 

الماضي.
وبلغ مجموع الدخل الشـــامل العائد إلى 
مساهمي الشركة األم 137 مليون دوالر، 

على نفس المســـتوى عمومـــا مقارنة مع 
عـــن  تـــم تســـجيلها  مليـــون دوالر   138

الفترة نفسها من العام الماضي.
بلـــغ  تشـــغيلي،  أســـاس  علـــى  وبنـــاء 
مجمـــوع الدخل التشـــغيلي 225 مليون 
دوالر، أي أعلـــى بنســـبة 63 % مقارنـــة 
مـــع 138 مليـــون دوالر المســـجلة خالل 
الفتـــرة ذاتها في العـــام الماضي )تأثرت 
المقارنـــات بالعـــام الماضي بشـــكل كبير 
بتقلبـــات الســـعر وتحّوطـــات العملة في 
أســـاس  وعلـــى  البرازيـــل(،   ABC بنـــك 
معدل فقد بلغ مجموع الدخل التشغيلي 
208 مليون دوالر خالل هذه الفترة، أي 
بزيـــادة بنســـبة 23 % بالمقارنة مع 169 
مليون دوالر المســـجلة في نفس الفترة 

من العام الماضي.
* لقـــراءة المزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجى 
الرجـــوع للموقـــع اإللكترونـــي لصحيفة 

“البالد”.

ABC المنطقة الدبلوماسية - مجموعة بنك

55 مليون دوالر أرباح صافية لـ “بنك ABC” للنصف األول
دوالر ــون  ــي ــل م  121 ــغ  ــل ب لــلــمــســاهــمــيــن  الــعــائــد  الــشــامــل  ــل  ــدخـ الـ ــوع  ــم ــج م

2.4 مليون دينار أرباح “المطاحن” بالنصف األول 2021
أعلنــت شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق بــأن مجلــس اإلدارة قــد عقــد 
اجتماعه أمس الثالثاء 10 أغسطس 2021، برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
مــروان طبــارة، واتخــذ المجلــس عــددا مــن القــرارات مــن ضمنهــا اعتمــاد 

البيانات المالية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. 

وأعلنـــت الشـــركة صافـــي ربـــح بلـــغ 
1,325,172 دينار للربع الثاني 2021، 
أي بزيادة سنوية بلغت 11 % مقابل 
صافي ربح بقيمة 1,192,445 دينار 

لنفس الفترة 2020. 
وتعزى هذه الزيادة في صافي الربح 
للربـــع الثانـــي 2021 مقارنـــة بالفترة 
نفســـها من العام 2020 إلى انخفاض 
وزيـــادة  التشـــغيلية  المصروفـــات 
الشـــركة  لمحفظـــة  العادلـــة  القيمـــة 

االستثمارية. 
وقد أبلغت الشركة عن عائد أساسي 

ومخفض للســـهم الواحـــد بقيمة 53 
فلًســـا للربـــع الثانـــي 2021 مقابل 48 
فلسًا للفترة نفسها من العام 2020. 

وبلـــغ إجمالـــي الربـــح مـــن العمليات 
للربع الثانـــي 2021 ما قيمته 4,560 
دينـــار مقابـــل 16,180 دينـــار للربـــع 
الثانـــي 2020 – أي بانخفاض بلغ 72 

% على أساس سنوي. 
خـــالل  بالمبيعـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الربـــع الثاني 2021، حققت الشـــركة 
1,528,270 دينـــار  إيـــرادات بقيمـــة 
مقارنـــة بــــ 1,672,733 دينـــار خالل 

الربـــع الثانـــي  2020 - أي بانخفاض 
9 % على أساس سنوي. 

 ،2021 األول  للنصـــف  وبالنســـبة 
ربـــح  عـــن صافـــي  الشـــركة  أعلنـــت 
مقابـــل  دينـــار   2,436,117 بقيمـــة 
خسارة بقيمة 739,487 دينار للفترة 
نفســـها مـــن 2020.  ويعـــود الســـبب 
الرئيســـي لهـــذه الزيادة إلى تحســـن 
الشـــركة  لمحفظـــة  العادلـــة  القيمـــة 

االستثمارية. 

وقد أبلغت الشركة عن عائد أساسي 
بقيمـــة  الواحـــد  للســـهم  ومخفـــض 
98 فلًســـا مقابـــل خســـارة أساســـية 
ومخفضة للســـهم الواحـــد بقيمة 30 
فلسا للفترة نفسها من العام 2020.   
وبلـــغ إجمالـــي الربـــح مـــن العمليات 

فـــي النصـــف األول 2021 ما مقداره 
 276,494 مقابـــل  دينـــار   152,535
للعـــام  األول  النصـــف  خـــالل  دينـــار 
2020 – بانخفـــاض بلـــغ 45 % علـــى 

أساس سنوي. 
وحققت الشركة خالل النصف األول 
 3,456,616 بقيمـــة  مبيعـــات   2021
دينـــار مقارنـــة بــــ 3,723,988 دينـــار 
أي   –  2020 األول  النصـــف  خـــالل 
7 % علـــى أســـاس  بلـــغ  بانخفـــاض 

سنوي. 
الملكيـــة  حقـــوق  مجمـــوع  شـــهد 
للشـــركة ارتفاعًا بنسبة 10 % ليصل 
إلـــى 22,928,170 دينـــار مقارنـــة بــــ 
20,884,437 دينـــار كمـــا هو بتاريخ 

31 ديسمبر 2020. 
فـــي  الموجـــودات  مجمـــوع  وبلـــغ 

الفتـــرة 28,503,706 دينـــار، مقارنة 
بــــ 30,123,536 دينـــار للعـــام 2020، 

وذلك بانخفاض قدره 5 %. 
وصّرح رئيس مجلس إدارة الشركة، 
مروان طبـــارة، أنه في ظل الظروف 
الراهنـــة الشـــركة مســـتمرة بااللتزام 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة 
الالزمة والتدابيـــر الوقائية المتعلقة 
بالصحـــة والســـالمة والتـــي تهـــدف 
للحـــد مـــن تفشـــي فيـــروس كورونـــا 
موظفيهـــا  ســـالمة  علـــى  حفاظـــا 
فـــي  العمـــل  اســـتمرارية  ولضمـــان 
الشـــركة، مؤكدًا بأن شركة المطاحن 
ماضيٍة في مســـيرتها بإصرار لتعزيز 
قدرتهـــا على تحقيق نتائج قوية مع 
النظـــرة المســـتقبلية المتفائلـــة لدعم 

االقتصاد المحلي.

المنامة - البحرين لمطاحن الدقيق

بسبب تحسن 
القيمة العادلة 

لمحفظة الشركة 
االستثمارية
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فـــي  المصرفيـــة  الودائـــع  ســـجلت 
بنـــوك التجزئـــة المحليـــة مســـتوى 
قياســـيا جديـــدا ببلوغهـــا عتبة 14 
مليـــار دينـــار بنهاية النصـــف األول 
مـــن العام الجـــاري، فـــي دليل على 
بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الثقـــة  مســـتوى 
البنـــوك والخيـــارات التـــي توفرهـــا 

للزبائن.
وبحســـب بيانات حديثـــة لمصرف 

البحريـــن المركزي، فإن الودائع في 
البنـــوك تمثل أكثر من ضعف حجم 
اقتصاد المملكـــة، حيث تمثل 108 

% من إجمالي الناتج المحلي.
وفـــي مؤشـــر إيجابـــي آخـــر، ارتفع 
حجم القطـــاع المصرفي البحريني 
بنهايـــة النصـــف األول، فـــي الوقت 
الـــذي تعبر فيـــه البنوك أحد أصعب 
أوقاتهـــا بعد األزمة المالية العالمية 

التي ضربت البنوك في 2008.

البنـــوك  موجـــودات  ارتفعـــت  و 
للجهـــاز  الموحـــدة  والميزانيـــة 
المصرفـــي فـــي البـــالد لتصـــل إلـــى 
النصـــف  بنهايـــة  213 مليـــار دوالر 
األول، مقارنـــة مع 207 مليار دوالر 

مطلع العام الجاري.
وتمثـــل الميزانية الموحـــدة للجهاز 
المصرفي نحو 613 % من إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة مع 

597 % بداية العام الجاري.

وارتفعت الميزانية الموحدة لبنوك 
خدمـــات  تقـــدم  والتـــي  التجزئـــة، 
اإلقـــراض واإليداعـــات للزبائن في 
 94 مـــن  وذلـــك  المحليـــة،  الســـوق 
مليار دوالر بداية العام لتزيد في 6 
أشـــهر إلى 97 مليـــار دوالر، وهو ما 
يشـــكل 280 % مـــن الناتج المحلي 

اإلجمالي لمملكة البحرين.
بنـــوك  وهـــي  الجملـــة  بنـــوك  أمـــا 
فـــي  تعمـــل  والتـــي  االســـتثمارات 

البحريـــن  فـــي  مختلفـــة  مجـــاالت 
وخارجها، فقد ارتفعت موجوداتها 
مـــن 113 مليـــار دوالر بدايـــة هـــذا 
العـــام لتبلغ 116 مليار دوالر بنهاية 

النصف األول من العام الجاري.
فقـــد  اإلســـالمية،  البنـــوك  وبشـــأن 
 32.6 الموحـــدة  ميزانيتهـــا  بلغـــت 
األول  النصـــف  فـــي  دوالر  مليـــار 
مرتفعة عن المســـتويات المســـجلة 
مع بداية العـــام 2021 والتي كانت 

31.6 مليار دوالر.
وفـــي العـــام الجـــاري، شـــهد النمـــو 
في مســـتويات الســـيولة ارتفاعات 
فـــي  الزيـــادة  بلغـــت  إذ  مســـتمرة، 
عـــرض النقد بالمفهوم الواســـع في 
الجـــاري  العـــام  مـــن  الثالـــث  الربـــع 
أعلـــى  وهـــو   %  4 بنحـــو  صعـــودا 
نمـــو مســـجل تقريبا خـــالل جائحة 
األنشـــطة  بـــدأت  حيـــث  كورونـــا، 

االقتصادية بالتعافي التدريجي.

مســتوى تــاريـخـي جــديــــد للودائــع في البنــوك المـحـلـيــة
علي الفردان

الصديق عمر الكبير

سطام القصيبي جاسم الصديقي

مروان طبارة
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العالم يحترق.. من سيبيريا شرقا إلى بوليفيا غربا
يبــدو أن ملــف التغيــر المناخــي وتأثيــره 
ينتظــر  زال  مــا  األرض  علــى  المدمــر 
األثنــاء،  فــي  لكــن  الجذريــة،  الحلــول 
فــإن األرض تشــهد حالــة كارثيــة مدمرة 
متمثلــة فــي الحرائــق، التي تلــف األرض 

من شرقها إلى غربها.
ومــن ينظــر إلــى األخبــار، فإنــه يــرى أن 
الحرائــق تســتعر فــي 5 قارات هي آســيا 
الشــمالية  وأميــركا  وإفريقيــا  وأوروبــا 

وشقيقتها أميركا الجنوبية.
وتمتــد الحرائــق من ســيبيريا شــرقا إلى 
األميركيــة،  كاليفورنيــا  وواليــة  بوليفيــا 
شــمال  فــي  وتونــس  بالجزائــر  مــرورا 

أفريقيا، واليونان في أوروبا.
وأســفرت الحرائــق عــن مقتــل عــدد مــن 
الســكان فــي دول عــدة، واحتــراق آالف 
والغابــات  األحــراش  مــن  الهكتــارات 
هــذه  رافــق  ومــا  الــدول،  هــذه  فــي 
الكــوارث مــن خســائر ماديــة باهظــة لــم 
يتــم حصرهــا حتــى اآلن. وفقــا لوكالــة 

األنبــاء الجزائريــة، فقد لقي 4 أشــخاص 
مصرعهــم وأصيــب 3 آخرون في حرائق 
غابــات بمناطــق جبليــة فــي واليــة تيزي 

وزو شرقي الجزائر العاصمة.
نشــبت  الحرائــق  بعــض  أن  وأضافــت 
الســكان  دفــع  ممــا  منــازل  مــن  بالقــرب 

للفرار.
وفــي الجارة تونــس، اندلع حريق وصف 
بالكبيــر فــي غابــة الناظــور فــي منطقــة 
بنــزرت، وفقــا لمــا ذكرتــه وســائل إعــام 
تونســية، مشــيرة إلــى أنــه غيــر بعيد عن 
المناطــق الســكنية. وذكــرت أن الحريــق 
قضى على مســاحات كبيرة من األشجار 
أســبوع  مــرور  بعــد  الغابيــة.  والنباتــات 
كامــل تقريبــا، مازالــت الحرائــق تشــتعل 
با هوادة في مناطق كثيرة من اليونان، 
حيــث تتشــكل الجبهــة األكبــر للحرائــق 
فــي إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 

قبالة البر الرئيس إلى الشرق من أثينا.
وبلــغ عــدد الحرائق المشــتعلة في جميع 

أنحــاء اليونــان أكثــر مــن 500 حريق، ما 
عشــرات  إخــاء  علــى  الســلطات  أجبــر 

القرى وإجاء آالف األشخاص.
التــي تشــهدها  الغابــات  وكانــت حرائــق 
سيبيريا تستعر بشدة بحسب السلطات، 
إلــى حــد أن الدخــان وصــل الــى القطــب 
الشــمالي بحسب ما ذكرت وكالة الفضاء 

األميركية “ناسا”.
وبحسب قولها، فإن أكثر من 3.4 مايين 
هكتــار مــن الغابــات تحتــرق هنــاك حاليا 
الوصــول  “نائيــة يصعــب  مناطــق  بينهــا 
إليهــا”، مضيفــة أن “دخانــا كثيفــا ينتشــر 
على مناطق واسعة”، وفق فرانس برس.

مــن جهتهــا أفــادت “ناســا”، فــي بيــان لها 

الســبت، أن دخان حرائق ياكوتيا “اجتاز 
أكثــر مــن 3000 كيلومتــر ليبلــغ القطــب 
الشمالي وهو ما يبدو سابقة في التاريخ 
الموثــق”، مضيفــة أن “دخانا كثيفا ناجما 
عن حرائق الغابات غطى في 6 أغسطس 
القسم األكبر من روسيا” وهو ما صورته 

األقمار االصطناعية.
امتــد ثاني أكبر حريــق غابات في تاريخ 
والية كاليفورنيا األميركية إلى ما يقرب 
مــن 500 ألــف فــدان، وأســفر عــن إصابة 
3 مــن رجــال اإلطفاء، بحســب ما ذكرت 

رويترز.
وفــي القــارة األميركيــة الجنوبيــة، أتــت 
حرائــق الغابات هذا العام على نحو 150 
ألــف هكتــار فــي مقاطعة ســانت كروس 
فــي بوليفيــا، قرب الحــدود مــع البرازيل 
المحليــة  الســلطات  ذكرتــه  لمــا  وفقــا 
الســبت. وأفــاد مســؤولون محليــون بأن 
ارتفــاع النيــران زاد علــى 5 أمتــار، فيمــا 

تجاوز ارتفاع أعمدة الدخان 40 مترا.

مــادة  أقــوى  الصيــن  فــي  علمــاء  طــور 
زجاجيــة معروفــة حتــى اآلن، وأثبتــت 
المــاس  بلــورات  خــدش  علــى  قدرتهــا 

بمنتهى السهولة.
والحــظ الباحثــون مــن جامعــة يانشــان 
فــي الصيــن، أن المــادة الجديــدة التــي 
أطلق عليها مبدئيا اســم “AM-III” تتمتع 
وإلكترونيــة  ميكانيكيــة  بخصائــص 
مثــل  فعــال  ناقــل  شــبه  وهــو  “رائعــة”، 
التيــار  نقــل  علــى  وقــادر  الســيليكون، 
“ســاوث  صحيفــة  بحســب  الكهربائــي، 

تشاينا مورننغ بوست” الصينية.
وكشــف تحليــل الزجــاج، الذي ُنشــر في 
مجلة “National Science Review” أن 
صابتــه وصلــت إلى 113 غيغاباســكال، 
فــي حيــن أن حجــر األلمــاس الطبيعــي 
عــادة مــا يســجل 50 إلــى 70 فــي نفــس 
االختبــار. وأشــار العلمــاء فــي الدراســة 
“نتيجــة لذلــك، ُتظهــر قياســاتنا أن مادة 
“AM-III” يمكن مقارنتها من حيث القوة 
بالمــاس، بل وتتفوق على المواد األقوى 

المعروفة األخرى”.

تطوير أقوى زجاج 
في العالم

طفلة تمسك بوردة أثناء معرض الزهور السورية 
الدولي في دمشق.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

باحثيــن  أن  طبيــة  تقاريــر  ذكــرت 
تطويــر  علــى  يعكفــون  بريطانييــن 
فحــص ذكي وســريع يمكنه تشــخيص 
صــورة  طريــق  عــن  الخــرف  مــرض 
ســنوات  قبــل  للدمــاغ،  فقــط  واحــدة 
مــن بدء األعــراض. وبحســب صحيفة 
هــذا  فــإن  البريطانيــة،  ميــل”  “ديلــي 
الفحــص يوجــد حاليــا فــي المرحلة ما 
قبل الســريرية، وفي حال ُطرح بشكل 
رســمي فإنه سيشــكل خطوة بارزة في 

تشخيص المرض.
ومــرض الزهايمــر، وهــو النــوع األكثــر 
عــن  عبــارة  الخــرف،  مــن  شــيوعا 
بشــكل  يتفاقــم  عصبــي  اضطــراب 
عــن ضمــور  أن يســفر  إلــى  تدريجــي، 

الدماغ  وتلف خاياه.
ويؤدي الزهايمر إلى انخفاض كبير في 
القــدرة على التفكيــر، فضا عن تراجع 
واالجتماعيــة،  الســلوكية  المهــارات 
األمــر الــذي يؤثــر على قدرة الشــخص 

على العمل بشكل مستقل.

ابتكــر باحثو المعهد الكــوري المتقدم 
للعلــوم والتكنولوجيــا جهــازا عصبيــا 
مســتوحى مــن الدماغ قابــل للتطوير 
الدمــج  خــال  مــن  كبيــرة  بدرجــة 
العصبيــة  الخايــا  بيــن  المشــترك 

والمشابك في الترانزستور. 
وبحســب الدراســة المنشــورة أخيــرا 
أدفانــس”،  “ســاينس  دوريــة  فــي 
أنتــج فريــق البحــث بقيــادة يانغ كيو 
خايــا  تشــوي  يــول  وســونغ  تشــوي 
تعتمــد  عصبيــة  ومشــابك  عصبيــة، 
ألجهــزة  واحــد  ترانزســتور  علــى 
عصبيــة قابلة للتطويــر بدرجة عالية، 
وأظهــرت القــدرة علــى التعــرف علــى 

النص وصور الوجه.
قــدرا  العصبيــة  األجهــزة  وجذبــت 
كبيــرا مــن االهتمــام بســبب وظائــف 
بهــا،  الخاصــة  االصطناعــي  الــذكاء 
لكنها تســتهلك طاقة منخفضة للغاية 
أقــل مــن 20 واط عن طريــق محاكاة 

الدماغ البشري.

باحثون يحرزون تقدما 
ثوريا في تشخيص الخرف

أجهزة عصبية جديدة 
مستوحاة من الدماغ البشري

قال توماس ماركل جيه آر األخ غير الشــقيق لميغان ماركل، إن ميغان شــخصية شــديدة 
التفاهة وفارغة، وأرســل رســالة تحذيرية لألمير هاري في مقابلته مع برنامج “ســليبرتي 
بيــغ بــراذر”. وقــال تومــاس البالــغ من العمر 55 عامــا “أنا األخ األكبر لميغــان ماركل وقلت 
سابقا لألمير هاري، أظن أن هذه المرأة ستخرب حياتك وتدمرها، إنها امرأة فارغة جدا”.

وأشارت صحيفة “ديلي إكسبرس” في تقريرها عن البرنامج الذي لم يذع كاما بعد، إلى 
أن عاقــة تومــاس بـــميغان مقطوعــة وآخر مــرة التقيا فيها كانت ســنة 2011، كما أنه لم 

يكن على قائمة المدعوين لحضور حفل زفاف دوق ودوقة ساسكس.
وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات الوحشــية، التي وجهها تومــاس ألختــه، إال أن األمير هاري 
ســبق وأن صرح لوســائل اإلعام بأن ميغان غيرت حياته لألفضل وشــجعته على عاج 

أمراضه النفسية.

شقيق ميغان ماركل لألمير هاري: زوجتك ستخرب حياتك

سيتم منح جائزة “دونوستيا” في مهرجان “سان سيباستيان” السينمائي في 
طبعته التاسعة والستين، للممثل األميركي جوني ديب، لمساهمته في التصوير 

السينمائي. وقالت لجنة التحكيم إن “جوني ديب أحد أكثر الممثلين موهبة 
وتنوعا في التصوير السينمائي المعاصر، وسيحصل على جائزة )دونوستيا( في 

مهرجان )سان سيباستيان( التاسع والستين، الذي سيقام في 22 سبتمبر المقبل”. وقال هاري “عرفت أنني إذا لم أصلح من نفسي وأبدأ في العالج سأخسر المرأة التي أريد أن أقضي معها بقية 
حياتي، عندما قالت لي عليك الذهاب للطبيب النفسي، عدت مرة أخرى وكأني طفل في الـ12 من عمري”.

أكــدت الشــابة المصرية رنيــم وائل، 
التي أثارت قصتها الجدل في مصر 
خــال آخــر 24 ســاعة، بعــد باغهــا 
بدهــس والدتهــا لهــا بالســيارة، أنهــا 
التــي  تنازلــت أخيــرا عــن الشــكوى 

رفعتها ضد أمها.
الواقعــة  هــذه  حيثيــات  وعــن 
صحيفــة  أشــارت  وتفاصيلهــا، 
“رنيــم  أن  إلــى  المصريــة  “الوطــن” 
وائــل نشــرت فــي وقت ســابق على 
التواصــل  مواقــع  عبــر  صفحتهــا 
كادت  مؤلمــة،  واقعــة  االجتماعــي، 
أقــرب  يــد  علــى  ضحيتهــا  تــروح 
الناس إليها، ما أثار الجدل والغضب 
لــدى العديــد من رواد هــذه المواقع، 

حيث زعمت الشابة المصرية تعدي 
والدتها عليها بشكل عنيف وصدمها 
بمحافظــة  الطريــق  فــي  بســيارتها 
اإلسماعيلية؛ بســبب رفضها ارتداء 
علــى  أمهــا  فيمــا تصمــم  الحجــاب، 

ذلك”.
فــي متابعــة أحــداث هــذه الواقعــة، 
أوضحت الصحيفة أنه “بعد ساعات 
من تداول القصة وظهور الفتاة في 
مقطــع فيديــو تؤكد روايتهــا، أحيل 
األمر إلى النيابة والتي أخلت سبيل 
الفتــاة  ألن  نظــرا  ووالدتهــا؛  الفتــاة 
تراجعت عن اتهام أمها، ولفتت إلى 
أن مــا نشــرته على مواقــع التواصل 

االجتماعي ليس صحيحا”.

أم تدهس ابنتها لفرض الحجاب عليها

أثــار مصير حيــوان ألبكة، وهــو حيوان 
شــبيه بالجمــل الصغيــر، يبلــغ مــن العمر 
جيرونيمــو،  واســمه  ســنوات  ثمانــي 
البريطانــي  الــوزراء  لرئيــس  انتقــادات 
أمــرت  أن  بعــد  جونســون،  بوريــس 
حكومته بقتل الحيوان بسبب فحوص 

أكدت إصابته بمرض السل البقري.
وأدت أوامــر قتــل األلبكــة، وهــو حيوان ثدي مــن فصيلة الجمال، إلى مناشــدات أطلقتها 
صاحبتــه هيليــن ماكدونالــد لجونســون وزوجتــه كاريــل إلبــداء الرحمــة، مــا دفــع بعــض 
المشــاهير إلــى مطالبــة جونســون بتحاشــي مــا وصفوهــا بكارثــة تضــر بالصــورة العامة. 
ومــن المقــرر خــروج مســيرة يشــارك فيهــا مدافعون عــن جيرونيمــو أمام مقر جونســون 
في داونينغ ســتريت. ووقع أكثر من 97 ألف شــخص التماســا يدعو إلنقاذ الحيوان. ومع 
إصرار وزراء على قتله، ناشد ستانلي، والد جونسون البالغ من العمر 80 عاما، السلطات 

تجنب “إعدام” جيرونيمو وتركه يعيش بسام في مقاطعة غلوسترشير اإلنجليزية.

حيوان محكوم باإلعدام يثير تظاهرات ضد جونسون

أصبح ديكسي فاير ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
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