
أكد الشيخ جمال آل خرفوش  «
أهمية االلتزام بتعليمات الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( أثناء إحياء 

موسم عاشوراء هذا العام،  ودعا 
إلى تعزيز اإلجراءات االحترازية 

بالمآتم والمواكب.

أعلنت الشركة الوطنية المسؤولة  «
عن تزويد خدمات شبكة النطاق 
العريض في البحرين “بي نت”، 

عن إطالق السوق اإللكترونية التي 
تهدف إلى إدارة عمليات سلسلة 

التوريد وعالقات الموردين في 
إطار منصة رقمية واحدة.

أعلن السودان، أمس، تسليم  «
المطلوبين في ملف دارفور إلى 

المحكمة الجنائية الدولية، وهم 
الرئيس السابق عمر البشير، 

ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم 
محمد حسين، ووالي شمال 
كردفان السابق أحمد هارون.

الفيلم السعودي ”حد الطار“  «
الذي يعرض حاليا في منصة 

نتفلكس هو واحد من أكثر األفالم 
الخليجية مشاهدة على المنصة 
بعد النجاحات الكبيرة في العديد 

من المهرجانات، ويضم بعض 
الوجوه السعودية الباهرة.

أصدر االتحاد البحريني لكرة القدم  «
جدول مباريات الدور التمهيدي 

لمسابقة كأس جاللة الملك للموسم 
الرياضي 2021 - 2022، والذي سيشارك 

فيه 8 أندية من الدرجة الثانية 
ستتنافس على 4 مقاعد مؤهلة إلى 

الدور ثمن النهائي.

آخر تحديث - 9:00 مساًء
11 أغسطس 2021 التاخطعن سطى الاطسغط

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

(66.7%)

254,870

الفئة العمرية 40 عاما فما فوق
وأصحاب األمراض المزمنة

إجمالي هذه الفئة

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، ووزيـــر خارجية جمهورية 
مـــاس،  هايكـــو  االتحاديـــة  ألمانيـــا 
مؤتمًرا صحافًيا في أعقاب جلســـة 
المشـــتركة  الرســـمية  المباحثـــات 

بحضور وفدين من البلدين.
وبيـــن أن مملكـــة البحريـــن أحرزت 
تقدًمـــا محـــرًزا فـــي إعـــداد الخطـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان الرائدة 
فـــي المنطقـــة، وأن المملكـــة وقعت 
األمـــم  مـــع  النوايـــا  إعـــان  علـــى 
صياغـــة  فـــي  للتعـــاون  المتحـــدة 
مملكـــة  أن  علـــى  مشـــدًدا  الخطـــة، 
البحريـــن ليـــس لديهـــا مـــا تخفيـــه 
فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، وأننا 
بأعلـــى  االلتـــزام  علـــى  عازمـــون 
أفضـــل  كونهـــا  الشـــفافية،  معاييـــر 
طريقة لمواجهة االدعاءات الكاذبة 

الموجهة ضد المملكة.

سنواجه االدعاءات الكاذبة ضد البحرين
وزير الخارجية: ليس لدينا ما نخفيه في حقوق اإلنسان وملتزمون بأعلى معايير الشفافية

وزير الخارجية خالل المؤتمر الصحافي مع نظيره األلماني

المنامة - وزارة الخارجية
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أكـــد 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 

أن عاهل الباد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
آمـــن  لطالمـــا  خليفـــة،  آل  عيســـى 
بقـــدرات الشـــباب البحريني وجعلهم 
جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن فكـــره ونهجـــه 
وفلسفته، األمر الذي مكن االستثمار 
الثـــروة  باعتبارهـــم  الشـــباب  فـــي 
الوطنية الحقيقية، مؤكدا ســـموه أن 
مملكـــة البحريـــن قدمـــت العديد من 
التـــي  واالســـتراتيجيات  المبـــادرات 
مكنـــت الشـــباب مـــن أخـــذ موقعهـــم 
الحقيقي باعتبارهم شـــركاء الحاضر 
لهـــم  ورســـمت  المســـتقبل  وقـــادة 
خارطة طريق وزرعت في نفوســـهم 

األمل.
وتابع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة بـــأن الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة عملت على تنفيذ توجيهات 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بجعـــل 
الشـــباب البحرينـــي ضمـــن أولويـــات 
العمـــل  خـــال  مـــن  الحكومـــة  عمـــل 
علـــى دعم اإلبـــداع والتميـــز والريادة 
وإبـــراز الشـــباب فـــي جميـــع البرامـــج 
والمبـــادرات الحكوميـــة، األمـــر الـــذي 
ساهم في إبراز الطاقات واالبتكارات 
واإلنجازات الشـــبابية على المســـتوى 

المحلي والعالمي.
واختتم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة تصريحه بتأكيد أن مملكة 
البحرين تهدف دائمـــا لتكون عاصمة 
الحتضـــان  ومكانـــا  الشـــبابي  العمـــل 
قدراتهـــم  وتنميـــة  العالـــم  شـــباب 

وابتكاراتهم.

ناصر بن حمد: البحرين تهدف 
أن تكون عاصمة لشباب العالم

المنامة - بنا

)04(
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االســتعداد لبدء العام الدراسي وفق السيناريوهات الممكنة

إلغاء مركزية الفصول االفتراضية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التربيـــة  اســـتعدادات وزارة  إطـــار  فـــي 
الدراســـي  العـــام  الســـتقبال  والتعليـــم 
الجديـــد، اجتمـــع المديـــر العـــام لشـــؤون 
المـــدارس محمـــد مبارك بـــن أحمد بعدد 
مـــن مديري المـــدارس الحكومية، وذلك 
بصالـــة وزارة التربيـــة والتعليـــم بمدينة 
عيسى . وفي حديثه لمديري المدارس، 
قدم محمد مبارك بن أحمد شرًحا موجًزا 
الـــذي  التعليميـــة  المناطـــق  نظـــام  عـــن 
يجري تطبيقـــه، مؤكًدا أهمية مخرجات 
مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة 
التربيـــة والتعليـــم فـــي تطويـــر العمليـــة 
واالرتقـــاء  المـــدارس،  فـــي  التعليميـــة 
بمســـتوى التحصيل العلمـــي للطلبة، من 
خـــال مراقبة عمليـــات التعليم والتعلم، 
والتحقـــق مـــن جودتها، وســـامة توزيع 
األنصبة التدريســـية واالستغال األمثل 

للقوى البشرية في كل مدرسة، كما شدد 
على ضـــرورة تطبيق جميـــع اإلجراءات 
االحترازيـــة والوقائيـــة التي تـــم اتباعها 
خـــال العام الدراســـي الماضـــي، إضافة 
إلى تطبيق التحديثات التي ســـوف يتم 
إدخالها في النسخة الجديدة من الدليل 

اإلرشادي الذي سيتم توزيعه على جميع 
المؤسســـات التعليمية فـــور اعتماده.كما 
تـــم إلغـــاء مركزية الفصـــول االفتراضية 
بحيث تكون جميـــع المدارس هي ذاتها 
مراكـــز البـــث التـــي تدير عملية تشـــغيل 

الفصول االفتراضية ذاتًيا.

كابول ـ وكاالت

المخابـــرات  فـــي  مســـؤول  رجـــح 
األميركية لوكالة رويترز أن طالبان 
ســـتعزل العاصمـــة األفغانيـــة كابل 
خال شهر والســـيطرة عليها في 3 
أشـــهر. وفـــي األثناء، ذكر مســـؤول 
أفغانـــي وتقاريـــر إعاميـــة محليـــة 
أن الرئيـــس األفغانـــي أشـــرف غني 
أطاح برئيس أركان الجيش، وسط 

تقدم لطالبان في أنحاء الباد.
وقال مســـؤول بـــوزارة الدفاع: إن 
الجنـــرال هبـــة هللا علـــي زاي حـــل 
محل الجنـــرال والي أحمد زاي في 

رئاسة أركان الجيش األفغاني. 
وتحـــدث المســـؤول شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويتـــه ألن التغييرات 

لم تعلن على المأل بعد.

المخابرات األميركية: كابل ستقع بقبضة طالبان في 3 أشهر

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بخلـــف، قـــرب االنتهاء مـــن األعمال 
التطويرية للحديقة المائية، مشـــيرا 
إلـــى أن العمل في تطويـــر الحديقة 
مستمرة وأن 98 % من المسطحات 
الخضراء تـــم االنتهاء منها، وزراعة 

1200 شجرة ونخلة في الحديقة.
وأوضح خلـــف أن “أعمـــال المرحلة 
الثانية من تطويـــر الحديقة المائية 
بصـــورة اجمالية تقام على مســـاحة 

6 هكتارات”. 
وأكـــد خال جولـــة تفقدية قـــام بها 
الوزير خلف للمشروع لاطاع على 
ســـير عملية تطوير الحديقة، أنه تم 
االنتهاء من إنشاء المباني الخدمية 
فـــي الحديقـــة وتنفيـــذ العمـــل فـــي 

مواقف السيارات.

خلف: تطوير 
الحديقة المائية 

يوشك على االنتهاء
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“بابكو” تمنح عقدا للتكسير 
الهيدروجيني لشركة متطورة

30.5 مليون دينار أرباح 
“الوطني” للنصف األول

2.30 مليون دينار أرباح 
“عقارات السيف” للنصف األول
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر رئيس الصين
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، برقيتي شكر جوابيتين 
مـــن رئيـــس جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية الصديقـــة شـــي جيـــن 
بينـــغ؛ وذلـــك ردا علـــى برقيتي 
التهنئـــة التـــي بعث بهـــا جالته 
وســـموه إليـــه بمناســـبة الذكرى 
الحـــزب  لتأســـيس  المئويـــة 

الشيوعي الصيني.
كما تلقى صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 

الـــوزراء برقيـــة شـــكر جوابيـــة 
مجلـــس  رئيـــس  مـــن  مماثلـــة 

الصيـــن  لجمهوريـــة  الدولـــة 
الشعبية لي كه تشاينغ.

المنامة - بنا

رئيس جمهورية الصين الشعبيةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المحرق - محافظة المحرق

أشـــاد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن بـــن 
هندي بدور المآتم ودور العبادة في تعزيز 
الشـــعور بالمســـؤولية من خـــال الوقفات 
الوطنيـــة في مختلف الظـــروف والحفاظ 

على المصلحة الوطنية والعامة.
المحافـــظ  اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
بحضـــور  والحســـينيات  المآتـــم  لرؤســـاء 
نائـــب المحافـــظ العميد عبـــدهللا الجيران 
والمديـــر العـــام لمديرية شـــرطة محافظة 
المحـــرق العميد صالح الدوســـري ورئيس 
الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي 
عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 

لفايروس كورونا نبيل العشيري.
تحيـــات  اللقـــاء  خـــال  المحافـــظ  ونقـــل 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 

راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة إلى رؤســـاء 
وممثلي المآتم والحســـينيات بجميع مدن 
وقـــرى المحافظـــة، مؤكـــدا أن اإلجراءات 
االحترازيـــة كافـــة تهدف إلـــى ضمان أمن 
وســـامة وصحة المشـــاركين في مواكب 

العزاء وإحياء ذكرى محرم.
مـــن جانبـــه، شـــدد نبيـــل العشـــيري علـــى 
التـــي  اإلجـــراءات  جميـــع  تنفيـــذ  أهميـــة 
أقرها الفريق الوطنـــي الطبي الرامية إلى 
ضمـــان صحـــة المشـــاركين كافـــة، مؤكـــدا 
أن اإلرشـــادات وضعـــت لمصلحـــة الجميع 
وتصب في صالح الصحة العامة.  وأشـــار 
نائـــب المحافـــظ إلـــى دور رؤســـاء المآتم 
في إيصال جميع اإلرشـــادات والتعليمات 
الطبيـــة لـــرواد المآتـــم، األمر الذي يســـاهم 

في زيادة الوعي وضمان صحة الجميع.

شـــرطة  لمديريـــة  العـــام  المديـــر  وقـــدم 
محافظـــة المحـــرق شـــكره لجميـــع المآتم 
مـــع  الدائـــم  والتنســـيق  التعـــاون  علـــى 

المديرية.
المآتـــم  ممثلـــو  أكـــد  جانبهـــم،  مـــن 

أن  المحـــرق  بمحافظـــة  والحســـينيات 
الواجـــب األهم خال هذه الفترة الصحية 
الحرجـــة تســـتلزم تقديم مصلحـــة الوطن 
والمواطنيـــن والحفـــاظ علـــى ســـامتهم، 
القـــرارات  مـــع  التـــام  وقوفهـــم  مؤكديـــن 

صحـــة  لضمـــان  المعـــززة  واإلجـــراءات 
وسامة األفراد واألسر واألهالي، معربين 
عن تفهمهم لما تفرضه المصلحة الوطنية 
العليـــا والجهود الطبية المقـــدرة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.

وأشـــار المحافـــظ إلـــى أن هـــذه الجائحـــة 
تعكـــس تكاتـــف وتعـــاون الجميـــع وتبيـــن 
قـــوة النســـيج البحرينـــي المتماســـك ومـــا 
يتميـــز بـــه مـــن شـــراكة مجتمعيـــة عرفهـــا 
فـــي ظـــل  المواطنـــون منـــذ قديـــم األزل 
القيـــادة الحكيمـــة، مؤكـــدا التعـــاون البناء 
والملموس بيـــن محافظة المحرق وجميع 

المآتم بالمحافظة.
وأكـــد المحافظ أن المحافظـــة وبناء على 
فـــي  قامـــت  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 
فترة ســـابقة بتشـــكيل لجنة برئاسة نائب 
اإلدارات  مديـــري  وعضويـــة  المحافـــظ 
لمتابعـــة  بالمحافظـــة  األقســـام  ورؤســـاء 
والتوجيهـــات  التعليمـــات  جميـــع  تنفيـــذ 
األمنية والصحية لضمان سامة الجميع.

ــان أمـــن وســـامـــة الــمــعــزيــن ــم ــة هــدفــهــا ض ــرازيـ ــتـ بـــن هـــنـــدي: اإلجـــــــراءات االحـ

دور بارز للمآتم في تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
االجتمـــاع التنســـيقي الســـنوي، عبر تقنية 
االتصال المرئي عن بعد، استعداًدا لموسم 
عاشوراء 1443هـ، بحضور نائب المحافظ 

العميد عيســـى ثامر الدوســـري، ومشاركة 
استشـــارية األمراض المعديـــة واألمراض 
الباطنيـــة بمجمـــع الســـلمانية الطبي عضو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا جميلة الســـلمان، إلى جانب المدير 
العام لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية 
العقيد الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، 

باإلضافـــة إلـــى عـــدٍد مـــن رؤســـاء المآتـــم 
التابعة لبعض مناطق المحافظة.

ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
حـــرص  مؤكـــًدا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
ومتابعة المحافظة الجنوبية للتنسيق مع 
مختلـــف الجهات األمنية ورؤســـاء المآتم 
وفق إجـــراءات صحية وأجواء يســـودها 

األمـــن مـــن خـــال تعزيـــز تدابيـــر األمـــن 
والســـامة، وذلك تنفيـــًذا لتوجيهات وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 

عبدهللا آل خليفة.
وأكد سمو المحافظ دور رؤساء المآتم في 
االلتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن  المعلنـــة 

اإلســـامية واألوقاف بنـــاًء على توصيات 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، معـــواًل ســـموه فـــي الوقـــت ذاته 
على الوعي الـــذي يتمتع به القائمون على 
المآتم في تطبيـــق اإلجراءات االحترازية 
المعلنة مـــن الجهات اآلنـــف ذكرها، ما من 
شـــأنه دعم جميـــع الجهـــود الوطنية للحد 

من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على 
صحة وسامة الجميع.

وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أشـــار ســـموه إلى 
أن االلتـــزام بتطبيق االشـــتراطات األمنية 
مـــدى  يعكـــس  الموضوعـــة  واالحترازيـــة 
الجهـــود  جميـــع  مـــع  المجتمـــع  تكاتـــف 

المبذولة.

ــة ــوب ــل ــط ــم ال ــات  ــ ــراط ــ ــت ــ االش ــق  ــي ــب ــط ــت ل ــم  ــآتـ ــمـ الـ رؤســـــــاء  دور  عـــلـــى  ــول  ــعـ نـ

سمو محافظ الجنوبية: االلتزام بالتدابير االحترازية يؤكد تكاتف المجتمع

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

والحريـــات  الحقـــوق  لجنـــة  عقـــدت 
العامـــة بالمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان اجتماعهـــا الثالـــث، عن بعد، 
برئاسة فوزية الصالح، وعضوية بدر 

عادل وأحمد السلوم.
وافتتحـــت اللجنة اجتماعهـــا بالتأكد 
من النصاب القانوني والتصديق على 
محضـــر االجتماع الســـابق، ثم تابعت 
ما تم بخصوص قراراتها وتوصياتها 
السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن الفعاليات 
واألنشـــطة التي أقرتها اللجنة سيتم 
التـــي  فـــي االســـتراتيجية  تضمينهـــا 
ســـتضعها المؤسســـة لألعوام المقبلة، 
وستســـتهدف تلـــك الفعاليـــات طلبـــة 

والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس 
وستضم عددا من البرامج التدريبية 
الهادفـــة إلـــى نشـــر مبـــادئ وأهـــداف 
حقوق االنســـان وتثقيفهم بحقوقهم، 
إلـــى عقـــد ورش عمـــل عـــن  إضافـــة 
حقوق اإلنســـان وريـــادة األعمال في 
مملكة البحرين لتوعية المســـتفيدين 
من الجمهور بحقوقهم خصوصا عند 
زيارتهم للمحات والمراكز التجارية.

كمـــا ناقشـــت اللجنـــة مقترحـــا لعقـــد 
للقائميـــن  المحاضـــرات  مـــن  عـــدد 

مراكـــز  فـــي  العقوبـــات  تنفيـــذ  علـــى 
اإلصـــاح والتأهيل ومراكز االحتجاز 
بحقوقهـــم  لتعريفيهـــم  والتوقيـــف 

وواجباتهم.
واختتمـــت اللجنـــة اجتماعهـــا بتأكيد 
ضرورة التحقق من اتباع اإلجراءات 
عاشـــوراء  موســـم  فـــي  االحترازيـــة 
للنـــزالء والمحتجزيـــن، وقيـــام جميع 
النزالء والنزيات بممارســـة حقوقهم 
فـــي  الدينيـــة خصوصـــا  وشـــعائرهم 

األيام األولى من شهر محرم.

أكـــد الشـــيخ جمـــال ٓال خرفوش 
أهمية االلتـــزام بتعليمات الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( أثناء إحياء 
موسم عاشوراء هذا العام،  ودعا 
إلى تعزيز اإلجراءات االحترازية 
بالمآتـــم والمواكب بحســـب نظام 
اإلشـــارة الضوئيـــة؛ حفظـــا علـــى 

سامة وأرواح المواطنين.
وقـــال ٓال خرفوش للبـــاد “نهيب 
بجميـــع المشـــاركين في الشـــعائر 
العاشـــورائية بمختلف مستويات 
االلتـــزام  المشـــاركة  وتصنيفـــات 
باالحتـــرازات الوقائيـــة التي نص 
الطبـــي  البحريـــن  فريـــق  عليهـــا 

لمكافحـــة جائحة كورونا  )كوفيد 
19(، مشـــيرا إلى أن أهل البحرين 
النضـــج  مـــدى  أثبتـــوا  قاطبـــة 
االلتـــزام  فـــي  والرقـــي  والوعـــي 
باإلجراءات الوقائية منذ اجتياح 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

19( مملكتنـــا الغاليـــة وكانـــوا وال 
يزالون مثا يحتذى به عالميا.

إقامـــة  “وبخصـــوص  وأضـــاف   
الدينيـــة  والعبـــادات  الشـــعائر 
عمومـــا والعاشـــورائية خصوصا، 
فـــإن الوعـــي الصحي بات شـــعارا 
يطالب بـــه ويطبقه الجميع ألجل 
الزجاجـــة  عنـــق  مـــن  الخـــروج 
وإيصـــال المجتمـــع لحالـــة األمان 

الصحي”.
“فلتكـــن  خرفـــوش  آل  واختتـــم 
عاشـــوراء بداية النحســـار الوباء 
وفتح صفحة جديـــدة خالية من 
هـــذا الفيـــروس ونرجـــع لحياتنـــا 
الطبيعيـــة أفضـــل مـــن ذي قبـــل، 
فنهضـــة الحســـين عليـــه الســـام 
كانت نهضة سلم وسام وأمان”.

لجنة الحقوق والحريات العامة بمؤسسة حقوق اإلنسان

جمال آل خرفوش

الدينيـــة وشـــعائرهم  حقوقهـــم  ممارســـة  قال لـ “^”: البحرينيون مثال يحتذى بالتعامل مع كوروناتأكيـــد 

آل خرفوش يهيب بالمشاركين في “عاشوراء” االلتزام بالتدابيرلجنة “الحقوق” للنزالء: تقيدوا بإجراءات عاشوراء

محرر الشؤون المحلية
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بناء مركز اجتماعي شامل في العاصمة بمليون دينار

نقل بط وسالحف الحديقة المائية لمحمية العرين

وزير الداخلية يحّيي مأتم الغسرة على تجربته المبتكرة

ـــن ـــة الوالدي ـــا لرعاي ـــن نادي ـــو” ويتضم ـــد كان ـــن أحم ـــف ب ـــن “يوس ـــل م بتموي

خلـــف: ألعـــاب متنوعـــة وحديثـــة بمعاييـــر أوروبيـــة وجـــودة عاليـــة

تتضمن حضور المستمع بسيارته لمتابعة الخطيب بالراديو والمشاهدة المباشرة

وقع وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميدان، ورئيس مجلس إدارة 
شـــركة يوســـف بن أحمد كانو، الوجيه 
خالـــد كانـــو، اتفاقيـــة مشـــتركة تقـــوم 
بموجبهـــا الشـــركة بتمويـــل بنـــاء مركز 
اجتماعـــي شـــامل بمحافظـــة العاصمة 
كانـــو  مبـــارك  “مركـــز  مســـمى  تحـــت 
االجتماعـــي الشـــامل”، وتتولـــى وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
علـــى  المباشـــر  اإلشـــراف  العمرانـــي 

تنفيذه.
باإلســـهامات  العمـــل  وزيـــر  وأشـــاد 
المســـتمرة  واإلنســـانية  الخيريـــة 
والرائدة لشركة يوسف بن أحمد كانو، 
لتنفيذ المشروعات التنموية والرعائية 
في البحريـــن، والتي من شـــأنها تعزيز 
مســـتوى الحمايـــة االجتماعيـــة، فضًل 

المقدمـــة  بالخدمـــات  االرتقـــاء  عـــن 
المجتمـــع،  وأفـــراد  شـــرائح  لمختلـــف 
الجهـــود  أهميـــة تضافـــر  إلـــى  مشـــيًرا 
الوطنية في سبيل تعزيز وإرساء قيم 
التكافـــل االجتماعي، حســـبما جاء في 

المبادئ العامة لبرنامج الحكومة.
مـــن جانبـــه، أكـــد الوجيه خالـــد محمد 
كانو، أن شـــركة يوسف بن أحمد كانو، 

حرصـــت علـــى تخليـــد ذكـــرى المغفور 
جاســـم  مبـــارك  تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه 
كانـــو عرفاًنـــا وتقديـــًرا لعطائـــه ودوره 
البـــارز المميز في الشـــركة وفي خدمة 
مجتمعـــة وأهلـــه ووطنـــه، مشـــيًرا إلى 
أن هـــذا المركز االجتماعـــي يعد األول 
من نوعه في مملكة البحرين، إذ يقدم 

خدمات اجتماعية شاملة ومتكاملة.

وتتولى شـــركة يوســـف بن أحمد كانو 
والتأثيـــث،  البنـــاء  تكاليـــف  تغطيـــة 
والتـــي تبلـــغ نحـــو مليـــون دينـــار وفًقا 
للمواصفـــات المعتمـــدة، إذ تـــم إعـــداد 
التصاميـــم الهندســـية للمشـــروع الذي 
لحكومـــة  مملوكـــة  أرض  علـــى  يقـــام 
مملكـــة البحرين، بمســـاحة 4700 متًرا 

مربًعا.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم إنشـــاء المبنـــى 
مـــن 3 طوابـــق تضـــم قاعـــة احتفاالت 
وفعاليات وناد نهاري اجتماعي لرعاية 
المنتجـــة،  لألســـر  وقســـما  الوالديـــن، 
وأقســـاما مختلفـــة لجميـــع الخدمـــات 
االجتماعيـــة مثـــل البحـــث االجتماعي 
وخدمـــات اإلرشـــاد االســـري وخدمات 
المســـاعدة االجتماعيـــة، باإلضافة إلى 
أقســـام لخدمـــات الطفولـــة وخدمـــات 

األسرة وحاضنات لألسر المنتجة.

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
بخلـــف،  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
قـــرب االنتهـــاء مـــن األعمـــال التطويريـــة 
للحديقة المائية، مشيرا إلى أن العمل في 
تطويـــر الحديقة مســـتمرة وأن 98 % من 
المســـطحات الخضـــراء تم االنتهـــاء منها، 
وزراعة 1200 شجرة ونخلة في الحديقة.

وأوضح خلف أن “أعمـــال المرحلة الثانية 
بصـــورة  المائيـــة  الحديقـــة  تطويـــر  مـــن 

اجمالية تقام على مساحة 6 هكتارات”. 
وأكد خـــلل جولة تفقدية قـــام بها الوزير 
ســـير  علـــى  للطـــلع  للمشـــروع  خلـــف 
عمليـــة تطويـــر الحديقـــة، يرافقـــه الوكيل 
المشـــتركة  البلديـــة  للخدمـــات  المســـاعد 
شـــوقية حميـــدان والقائـــم بأعمـــال مديـــر 
إدارة التنميـــة الحضرية محمـــد جواد أنه 
تـــم االنتهاء من إنشـــاء المبانـــي الخدمية 
فـــي الحديقة وتنفيـــذ العمل فـــي مواقف 

السيارات.
وتابع “بلغت النســـبة الكلية لإلنجاز 95 % 

بصـــورة إجمالية، إذ تم االنتهاء من تهيئة 
مواقـــف الســـيارات للحديقة بحيث يســـع 
إلـــى نحو 239 ســـيارة وســـيتم تخصيص 

جزء منها إلى ذوي الهمم. 
فـــي  الفطريـــة  بالحيـــاة  يتعلـــق  وفيمـــا 
البحيـــرات قال خلف “ســـعينا منـــذ البداية 
الحيـــاة  علـــى  للحفـــاظ  المشـــروع  فـــي 
الفطريـــة لهذه البحيـــرات؛ إذ تم نقل البط 
والســـلحف الموجـــود في البحيـــرات إلى 
محميـــة العريـــن بالتنســـيق مـــع المجلـــس 

عنـــد  للبحيـــرة  للبيئـــة إلرجاعهـــا  األعلـــى 
االنتهاء منها”.

يذكـــر أنـــه تم حفـــر بئريـــن من آبـــار المياه 
األولـــى  العذبـــة،  الميـــاه  ذات  الجوفيـــة 
الحديقـــة،  ري  أعمـــال  فـــي  الســـتخدامها 
والثانيـــة بالقـــرب مـــن البحيـــرات كمصدر 
أول لرفد البحيرات بالمياه والحفاظ على 

مستوى ثابت للماء فيها.
كمـــا تم االنتهاء من تركيـــب ألعاب أطفال 
متنوعة وحديثة بمعايير أوروبية وجودة 

عاليـــة، وتركيب أرضيـــات مطاطية ملونة 
معـــادة التدوير في منطقـــة األلعاب لتوفر 
استخداما آمنا لألطفال، فهي ذات مرونة 
واإلصابـــات  الصدمـــات  مقاومـــة  جيـــدة 
عمـــر  وذات  للتـــآكل  ومقاومـــة  العرضيـــة 
خدمـــة طويـــل، مـــع الحـــرص علـــى توفير 
العمريـــة  الفئـــة  حســـب  لألطفـــال  ألعـــاب 
المتنوعة من شـــأنها علـــى تنمية المهارات 
الحركية والحسية مع مراعاة أصحاب ذو 

الهمم. 
وتـــم تصميـــم نصـــب تـــذكاري بارتفـــاع 5 
أمتـــار مـــن شـــأنه أن يخلـــق حـــوارا بيـــن 
الطبيعـــة وممـــا صنع اإلنســـان وســـيصبح 
شـــعاًرا للحديقـــة المائية لتحســـين المنظر 

الجمالي للحديقة.
البيولوجـــي  التنـــوع  علـــى  وللحفـــاظ 
واالتصـــال بالطبيعـــة تـــم توزيع عـــدد من 
علـــى  عشـــوائي  بشـــكل  للطيـــور  بيـــوت 
النصب؛ إلعادة اســـتقطاب أسراب الطيور 

المهاجرة والمقيمة في المملكة.

نقـــل محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور، 
تحيـــات وزيـــر الداخلية إلـــى إدارة مأتم 
الغســـرة، تقديرا للتجربـــة المبتكرة التي 
قدمتها إلحياء عاشـــوراء، وتتماشى مع 
االلتـــزام باإلجراءات الوقائيـــة والتدابير 
العـــدل  وزارة  مـــن  المعلنـــة  االحترازيـــة 
بنـــاًء  واألوقـــاف  اإلســـلمية  والشـــؤون 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا وتتمثل في 
االلتزام بتطبيق الضوابط المحددة وفًقا 
للمستوى البرتقالي أو األصفر أو األخضر، 
حيث تؤكد هذه التجربة تحقيق التباعد 
االجتماعـــي مـــن خلل حضور المســـتمع 
بســـيارته لمتابعة الخطيـــب الذي يرغب 

باالستماع اليه عن طريق موجة الراديو 
والمشـــاهدة المباشـــرة. كمـــا يتيح موقع 
ســـينما الطـــف، اســـتقبال مرتـــادي 5 من 
المآتم في موقع واحد بقرية بني جمرة.

وأكـــد محافـــظ الشـــمالية، خـــلل الزيارة 
الغســـرة وموقـــع  لمأتـــم  بهـــا  قـــام  التـــي 
ســـينما الطـــف في بنـــي جمـــرة، يصاحبه 
نائـــب المحافـــظ والمدير العـــام لمديرية 

الشـــرطة، أهميـــة تعميـــم هـــذا النمـــوذج 
في اســـتخدم التقنية الحديثة من خلل 
التواصل المرئي، مشـــيدا بهـــذه التجربة 
لمأتم الغســـرة وتعاون المآتم األربعة في 
قريـــة بني جمـــرة بإقامة العـــزاء بطريقة 

مبتكرة تضمن سلمة مرتادي المآتم.
من جهته، أعرب رئيس مأتم الغسرة عن 
خالص الشـــكر والتقدير لوزيـــر الداخلية 
جميـــع  تأميـــن  فـــي  الـــوزارة  دور  علـــى 
االحتياجـــات األمنية وتوفيـــر الخدمات 
لـــدور  تقديـــره  عـــن  عبـــر  كمـــا  اللزمـــة، 
محافـــظ الشـــمالية ونائبـــه والمدير العام 
وعملهـــم  لمتابعتهـــم  الشـــرطة  لمديريـــة 
علـــى توفيـــر كل ما يلزم لتنظيم موســـم 

عاشوراء.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

األميـــن  نائـــب  اجتمـــع 
الدفاع  لمجلـــس  العـــام 
األعلى، الســـفير الشيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، خـــلل زيارتـــه 
تـــل  إلـــى  الرســـمية 
أبيـــب مـــع مديـــر هيئة 

بـــوزارة  التخطيـــط االســـتراتيجي 
تـــال  اللـــواء  اإلســـرائيلية  الدفـــاع 
أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــلل  كيلمـــان. 
الســـفير الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة أهمية تعزيز الشـــراكات 
األمنيـــة مـــن أجل ترســـيخ أســـس 
منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  الســـلم 

الشـــرق األوســـط، مشـــيًرا إلـــى أن 
بشـــكل  تســـهم  البحريـــن  مملكـــة 
أمـــن  ضمـــان  فـــي  ومؤثـــر  فاعـــل 
اإلرهـــاب.  ومكافحـــة  المنطقـــة 
وشـــهد االجتمـــاع اســـتعراض عدد 
الموضوعـــات والقضايـــا ذات  مـــن 

االهتمام المشترك.

وقـــع مركـــز “دراســـات” 
مذكـــرة تفاهـــم بحثـــي 
المعهـــد  مـــع  وعلمـــي 
للدراســـات  القومـــي 
فـــي   )INSS( األمنيـــة 
دولة إسرائيل، بحضور 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 

المركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة، والمديـــر العـــام للمعهـــد 
مانويـــل تراجتنبـــرج. وقـــال المدير 
التنفيـــذي للمركز حمد العبدهللا “إن 
التوقيع على مذكـــرة التفاهم يأتي 
تماشـــًيا مع جهـــود المركز لتوســـيع 
شـــبكة علقاته مع المراكز البحثية 
المتميـــزة”. من جانبه، أشـــار المدير 
العام للمعهـــد القومي ألهمية إثراء 

البحث العلمي وتكامل عناصره من 
خلل تبادل الخبرات والمعلومات، 
مرحًبـــا بالشـــراكة البحثية مع مركز 

“دراسات” الريادي.
وتنص مذكرة التفاهـــم على تعزيز 
مجـــاالت  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 
البحـــث العلمي، وإقامـــة الفعاليات 
المتنوعـــة،  واألنشـــطة  المختلفـــة 
والبحـــوث  المعلومـــات  وتبـــادل 

العلمية والمطبوعات.

العســـكرية  القيـــادة  قائـــد  قـــام 
الموحدة لدول مجلس التعاون 
الخليجي الفريق الركن عيد بن 
عـــواض الشـــلوي صبـــاح أمـــس 
األربعـــاء، بزيـــارة إلـــى القيـــادة 

المتقدمة لقوات درع الجزيرة.
مركـــز  إلـــى  بزيـــارة  قـــام  كمـــا 
العمليات البحري الموحد لدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

العربية.

تعزيز الشراكات األمنية يسهم بترسيخ أسس السالم

تبادل المعلومات مع “INSS” اإلسرائيلي

الشلوي يزور القيادة المتقدمة لـ “درع الجزيرة”

المنامة - جهاز المساحة والتسجـل العقاري

اســـتقبل رئيس جهاز المســـاحة 
الرئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
الســـنابل  لجمعيـــة  الفخـــري 
لرعايـــة األيتام الشـــيخ ســـلمان 
بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
رئيـــس  أمـــس،  بمكتبـــه صبـــاح 
مجلـــس إدارة جمعية الســـنابل 
لرعايـــة األيتـــام الشـــيخ عدنان 
القطان ونائب الرئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة، وذلك بمناســـبة 

تعييـــن مجلـــس اإلدارة الجديد 
للجمعية.

 كما قدم الشـــيخ عدنان القطان 
التقرير الســـنوي للجمعية، الذي 
احتـــوى على ما تـــم إنجازه في 
الفتـــرة الماضيـــة مـــن مشـــاريع 
واجتماعيـــة  تنمويـــة،  وبرامـــج 
علـــى  االطـــلع  وتـــم  وغيرهـــا، 
المشـــاريع والبرامج المستقبلية 
التي تعتزم الجمعية القيام بها.

رئيس “المساحة” يتسلم تقرير “السنابل”

إلغاء مركزية الفصول االفتراضية.. والمدارس مراكز للبث
تثبيـــت 75 % مـــن القيـــادات المدرســـية المنتدبيـــن والمكلفيـــن

اجتمـــع المديـــر العام لشـــؤون المدارس 
محمـــد مبارك بن أحمد بعدد من مديري 
المدارس الحكومية، وذلك بصالة وزارة 

التربية والتعليم بمدينة عيسى.
ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع ضمـــن سلســـلة 
مجدولـــة مـــن االجتماعـــات مـــع مديري 
المـــدارس الحكوميـــة، إذ ستســـتمر إلى 
نهاية شـــهر أغســـطس الجاري، وبمعدل 
اجتماعين أســـبوعًيا، وبما يغطي جميع 

المؤسسات المدرسية. 
وفـــي حديثه لمديـــري المدارس، شـــدد 
محمـــد مبـــارك بـــن أحمـــد على ضـــرورة 
تطبيـــق جميـــع اإلجـــراءات االحترازية 
والوقائيـــة التي تم اتباعهـــا خلل العام 
الدراســـي الماضـــي، إضافـــة إلى تطبيق 

التحديثات التي سوف يتم إدخالها في 
النســـخة الجديدة من الدليل اإلرشـــادي 
جميـــع  علـــى  توزيعـــه  ســـيتم  الـــذي 

المؤسسات التعليمية فور اعتماده.

وتطـــرق المدير العام لشـــئون المدارس 
تنفيذهـــا  يجـــرى  التـــي  الخطـــط  إلـــى 
لتطوير قطـــاع التعليم ودعم منتســـبي 
المؤسســـات المدرســـية، ومنهـــا دراســـة 

المعلميـــن  لترقيـــات  البديـــل  المســـار 
ســـنوات  عـــدد  ومراجعـــة  المتميزيـــن 
المســـار،  هـــذا  نفـــس  وفـــق  احتســـابها 
إضافـــة إلـــى تعزيز الصلحيـــات المالية 
المـــدارس، وإلغـــاء  واإلداريـــة لمديـــري 
مركزيـــة الفصـــول االفتراضيـــة بحيـــث 
تكـــون جميع المدارس هـــي ذاتها مراكز 
البث التي تدير عملية تشـــغيل الفصول 
االفتراضيـــة ذاتًيـــا، مشـــيًرا فـــي الوقت 
نفســـه إلى اســـتكمال تثبيـــت 75 % من 
المنتدبيـــن  مـــن  المدرســـية  القيـــادات 
والمكلفيـــن حتـــى هـــذه اللحظـــة، وأنـــه 
ســـيتم االنتهـــاء مـــن تثبيـــت المتبقيـــن 
خلل األيام المقبلة بالتنســـيق مع جهاز 

الخدمة المدنية.

جانب من اللقاء 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة علـــى عمـــق العلقـــات 
األخوية والروابط التاريخية التي 
تجمـــع مملكـــة البحريـــن وســـلطنة 
عمـــان الشـــقيقة، والتـــي أســـهمت 
فـــي تعزيـــز الشـــراكة االقتصاديـــة 
بين البلدين والشـــعبين الشقيقين، 
البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  مؤكـــدًا 
التكامـــل  تعزيـــز  مواصلـــة  علـــى 
االقتصـــادي  والدفـــع بـــه نحو أفق 
أرحـــب. جاء ذلك لدى لقاءه أمس 
ســـفير ســـلطنة عمان الشقيقة لدى 
مملكـــة البحرين عبدهللا بن راشـــد 
المديلـــوي  وذلـــك بمناســـبة انتهاء 
فتـــرة عملـــه، حيـــث أشـــاد الوزيـــر 

بالجهود الطيبة التي بذلها ســـعادة 
الســـفير خـــلل فتـــرة عملـــه، مثنيًا 
على إسهاماته في تنمية العلقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
وسلطنة عمان في شتى المجاالت 
وباألخـــص فـــي المجاليـــن المالـــي 
للســـفير  متمنيـــًا  واالقتصـــادي، 
العمانـــي دوام التوفيـــق والنجـــاح 
فـــي مهامـــه القادمـــة. مـــن جانبـــه 
أعرب الســـفير العماني عن خالص 
الماليـــة  لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره 
واالقتصـــاد الوطني علـــى جهوده 
فـــي تعزيـــز العلقـــات االقتصادية 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، متمنًيـــا 
دوام  وشـــعبها  البحريـــن  لمملكـــة 

التقدم واالزدهار.

تعزيز الشراكة االقتصادية مع عمان



العامر لـ “^”: مراكز وجمعيات شبابية أغلقت بسبب كورونا

ُيحتفــل بيــوم الشــباب الدولــي ســنويا فــي 12 أغســطس لتركيــز اهتمــام المجتمــع الدولي 
بقضايــا الشــباب واالحتفــاء بإمكاناتهــم بوصفهم شــركاء فــي المجتمع العالمــي المعاصر. 
وأكــد رئيــس لجنــة الشــباب والرياضة بمجلس النــواب أحمد العامر في حــوار مع صحيفة 
“البــاد” أن قضايــا الشــباب تعــد مــن أولويات عمــل مجلس النــواب؛ كون فئة الشــباب من 
الفئات المهمة في بناء المجتمع، وصّناع المستقبل، وشريكا فاعا في المشروع اإلصاحي 

لجالة الملك.

صفوة الشباب 

 شهدت الفترة األخيرة تعيينات شباب في  «
مواقع مهمة في الحكومة، ما رأيكم؟

تعيين الشباب في مواقع مهمة في الحكومة 
لم يكن وليد اللحظة فقد عمل ولي العهد رئيس 
الملكي األمير سلمان  السمو  الــوزراء صاحب 
على  1999م  العام  ومنذ  آل خليفة،  بن حمد 
إطالق برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية 
لتوجيه الشباب البحريني إلى متطلبات القرن 
الحادي والعشرين. ومن أهداف هذا البرنامج 
المتميز  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  صــفــوة  تمكين 
أرقــى  فــي  الــعــلــوم  تلقي  فــي  الجنسين  مــن 
في  بفعالية  والمساهمة  العالمية  الجامعات 
التقدم واالزدهــار،  الوطن ودعم مسيرة  بناء 
في  يساهمون  قياديين  الشباب  نجد  واليوم 
تميز  يثبت مدى  ما  الحكومي،  العمل  تطوير 

الشاب البحريني في كل المجاالت.

صناع المستقبل

ما الخطط التي يتبناها مجلس النواب  «
لالرتقاء بالشباب في المسيرة التنموية 

لمملكة البحرين؟

تعد قضايا الشباب من األولويات التي نعمل 
الشباب  فئة  كون  النواب،  مجلس  في  عليها 
من الفئات المهمة في بناء المجتمع، وصّناع 
الــمــســتــقــبــل، وشـــريـــك فــاعــل فـــي الــمــشــروع 

الجاللة  صاحب  البالد  لعاهل  اإلصالحي 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

والبد من تمكينهم في مجاالت 
ــر  ــيـ ــوفـ عــــــــدة وأهـــــمـــــهـــــا تـ

لهم  المناسبة  الوظائف 
بعد ضمان مخرجات 

تــعــلــيــمــيــة تــواكــب 
ســــــــــــوق الــــعــــمــــل 
والعالمي،  المحلي 
ــمــراكــز  وتــوفــيــر ال
والـــــمـــــؤســـــســـــات 
بهم  تــعــنــى  ــتـــي  الـ
كـــشـــبـــاب وتـــطـــور 
مهاراتهم وتوظف 

خدمة  في  طاقتهم 
وطنهم، والنظر في 
الحالية  الــقــوانــيــن 
والعمل على تطوير 

الشباب وبما  بما يتواءم مع دور  التشريعات 
في  الملك  الجاللة  رؤية صاحب  مع  يتوافق 
لتحفيز  وطنية  أولوية  الشباب  تمكين  جعل 
تساهم  وبناء  عمل  كقوة  الفعالة  مشاركتهم 
في التطوير اإليجابي لنهضة الوطن، وسعًيا 
من  البحريني  الشباب  إليه  وصــل  مــا  إلبـــراز 
مكانة متميزة، وإيجاد البيئة الخصبة إلتاحة 
ــداع وأن يكونوا  ــ اإلب وآفـــاق  الــعــطــاء  فــرص 

جزًءا من نجاح هذا الوطن وتميزه.

نسبة الشباب 

كم نسبة الشباب في التعداد السكاني في  «
مملكة البحرين؟

ــن هيئة  ــادرة عـ ــصــ ــ ال أحـــــدث اإلحــــصــــاءات 
المعلومات والحكومة واإللكترونية بينت أن 
عدد البحرينيين الذين تقل أعمارهم عن 20 
سنة، هو 277 ألفا و696 بحرينيا وبحرينية، 

الذين  والبحرينيات  للبحرينيين  بالنسبة  أما 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــيــن 20 و29 ســنــة، فــإن 
عددهم يبلغ وفقا لإلحصائية 117 ألفا و156 
و426  ألفا   98 الثالثينيين  عدد  ويبلغ  نسمة، 
بالنسبة  العدد  وينخفض  وبحرينية،  بحرينيا 
40 و49  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  ألولئك 

سنة، إذ يبلغ عددهم 73 ألفا و192 نسمة.

تحقيق اإلنجازات 

ما تطلعاتك لدور الهيئة العامة للرياضة  «
برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؟

حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  بــرئــاســة  الهيئة 
التي  الجوانب  تطوير  على  تعمل  خليفة  آل 
من  الرياضية  اإلنجازات  تحقيق  في  تساهم 
وإشرافه  سموه  من  المباشر  االهتمام  خالل 
المسابقات  ــالق  وإطـ كــافــة،  التفاصيل  على 
والجوائز الخاصة بالشباب ومشاركته معهم، 
به،  يحتذى  ومــثــااًل  للشباب  دعــًمــا  يمثل  مــا 
الرياضة  دعــم  على  سموه  دور  يقتصر  ولــم 
للمراكز  بن حمد  خالد  دوري  أطلق  بل  فقط، 
نسخة  أول  وكانت  اإلعاقة،  ولذوي  الشبابية 
له في العام 2013، كما أطلق جائزة خالد بن 
حمد للمسرح الشباب واحتضنت هذه الجائزة 
660 فرًدا من المهتمين في العمل المسرحي، 
لالبتكار  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  وجائزة 
والتي حققت  الذكاء االصطناعي  في مجال 
التعليمية  الحركة  في  كبيرة  نوعية  انتقالة 
ومجاالت  مفاهيم  وتعزيز  البحرين،  بمملكة 
االبتكار تماشًيا مع التوجهات العلمية الحديثة 
مــن دور  الــجــائــزة  تلعبه  والــعــصــريــة ومـــا 
محوري في تحقيق التنمية المستدامة؛ 
لما تضمنته من رؤى طموحًة تواكب 
مجاالت  فــي  الحديثة  الصناعات 
التي  والــرقــمــيــات  التكنولوجيا 
أصبحت جزًءا مهًما وضروريا 
وجائزة  اليومية،  الحياة  من 
للروائيين  الــعــربــي  الخليج 
التي  ســاعــة”   24“ الــشــبــاب 
رعــايــة سموه،  تحت  تــقــام 
ــيـــال  فـــرصـــة لـــتـــكـــويـــن أجـ
الثقافي  العطاء  على  قــادرة 
كما خصص  أوطانهم،  لخدمة 
دوالر إلقامة  ألــف   60 مــن  أكــثــر 
البيت،  في  #موهبتك  مسابقة 
والــتــي تــأتــي ضمن مــبــادرات 
ــلــشــبــاب  ــوه الــــداعــــمــــة ل ــمــ ســ

والجوائز  المبادرات  من  وغيرها  البحريني، 
ــراف  الــتــي اهــتــم ســمــوه فــي إطــالقــهــا واإلشــ
الهيئة  أن  يؤكد  وهــذا  تفاصيلها،  جميع  على 
سوف تبذل في الفترة القادمة جهوًدا كبيًرا، 

وتحصد نتائج أكبر.

مخصصات المراكز

ما جهودكم لزيادة مخصصات المراكز  «
الشبابية؟

بــيــن السلطتين  الــمــشــتــرك  الــعــمــل  مــن خـــالل 
للموازنة  ومناقشتنا  والتشريعية  التنفيذية 
 -  2021 الماليتين  للسنتين  لــلــدولــة  الــعــامــة 
2022 ومن خالل مرئيات السلطة التشريعية 
فقد  الميزانية  بشأن  توافقات  إلــى  للوصول 
تمت زيادة ميزانية مشروعات وزارة شؤون 
للسنتين   %  87 بنسبة  والــريــاضــة  الــشــبــاب 
دعم  زيــادة  بهدف  و2022؛   2021 الماليتين 
ــادات الــريــاضــيــة وبــمــا يلبي  ــحـ ــديــة واالتـ األن
واآلن  والرياضة،  الشباب  قطاع  احتياجات 
ــا فــي الــرقــابــة على دورهـــم في  نــقــوم بــدورن
البحرين  فــي  الشبابية  الــمــراكــز  دور  تعزيز 
يــتــوافــق مع  الـــالزم لهم بما  الــدعــم  وتــقــديــم 
يقدمونها  التي  والتطوعية  الوطنية  الجهود 

من أجل المجتمع.

تناقض األندية

أال ترى وجود تناقض في بعض المشروعات  «
التجارية في األندية بفتح مجمعات تجارية 

تضم مقاهي شيشة تابعة لألندية؟

استثمار  لألندية في  القانوني  الجانب  إتاحة 
تأجير  من خالل  التابعة  واألراضــي  مواردها 
المحالت التجارية وإقامة المجمعات وغيرها 
تعتبر رافدا ماليا مهما لتطوير النادي والعمل 
وتظل  لالعبين،  االحترافية  الــجــوانــب  على 
مــرهــونــة  الــمــشــروعــات  هــــذه  إدارة  مــســألــة 
بسياسات كل ناٍد، وبال شك فنحن نحث على 
أن تكون هناك مشروعات تتناسب مع الشباب 
الــقــانــون  مــع  يــتــوافــق  وبــمــا  المجتمع  وقــيــم 
والتراخيص الممنوحة من كل جهة حكومية 
فإن لم تتناَف أو تتقاطع مع القوانين فيكون 

القرار إلى المستثمر ومن يشرف على نشاطه 
من النادي.

إغالق جمعيات 

مازالت الجمعيات الشبابية تتبع إدارًيا وزارة  «
العمل والتنمية االجتماعية، هل تخطط 

اللجنة للعمل على نقل تبعيتها تحت مظلة 
شؤون الشباب والرياضة؟ 

نحن لجنة نوعية في مجلس النواب، وتعنى 
بشؤون الشباب وأينما تعود مسؤولية متابعة 
المراكز الشبابية فدورنا سيكون هو التواصل 
ومؤسسات  الرسمية  المؤسسات  جميع  مــع 
الرياضية  ــديــة  األن ومنها  الــمــدنــي  المجتمع 
والـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة والــثــقــافــيــة مـــن خــالل 
تشريعات تصب في صالح الشباب؛ باعتبارهم 
قادة المستقبل وعليهم تتحقق نهضة الوطن 
وتطوره، وأعتقد أننا نحتاج إلى أهمية النظر 
الشبابية خصوصا مع  الجمعيات  في أوضاع 
من  الــدعــم  بانعدام  وتأثرها  كــورونــا  جائحة 
القطاع الخاص الذي كان يقوم بدور مهم في 
أغلقت  ولقد  المدني،  المجتمع  منظمات  دعم 
أخرى  وتخصصات  شبابية  وجمعيات  مراكز 

بسبب الجائحة.

ديمقراطية األندية

تفتقر األندية والمؤسسات الشبابية إلى  «
تجديد القيادات الشابة فيها، بسبب سيطرة 
أشخاص إلدارة مقاليد تلك المؤسسات، هل 
تخطط لتقديم اقتراح بقانون يقيد من عدد 

مرات ترشح الشخص لتولي المسؤولية في 
النادي أو المؤسسة الشبابية والرياضية؟

مقاعد  إلى  الديمقراطي  العمل  أوصلنا  مثلما 
النواب من خالل االنتخابات الحرة والنزيهة 
ــنــوادي  وال الشبابية  الــمــؤســســات  يــقــود  فمن 
فهم مرشحون من قبل األعضاء ومن خالل 
الجهات  مــن  رقــابــة  الــتــي تشهد  االنــتــخــابــات 
الشؤون  في  التدخل  يمكن  ال  لذلك  المعنية، 
الداخلية ألي ناٍد أو مؤسسة شبابية ورياضية 
فيها  النظر  يتوجب  شكوى  هناك  يكن  لم  ما 

من الجهات المعنية.

يوم الشباب
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البحرين تهدف دائما لتكون عاصمة العمل الشبابي 
ـــم ـــم وابتكاراته ـــة قدراته ـــم وتنمي ـــباب العال ـــان ش ـــد: الحتض ـــن حم ـــر ب ناص

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
عاهل  أن  خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
البحريني  الــشــبــاب  بــقــدرات  آمــن  لطالما  خليفة، 
وجعلهم جزءا ال يتجزأ من فكره ونهجه وفلسفته، 
األمر الذي مكن االستثمار في الشباب باعتبارهم 
الـــثـــروة الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة، مـــؤكـــدا ســمــوه أن 
الــمــبــادرات  الــعــديــد مــن  الــبــحــريــن قــدمــت  مملكة 
أخذ  مــن  الشباب  مكنت  التي  واالستراتيجيات 
الحاضر  شــركــاء  بــاعــتــبــارهــم  الحقيقي  موقعهم 
طريق  خــارطــة  لــهــم  ورســمــت  المستقبل  ــادة  ــ وق

وزرعت في نفوسهم األمل.
بأن  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  وتابع 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
البالد  عاهل  توجيهات  تنفيذ  على  عملت  خليفة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 

عمل  أولـــويـــات  ضــمــن  البحريني  الــشــبــاب  بجعل 
ــداع  ــ ــم اإلب ــالل الــعــمــل عــلــى دعـ الــحــكــومــة مــن خـ
والتميز والريادة وإبراز الشباب في جميع البرامج 
والمبادرات الحكومية، األمر الذي ساهم في إبراز 

على  الشبابية  واإلنــجــازات  واالبتكارات  الطاقات 
المستوى المحلي والعالمي.

جاء ذلك بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي أقرته 
 12 يوم  1999 وحــددت  العام  المتحدة في  األمم 
العام  هــذا  عــام وسيحمل شعار  كل  أغسطس من 
“تــحــويــل النظم الــغــذائــيــة مــن خــالل االبــتــكــارات 

الشبابية لصحة اإلنسان والكوكب”.
وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة 
نوعه  من  فريدا  شبابيا  نموذجا  قدمت  البحرين 
أتاحت  حيث  والعالمي،  اإلقليمي  المستوى  على 
والتدريبية  والمعرفية  العلمية  الــفــرص  للشباب 
ليتمكنوا من اإلسهام في تطوير الجوانب التنموية 
في المملكة، وبأساليب مبتكرة تسرع من تحقيق 

األجندة العالمية للتنمية المستدامة.
خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  واخــتــتــم 
دائما  تهدف  البحرين  مملكة  أن  بتأكيد  تصريحه 
الحتضان  ومكانا  الشبابي  العمل  عاصمة  لتكون 

شباب العالم وتنمية قدراتهم وابتكاراتهم.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا ــنـــواب  رفـــعـــت رئــيــســة مــجــلــس الـ
خالص  زينل   عبدهللا  بنت  فوزية 
ــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات، وعــظــيــم  ال
عاهل  مقام  إلى  واالمتنان،  الشكر 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
بمناسبة  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى  بـــن 
تحقق  وما  للشباب،  الدولي  اليوم 
ــدم وانـــــجـــــازات مــتــمــيــزة  ــقـ ــن تـ مــ
مختلف  فـــي  الــشــبــابــي  ــقــطــاع  ــل ل
ــي دعــم  ــاالت، وســـاهـــمـــت فـ ــجـ ــمـ الـ
كافة  وتسخير  وتمكينهم،  الشباب 
اإلمــكــانــيــات مــن أجــلــهــم، ورفــعــت 
خفاقا  عاليا  البحرين  مملكة  اســم 
والدولية،  اإلقليمية  المحافل  في 
ــة  ــايـ ــرعـ ــفــضــل الـــتـــوجـــيـــهـــات والـ ب
ظل  في  السامية  الملكية  والرؤية 

المسيرة التنموية الشاملة.
كما ورفعت زينل برقية تهنئة إلى 

الــوزراء صاحب  العهد رئيس  ولي 
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
الــيــوم  بمناسبة  خليفة،  آل  حــمــد 
ــا حــقــقــتــه  ــ الــــدولــــي لـــلـــشـــبـــاب، ومـ
ومــبــادرات،  مشاريع  من  الحكومة 
ــدعــم الــشــبــاب  ــج ل ــرامـ وخــطــط وبـ
ــبــحــريــنــي وتـــبـــوأهـــم الــمــنــاصــب  ال

الرفيعة.
ممثل  إلــى  تهنئة  برقية  بعثت  كما 
اإلنسانية  لــألعــمــال  الــمــلــك  جــاللــة 
المجلس  رئيس  الشباب  وشـــؤون 
ــريــاضــة سمو  ــى لــلــشــبــاب وال األعــل
خليفة،  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
وبرقية أخرى للنائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
سمو  البحرينية  األولمبية  اللجنة 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

زينل: خطط لتبوء شباب 
البحرين المناصب الرفيعة

ــز ــراك ــم ال دور  ــز  ــزي ــع ت ــاب” وســـنـــراقـــب  ــبـ ــشـ “الـ ــم  ــ دع زيـــــادة  ــر  ــ أق ــان  ــم ــرل ــب ال
1999 ــام  ــع ال مــنــذ  الــشــبــاب  بتطوير  اهــتــم  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  ســمــو 

اليوم نجد شبابا 
قياديين يساهمون 
في تطوير العمل 

الحكومي

الشباب البحريني 
أخذ على عاتقه 

مسؤوليات من أجل 
بناء هذا الوطن

مبادرات خالد بن 
حمد منصة لتكوين 
أجيال قادرة على 

العطاء واالبتكار

محرر الشؤون المحلية

مروة خميس

عدد شباب البحرين
أقل من 20 سنة277 ألفا و696 بحرينيا
20 – 29 سنة117 ألفا و156 بحرينيا

30 – 39 سنة98 ألفا و426 بحرينيا
40 – 49 سنة73 ألف بحريني



“الغرفة” تودع رئيسها التنفيذي باستذكار جهوده المميزة

أقامـــت غرفة تجارة وصناعة البحرين 
حفـــل توديع لرئيســـها التنفيذي شـــاكر 
إبراهيم الشـــتر بمناســـبة انتهـــاء فترة 
عملـــه، وفي بداية الحفـــل ألقى رئيس 
كلمـــة  نـــاس  عبـــدهللا  ســـمير  الغرفـــة 
رحـــب خاللهـــا بالحضور، وأشـــاد بدور 
شـــاكر الشـــتر البـــارز في تعزيـــز عالقة 
غرفـــة البحريـــن مـــع أعضـــاء “الغرفة” 

إضافـــة إلـــى مد الجســـور مـــع الجهات 
بالجهـــود  نـــوه  كمـــا  العالقـــة،  ذات 
المخلصـــة والعمـــل الدؤوب الـــذي قام 
بـــه شـــاكر الشـــتر خـــالل فتـــرة عملـــه 
وأســـهمت  ســـنوات،   3 امتـــدت  التـــي 
بشـــكل كبيـــر فـــي إنجـــاح العديـــد مـــن 
البرامج والمشروعات الخاصة بالغرفة 

والمشتركة مع الجهات األخرى.
شـــكر  البحريـــن  رئيـــس غرفـــة  ونقـــل 
وتحيـــات مجلس إدارة غرفة البحرين 

للـــدورة 29 إلى شـــاكر الشـــتر، إذ أثنوا 
على الخطوات الملموسة التي أنجزها 
وحضـــر  عملـــه،  فتـــرة  خـــالل  بنجـــاح 
الحفل عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 

باإلضافة إلى موظفي الغرفة.
وأكـــد نـــاس الـــدور الـــذي لعبـــه شـــاكر 
الشـــتر فـــي تطوير الموظفيـــن، ما أدى 
إلـــى تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي األداء 
والجـــودة خـــالل الـــدورة اإلدارية 29، 
موضحـــا أن ذلـــك انعكـــس جليـــا على 

جهودكـــم الموظفيـــن ومـــا حققوه من 
نجاحات. 

مـــن جانبـــه، أعـــرب شـــاكر الشـــتر عـــن 
مجلـــس  ألعضـــاء  وتقديـــره  شـــكره 
اإلدارة على حسن التعاون الذي أسهم 
فـــي نجاح عمله وأداء مهمته، مشـــيدا 
بمـــا قدمـــه المجلـــس من جهـــود كبيرة 
وتعاون مشـــهود مـــع اإلدارة التنفيذية 
األهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  للوصـــول 
الموظفيـــن  وخاطـــب  المرســـومة، 

بالقـــول “أنتم من تصنعون مســـتقبلكم 
وترســـمون مســـتقبل هـــذه المؤسســـة، 
اإلنجاز الذي تحقق اليوم يحسب لكم، 
وأدعوكـــم إلى االســـتمرار في عطائكم 
متمنيـــا  المســـتوى”،  بنفـــس  وعملكـــم 
لغرفة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
وألقـــى كلمـــة الموظفيـــن مديـــر إدارة 
خدمات األعضاء فهد الشاعر، إذ أشاد 
من خاللها بالجهود الصادقة والمميزة 
التـــي بذلهـــا الشـــتر، مؤكـــدا أن جميـــع 

الموظفيـــن يشـــعرون بالفخـــر لالنتماء 
المرموقـــة  والســـمعة  الغرفـــة  لهـــذه 
بيـــن  بهـــا  تحظـــى  التـــي  والطيبـــة 
مؤسســـات وهيئات الدولـــة ووزارتها، 
وهـــذا بفضل الجهـــود التـــي بذلت في 
ســـبيل دعـــم وتطوير موظفـــي الغرفة 

من قبل الشتر. 
وفـــي ختـــام الحفـــل قـــدم نـــاس هدية 
تذكارية للشتر تقديرا لجهوده الطيبة، 

متمنًيا له التوفيق.

السنابس- غرفة البحرين

local@albiladpress.com
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محرر الشؤون المحلية

الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  قـــال 
لحقـــوق اإلنســـان علـــي الـــدرازي إن 
البحريـــن كانت ومازالت ســـباقة في 
توفيـــر اللقاحـــات إلـــى جانـــب عـــدم 

التمييز بين لقاح وآخر.
وأشـــار خالل مشـــاركته في برنامج 
“بكم نعود” الذي يعرض على شاشـــة 
تلفزيون البحرين للحديث عن جهود 
المملكـــة في متابعـــة أوضاع حقوق 
اإلنســـان خالل الجائحة، إلى أن من 
أبرز مظاهـــر رعاية مملكـــة البحرين 
لحقوق اإلنســـان هـــو توفير الفحص 
واللقـــاح مجانـــا لجميـــع المواطنيـــن 
والمقيمين على حد سواء ومفتوح.

مـــن جانبه، قال رئيـــس لجنة حقوق 
اإلنسان البرلمانية النائب عمار البناي 
إن مملكة البحرين من الدول الرائدة 
في إعالء مبادئ حقوق اإلنســـان، إذ 

لـــم تفرق بيـــن مواطـــن أو مقيم في 
الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى  الحصـــول 

المجانية منذ بداية الجائحة.
منحـــت  البحريـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
الشـــعب الحريـــة فـــي اختيـــار نـــوع 
اللقـــاح وهـــو ما يدل على أن أبســـط 
الحريات وحقوق اإلنسان في مملكة 
البحريـــن مكفولـــة مـــن لـــدن عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وفق منهجية 

إنســـانية حضاريـــة رفيعـــة تواكـــب 
الرؤيـــة القيادية التـــي انتهجها ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وأشـــار إلى أن البحرين ســـخرت كل 
المـــوارد البشـــرية والماليـــة الحتواء 
الجائحة وتقليل الخســـائر البشـــرية، 
وهو ما عزز من حقوق اإلنســـان في 

مملكة البحرين.

علي الدرازي عمار البناي

ــوارد الحـــتـــواء الــجــائــحــة  ــ ــم ــ ــنـــاي: تــســخــيــر ال ــبـ الـ
الدرازي: البحرين سباقة بتوفير الرعاية الصحية دون تمييز

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

عقدت جمعية الصحفيين البحرينية لقاء 
مـــع إدارة الجامعـــة األهليـــة أمس؛ لبحث 
أوجـــه التعـــاون فـــي المجـــال الصحفـــي 

واإلعالمي.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وثمـــن 
الصحفيين البحرينية عيســـى الشـــايجي 
الـــدور الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه الجامعـــة 
األهليـــة والتـــي تمثـــل صرًحـــا أكاديمًيـــا 
مملكـــة  فـــي  العالـــي  للتعليـــم  ومنـــارة 
البحريـــن، مشـــيًدا بالتعـــاون الكبيـــر الذي 
تبديـــه الجامعـــة مـــع الصحـــف المحليـــة، 
الجامعـــة  خريجـــي  وكفـــاءة  وبمســـتوى 
في مختلـــف المجـــاالت، خصوصا مجال 

الصحافة واإلعالم والعالقات العامة.
مـــن جانبـــه، هنـــأ رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
الجامعـــة األهلية عبدهللا الحواج مجلس 
الـــذي  اإلدارة الجديـــدة، مشـــيدا بالـــدور 
تضطلع به جمعية الصحفيين في تسليط 
الضوء على اإلنجـــازات البحرينية، ورفع 

مســـتوى العاملين فـــي المجال اإلعالمي، 
األهليـــة  الجامعـــة  اســـتعداد  ومبديـــا 
لتســـخير كافـــة إمكاناتها لدعـــم الجمعية 

وجهودها اإلعالمية.
وأشـــاد الحواج بالمكانة التي تضطلع بها 
الصحافة البحرينية والجهود التي تبذلها 
بقيـــادة  البحرينيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة 
االنجـــازات  إبـــراز  أجـــل  مـــن  الشـــايجي 
الحضاريـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي العهـــد 

الزاهر لجاللة الملك.
وقـــال رئيـــس الجامعـــة األهليـــة منصـــور 
العالـــي إن الصحافة تلعب دورا أساســـيا 

في مســـاندة قطـــاع التعليـــم العالي، وأن 
جمعيـــة الصحفييـــن تعـــد شـــريًكا مهمـــا 

للجامعة األهلية.
وخـــالل اللقـــاء، ناقـــش أعضـــاء مجلـــس 
إدارة  مـــع  الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة 
الجامعـــة األهليـــة عـــددا مـــن المقترحات 
والمواضيـــع المشـــتركة، التـــي تصب في 
إطـــار رفع كفـــاءة منتســـبي المؤسســـات 
طلبـــة  وتهيئـــة  واإلعالميـــة،  الصحافيـــة 
اإلعـــالم والعالقات العامـــة لالنخراط في 
سوق العمل بعد التخرج عبر تمكينهم من 

مهارات ومتطلبات سوق العمل.

اإلعالم خريجي  وتهيئة  الصحافة  منتسبي  كفاءة  رفع 
“الصحفيين” و“األهلية” لتعاون إعالمي قريب

بيان التدفقات النقدية المختصر للستة أشهر المنتهية في  ٣٠ يونيــو ٢٠٢١ 
 بآالف الدنانير البحرينية

30 یونیو 2021 
) مراجعة(

30 یونیو 2020 
)مراجعة(

التدفقات النقدیة من أنشطة العملیات
مقبوضات من العمالء

مقبوضات أخرى
806

٥,2۹٥
۱0,۱3٤

۱,00۱
6,101۱۱,۱3٥

مدفوعات المشتریات
مدفوعات المصروفات التشغیلیة األخرى

مدفوعات أتعاب اإلدارة
مدفوعات حق اإلمتیاز

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
مدفوعات التبرعات الخیریة

ضرائب مسترجعة / )مدفوعة(
منح حكومیة مستلمة

)۱,۱۱0(
)603(

)٥0(
)۱,0۹8(

)6٥(
)٥(

۱26
-

)۷,0۹8(
)2,23٥(

)2۷۹(
)2,۷٥2(

)۱30(
)۱٤6(
)٤٥0(

2۷0
)2,۸0٥()۱2,820(

)۱,68٥(3,2۹6صافي التدفقات النقدیة من / )المستخدمة في( ٔانشطة العملیات

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
فوائد مستلمة 

أرباح أسهم مستلمة
إیرادات إیجار مستلمة من استثمارات عقاریة، صافي

أرباح أسهم مستلمة من استثمار محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
مدفوعات لالستثمار في استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة

بیع عقارات ومعدات
شراء عقارات

ودائع بنكیة
استحقاق سندات الدین بالتكلفة المطفأة

بیع استثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبالغ مدفوعة مقدماً لشراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل

 الدخل الشامل اآلخر
أرباح مستلمة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

62
62٤
۱۷0

38
-

260
-
-
-
-
-

)۱۹(
٥

)۱۱۱(

۱3٤
8۱0
23۷
۱۹3

)2۱٥(
-

) 2(
۱,0٥0

۹8
٤2

)230(

-
۷6

)۱6(
1,02۹2,۱۷۷صافي التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
)٤,08۹()3,86۱(أرباح أسهم مدفوعة

)٤,08۹()3,۸61(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التمویل
صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة

النقد وما في حكمه في ۱ ینایر
464

1,621
)3,٥۹۷(

٥,2٤0
2,0۸٥۱,6٤3النقد وما في حكمه في 30 یونیو

عالوة إصدار رأس المال
أسهم

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي أعمال 
خیریة

احتیاطي 
القیمة العادلة

أرباح 
مستبقاة

المجموع

30 یونیو 2021 )مراجعة(

14,2271,۹٥37,1146664,۸٥11۸,67٥47,4۸6كما في 1 ینایر 2021

الدخل الشامل:  

۱,۱6۷1,167-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل

7٥0-۷٥0----الشامل اآلخر - صافي التغیر في القیمة العادلة

7٥0-7٥0----مجموع الدخل الشامل اآلخر

7٥01,1671,۹17----مجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم نقدیة معلنة لسنة 2020
تبرعات خیریة مدفوعة خالل الفترة  

-
-

-
-

-
-

-
)٥(

-
-

)3,٥٥۷(
-

)3,٥٥7(
)٥(

14,2271,۹٥37,114661٥,60116,2۸٥4٥,۸41في 30 یونیو 2021

عالوة إصدار رأس المال
أسهم

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي 
أعمال خیریة

احتیاطي 
القیمة العادلة

أرباح 
مستبقاة

المجموع

30 یونیو 2020 )مراجعة(

۱٤,22۷۱,۹٥3۷,۱۱٤۷۷2۷,8٥620,۹۹6٥2,۹۱8كما في ۱ ینایر 2020

الدخل الشامل:  

2,۱۹02,۱۹0-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل

)2,۱۷۹(-)2,۱۷۹(----الشامل اآلخر - صافي التغیر في القیمة العادلة

المحول إلى األرباح المستبقاة من بیع إستثمارات في حقوق

-22)22(----الملكیة 

)2,۱۷۹(22)2,20۱(----مجموع الدخل الشامل اآلخر

2,2۱2۱۱)2,20۱(----مجموع الدخل الشامل للفترة

أرباح أسهم نقدیة معلنة لسنة 20۱۹
تبرعات خیریة معتمدة لسنة 20۱۹

تبرعات خیریة مدفوعة خالل الفترة  

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
۱٥0

)۱٤۷(

-
-
-

)٤,26۱(
)۱٥0(

-

)٤,26۱(
-

)۱٤۷(

۱٤,22۷۱,۹٥3۷,۱۱٤۷۷٥٥,6٥٥۱8,۷۹۷٤8,٥2۱في 30 یونیو 2020

بيان الربح أو الخسارة المختصر للستة ٔاشھر المنتھية في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١
بآالف الدنانير البحرينية

الثالثة أشهر المنتهیة في 30 یونیوالستة أشهر المنتهیة في 30 یونیو

2021
)مراجعة(

2020
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

2020
)غیر مراجعة(

المبیعات 
تكلفة المبیعات

۸06
)31۸(

۱0,۱0٥
)6,۱٤8(

-
)20(

2,03۱
)۱,۷۱۹(

3۱2)20(4۸۸3,۹٥۷إجمالي الربح

إیرادات أخرى، صافي
مصروفات إداریة                                    

مصروفات البیع

3٤۱
)٥٥6(

)6(

622
)3,٥۱۹(

)۱۷۷(

۱۹8
)۱3٤(

-

2٥۱
)8۷۹(

)3۷(

)3٥3(26788344ربح التشغیل

ٕایرادات الفوائد
ٕایرادات من ٔاوراق مالیة

ٕایرادات من استثمارات عقاریة، صافي
االنخفاض في قیمة موجودات مالیة
حصة الشركة من أرباح استثمارات

محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
منحة حكومیة

۱2
63۹

٥2
)۱03(

300
-

۱28
8٤2

66
-

۱
2۷0

6
۷3
2۱

-

3٥۷
-

٥۹
۱۹۱

۱٤
۱2٥

-
2۷0

1,1672,۱۹0٥01306 ربح الفترة

۸٫20۱٥٫3۹3٫٥22٫۱٥العائد األساسي والمخفض لكل سهم )بالفلس(

بيان الدخل الشامل المختصر للستة ٔاشھر المنتھية في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١                                                   
بآالف الدنانير البحرينية

الثالثة أشهر المنتهیة في 30 یونیوالستة ٔاشهر المنتهیة في 30 یونیو

2021
)مراجعة(

2020
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

2020
)غیر مراجعة(

 ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي لن یتم إعادة تصنیفها الى الربح أو 
الخسارة:

استثمارات في حقوق الملكیة من خالل الدخل 
الشامل - صافي التغیر في القیمة العادلة

1,167

۷٥0

2,۱۹0

)2,۱۷۹(

٥01

۷6٥

306

)26٥(

1,۹17۱۱1,266٤۱مجموع الدخل الشامل للفترة

اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في ۱۱ أغسطس ٢٠٢١، ووقعت من قبل

بيان المركز المالي المختصر كما في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١                                                              
بآالف الدنانير البحرينية

30 یونیو 2021
) مراجعة(

3۱ دیسمبر 2020 
) مدققة(

الموجودات 
استثمارات عقاریة

استثمارات محتسبة بطریقة حقوق الملكیة
استثمارات في أوراق مالیة

۹,8۹۷
٤,830

28,۹۷۷

۹,۹۹8
٤,٥68

28,2۱۷
43,704٤2,۷83مجموع الموجودات غیر المتداولة

المخزون
موجودات ٔاخرى

النقد و ما في حكمه

 
-

٤80
2,08٤

 
٥,0۱٥
۱,266
۱,620

2,٥64۷,۹0۱
۹٥-موجودات محتفظ بها لغرض البیع

2,٥64۷,۹۹6مجموع الموجودات المتداولة
46,26۸٥0,۷۷۹مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

رأس المال 
عالوة إصدار أسهم

احتیاطي قانوني
احتیاطي أعمال خیریة

احتیاطي القیمة العادلة  
أرباح مستبقاة

۱٤,22۷
۱,۹٥3
۷,۱۱٤

66۱
٥,60۱

۱6,28٥

۱٤,22۷
۱,۹٥3
۷,۱۱٤

666
٤,8٥۱

۱8,6۷٥
4٥,۸41٤۷,٤86مجموع حقوق الملكیة 

المطلوبات
منافع الموظفین

ذمم تجاریة دائنة وأخرى
حق امتیاز مستحق 

٤0
266
۱2۱

٤٤2
۱,۷83
۱,068

4273,2۹3مجموع المطلوبات المتداولة

46,26۸٥0,۷۷۹مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات  

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة ٔاشھر المنتھية في ٣٠ يونيــو ٢٠٢١                                                                                                                                                              
     بآالف الدنانير البحرينية

فاروق يوسف المؤيد                      عبدهللا حسن بوهندي                       مراجعة من قبل
       رئيس مجلس اإلدارة                                 العضو المنتدب                                 كي بي ام جي

البيانــات المالية المرحلية المختصرة  ٣٠ يونيــــو ٢٠٢١

ــودة ــ ــج ــ ــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة بــــــــاألداء وال ــي ــق ــح ــي ت ــ نـــــاس يــشــيــد بـــــــدوره ف



عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
الزياني، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة هايكو ماس، مؤتمًرا صحافًيا 
في أعقـــاب جلســـة المباحثات الرســـمية 

المشتركة بحضور وفدين من البلدين.
خالـــص  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  لشـــعب  التعـــازي 
الفيضانـــات  أعقـــاب  فـــي  االتحاديـــة 
األخيرة، مؤكًدا تعاطـــف مملكة البحرين 
مع الحكومة والشعب األلماني جراء تلك 

الكوارث المؤسفة.
وعبـــر عـــن تقديـــر البحريـــن لـــدور ألمانيا 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  والبنـــاء  النشـــط 
مشـــيًرا إلـــى أن شـــعوب منطقـــة الشـــرق 
األوســـط عانـــت كثيـــًرا ولفتـــرة طويلـــة 
األمـــن واالســـتقرار، معرًبـــا  انعـــدام  مـــن 
عـــن اعتـــزاز المملكـــة بالعمـــل والتنســـيق 
مـــع ألمانيـــا فـــي تقديـــم الدعـــم واألمـــل 

لشـــعوب المنطقـــة، منوًها بجهـــود ألمانيا 
فـــي اســـتضافة مؤتمري برليـــن 1 وبرلين 

2 بشأن ليبيا.
واســـتقرار  أمـــن  أهميـــة  الزيانـــي  وأكـــد 
الجمهوريـــة التونســـية الشـــقيقة، معبـــًرا 
عـــن أمله بوقـــوف األصدقاء فـــي أوروبا 
إلى جانب الرئيس قيس ســـعيد والشعب 
التونســـي فـــي مكافحـــة الفســـاد، وإنهاء 
المـــأزق السياســـي، وضمـــان أن تمضـــي 
البـــاد قدًمـــا نحـــو االزدهـــار واالســـتقرار 

والحكم الرشيد.
وأشـــار وزير الخارجية إلـــى أن الجانبين 
بحثـــا خـــال جلســـة المباحثـــات عمليـــة 
الشـــرق األوســـط، واتفـــاق  الســـام فـــي 
حـــل  إلـــى  والحاجـــة  إبراهيـــم،  مبـــادئ 
القضية الفلســـطينية وفق حل الدولتين، 
مرحًبا بدعم ألمانيا القوي لعملية الســـام 
في الشرق األوســـط، ولاتفاقيات نفسها 

التي تحمل الكثير من اإلمكانات للمنطقة 
وخارجهـــا، منوًها بـــأن البحريـــن وألمانيا 
ملتزمتـــان بمكافحـــة اإلرهـــاب والتطرف 

وحماية الممرات الماحية الدولية.
وبيـــن أن البحرين أحـــرزت تقدًما محرًزا 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  إعـــداد  فـــي 
اإلنسان الرائدة في المنطقة، وأن المملكة 
وقعـــت علـــى إعـــان النوايـــا مـــع األمـــم 
المتحـــدة للتعـــاون فـــي صياغـــة الخطة، 
مشـــدًدا علـــى أن البحرين ليـــس لديها ما 
تخفيـــه في مجال حقوق اإلنســـان، وأننا 

عازمـــون علـــى االلتـــزام بأعلـــى معاييـــر 
الشـــفافية، كونها أفضل طريقة لمواجهة 
االدعاءات الكاذبة الموجهة ضد المملكة.

مـــن جانبـــه، أعـــرب مـــاس عـــن اعتـــزازه 
وتقديـــره للعاقـــات الثنائيـــة القائمة بين 
البحريـــن وألمانيا، مشـــيًدا بدور البحرين 
الذي لعبته في طريق تحقيق السام في 
منطقة الشرق األوسط، وتوقيعها إلعان 
مملكـــة  ســـفير  وتعييـــن  الســـام  تأييـــد 
البحرين لدى دولة إســـرائيل، مؤكًدا دعم 
ألمانيـــا لتعزيـــز العاقـــات بيـــن البحريـــن 

وإسرائيل.
وأشـــار إلـــى أن جلســـة المباحثـــات بيـــن 
الجانبيـــن تطرقـــت إلى المســـائل األمنية 
في المنطقة بشكل دقيق، وأن هناك قدًرا 
كبيـــًرا من االتفاق بيـــن الجانبين على أنه 

ال يجـــوز إليران الحصول على األســـلحة 
النوويـــة أو تطويرهـــا، منوًهـــا بـــأن هناك 
توقع مـــن أن تعود إيران في أقرب وقت 
ممكـــن إلى طاولة المفاوضـــات في فيينا 

لمناقشة الملف النووي اإليراني.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية: سنواجه االدعاءات الكاذبة ضد البحرين
الشفافية معايير  بأعلى  وملتزمون  ــان  ــس اإلن حــقــوق  فــي  نخفيه  مــا  لدينا  ليس 

اتفاق بحريني 
الماني بعدم السماح 
إليران الحصول على 

األسلحة النووية 

شعوب المنطقة 
عانت كثيًرا ولفترة 
طويلة من انعدام 

األمن واالستقرار

local@albiladpress.com
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في  30 يونيو 2021
)غير مدقق(    )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

31 ديسمبر 302020 يونيو 2021
الموجودات 

الموجودات غير المتداولة 
ممتلكات وآالت ومعدات
حق استخدام الموجودات

34.038.291
23.038

34.895.937
63.055

34,061,32934.958.992

الموجودات المتداولة

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

42.256
200.054
125.681

46.182
501.301

84.350

367.991631.833

34.429.32035.590.825مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات

رأس المال
أسهم ممتازة

اإلحتياطي العام
الخسائر المتراكمة

3.662.099
14.833.615

34.313
)4.602.688(

3.662.099
14.833.615

34.313
)3.088.840(

13.927.33915.441.187مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة

الجزء غير المتداول من قرض ألجل
الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

منافع نهاية الخدمة للموظفين

12.527.555
-

97.203

13.701.519
2.099

99.567

12.624.75813.803.185
المطلوبات المتداولة

الجزء المتداول من قرض ألجل
الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

الجزء المتداول من المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة
ذمم تجارية دائنة وأخرى

حسابات السحب على المكشوف

2.553.574
24.368

3.684.086
1.541.329

73.866

2.364.654
60.926

2.313.371
1.600.445

7.057

7.877.2236.346.453

34.429.32035.590.825مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

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

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2021

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2020

األنشطة التشغيلية
)1.642.982()1.513.848(صافي الخسارة للفترة

التسويــات :

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    
تكاليف التمويل    

إطفاء حق استخدام الموجودات    
                    عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
المخزون    

ذمم تجارية مدينة وأخرى    
ذمم تجارية دائنة وأخرى    

منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

898.751
349.609

40.017
)1.326(

3.926
302.573
)59.116(

)2.364(

942.545
498.080

63.640
)44.762(

10.772
150.090
)83.653(

15.588

)90.682(18.222صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)9.603()41.105(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)9.603()41.105(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
عائدات من إصدار أسهم ممتازة

المبلغ المسدد من أصل التزامات عقود اإليجار
عائدات من قرض ألجل

المبلغ المسدد من قرض ألجل
صافي التغير في المبالغ المستحقة لطرف ذو عالقة

تكاليف التمويل المدفوعة

-
)38.657(

-
)985.044(
1.370.715
)349.609(

14.833.615
)63.203(
246.243

)406.756(
)14.080.393(

)498.080(

31.426)2.595(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

)68.859()25.478(صافي النقص في النقد وما في حكمه

77.293189.559النقد وما في حكمه في بداية الفترة

51.815120.700النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

النقد وأرصدة لدى البنوك متمثلة فـي: 
حسابات السحب على المكشوف  

125.681
)73.866(

122.753
)2.053(

51.815120.700

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

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2021

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2020

الربع المنتهي في
30 يونيو 2021

الربع المنتهي في
30 يونيو 2020

إيرادات التشغيل
تكاليف التشغيل

567.020
)343.956(

669.359
)370.300(

248.177
)183.068(

80.026
)115.402(

ربح/)خسارة( التشغيل للفترة
إيرادات أخرى

223.064
1.326

299.059
94.656

65.109
-

)35.376(
83.492

224.390393.71565.10948.116

مصروفات غير تشغيلية
مصروفات عمومية وإدارية 

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
تكاليف التمويل

)489.878(
)898.751(
)349.609(

)596.072(
)942.545(
)498.080(

)235.350(
)440.456(
)172.246(

)207.637(
)471.509(
)177.502(

)1.738.238()2.036.697()848.052()856.648(

)808.532()782.943()1.642.982()1.513.848(صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

)0.022()0.022()0.013()0.041(خسارة السهم األساسية

)0.003()0.003()0.007()0.006(خسارة السهم المخفضة

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

 أسهم ممتازةرأس المال
حساب التعديل 
في رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

اإلحتياطي
العـام

الخسائر
المجموعالمتراكمة

3.662.099)17.198.318(65.681279.236)2.434.650(-22.950.150في 31 ديسمبر 2019

-17.198.318)279.236()65.681(2.434.650-)19.288.051(تخفيض رأس المال خالل الفترة

14.833.615----14.833.615-إصدار أسهم ممتازة

)1.642.982()1.642.982(-----صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

16.852.732)1.642.982(---3.662.09914.833.615في 30 يونيو 2020

15.441.187)3.088.840(34.313--3.662.09914.833.615في 31 ديسمبر 2020

)1.513.848()1.513.848(-----صافي الخسارة والخسارة الشاملة األخرى للفترة

13.927.339)4.602.688(34.313--3.662.09914.833.615في 30 يونيو 2021

البيانات المالية المرحلية الموجزة
للستة أشهر المنتهيــة فــي 30 يونيـــو 2021م

لقد تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 11 أغسطس 2021
بــي دي أو

يوسف عبدالرحمن يوسف فخرو
عضو مجلس اإلدارة

جهاد يوسف عبدهللا أمين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الزياني: االرتقاء بمجاالت التعاون السياسي واالستثماري مع برلين
األوســــــــط الــــــشــــــرق  قــــضــــايــــا  إزاء  الــــمــــشــــتــــرك  الـــتـــنـــســـيـــق  تــــعــــزيــــز 

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزياني، ووزيـــر خارجية جمهورية 
ألمانيا االتحاديـــة هايكو ماس، في 
برليـــن أمس، جلســـة مباحثات، في 
إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
وزيـــر الخارجيـــة لجمهوريـــة ألمانيا 

الصديقة.

وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  وخـــال 
بزيـــارة  ســـعادته  عـــن  الخارجيـــة 
عاقـــات  بمتانـــة  منوًهـــا  ألمانيـــا، 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  الصداقـــة 
التعـــاون  مبـــادئ  علـــى  الصديقيـــن 
الدولـــي واالحتـــرام المتبـــادل، ومـــا 
يشـــهده التعـــاون الثنائـــي من تطور 
األصعـــدة،  مختلـــف  علـــى  ونمـــاء 

فـــي إطـــار العاقـــة الوطيـــدة التـــي 
تجمـــع بيـــن البلديـــن، ومـــا يبديانـــه 
مـــن رغبـــة مشـــتركة وحـــرص على 
تنمية التعاون الثنائي بينهما خدمة 

للمصالح المشتركة.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى أهمية 
الفـــرص المتاحـــة لارتقـــاء بمســـار 
البلديـــن  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 

السياســـية  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
واالقتصادية واالستثمارية، وزيادة 
خدمـــة  بينهمـــا  التجـــاري  التبـــادل 
إلـــى  للمصالـــح المشـــتركة، إضافـــة 
ضـــرورة تعزيز التنســـيق السياســـي 
النظـــر  وتبـــادل وجهـــات  المشـــترك 
التـــي  والتحديـــات  القضايـــا  تجـــاه 
تواجه منطقة الشـــرق األوســـط بما 

يعزز األمن واالستقرار والسام في 
المنطقة، معرًبا عن تطلعه بأن تشهد 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  عاقـــات 

البلدين مزيدا من النمو والتطور.
مـــاس  هايكـــو  رحـــب  جانبـــه،  مـــن 
بالزيـــارة الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا 
الزياني أللمانيا، مشـــيًدا بما تشهده 
عاقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن 

البلدين من تطور ونمو، وما تتســـم 
بـــه مـــن احتـــرام وتقديـــر متبـــادل، 
ورغبـــة صادقـــة فـــي تعزيزهـــا فـــي 

مختلف المجاالت.
ألمانيـــا  وحـــرص  اهتمـــام  وأكـــد 
علـــى اســـتمرار التعـــاون والتشـــاور 
والتنســـيق مع البحرين في مختلف 

المجاالت.

المنامة - وزارة الخارجية
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مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

القيد: 69997 التاريخ: 2021-7-7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل إعالن لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لـ صيدلية  المالك  عن  بالنيابة   SHOUKATHALI MUSLIYAMVEETTIL ABDULRAHIMAN
اليف كير (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 69997- طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
 1.محمد شنياش عبدالكريم سيري

 SHOUKATHALI MUSLIYAMVEETTIL ABDULRAHIMAN.2 SHEHAZAD
MUSLIYMVEETTIL SHOUKATHALI .3

SHEHAFAZ MUSLIYAM VEETTIL SHOUKATHALI .4

١٣د.ب

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

)CR2021- 117043( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : هناء عبدهللا عبدالرزاق الشكراني 

 االسم التجاري الحالي : عبايا جاليري
االســـــم التجـــاري : ألسالم لتخليص المعامالت

رقم القيد : 24115-6

تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية
القيد : 1-112766 
التاريخ : 2021-8-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021 

بشأن تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

بأنه قد  والتجارة والسياحة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليها أصحاب شركة ديبورتي شركة تضامن بحرينية المسجلة 
إلى فرع من  الشركة  القيد رقم 112766-1 طالبين تحويل  بموجب 
هاني  السيد  بإسم  لتصبح   87094 رقم  قيد  قائمه  فردية  مؤسسة 

مهدي عبدهللا حسن

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية شركة
شركةكوتك للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 132969

رقم  القيد  بموجب  المســــــجلة  ذ.م.م  للتجارة  كوتك  شــــــركة  في  الشــــــركاء  قرار  على  بناء 
132969، بتصــــــفية الشركة اختيارياو تعيين /هشام عطيه احمد الحايكي مصفيا للشركة.

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقـا  انتهـت  قد  المديرين  ســــــــــلطـة  أن  المصــــــــــفي  يعلن  بهذا 
الشــــــــــركات التجـارية البحريني الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (21) لعام 2001، و عمال بنص 
المادة 335 من قانون الشـــركات يدعو المصـفي جميع دائني الشـركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 

مدعومة بالمسـتندات الالزمة، خالل 15 يوم من
تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:

moosa.alsaegh@gmail.com  - 33393633 - هشام عطيه احمد الحايكي

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن لسنة ٢٠٢١م

بشأن أشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدود

إليها  تقدم  بأنه قد  الصناعة والتجارة والسياحة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  تكنولوجيز  ربت  عن  نيابة  لالستشارات  الخليج  بيت 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  إشهار  طالبين   ١٣٠٥٨٦ القيد 
التجارية  الشركات  قانون  الحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم )٢١ ( لسنة ٢٠٠١ .

تاريخ :3/8/2021
 CR2021- 115020 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة المرحومة : ملكه منصور محمد الستري بطلب تحويل المحل التجاري التالي : 
إلى السيد / ابراهيم علي حسين عيد 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 : ١-٦٩٥٢٣ 

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري
رقم القيد : ٢-٦٩٥٢٣ 

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري
رقم القيد : ٣-٦٩٥٢٣

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

القيد : ٥٦١٠٠  - التاريخ : ٢٠٢١/٨/٤
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢١

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود

إليها  تقدم  بأنه قد  الصناعة والتجارة والسياحة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ( للتنظيفات  مرسين  لمؤسسة  المالكة  الخنيزي  عبدعلي  سعيد  حنان  السيدة/ 
المؤسسة  تحويل  طالبا   ٥٦١٠٠ القيد  بموجب  والمسجلة  فردية(  مسؤسسة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠ خمسمائة دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة للسيدة/ حنان سعيد عبدعلي الخنيزي .

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464

AMAN VILLAS
2

www.grnata.com

بني جمـــــــــــــرة

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

بنــــاء وتنفيــــذ

Grnata Contracting

بسعر

�������
���

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

القيد: 69997 التاريخ: 2021-7-7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل إعالن لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لـ صيدلية  المالك  عن  بالنيابة   SHOUKATHALI MUSLIYAMVEETTIL ABDULRAHIMAN
اليف كير (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 69997- طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
 1.محمد شنياش عبدالكريم سيري

 SHOUKATHALI MUSLIYAMVEETTIL ABDULRAHIMAN.2 SHEHAZAD
MUSLIYMVEETTIL SHOUKATHALI .3

SHEHAFAZ MUSLIYAM VEETTIL SHOUKATHALI .4

١٣د.ب

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

)CR2021- 117043( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : هناء عبدهللا عبدالرزاق الشكراني 

 االسم التجاري الحالي : عبايا جاليري
االســـــم التجـــاري : ألسالم لتخليص المعامالت

رقم القيد : 24115-6

تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية
القيد : 1-112766 
التاريخ : 2021-8-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021 

بشأن تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

بأنه قد  والتجارة والسياحة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليها أصحاب شركة ديبورتي شركة تضامن بحرينية المسجلة 
إلى فرع من  الشركة  القيد رقم 112766-1 طالبين تحويل  بموجب 
هاني  السيد  بإسم  لتصبح   87094 رقم  قيد  قائمه  فردية  مؤسسة 

مهدي عبدهللا حسن

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية شركة
شركةكوتك للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 132969

رقم  القيد  بموجب  المســــــجلة  ذ.م.م  للتجارة  كوتك  شــــــركة  في  الشــــــركاء  قرار  على  بناء 
132969، بتصــــــفية الشركة اختيارياو تعيين /هشام عطيه احمد الحايكي مصفيا للشركة.

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقـا  انتهـت  قد  المديرين  ســــــــــلطـة  أن  المصــــــــــفي  يعلن  بهذا 
الشــــــــــركات التجـارية البحريني الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (21) لعام 2001، و عمال بنص 
المادة 335 من قانون الشـــركات يدعو المصـفي جميع دائني الشـركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 

مدعومة بالمسـتندات الالزمة، خالل 15 يوم من
تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:

moosa.alsaegh@gmail.com  - 33393633 - هشام عطيه احمد الحايكي

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن لسنة ٢٠٢١م

بشأن أشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدود

إليها  تقدم  بأنه قد  والتجارة والسياحة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  تكنولوجيز  ربت  عن  نيابة  لالستشارات  الخليج  بيت 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  إشهار  طالبين   ١٣٠٥٨٦ القيد 
التجارية  الشركات  قانون  الحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم )٢١ ( لسنة ٢٠٠١ .

تاريخ :3/8/2021
 CR2021- 115020 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة المرحومة : ملكه منصور محمد الستري بطلب تحويل المحل التجاري التالي : 
إلى السيد / ابراهيم علي حسين عيد 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 : ١-٦٩٥٢٣ 

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري
رقم القيد : ٢-٦٩٥٢٣ 

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري
رقم القيد : ٣-٦٩٥٢٣

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

القيد : ٥٦١٠٠  - التاريخ : ٢٠٢١/٨/٤
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢١

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود

إليها  تقدم  بأنه قد  والتجارة والسياحة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ( للتنظيفات  مرسين  لمؤسسة  المالكة  الخنيزي  عبدعلي  سعيد  حنان  السيدة/ 
المؤسسة  تحويل  طالبا   ٥٦١٠٠ القيد  بموجب  والمسجلة  فردية(  مسؤسسة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠ خمسمائة دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة للسيدة/ حنان سعيد عبدعلي الخنيزي .

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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36700722
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36026333
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39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج
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مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

القيد: 69997 التاريخ: 2021-7-7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل إعالن لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لـ صيدلية  المالك  عن  بالنيابة   SHOUKATHALI MUSLIYAMVEETTIL ABDULRAHIMAN
اليف كير (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 69997- طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالية اسمائهم:
 1.محمد شنياش عبدالكريم سيري

 SHOUKATHALI MUSLIYAMVEETTIL ABDULRAHIMAN.2 SHEHAZAD
MUSLIYMVEETTIL SHOUKATHALI .3

SHEHAFAZ MUSLIYAM VEETTIL SHOUKATHALI .4

١٣د.ب

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

)CR2021- 117043( إعالن رقم
معاملة مشتركة

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : هناء عبدهللا عبدالرزاق الشكراني 

 االسم التجاري الحالي : عبايا جاليري
االســـــم التجـــاري : ألسالم لتخليص المعامالت

رقم القيد : 24115-6

تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية
القيد : 1-112766 
التاريخ : 2021-8-7

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021 

بشأن تحويل شركة تضامن إلى مؤسسة فردية

بأنه قد  والتجارة والسياحة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
تقدم اليها أصحاب شركة ديبورتي شركة تضامن بحرينية المسجلة 
إلى فرع من  الشركة  القيد رقم 112766-1 طالبين تحويل  بموجب 
هاني  السيد  بإسم  لتصبح   87094 رقم  قيد  قائمه  فردية  مؤسسة 

مهدي عبدهللا حسن

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إعالن بحل و تصفية شركة
شركةكوتك للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 132969

رقم  القيد  بموجب  المســــــجلة  ذ.م.م  للتجارة  كوتك  شــــــركة  في  الشــــــركاء  قرار  على  بناء 
132969، بتصــــــفية الشركة اختيارياو تعيين /هشام عطيه احمد الحايكي مصفيا للشركة.

قانون  من   325 المادة  لنص  وفقـا  انتهـت  قد  المديرين  ســــــــــلطـة  أن  المصــــــــــفي  يعلن  بهذا 
الشــــــــــركات التجـارية البحريني الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (21) لعام 2001، و عمال بنص 
المادة 335 من قانون الشـــركات يدعو المصـفي جميع دائني الشـركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، 

مدعومة بالمسـتندات الالزمة، خالل 15 يوم من
تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:

moosa.alsaegh@gmail.com  - 33393633 - هشام عطيه احمد الحايكي

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن لسنة ٢٠٢١م

بشأن أشهار انتهاء أعمال تصفية شركة ذات مسؤولية محدود

إليها  تقدم  بأنه قد  الصناعة والتجارة والسياحة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  تكنولوجيز  ربت  عن  نيابة  لالستشارات  الخليج  بيت 
اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية  اعمال  انتهاء  إشهار  طالبين   ١٣٠٥٨٦ القيد 
التجارية  الشركات  قانون  الحكام  وفقا  وذلك  التجاري  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم )٢١ ( لسنة ٢٠٠١ .

تاريخ :3/8/2021
 CR2021- 115020 إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا ورثة المرحومة : ملكه منصور محمد الستري بطلب تحويل المحل التجاري التالي : 
إلى السيد / ابراهيم علي حسين عيد 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 : ١-٦٩٥٢٣ 

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري
رقم القيد : ٢-٦٩٥٢٣ 

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري
رقم القيد : ٣-٦٩٥٢٣

االسم التجاري : ملكه منصور محمد الستري

مملكة البحرين 
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة إدارة التسجيل

القيد : ٥٦١٠٠  - التاريخ : ٢٠٢١/٨/٤
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم )١١١( لسنة ٢٠٢١

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود

إليها  تقدم  بأنه قد  الصناعة والتجارة والسياحة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
 ( للتنظيفات  مرسين  لمؤسسة  المالكة  الخنيزي  عبدعلي  سعيد  حنان  السيدة/ 
المؤسسة  تحويل  طالبا   ٥٦١٠٠ القيد  بموجب  والمسجلة  فردية(  مسؤسسة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره ٥٠٠ خمسمائة دينار 

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة للسيدة/ حنان سعيد عبدعلي الخنيزي .

  For Advertising
إلعالناتكـــم 

أوقات الدوام:
 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 - 17111504 - 17111444

38344464
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Vacancies Available
Kotta villa contracting w.l.l 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  khanptpm1@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 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636688  or  HAMADAELSOKAIR@YAHOO.COM 

GREEN SKENAR ELECTRIC WORKSHOP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33161222  or  SARBJEET2003@YAHOO.COM 

Vidia Center for Alternative Medicine - Bahrain Partnership Comp 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34449907  or  ALI.ALSAWAD83@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33355001  or  KAMC.BH@GMAIL.COM 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36880843  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36880843  or  E.BRA5058@YAHOO.COM 

Dar alamani cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

MAJID AL FUTTAIM LEISURE AND ENTERTAINMENT - BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17173000  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

AL NOUR CONCERT AND THEATRE HALLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33443980  or  RREHMAA729@GMAIL.COM 

BASKET JUICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332229  or  HHF509S@GMAIL.COM 

THREE CORNERS FOR MARKETING AND PROMOTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35138906  or  FALNUMAIRY65@GMAIL.COM 

MONICA FOR EVENTS CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17716505  or  ILYASPOWER@OUTLOOK.COM 

DARREN AL MUSK FOR THE SCARF ABAYA AND WOMENS ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39162020  or  EMISELEEM@GMAIL.COM 

BERNARD COMPUTER REPAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35586138  or  TAJOBEN60@GMAIL.COM 

ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION (APICORP) - FOREIGN BRANC 
has a vacancy for the occupation of

  ANALYST(MARKETING RESEARCH) 
 suitably qualified applicants can contact

 17563777  or  NALSAADOUN@APICORP.ORG 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Mango Talaat fresh juices and ice cream and refreshments co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39641119  or  INFO.BH@MANGO-TALAAT.COM 

SAHARA EMERATES TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13673733  or  PLANETINTERBH@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17000160  or  info@skilya.com 

Irish Village WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 39725500  or  gom@allseasongroup.com  
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الحركــة تســيطر على عواصــم 9 واليات في أقل من أســبوع

المخابرات األميركية: كابل ستقع بقبضة طالبان في 3 أشهر

المخابـــرات  فـــي  مســـؤول  رجـــح 
أن  رويتـــرز  لوكالـــة  األميركيـــة 
طالبان ســـتعزل العاصمة األفغانية 
كابل خالل شـــهر والســـيطرة عليها 

في 3 أشهر.
وفي األثناء، ذكر مســـؤول أفغاني 
وتقارير إعالمية محلية أن الرئيس 
األفغاني أشرف غني أطاح برئيس 
أركان الجيش، وسط تقدم لطالبان 

في أنحاء البالد.
وقال مســـؤول بـــوزارة الدفاع: إن 
الجنـــرال هبـــة هللا علـــي زاي حـــل 
محـــل الجنرال والي أحمد زاي في 

رئاسة أركان الجيش األفغاني. 
وتحـــدث المســـؤول شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته ألن التغييرات 

لم تعلن على المأل بعد.
وكانـــت وســـائل إعـــالم محلية قد 
قـــرار  واســـع  نطـــاق  علـــى  أوردت 
غنـــي. وعلـــى مـــدار أيـــام، لـــم يرد 
مســـؤولو الحكومـــة األفغانية على 

طلبات متكررة للتعقيب.
الرئيـــس  زار  طالبـــان  تقـــدم  ومـــع 
األفغانـــي، مدينة مزار شـــريف في 
شـــمال البالد لتقديم الدعم لقواته، 
وطالـــب بمنـــع حركـــة طالبـــان مـــن 

السيطرة عليها.
وتفقـــد غنـــي الوضع األمنـــي العام 
ومـــن  الشـــمالية،  المنطقـــة  فـــي 
المرتقـــب أن يجـــري محادثات مع 
الرجـــل القـــوي فـــي مـــزار شـــريف 
عطـــا محمد نور بشـــأن الدفاع عن 

المدينة.
وكالـــة  أفـــاد  أفغانـــي  نائـــب  وكان 
“فرانـــس برس” أمـــس األربعاء، أن 
حركة طالبان استولت على مدينة 
فايزابـــاد فـــي شـــمال أفغانســـتان، 
وهي تاســـع عاصمة والية يســـيطر 
عليهـــا المتمـــردون المتطرفون في 

أقل من أسبوع.
تحقـــق  التـــي  طالبـــان  وباتـــت 

تقّدمـــا بوتيرة متســـارعة منذ بدء 
انسحاب القوات األجنبية، تسيطر 
علـــى عواصـــم 9 واليـــات من أصل 
 7 بينهـــا  أفغانســـتان،  تضّمهـــا   34
مـــن عواصـــم الواليات التســـع في 

الشمال.
طالبـــان  أن  أفغانـــي  نائـــب  وأكـــد 
اســـتولت علـــى فايزابـــاد عاصمـــة 
شـــمال  فـــي  بداخشـــان  واليـــة 
أفغانســـتان لتكون عاصمة الوالية 
التاســـعة التـــي تســـيطر عليها بعد 
اعالنها دخول عاصمة والية بغالن 

شمالي البالد.
وحثـــت األمـــم المتحـــدة الحركـــة 
علـــى وقـــف هجومهـــا علـــى المدن 
األفغانيـــة مشـــيرة إلى أنهـــا تتلقى 
تقاريـــر عـــن وقـــوع جرائـــم حـــرب 

محتملة.
ويأتـــي تقـــدم طالبـــان فـــي الوقت 
الـــذي أعلنت فيـــه وزارة الخارجية 
العنـــف  مســـتويات  أن  األميركيـــة 

في أفغانســـتان مرتفعة بشكل غير 
مقبـــول وال تتماشـــى مـــع اتفاقيـــة 
الســـالم التي عقدتها واشـــنطن مع 

الحركة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
األميركية، نيد برايس أثناء مؤتمر 
صحافـــي لـــه “بالطبـــع ال يبـــدو أن 
مـــع  تتماشـــى  العنـــف  مســـتويات 
مـــا تعهـــدت بـــه “طالبان” فـــي تلك 
االتفاقية”، في إشـــارة إلى اتفاقية 
أفغانســـتان  فـــي  الســـالم  إحـــالل 

المبرمة في 2020.
من جهتـــه، أكد الرئيـــس األميركي 
جـــو بايـــدن أنـــه “ليس نادمـــا” على 
قـــراره ســـحب القـــوات األميركيـــة 
مـــن أفغانســـتان والذي مـــن المقرر 
إنجـــازه نهايـــة هـــذا الشـــهر، داعيـــا 
“بعزيمـــة  التحلـــي  إلـــى  األفغـــان 

القتال”.
وقـــال فـــي حـــوار مـــع الصحافيين 
فـــي البيـــت األبيـــض “لســـت نادما 

على قراري”.
آخـــر  تنســـحب  أن  المقـــرر  ومـــن 
القـــوات األميركية من أفغانســـتان 
في 31 أغسطس لتضع حدا لحرب 
خاضتها الواليـــات المتحدة طوال 

عشرين عاما.
ومنذ أعلـــن الرئيس الديموقراطي 
هذا الموعد قبل نحو شهر، يواصل 
علـــى  ســـيطرتهم  مقاتلـــو طالبـــان 

مزيد من المناطق األفغانية.
وأضاف بايدن أن على األفغان “أن 
يتحلوا بعزيمة القتال” و”عليهم أن 
يقاتلوا من أجل أنفســـهم، من أجل 
أمتهم”. وتابـــع “لقد أنفقنا أكثر من 
ألف مليار دوالر في عشـــرين عاما، 
قمنا بتدريب وتجهيز )...( أكثر من 

300 ألف جندي أفغاني”.
األميركييـــن  أن  بايـــدن  وأكـــد 
“ســـيفون بوعدهـــم” لجهة مواصلة 
علـــى  األفغانـــي  الجيـــش  دعـــم 

المستوى اللوجستي والمالي.

كابول ـ وكاالت

تساقط المدن األفغانية يثير مخاوف من عودة حكم طالبان

كربالء ـ وكاالت

بعـــد اغتيـــال مدير بلديـــة كربالء عبير ســـليم الخفاجـــي الثالثـــاء، زار رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفى الكاظمـــي، أمس األربعـــاء عائلته مقدمـــا تعازيه، 
والـــذي قتل علـــى يد أحد المتجاوزيـــن، أثناء أداء واجبه في االشـــراف على 

إزالة التجاوزات والمخالفات في الشوارع العامة للمحافظة.
وقـــدم الكاظمـــي التعزية لعائلته، مؤكدا أن القاتل ســـينال جزاءه العادل، بعد 
اعتقالـــه من قبل القوات األمنية. وأشـــرف الكاظمي، بنفســـه على حملة إزالة 
التجاوزات في مدينة كربالء، حيث زار صباح األربعاء، موقع حادث اغتيال 

مدير بلدية كربالء المهندس عبير الخفاجي، على يد أحد المتجاوزين.
ووجه بتســـمية الشـــارع الـــذي وقعت فيـــه الحادثة باســـم الشـــهيد المهندس 
عبير الخفاجي، مشددا على أن مشروع الخفاجي سيستمر في بسط النظام، 

والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات.
وجـــاءت القـــوات األمنيـــة بالمجـــرم القاتـــل إلـــى مكان الحـــادث، أثنـــاء زيارة 
الكاظمـــي لمـــكان وقـــوع الجريمـــة، الـــذي أكـــد على ضـــرورة أن أخـــذ القضاء 
دوره فـــي القصاص من القاتل، ليكـــون عبرة لآلخرين، ولكل من يتجاوز على 

الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.

الكاظمي وجًها لوجه مع قاتل مدير بلدية كربالء

دبي - العربية.نت

النهضـــة  حركـــة  زعيـــم  تراجـــع 
التونسية راشد الغنوشي عن موقفه 
من الرئيس قيس سعيد، معلًنا دعم 

الحركة للرئيس التونسي.
إعالميـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس  “ســـندعم 
ونعمـــل علـــى إنجاحـــه بمـــا يقتضي 
ذلـــك مـــن اســـتعداد للتضحيات من 
أجـــل الحفاظ علـــى اســـتقرار البالد 

واستمرار الديمقراطية”.
وأضـــاف “ننتظـــر خارطـــة الطريـــق 
للرئيـــس وال حـــل إال بحـــوار تحـــت 

إشرافه”.
وتابع “تلقينا رســـالة شـــعبنا وحركة 
المراجعـــة  علـــى  منفتحـــة  النهضـــة 

الجذريـــة لسياســـاتها”. كذلك 
توقع أن يتفاعل البرلمان 

الحكومة  مع  “إيجابًيا” 
ســـيقترحها  التـــي 

الرئيس.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد 
هاجمت رئيس الدولة قيس ســـعّيد، 
وطلبت منـــه التراجع عـــن القرارات 
التـــي اتخذهـــا والتـــي زعمـــت بأنها 
“غير دســـتورية وتمثـــل انقالبا على 

الدستور”.
كمـــا أنـــه منذ إعـــالن الرئيـــس قيس 
ســـعّيد عن قرارات تجميـــد البرلمان 
الحصانـــة  مـــن  أعضائـــه  وتجريـــد 
حركـــة  تعيـــش  الحكومـــة،  وإقالـــة 
النهضة أزمة داخلية غير مســـبوقة، 
وذلك بســـبب التباين فـــي المواقف 
بيـــن من يدعو إلى القبـــول بقرارات 
ســـعيد والتعامل معهـــا ومن يطالب 
انقالبـــا، وذلـــك علـــى  باعتبارهـــا 
وقـــع انشـــقاق داخـــل الحركـــة 
نفسها قد يقود إلى تفككها، 

بحسب مراقبين.

الغنوشي يتراجع ويعلن دعم حركة النهضة لقيس سعيد

الرباط - وكاالت

يائيـــر  إســـرائيل  خارجيـــة  وزيـــر  وصـــل 
لبيـــد أمـــس األربعاء إلى الربـــاط في أول 
زيـــارة رســـمية لمســـؤول إســـرائيلي كبير 
إلـــى المغرب منذ تطبيـــع عالقات البلدين 
أواخـــر العـــام الماضـــي، وفـــق مـــا أعلنت 

الخارجية اإلسرائيلية على تويتر.
نظيـــره  لبيـــد  يلتقـــي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المغربـــي ناصـــر بوريطة، علـــى أن يفتتح 
رســـميا تمثيلية دبلوماســـية لبالده اليوم 

الخميس بالرباط.
جـــاء ذلك في إطار اتفـــاق ثالثي تعترف 
بموجبـــه الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
بســـيادة المغـــرب على الصحـــراء الغربية 

المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو.
وقـــال لبيد فـــي تغريدة علـــى توتير بعيد 
وصـــول الطائـــرة التـــي أقلتـــه إلـــى مطار 
الرباط ســـال “أنا فخور بتمثيل بالدي في 

هذه الزيارة التاريخية”.

ويضـــم الوفـــد المرافـــق لـــه كال مـــن وزير 
الرفـــاه االجتماعي مئيـــر كوهين، ورئيس 
لجنـــة الخارجية واألمن البرلمانية رام بن 
بـــراك، وفق ما قالت اإلذاعة االســـرائيلية 

“كان” بالعربية.
ويشـــمل برنامـــج الزيـــارة أيضـــا لقـــاء مع 
وزيـــرة الســـياحة المغربيـــة ناديـــة فتـــاح 

العلوي، وفق مصدر دبلوماسي مغربي.
كما يرتقـــب التوقيع على ثـــالث اتفاقات 

عـــن  بعـــد  يعلـــن  لـــم  الثنائـــي  للتعـــاون 
مضمونها، وفق المصدر.

الوفـــد  يـــزور  أن  أيضـــا  المتوقـــع  ومـــن 
اإلســـرائيلي كنيـــس بيـــت إيـــل فـــي الدار 

البيضاء.
ويضـــم المغرب أكبـــر جاليـــة يهودية في 
آالف  ثالثـــة  نحـــو  تعـــد  إفريقيـــا  شـــمال 
ألـــف   700 نحـــو  يعيـــش  فيمـــا  شـــخص، 

يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

يائير لبيد سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة 

يفتتح رسميا تمثيلية دبلوماسية لبالده اليوم في الرباط
أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيل إلى المغرب

الخرطوم -وكاالت

تســـليم  أمـــس،  الســـودان،  أعلـــن 
المطلوبيـــن فـــي ملـــف دارفـــور إلـــى 
وهـــم  الدوليـــة،  الجنائيـــة  المحكمـــة 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، ووزير 
الدفـــاع الســـابق عبـــد الرحيـــم محمد 
حسين، ووالي شمال كردفان السابق 

أحمد هارون.
وبحث مدعـــي الجنائيـــة الدولية مع 
مســـؤولين سودانيين تســـريع تسليم 
دارفور.وتتهـــم  بملـــف  المطلوبيـــن 
جرائـــم  بارتـــكاب  هـــؤالء  المحكمـــة 
حـــرب وإبادة وجرائم ضد اإلنســـانية 
فـــي دارفـــور، وهو مـــا ينفـــي صحته 

المتهمون.
مـــن جانبها، قالـــت وزيـــرة الخارجية 
الســـودانية، مريـــم الصـــادق المهدي، 
فـــي لقاء ســـابق أمـــس، مـــع المدعي 
الدوليـــة،  الجنائيـــة  للمحكمـــة  العـــام 

كريـــم خـــان بالخرطـــوم، إن مجلـــس 
المطلوبيـــن  تســـليم  قـــرر  الـــوزراء 
للجنائية الدوليـــة، وفق وكالة األنباء 

السودانية “سونا”
كما أكدت لمدعـــي الجنائية، التعاون 
لتحقيـــق  الجنائيـــة  المحكمـــة  مـــع 
العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة 
عن اســـتعداد وزارة الخارجية للعمل 
لبنـــود  علـــى تســـهيل مهامهـــا، وفقـــا 

مذكـــرة التفاهـــم لتحقيـــق األهـــداف 
المشتركة.

أتـــى ذلـــك، بعدما حـــث كبيـــر مدعي 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، أمـــس 
األول الثالثاء، الســـلطات الســـودانية 
على اتخاذ “خطوات عملية” لتحقيق 
دارفـــور،  صـــراع  لضحايـــا  العدالـــة 
ومحاســـبة المســـؤولين عـــن ارتكاب 

فظائع في المنطقة.

عمر البشير)أرشيفية(

ضمن المطلوبين في ملف دارفور مع عدد من كبار المســؤولين السابقين
السودان يسلم البشير للجنائية الدولية

أبوظبي ـ وكاالت

مـــع مـــا تنعم بـــه من خبرات سياســـية 
متنوعة دفعتهـــا لالنتقال من عضوية 
مجلس بلدية في شمال نيويورك إلى 
مبنـــى الكابيتول هيل في واشـــنطن.. 
ســـتصبح كاثـــي هوكـــول قريبـــا أول 

امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك.
نيويـــورك،  حاكـــم  نائبـــة  وبصفتهـــا 
تسلســـل  فـــي  الثانـــي  الموقـــع  وهـــو 
القيـــادة علـــى مســـتوى الواليـــة، فإنها 
غضـــون  فـــي  المنصـــب  ستتســـلم 
أســـبوعين مـــن الحاكـــم آنـــدرو كومـــو 
اســـتقال  الـــذي  الديمقراطـــي  زميلهـــا 
يـــوم الثالثاء بســـبب فضيحة تحرش 
جنسي. وكتبت هوكول )62 عاما( على 
تويتـــر “أتفـــق مع قـــرار الحاكـــم كومو 

التنحـــي. هذا هو الفعل الصائب 
الـــذي يصـــب فـــي مصلحة 

نيويـــورك”.  ســـكان 
ألنـــي  “نظـــرا  وأضافـــت 

المســـتويات  جميـــع  علـــى  خدمـــت 
الحكوميـــة وألنـــي المرشـــحة التاليـــة 
علـــى  فإننـــي  القيـــادة،  تسلســـل  فـــي 
استعداد لتولي منصب الحاكم السابع 
والخمســـين لوالية نيويـــورك”. وظلت 
هوكـــول علـــى مـــدى 14 عامـــا عضـــوا 
فـــي مجلـــس بلديـــة هامبـــورج، وهي 
بلـــدة يبلـــغ عـــدد ســـكانها حوالـــي 55 
ألفـــا وتقع بالقرب من مســـقط رأســـها 
في بافالـــو التي تقطعها الســـيارة في 
أكثـــر مـــن ســـت ســـاعات مـــن مدينـــة 
نيويورك. وقالت جوان كيســـنر، وهي 
ديمقراطيـــة عملت إلى جانب هوكول 
فـــي مجلـــس المدينـــة في الفتـــرة من 
1997 حتى 2007 “نشأت في مدينة 
هامبـــورج، ونحن في غاية الفخر 
أول  أصبحـــت  أن  بعـــد  اآلن 
امرأة تشـــغل منصب حاكم 

والية نيويورك”.

كاثي هوكول.. أول امرأة تشغل منصب حاكم نيويورك
دبي - العربية.نت

قدم الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي، 
حكومتـــه  تشـــكيلة  األربعـــاء،  أمـــس 
المقترحـــة إلـــى البرلمان، وفـــق ما نقله 

تلفزيون “بي تي في”.
علـــى  تغريـــدة  فـــي  التلفزيـــون  وقـــال 
تويتـــر، إن رئيســـي رشـــح أميـــر عبـــد 
اللهيـــان وزيـــرا للخارجية، مشـــيرا إلى 
أن تشـــكيلة حكومـــة إيـــران المقترحة 
تتضمـــن ترشـــيح جـــواد أوجـــي وزيرا 

للنفط.
هـــذا وال تصبح هذه القائمـــة نهائية إال 

بعد مصادقة البرلمان عليها.
وكان الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي 
باشـــر أول تعييناته بعـــد توليه منصبه 
رســـميا، األحد، بتســـمية نائـــب أول له، 

وفـــق مـــا أفـــادت الرئاســـة، هـــو 
محمد مخبر المدرج اســـمه 

العقوبـــات  الئحـــة  علـــى 
األميركية.

وأعلن رئيسي أيضا تعيين غالم حسين 
إســـماعيلي، المتحـــدث باســـم الســـلطة 
القضائيـــة خالل توليه رئاســـتها، مديرا 
لمكتـــب الرئيـــس، علما أن اســـمه مدرج 
علـــى الئحـــة العقوبـــات األوروبية على 

خلفية “انتهاكات لحقوق اإلنسان”.
وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس 
الســـلطة القضائيـــة، وواجـــه انتقادات 
من الغرب علـــى خلفية قضايا مرتبطة 
بحقوق اإلنسان، وهو مدرج أيضا على 
الئحة العقوبـــات األميركيـــة منذ العام 
االنتخابـــات  رئيســـي  وخـــاض   .2019
الرئاســـية في غياب أي منافس جدي، 
تعزيـــزا  رئاســـته  تشـــهد  أن  ويتوقـــع 
لهيمنـــة التيـــار المحافـــظ علـــى هيئات 
الحكم في الجمهورية اإلســـالمية، 
العريـــض  الفـــوز  بعـــد  الســـيما 
االنتخابـــات  فـــي  المحقـــق 

التشريعية 2020.

رئيسي يرشح أمير عبد اللهيان لـ “الخارجية”

مصر تواصل فتح معبر 
رفح من الجانبين

واصلت السلطات المصرية، أمس األربعاء، 
فتح معبر رفح البري من الجانبين. وأكدت 
المعبر  تــشــغــيــل  عـــن  الــمــســؤولــة  الــمــصــادر 
العالقين  لعبور  المعبر  فتح  استمرار  على 
عالوة  الجانبين،  من  اإلنسانية  والــحــاالت 
ومعدات  ومـــواد  المساعدات  إدخـــال  على 
إلــى قطاع غــزة، واستمرار  إعــادة اإلعــمــار 
وجود األطقم اإلدارية والفنية للتيسير على 
االستعدادات  أن  إلى  ولفت  الفلسطينيين. 
قائمة الستقبال الحاالت اإلنسانية وإدخال 
أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

دبي - العربية.نت
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أزمة هروب الخادمات
البعـــض يرى أّن الخادمات طيبات ومســـحوقات ومقهـــورات، لكن هناك من هن 
على النقيض تماما، حيث يمارسن العنف بأبشع صوره، خصوصا تجاه األطفال 

األبرياء لسبب أو بدونه... ترى أّية وجهة نظر األقرب إلى الحقيقة؟
الموضوعية تقتضي القول إّن هذه الفئة بشـــر، ال مالئكة وال شـــياطين، وحكاية 
الخادمـــات طويلـــة جدا، وبدايتها كانت منذ ســـنوات بعيـــدة وال تزال متواصلة 
الحلقات حتى اليوم، والشـــكاوى متعددة الجوانب وال تقف عند حد.. هناك من 
يرهقهن بواجبات هي خارج المهمة التي من أجلها تم جلبهّن كغسيل السيارات 
مثـــال، وهنـــاك مـــن يلقـــي عليهـــّن مســـؤوليات حتـــى وقـــت متأخـــر، وغيرها من 

المهمات التي تنوء بحملها الجبال.
غير أّن الذي تأكد عبر العشـــرات من مقاطع الفيديو أّن ممارســـات تعذيب بالغة 
القســـوة أقدمـــت عليهـــا بعضهـــن تجاه أطفـــال ال يزالـــون في الســـنة األولى من 
أعمارهم بســـادية ال مثيل لها، والبعض بّرر القســـوة بأنها رد فعل طبيعي إزاء ما 
يتعرضـــن له من عنـــف من ربات البيوت، وهو ما يدفـــع بالخدم إلى االنتقام من 

الفئة التي ال حول لها وال قوة. 
إّن الهاجـــس األكبـــر الـــذي يقض مضاجع أرباب األســـر اليـــوم ويجعلهم في قلق 
دائـــم هو الخشـــية مـــن هـــروب الخادمة، إنـــه الحديـــث الطاغي علـــى كل أفراد 
المجتمـــع برمتـــه طوال ســـنوات، والمحزن أن ال أمل يعيد لهـــم طمأنينتهم، قبل 
أيـــام اســـتمعت ألحدهم يـــروي بحرقة كيف أّن الخادمة اســـتطاعت أن تتســـلل 
وتغـــادر المنـــزل، ولـــم تتوقف المشـــكلة عنـــد الهروب فحســـب ألمكـــن تعويضه 
رغـــم فداحتـــه، لكّنها قبيـــل تركها المنزل أخذت جواز الســـفر وشـــهادة التطعيم 
ضـــد كورونا إضافة لشـــهادة التأميـــن والتوقيع على اســـتالمها مرتباتها وجميع 
مالبســـها، ناهيك عن ســـرقة مبلغ 1800 دينار. السؤال هنا على من نلقي الالئمة 
إزاء استفحال ظاهرة هروب الخادمات؟ أغلبية اآلراء تتفق على أّن اإلجراءات 
المتبعة تجاه الهاربات متساهلة جدا، األمر الذي يدفعهن للهروب ومن هنا تأتي 
المناشـــدة ألصحاب الشأن بإجراءت أكثر صرامة للقضاء على الظاهرة أو الحد 
منهـــا. وال يغيـــب عن الذهن أّن العامل اآلخـــر وراء هروبهن يكمن في العصابات 
اإلجرامية التي تعمل على إغرائهّن بأجور خيالية، لكن المؤســـف أن ما يجدونه 

ليس سوى شرك ومواقع مشبوهة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

خطر اإلشعاعات النووية اإليرانية على دول الخليج
لقـــد تجـــاوزت انتهـــاكات النظـــام اإليرانـــي اإلرهابـــي كل حـــد يمكـــن أن 
يتصوره اإلنســـان في العصر الحديث، ودائما هذا النظام المجرم يخفي 
أمورا مبيتة يســـعى من ورائها إلى أهداف اســـتراتيجية تخدم أجندته 
الطائفية، ويأتي المفاعل النووي في “بوشـــهر” المطل على دول الخليج 
العربـــي كأحـــد أهم األمـــور المبيتة لهذا النظـــام الذي يتذرع باســـتغالل 
الطاقـــة النووية إلنتاج الكهرباء، فـــي حين أن إيران دولة غنية بمصادر 
الطاقـــة المتجـــددة، ومؤخرا اطلعت على المخاطر األساســـية المحتملة 
للمفاعـــالت النوويـــة اإليرانية علـــى دول الخليج في مجلة “الدراســـات 
االســـتراتيجية” للدكتـــور وهيـــب الناصـــر، والتـــي ربمـــا ال يعـــرف عنهـــا 

المواطن الخليجي العادي أي شيء.
وأولهـــا “إذا حـــدث خطـــأ فنـــي أو إهمال في التشـــغيل والصيانـــة، وهذا 
غير مســـتبعد لنقص الخبرة عند اإليرانيين، ســـتنتج عنه “بالوي مهلكة” 
كانفجار المفاعل بســـبب تحرر غاز الهيدروجين ومن ثم اشتعال حريق 
مـــع انطالق مواد مشـــعة عالية ستنتشـــر فـــي الهواء وســـتجلبها الرياح 
وســـيهبط بعضهـــا علـــى أرض الخليـــج، كمـــا أن بعـــض النويات المشـــعة 

ســـتطلق كقذيفـــة بفعـــل االنفجار لتغطي مســـاحات شاســـعة مـــن الكرة 
األرضية”.

ومن المخاطر أيضا “ســـيتم ترحيل مواطني الخليج من أراضيهم، فقد 
تـــم ترحيـــل 90 ألفـــا من منطقـــة “شـــيرنوبل” إلى مناطق تزيـــد عن 100 
كـــم، وهـــي ليســـت آمنـــة تمامـــا، إذ إن األفضـــل أن نكون على بعـــد أكثر 
مـــن 500 كم، فأين ســـيذهب أهل الخليـــج، علما أنه ال يمكن اســـتخدام 
األرض الملوثة إشـــعاعيا إال بعد مضي 50 إلى 100 ســـنة، فأين سنبقى؟ 
ومن سيســـتضيفنا، ومتى ســـنزرع أراضينا ونحلي ميـــاه بحرنا. ناهيك 
عن التأثيرات الطبيعية، والتأثيـــرات الكيميائية، والبيولوجية، ودخول 
أمـــراض غريبة ناتجـــة عن تلوث األجســـام باإلشـــعاعات النووية، وهذا 
يجعلنـــا ال نعـــود إلـــى أرضنا إال بعد 50 إلى 100 ســـنة عنـــد حدوث خلل 

في مفاعالت بوشهر”.
النظام اإليراني يعي كل تلك المخاطر التي تهدد الحياة بأكملها في دول  «

الخليج، ورغم ذلك مازال مستمرا في برنامجه النووي دون أية شفافية رغم 
االتفاقيات ومطالب األسرة الدولية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اســـتقبلت مملكـــة البحريـــن واألمـــة العربية واإلســـالمية العـــام الهجـــري 1443 الذي 
يبدأ بشـــهر محرم، وفي هذا الشـــهر يحتفل المســـلمون بذكرى عاشـــوراء التي يجلها 
المســـلمون فـــي جميع أنحـــاء العالم، وهي ذكرى استشـــهاد اإلمام الحســـين بن علي 
بـــن أبـــي طالب “عليهما الســـالم”، ويتم اســـتعراض أحـــداث هذه الذكرى فـــي المآتم 

الحسينية بما جرى في كربالء وآثارها على المسلمين والمجتمع اإلنساني.
إن ألحـــداث كربـــالء مضاميـــن مجتمعيـــة وإنســـانية ودينيـــة تتطلـــب خطاًبـــا دينًيا 
وإنســـانيا موجهـــا لـــكل أفـــراد المجتمـــع مـــن المســـلمين وغيرهـــم، خطاًبـــا ُيعالج كل 
المشـــاكل االجتماعية واالقتصادية واإلنســـانية التي يعيشـــها أفراد المجتمع والتي 
تتطلـــب الكثيـــر مـــن الحلـــول التي تعالـــج هذه المشـــاكل، وتؤطـــر لمجتمع إنســـاني 

متكافل وديني، متماسك في ظل أجواء التعايش اإلنساني والتآخي المجتمعي.
ــــ دون مغاالة أو  إن االلتـــزام بالخطـــاب الدينـــي الملتـــزم مجتمعًيـــا وإنســـانًيا ودينًياـ 
تطرف ــ ُيســـاهم كثيًرا في تحقيق أهداف االحتفال بهذه الذكرى الســـنوية المجيدة 
بـــكل ُيســـر وســـالم، وهو التـــزام يتطلب نهجا وســـطيا وروحـــا معتدلـــة يتجلى فيها 
التســـامح والتعاضد واألخوة والتحلي بالوطنية واإلخالص للوطن ولمعاني الذكرى 

التـــي نســـتلهم منها نقـــاء العقول من رواســـب الطائفية وتأثيرات الُعنـــف التي تبثها 
األجنـــدات األجنبية ذات المطامع، والتي تعمـــل ضدنا وضد مجتمعنا. البد أن يكون 
خطاب عاشوراء مناسبا لذكراها السنوية المستمرة، ليعمل على تنقية أفكارنا ويدعم 
العدل وينبذ الُعنف وينشـــر قيم التعايش وأســـس التســـامح في مجتمـــع الفكر النير 
الواعـــي المواكب للنهضة اإلنســـانية، ُيهـــذب القلوب وينير العقـــول يرفض التعصب 
والتطـــرف ويحافـــظ على اللحمة الوطنية والعيش مًعا كإخوة في اإلنســـانية، وهذا 
التوجه يتناغم مع مبادئ حقوق اإلنسان ومواثيقها وعهودها التي تلزم احترام حق 
اإلنســـان في حياة عزيزة كريمة، كما أن هذه المضامين تتوافق مع مضمون الســـالم 
ومبـــادئ اإلســـالم، وهي دعوة ليســـت جديدة بل متجددة مع تجـــدد االحتفاء بهذه 

الذكرى السنوية المتجددة دائًما.
ليكن خطابنا اإلعالمي إنساني التوجه ومصدر هدى ونور وسالم، ولنكن يًدا  «

واحدة متحدة ضد كل من يعمل ضد بالدنا وأهلنا ومجتمعنا، وليكن مقصدنا 
دائما الوحدة الوطنية والدينية واإلنسانية، فلنجعل خطابنا الديني يوحدنا 

ويجمعنا لنعيش مًعا في أمن وسالم واستقرار مستدام.

عبدعلي الغسرة

الخطاب الديني في عاشوراء

يحتفل العالم في الثاني عشـــر من شـــهر أغســـطس من كل عام بيوم الشباب 
الدولـــي، حيـــث اعتمـــدت األمـــم المتحـــدة هـــذا اليـــوم لالحتفـــاء بالشـــباب 
وإنجازاتهـــم التنموية التي ســـاهمت بشـــكل كبير في االرتقاء وإعالء شـــأن 

دولهم في العالم بأسره.
فـــي مملكـــة البحرين حيث يشـــكل الشـــباب نســـبة كبيـــرة من عدد الســـكان، 
ويوصـــف المجتمـــع البحريني بالفتـــي نظرًا لتفـــوق هذه الفئـــة العمرية على 
باقـــي شـــرائح المجتمع، يضطلع الشـــباب بـــدور ريادي متميز، حيث ســـجلت 
هذه الفئة تواجدها وتميزها في جميع المجاالت من خالل وضع بصمة بارزة 
عكست المســـتوى األكاديمي واإلبداعي العالي الذي يمتلكونه، ما ساهم في 
وصولهم وتبوئهم مراكز قيادية في العديد من المؤسسات بعد أن حازوا ثقة 
القيادات لما يمتلكونه من نظرة متجددة وأفكار مبتكرة أســـهمت في الدفع 

بعجلة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
ما بلغه الشـــاب البحريني اليوم من ســـمعة طيبة نظير ثقافته وما قدمه من 
اجتهـــاد وعمل لم يكـــن ليتحقق لوال الدعم الملكي الســـامي من لدن صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد، حيـــث كان جاللته 
الداعم األول للشـــباب البحريني في مختلـــف المحافل، ذلك ما يعكس الثقة 

الكبيـــرة واإليمـــان المتأصـــل لـــدى جاللتـــه بالشـــباب، حيـــث حـــرص جاللته 
علـــى عكس هـــذه الثقة في العديد من المناســـبات والفعاليـــات التي أكد من 
خاللهـــا تقديـــره ودعمه الكبير للشـــباب كونهم عماد المســـتقبل الذي ســـيبني 
بســـاعده تاريـــخ المملكة الحديث، كمـــا أن توجيهات صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء تعكس 
رؤية ســـموه فـــي تعزيز المراكـــز المتقدمة بالكوادر الشـــابة، مـــا ينم عن فكر 
حضـــاري متطور يقارع الدول المتقدمة التي تســـعى لتعزيز مواقع الشـــباب 

في المنظومة التنفيذية.
كما أننا في مملكة البحرين نفخر كشباب بأن شابا كسمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب يحمل على 
عاتقه هموم الشباب واحتياجاتهم، هو القريب المستمع والمهتم بجل قضايا 

واهتمامات الشباب، والذي دائما ما يسعى لما فيه خير وصالح الشباب. 
نعم نمتلك في البحرين أفضلية على باقي شعوب العالم، فنحن نمتلك قادة  «

مؤمنين بطاقات الشباب وما يمكن للشباب تحقيقه، ما يضع على عاتقنا 
مسؤولية تجاه هذا الوطن وقيادته، نسأل الله أن يوفقنا في تحقيقها وفي رفع 

شأن مملكتنا عاليًا.

بدور عدنان

في يوم الشباب الدولي

bedoor.articles
@gmail.com

ار )1( ارتفاع معدل التضخم واللعب بالَنّ
يخوض اإليرانيون أخطر معاركهم ضد سلطة والية الفقيه الرجعية التي تهلك 
الحرث والنســـل، وهو نظاٌم ناهب وفاســـد أسفرت سلطته القمعية بعد 42 عاًما 
إيجاد مجتمع يعيش أكثر من 60 مليون فرد فيه تحت خط الفقر، وعن تضخم 
ال نهاية له، وازدادت البطالة في هذا النظام الفاشـــي لدرجة أنها أصحبت أزمة 
خطيرة، وتراجع النمو االقتصادي واإلنتاج إلى ما دون الصفر. والجدير بالذكر 
أن خلو موائد ســـفرة المواطنين من الطعام وتفشـــي وباء كورونا وعدم توفير 
اللقاحـــات، والتكلفـــة المرتفعـــة للعـــالج من هـــذا الوباء ووفاة األحبـــة ليس كل 
شيء، حيث إن الوضع أصبح حرًجا لدرجة أن جميع الخبراء في نظام الماللي 
المرعوبين من التداعيات االجتماعية لهذا الوضع )أي من االنتفاضة الشـــعبية( 

يوجهون التحذيرات بشكل متواصل لقادة نظام الماللي.
ويشـــكل مـــا يقـــرب مـــن 48 مليـــون مواطن مـــن الطبقـــة العاملـــة والمتقاعدين 
فـــي إيـــران وعائالتهم هؤالء المســـَتَغلين، ويعيـــش ما يقرب مـــن 60 في المئة 
مـــن اإليرانييـــن تحـــت أي خط فقر بما يبعد عـــن المعايير الدوليـــة كيلومترات، 
والجديـــر بالذكـــر أن االرتفـــاع المســـتمر فـــي معـــدل التضخـــم والغـــالء والنمو 
المتســـارع للســـيولة أفرغ موائد ســـفرة المواطنيـــن، وبينما يبلغ خـــط الفقر 10 
مالييـــن تومـــان، نجـــد أن أجور َمن لديهم عمل تبلغ ربع خـــط الفقر على أقصى 

حد.
يقـــول ســـيدعلي مـــددزاده، وهـــو أحـــد كبار المســـؤولين فـــي هيئـــة التخطيط 
والموازنة والذي يعمل مستشـــاًرا للمســـاعد االقتصادي في هـــذه الهيئة اعتباًرا 
مـــن عـــام 2018؛ بشـــأن أزمة التضخم الجامـــح: “إن االقتصـــاد اإليراني معرض 
فـــي عـــام 2021 لخطـــر زيـــادة الســـيولة النقدية وارتفـــاع التضخم بشـــكل غير 
مسبوق.. وأهم قضية حالية في االقتصاد، هي التضخم.. والوضع االقتصادي 
في البالد يشبه بصفة عامة العقوبات والركود التضخمي في عام 2013، أي مع 
بداية ممارســـة هذه الحكومة عملها، والوضع من حيث المؤشـــرات االقتصادية 

واالجتماعية أسوأ وأكثر خطورة بمراحل.
كما اعترف بأنه تم ارتكاب ما ال يقل عن 4 أخطاء استراتيجية في السنوات  «

األخيرة أسفرت عن إلحاق الضرر باقتصاد البالد تماًما، وأدى اإلبقاء 
على انخفاض سعر الصرف و)السعر العالمي للدوالر 4200 تومان(، 

والمضاربات الضارة، وسحب رؤوس األموال من البالد وعجز الموازنة إلى 
ه كل منها ضربات خطيرة لالقتصاد، وتجسدت نتيجتها  نمو السيولة، ووجَّ

المريرة في التضخم المتسارع. “مجاهدين”.

نظام مير محمدي



تقـــرر أن يخـــوض منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم مباراتين وديتين 
هاييتـــي  نظيـــره  أمـــام  دوليتيـــن 
ســـبتمبر  و7   1 يومـــي  واألردن 
المقبـــل. وتأتـــي المباراتـــان ضمـــن 
للمنتخـــب  العـــام  البرنامـــج  إطـــار 
بقيـــادة المـــدرب البرتغالـــي هيليـــو 
لالســـتحقاقات  تحضيـــًرا  ســـوزا؛ 

المقبلة. 
ويقـــام اللقـــاءان ضمن فتـــرة األيام 
الدولية بشـــهر ســـبتمبر. وسيدشـــن 
منتخبنـــا الوطنـــي مبارياتـــه الودية 
في ســـبتمبر بلقاء منتخب هاييتي 
مطلع سبتمبر، على أن يالقي األردن 
يـــوم 7 ســـبتمبر. وبيـــن المباراتيـــن 

ستقام مباراة بين هاييتي واألردن 
يوم 4 سبتمبر. وتشكل المواجهتان 
الوديتـــان الدوليتـــان فرصـــة إعداد 
مناسبة للمدرب سوزا نحو تحضير 
كأس  فـــي  للمشـــاركة  المنتخـــب 
العـــرب- الفيفـــا المقـــرر إقامتـــه في 

قطر أواخر نوفمبر المقبل. وسيبدأ 
للمباراتيـــن  تجمعـــه  المنتخـــب 
الوديتين يوم 27 أغسطس الجاري 
بعـــد ختـــام الجولـــة األولـــى لدوري 
ناصر بن حمد الممتاز 2021-2022.

منتخبنا الوطني

في يومي 1 و7 سبتمبر المقبل ضمن الفترة الدولية
“األحمر” يستضيف هاييتي واألردن ودًيا

تعـــادل نادي الرفاع الشـــرقي مع 
نـــادي الوصـــل اإلماراتـــي بهـــدف 
التـــي  المبـــاراة  فـــي  للجانبيـــن، 
أقيمت بيـــن الطرفيـــن، الثالثاء، 
اإلماراتيـــة-  العاصمـــة  فـــي 
أبوظبـــي، ضمـــن افتتـــاح بطولـــة 
نـــادي الوحدة اإلماراتـــي الودية. 
وســـجل هـــدف الرفـــاع الشـــرقي 
الالعـــب محمـــد الرميحـــي. وفي 
لقـــاء ثـــان ضمـــن ذات البطولـــة، 
نـــادي  أمـــام  الحـــد  نـــادي  خســـر 
الوحـــدة اإلماراتـــي بهدفين دون 
مقابـــل. وســـتختتم البطولة يوم 
 14 الموافـــق  المقبـــل  الســـبت 
أغسطس الجاري بإقامة لقاءين: 
الوحـــدة  مـــع  الشـــرقي  الرفـــاع 

اإلماراتـــي، والحـــد أمـــام الوصل 
اإلماراتي. وتأتي مشاركة الرفاع 
الشـــرقي والحد بنـــاًء على دعوة 

نادي الوحـــدة اإلماراتي للبطولة 
الجديـــد  للموســـم  التحضيريـــة 

.2021-2022

من لقاء الرفاع الشرقي والوصل اإلماراتي من لقاء الحد والوحدة اإلماراتي

الحد يخسر من الوحدة في افتتاح البطولة الودية باإلمارات

الرفاع الشرقي يتعادل مع الوصل بهدف
اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  أقـــام 
ألعضـــاء  خاصـــة  ورشـــة  الســـلة 
لجنـــة اإلحصـــاء باالتحـــاد، ضمن 
البرامـــج المتواصلة التي يحرص 
علـــى إقامتهـــا اتحـــاد الســـلة؛ من 
أجـــل تطوير كوادره والرقي بهم، 
بالتعاون مع االتحاد الدولي لكرة 
الســـلة )الفيبـــا(، وقدمها مســـؤول 
قســـم اإلحصاء وأهليـــة الالعبين 
معـــروف  اآلســـيوي  باالتحـــاد 

مولود.
مـــن جهتـــه، أشـــاد أحمد يوســـف 
باالتحـــاد  العـــام  الســـر  أميـــن 
بنجـــاح  الســـلة  لكـــرة  البحرينـــي 
التنظيمـــي  والمســـتوى  الورشـــة 
إلى جانب المشـــاركة الفاعلة في 
هذه الورشـــة، والتـــي تأتي ضمن 
اهتمامات اتحاد السلة لالستفادة 

منها في تطوير لعبة كرة السلة.

ورشة إحصاء 
السلة
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يخـــوض منتخـــب الناشـــئين لكـــرة 
الســـلة عنـــد 7 من مســـاء الخميس 
12 أغســـطس الجاري مباراة نصف 
أمـــام  الخليجيـــة  البطولـــة  نهائـــي 
نظيـــره القطري، وذلـــك على صالة 
اتحـــاد اللعبة بأم الحصـــم. وتعتبر 
المبـــاراة مهمـــة؛ كـــون الفائـــز فيهـــا 
سيتأهل إلى كأس آسيا. وفي لقاء 
نصف النهائي الثاني يلتقي منتخبا 
 4.30 عنـــد  والكويـــت  الســـعودية 

عصـــًرا، وفيهـــا ســـيتحدد المتأهـــل 
اآلســـيوية.  البطولـــة  إلـــى  األول 
البطولـــة  مـــن  منتخبـــان  ويتأهـــل 
الخليجيـــة إلـــى اآلســـيوية، أي أن 
الخاســـرين اليوم سيفقدان فرصة 
القـــاري.  المحفـــل  فـــي  الحضـــور 
ويقـــود منتخب الناشـــئين المدرب 
وســـبق  ميـــالد،  عقيـــل  الوطنـــي 
لمنتخبنا الفوز على قطر في الدور 

التمهيدي.

عيون سلة الناشئين على “اآلسيوية”

لرئيـــس  األول  النائـــب  اســـتقبل 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بمكتـــب ســـموه بقصر الـــوادي، رئيس 
علـــي  للجولـــف  البحرينـــي  االتحـــاد 
صقر النعيمـــي، ونائب رئيس االتحاد 
البحرينـــي للرمايـــة الشـــيخ حمـــد بن 

راشد آل خليفة.
وحضـــر اللقـــاء، نائـــب رئيـــس الهيئة 
المجلـــس  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة، 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  وعضـــو 
البحريني للرماية سمو الشيخ خليفة 
والرئيـــس  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 

عبدالرحمن عسكر.
ويأتـــي اســـتقبال ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة لرئيـــس االتحاد 
رئيـــس  ونائـــب  للجولـــف  البحرينـــي 
فـــي  للرمايـــة،  البحرينـــي  االتحـــاد 
إطـــار اهتمام ســـموه بدعم ومســـاندة 
االتحـــادات الرياضية؛ من أجل تنفيذ 
الخطـــط والبرامـــج التـــي تســـهم في 
االرتقاء بمســـتوى األلعـــاب الرياضية 
الـــذي  الشـــكل  علـــى  والرياضييـــن، 
يتوافـــق مع سياســـات الهيئـــة العامة 
للرياضة، في سبيل مضاعفة الجهود 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي 

القطاع الرياضي بالمملكة. 
ســـموه  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
برئيـــس االتحـــاد البحرينـــي للجولف 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  ونائـــب 
للرمايـــة، مؤكدا ســـموه الـــدور الكبير 

الذي يقوم به مجلسا إدارة االتحادين 
وطموحـــات  آمـــال  تحقيـــق  نحـــو 
منتســـبيها؛ مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 

التطوير المنشود. 
بعدهـــا، اطلـــع ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة على الخطط والبرامج 
المستقبلية، التي سينفذها االتحادان 
خـــالل الفتـــرة المقبلـــة؛ بهـــدف رفـــع 
يضمـــن  بمـــا  الرياضتيـــن،  مســـتوى 
تهيئـــة األجـــواء المثاليـــة للرياضيين 
لالســـتعداد على الشكل الذي يدفعهم 
نحو المشـــاركة المشـــرفة والمنافســـة 

على إحراز النتائج المتميزة. 
بعـــد ذلـــك، قـــام ســـموه يرافقـــه نائب 
رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
للرياضـــة، بزيـــارة لالتحـــاد البحريني 
للرياضـــات البحريـــة بمقـــره في نادي 
الشـــراع البحرينـــي الواقـــع بــــ “بـــالج 

الجزائر”. 
وتأتـــي هذه الزيـــارة ضمـــن الزيارات 
التـــي يقـــوم بهـــا ســـموه لالتحـــادات 
الرياضية؛ بهـــدف تعزيز التواصل مع 

االتحـــادات واالطـــالع علـــى خططها 
الرامية لتطويـــر الرياضات والنهوض 
بها نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا 

لقطاع الرياضة. 
والتقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة خـــالل زيارته لالتحـــاد بنائب 
رئيس االتحـــاد البحرينـــي للرياضات 
البحريـــة نعمان راشـــد الحســـن وعدد 

من أعضاء ومنتسبي االتحاد.  
ونـــوه ســـموه بالجهـــود الكبيـــرة التي 
إقامـــة  خـــالل  مـــن  االتحـــاد  يبذلهـــا 
المحليـــة،  والمســـابقات  الفعاليـــات 
إلعـــداد  المثاليـــة  األجـــواء  وتهيئـــة 
الوطنيـــة  المنتخبـــات  وتحضيـــر 
للمشـــاركة المشـــرفة، مشـــيدا ســـموه 
بالنتائج المميزة التي حققها االتحاد، 
العمـــل  علـــى مواصلـــة  ســـموه  حاثـــا 
األلعـــاب  بمســـتوى  االرتقـــاء  بهـــدف 
والرياضيين على الشـــكل الذي يسهم 
فـــي تحقيـــق النجاحـــات فـــي القطاع 

الرياضي. 
واســـتمع ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة إلى إيجاز من نائب رئيس 
االتحاد البحريني للرياضات البحرية 

عـــن الخطـــط التـــي يســـعى االتحـــاد 
لتنفيذهـــا، لضمـــان اســـتمرار الجهـــود 
بهدف حصد مزيد من النتائج المميزة 
التي تعزز من الحضور البحريني في 
مختلف المشـــاركات العربية والقارية 

والدولية. 
االتحـــاد  رئيـــس  عبـــر  جانبهـــم،  مـــن 
رئيـــس  ونائـــب  للجولـــف  البحرينـــي 
ونائـــب  للرمايـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 
رئيس االتحـــاد البحرينـــي للرياضات 
البحرينية، عن تقديرهم الكبير لسمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
مشيدين بالجهود المميزة التي يبذلها 
ســـموه والتـــي تصـــب فـــي مصلحـــة 
فـــي  الرياضيـــة  بالحركـــة  النهـــوض 
المملكة، مشـــيرين إلى أن االتحادات 
وضعـــت نصـــب أعينهـــا العمـــل علـــى 
تنفيذ كل ما يتماشـــى مع السياســـات 
التي رســـمتها الهيئة العامـــة للرياضة 
برئاســـة ســـموه، لتطويـــر الرياضـــات 
ودعـــم مســـيرتها عبـــر رفـــع مســـتوى 
الكـــوادر اإلداريـــة والفنيـــة وتوســـيع 
قاعدتهـــم مـــن أجـــل مســـتقبل أفضل 

لهذه األلعاب الرياضية.

سمو الشيخ خالد بن حمد يتوسط مسؤولي اتحاد الرياضات البحرية

الحسن يقدم هدية تذكارية لسمو الشيخ خالد بن حمد

من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يستقبل رئيس اتحاد الجولف ونائب رئيس اتحاد الرماية ويزور اتحاد الرياضات البحرية
ســموه يحــث على مضاعفــة الجهــود لتحقيــق مزيد مــن النجاحات فــي القطــاع الرياضي

أحمد مهدي

منتخب الناشئين لكرة السلة

أحمد مهدي

لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  أصـــدر 
القســـم  مباريـــات  جـــدول  القـــدم 
بـــن حمـــد  ناصـــر  مـــن دوري  األول 
الممتـــاز للموســـم الرياضـــي -2021
 25 يـــوم  الـــدوري  وســـيبدأ   .2022
أغسطس بإقامة مباراتين إحداهما 
قمـــة الجولـــة األولـــى بيـــن المحرق 
وحامـــل اللقب )الرفاع( على اســـتاد 
ســـيلعب  فيمـــا  الوطنـــي،  البحريـــن 
اســـتاد  علـــى  النجمـــة  مـــع  األهلـــي 
مدينـــة خليفة الرياضيـــة، فيما تقام 
يوم 26 أغسطس مباراتان: المنامة 
مـــع الرفـــاع الشـــرقي على االســـتاد 
الوطنـــي، الخالديـــة مـــع البديع على 
الجولـــة  وتختتـــم  خليفـــة.  اســـتاد 
األولى يـــوم 27 الجاري بإقامة لقاء 
يجمـــع الحـــد مع الحالة على اســـتاد 
خليفة. وتلعب الجولـــة الثانية يوم 

16 و17  الثالثـــة  11 و12 ســـبتمبر، 
ســـبتمبر، الرابعـــة 16 و17 أكتوبـــر، 
الخامسة 1 و2 نوفمبر، السادسة 22 
و23 ديســـمبر، الســـابعة 31 ديسمبر 
2021 و1 ينايـــر 2022، الثامنـــة 11 
و12 ينايـــر 2021، والجولة األخيرة 
يومـــي 18 و19 ينايـــر 2021. وتقام 
جميـــع المباريات في توقيت موحد 

لكل يوم من أيام الجوالت التسع.

جدول دوري ناصر بن حمد الممتاز تمهيدي كأس الملك

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم 
جدول مباريات الدور التمهيدي لمسابقة 
كأس جاللـــة الملـــك للموســـم الرياضـــي 
2021 - 2022، والـــذي سيشـــارك فيـــه 8 
أنديـــة مـــن الدرجـــة الثانية ســـتتنافس 
علـــى 4 مقاعـــد مؤهلـــة إلـــى الـــدور ثمن 

النهائي.
وستقام مباريات الدور التمهيدي يومي 
25 و26 أغســـطس الجاري. ويلعب يوم 
التضامـــن  مـــع  االتفـــاق  أغســـطس:   25
علـــى ملعب مدينة حمد، مدينة عيســـى 
مـــع قاللـــي علـــى ملعـــب الرفـــاع، ويوم 
26 أغســـطس: ســـترة مـــع االتحـــاد على 
ملعب الرفاع، الشـــباب مع البحرين على 
ملعـــب مدينـــة حمـــد. وتقـــام المباريات 
بنظـــام إخراج المغلوب مـــن لقاء واحد، 
وفـــي حال اســـتمرار التعادل في الوقت 

األصلي يتم الحسم بركالت الترجيح.

أحمد مهديأحمد مهدي

أحمد مهدي
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طارق البحار

سيعرض في 23 أغسطس 
 Mr.  المقبل المسلسل الناجح
Robot على نيتفلكس، وهو 

ضمن قائمة أعظم المسلسالت 
في التاريخ في المركز 175، 

وحصل على جائزتي ”غولدن 
غلوب“، و 3 جوائز ”إيمي“ مع 
أعلى التقييمات للنجم رامي 

مالك.

tariq_albahhar

Unlikely couples الفيلم السعودي ”حد الطار“ وقصة حب
الفيلم السعودي ”حد الطار“ الذي يعرض 
حاليـــا في منصة نتفلكـــس هو واحد من 
أكثـــر األفـــالم الخليجيـــة مشـــاهدة على 
فـــي  الكبيـــرة  النجاحـــات  بعـــد  المنصـــة 
العديـــد مـــن المهرجانـــات، ويضـــم بعض 
الوجـــوه الســـعودية الباهـــرة مثل فيصل 
الدوخـــي وأضـــوى فهـــد وعلـــي إبراهيم 
ميسيســـبي  وإبراهيـــم  الخـــال  وســـامر 
الدوســـري،  وعجيبـــة  أحمـــد  وراويـــة 
وبمشـــاركة أيضا عدد كبيـــر من الفنانين، 

وشـــركات اإلنتـــاج، ونخبـــة مـــن صنـــاع 
األفالم المســـتقلة، والنقاد الســـينمائيين، 
وقـــد حصل الفيلم على مراجعات كثيرة 
علـــى   7.0/10 تصنيـــف  علـــى  وحصـــل 

IMDb وهذا تصنيف ممتاز. 
”حـــد الطـــار“  فيلم جدير بالمشـــاهدة 
جـــدا للجمهور الذي يحب التشـــويق 
والرومانســـية والدرامـــا، فهـــو يضـــم 
مؤامرة مكثفة للغاية مع قطعة مثالية 
من الدرامـــا والعمل والحـــب والتمرد، 
وهـــو متميـــز جدا في الســـيناريو جدا، 
الذي فيه تم تقديمه بسرد هادئ ودون 
أي مبالغـــات او تمثيـــل عـــاٍل والمبالغـــة 

والمواقف المفتعلة.
الـــذي أخرجـــه المبـــدع  ويقـــدم الفيلـــم 
عبدالعزيـــز الشـــالحي، تقديـــم الصـــورة 
التـــي مـــرت فيهـــا المملكـــة مـــن عـــادات 
وتقاليـــد تتغيـــر مـــن االنفتاحـــات التـــي 
يعيشـــها العالـــم اليوم، ويعد هـــذا الفيلم 

الرائـــع ثاني تجـــارب المخرج الســـعودي 
فـــي األفـــالم الطويلة، بعد مع “المســـافة 
صفـــر”، الـــذي شـــاهدته فـــي العديـــد من 
المهرجانـــات وحقـــق فيهـــا العديـــد مـــن 
الجوائـــز، وهـــذه المـــرة أشـــار فـــي ”حـــد 

الطار“ 
على القيم التي اكتســـبها ابن “الســـياف” 
للحـــدود  منفـــذا  باعتبـــاره  والـــده  مـــن 
الشـــرعية، وبيـــن فتـــاة ترتبـــط بوالدتها، 
لكنها ترفض أن تكون منبوذة مثلها؛ ألن 
عملهـــا يقتصـــر علـــى الغناء فـــي األفراح 
”طقاقـــة“ في مقارنة جميلة بين الماضي 
والحاضر وخصوصا في فترة التسعينات 
في قصة مقســـومة بصورة ممتازة، تبدأ 
اوال في  أحد األحياء الشعبية في مدينة 
الرياض، عن ابن ســـياف شـــرعي يقســـم 
عليـــه باســـتمراره في مهنته واســـتكمال 
المســـيرة في هـــذه الوظيفـــة، أثناء ولعه 
وحبـــه ببنت تقطن بالقرب منه تعمل في 

مجال الموســـيقى والحفالت العائلية مع 
والدتهـــا ”الطقاقـــة“ والجـــزء الثاني كيف 
سيعيش هذا الشاب بين نار حبه وأوامر 

والده السياف العنيد.
فـــي قصـــة حـــب مـــن عالميـــن مختلفين 

خصوصا وانه من عائلة ثرية.
الفيلم الـــذي قام بكتابته مفـــرج المجفل 
حاز على جائزة لجنـــة التحكيم الخاصة 
ختـــام  حفـــل  فـــي  ســـيف”  أبـــو  “صـــالح 
فعاليـــات الدورة الــــ 42 لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي، كمـــا حصـــل الممثل 
الســـعودي فيصـــل الدوخـــي علـــى جائزة 
أفضـــل ممثل عن الفيلم نفســـه، ومؤخرا 
في مهرجان أفالم السعودية في نسخته 
الســـابعة، وحصـــل الفيلـــم علـــى جائـــزة 
أفضل مخرج في مهرجان مالمو لألفالم 
العربية بالســـويد، وحصل الفيلم من قبل 
على عدد من الجوائز السينمائية العربية 

والدولية.

“أسست شركتي كي أغير صورة المرأة في السينما” هذا ما قالته  «
الممثلة األميركية ريز ويذرسبون عندما أسست شركتها الخاصة 

“هاللو صان شاين” العام 2012، حيث اتهمها اآلخرون بخوض مغامرة 
ال داعي لها، لكن الزمن أثبت أنهم 

مخطئون بينما هي كانت على 
صواب، فقد بدأت ريز ويذرسبون 
تنتج أفالما متخصصة في وضع 
المرأة، لكن ليس من وجهة نظر 

نسوية متعصبة، بل من وجهة نظر 
فكاهية. فمنذ فيلمها الكوميدي 
“المحامية الشقراء” أو “ليجالي 

بلوند” العام 2001، كان حضور ريز 
ويذرسبون كبطلة أنثى في أفالمها 
يؤدي إلى تغيب دور الرجل البطل 
بشكل غير مسبوق في هوليوود. 

فأفالم ريز ويذرسبون، تسلط 
الضوء على شخصية المرأة 

في دور البطولة ويصبح 
دور الرجل على الهامش. 

فال أحد يذكر شخصية الذي 
لعب دور البطولة أمامها في 

فيلم “ليجالي بلوند”، بينما 
دفع الفيلم رصيدها إلى 
عنان السماء، فقد تبنت 

صناعات استهالكية 
صيحة “ليجالي بلوند” 

مثل أزياء النساء 
واإلكسسوارات 

وصوال إلى أطعمة 
الكالب والحيوانات 

األليفة.

يعــد كتــاب قواعــد أساســية فــي فــن اإلخــراج التلفزيوني والســينمائي. الجــزء األول 
والثانــي لكاظــم مؤنــس من أهم الكتــب المتخصصة فــي المكتبة العربيــة التي يمكن 
اإلفــادة منهــا إلــى أقصــى حــد فــي عمليــة اإلخــراج التلفزيونــي والســينمائي وذلــك 
لمــا يحتويــه مــن رصيــد عظيــم من الخبــرة والمعرفة ســواء مــن النواحــي العلمية أو 

التفاصيل الحرفية والقوانين والقواعد.

الجزء األول من الكتاب صدر العام 2006 
الحديـــث  الكتـــب  عالـــم  منشـــورات  عـــن 
للنشـــر والتوزيع بـــاألردن، والجـــزء الثاني 
صـــدر العام 2010 عن دار تفاصيل للنشـــر 
العربيـــة  بالمملكـــة  بالريـــاض  والتوزيـــع 
الســـعودية، ونظـــرا ألهميـــة هـــذا الكتـــاب 
وجميـــع شـــروحه والناتجـــه مـــن دراســـة 
وخبـــرة كاظـــم مؤنـــس صاحـــب التاريـــخ 
فـــي  اإلنجـــازات  مـــن  والطويـــل  الحافـــل 
شـــتى صنوف العلم والمعرفة من مســـرح 
وترجمة وســـينما وشـــعر وصحافـــة ونقد، 
مـــن فصـــول  بعضـــا  البـــالد”   “ تســـتعرض 
الجزء الثاني من الكتاب الفريد من نوعه.

“الصـــورة،  بعنـــوان  جـــاء  األول  الفصـــل 
الحجـــم، وحـــدة اللغـــة، مفردة اإلخـــراج”. 

ونقرأ عن “الحجوم” مايلي:
والمقصـــود بحجـــم اللقطـــة هنـــا هـــو مـــا 
يظهر مـــن حجم الشـــيء المـــراد تصويره 
وتأسيســـا علـــى ذلك، فإن اللقطة واســـمها 
بيـــن  المتوتـــرة  المســـاحة  بفعـــل  يتحـــدد 

الكاميرا والموضوع. 
1. لقطـــة بعيدة أو لقطـــة عامة جدا: وهذا 

يعني أن اللقطة تحتمل مكانا واســـعا جدا 
بكليتـــه، أو منظـــرا طبيعيا ممتـــدا، بحيث 

يبدو بعيدا.
2. لقطـــة عامة: إنه مكان مأخـــوذ بكامله، 
ولكنـــه ليـــس كبيـــرا جـــدا، أو هـــي لقطـــة 
طبيعيـــة لجـــزء من الشـــارع أو لمقطع من 

مـــن مســـافة غيـــر  يبـــدو  الطبيعـــة 
بعيدة.

3. لقطـــة متوســـطة: إنـــه جزء 
من المـــكان، جزء من الشـــارع، 

زاوية من الطبيعة.
إنهـــا  الجماعيـــة:  اللقطـــة   .4
فيهـــا  يســـيطر  التـــي  اللقطـــة 
النـــاس، ويقل فيها اإلحســـاس 

بالمكان أو بمادة الطبيعة.
5. لقطة حتى الركبة.

6. لقطة حتى الخصر.
7. لقطة بورتريه.

8. لقطة كبيرة. 
9. اللقطة الكبيرة جدا.

الكتـــاب  مـــن  الثانـــي  الفصـــل 
“اللقطات األساسية وإجراءات 

استخدامها” وفيه نقرأ:

أوال: اللقطة العامة “البعيدة” جدا:

البعيـــدة مصطلـــح مـــن أشـــد  اللقطـــة  إن 
المصطلحـــات ضبابية، ولكن نســـتطيع أن 
نقول: بأنها اللقطـــة التي يجري تصويرها 
عن بعد، وســـواء كان موضوعها اإلنســـان 
بأحجـــام  للجميـــع  فســـيبدو  األشـــياء،  أو 
اســـتخداماتها  إجـــراءات  ومـــن  صغيـــر. 

الشائعة نجد:
كامـــل  لفضـــاء  الشـــمولية  تعطـــي  إنهـــا 
المســـاحة، إذ تضعنـــا إزاء صـــورة شـــاملة 
وغيـــر مفصلة للمـــدن والقـــرى والمطارات 
والمالعـــب  والجيـــوش  والمحطـــات 

لقطـــة  ليســـت  فهـــي  لذلـــك  والجمهـــور؛ 
تفاصيل.

ثانيا: اللقطة العامة:

وهـــي نقطـــة أقـــرب مـــن ســـابقتها نســـبيا 
بالمسافة.

وتســـتخدم فـــي الغالـــب لمتابعـــة حركات 
األشـــياء المنطلقـــة والمصـــورة مـــن بعيـــد 
التقنيـــة  وميزاتهـــا  والقطـــار،  كالســـيارة 
أنهـــا تجعل االنتقـــال سلســـا وناعما للقطة 
وضروريـــة  ومقبـــوال  )القريبـــة(،  الكبيـــرة 
للوصـــول إلـــى تفاصيـــل وأجـــزاء صغيرة 
مـــن الشـــيء المصور فـــي اللقطـــة األولى. 
ولكـــن ذلك يتطلـــب نقطتيـــن جوهريتين، 
أن يكون الشيء المصور هو نفسه 
فـــي اللقطـــة العامة، كما يشـــترط 

أيضا بقاء نفس الزاوية.

ثالثا: اللقطة المتوسطة:

للربـــط  اللقطـــة  هـــذه  تســـتخدم 
والقريبـــة  العامـــة  اللقطـــة  بيـــن 
وذلـــك لخلـــق نـــوع من السالســـة 
في االنتقال بيـــن الحجمين على 

المستوى التقني.

رابعا: اللقطة الكبيرة:

تعتبـــر اللقطـــة الكبيـــرة “القريبة” 
إحـــدى أهـــم اإلضافـــات النوعيـــة 

في تاريخ تطور تقنية الفيلم.

أما الفصـــل الخامس، فتحـــدث عن “زوايا 
التصوير وأنواعها”، ونقرأ فيه:

1. زاوية تصوير بمستوى النظر:
وفيهـــا تكون العدســـة بمســـتوى منســـوب 
عين المشـــاهد، حيث يتم التصوير بشكل 
أفقـــي وبارتفاع يقارب 150 ســـم بدءا من 

أرضية االستوديو.
2. زاوية فوق مستوى النظر:

وفيها تكون عدسة الكاميرا فوق مستوى 
منســـوب العيـــن، أي فـــوق مســـتوى الخط 

األفقي.
3. زاويـــة تحـــت مســـتوى النظـــر. الزاوية 

المنخفضة:
وفيهـــا يكـــون اتجاه عدســـة الكاميـــرا إلى 

األعلى.
4. زاوية عين الطائر:

وتعـــد من أكثر الزوايا إرباكا وتوترا، وهي 
اللقطات العمودية النادرة.

5. الزاوية المائلة:
وهـــي زاوية نـــادرة االســـتخدام، إذ يظهر 

استخدامها في مشاهد محددة جدا.
6. الكادر المضطرب:

وتعـــود تســـميته إلى حركة آليـــة التصوير 
حين تهتز في جميع االتجاهات.

7. الكاميرا الذاتية:
8. الزاوية المعكوسة.

الرابـــع مـــن الكتـــاب  واســـتعرض الفصـــل 
موضـــوع “حركة آلـــة التصويـــر وأنواعها”، 
والفصـــل الخامـــس عـــن “شـــكل الحركـــة 

وظاهـــرة المعنـــى”، والفصل الســـادس عن 
“وسائل االنتقال”، ومنها:

1. القطـــع: وهـــو االنتقـــال مـــن لقطـــة إلى 
أخرى بطريقة مباشرة.

2. المزج: وهو تدخل بطيء بين لقطتين، 
بتحقـــق من إحالل بداية لقطة على نهاية 

اللقطة السابقة. 
3. االختفـــاء التدريجـــي: ويعنـــى تقليـــل 
شـــدة الصـــورة تدريجيـــا حتـــى تتالشـــى 
ويقـــل تركيزها وشـــدتها علـــى أن تختفي 

معالمها من الشاشة تماما. 
4. المسح: وهو عبارة عن خط يتحرك عبر 
الشاشـــة منطلقـــا من أحد جانبيهـــا باتجاه 

الجانب اآلخر؛ إلزالة اللقطة األولى.
5. التراكيـــب: “الحقـــل المقابـــل والحقـــل 
المســـتقل” هذا هـــو عنوان الفصل الســـابع 
من الكتاب، وتســـتخدم مثـــل هذه التقنية 
ممثليـــن،  بيـــن  الحواريـــة  المشـــاهد  فـــي 
وأخيـــرا الفصـــل الثامـــن اســـتعرض فيـــه 
الدفـــق  بيـــن  العالقـــة  “جدليـــة  المؤلـــف 

الحركي واالنسياب الدينامي للزمن”.

انغمار برغمان كيروساوا بازوليني مؤلف الكتاب كاظم مؤنس

قواعد أساسية في فن اإلخراج التلفزيوني والسينمائي لكاظم مؤنس
مــن أهــم الكتــب العربيــة المتخصصــة التــي يمكــن اإلفــادة منهــا إلــى أقصــى حــد

كيف غيرت ريز ويذرسبون صورة المرأة في السينما

أسامة الماجد



تنمية المسار 
المهني للشباب 

البحريني

”Pan Finance Awards“ بورصة البحرين تحصد جائزة
الســـوق  البحريـــن،  بورصـــة  حصـــدت 
متعـــدد األصول ذات التنظيـــم الذاتي، 
 PAN“ جائـــزة مرموقـــة من قبـــل مجلة
عـــن  وذلـــك   ،”Finance Awards
أفضل مبـــادرة فـــي مجال االســـتدامة 
والحوكمـــة(  واالجتماعيـــة  )البيئيـــة 
فـــي البحريـــن. وتقـــوم المجلـــة بتقدير 
الشركات العالمية لتميزها، إذ تعد جهة 
موثوقة فـــي التقييم، ممـــا يجعل هذه 
الجائـــزة رمًزا ألهميـــة بورصة البحرين 
وجهودها المبذولة من أجل ممارســـات 

أكثر استدامة في أسواق المال.
عالميـــة  معلومـــات  المجلـــة  وتوفـــر 
موثوقة عن المال واالقتصاد العالمي، 
حيث تعقـــد برنامـــج جوائزها الخاص 
الضـــوء  وتســـليط  لتحديـــد  ا  ســـنويًّ
الذيـــن  واألفـــراد  المنظمـــات  علـــى 
يتفوقـــون فـــي مجـــاالت تخصصهـــم، 

ولإلشادة باألمثلة الرائدة في مختلف 
الممارسات.

ويعكس حصول بورصة البحرين على 
هذه الجائزة المرموقة الجهود المبذولة 
فـــي  والشـــفافية  االســـتدامة  لتعزيـــز 
ســـوق رأس المـــال بالمملكـــة. كما يأتي 
إصـــدار بورصة البحريـــن لدليل معايير 
اإلفصـــاح المتعلـــق بالجوانـــب البيئيـــة 
للشـــركات  والحوكمـــة  واالجتماعيـــة 
لتشـــجيع  التـــزام  بمثابـــة  المدرجـــة 
الشركات على تبني إفصاحات التنمية 
المســـتدامة. وقد تم إصدار هذا الدليل 
تماشـــيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 
المســـتدامة  التنميـــة  وأهـــداف   2030
لألمم المتحدة ومبادرة األمم المتحدة 
لألســـواق المالية المســـتدامة، ومبادئ 

اتحاد البورصات العالمية لالستدامة.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيـــذي لبورصـــة البحريـــن، الشـــيخ 
خليفـــة بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة “إننـــا 
فخـــورون بحصـــول بورصـــة البحريـــن 
علـــى هـــذه الجائـــزة التي تأتـــي تقديًرا 
لجهودها في تعزيز ممارســـات التنمية 
المســـتدامة المســـؤولة، حيـــث يعكس 
فـــي مســـاعدة  التزامنـــا  اإلنجـــاز  هـــذا 
ودعم الشركات المدرجة على اكتساب 
أفضل الممارسات المتعلقة بإفصاحات 
واالجتماعيـــة  )البيئيـــة  اإلســـتدامة 
فـــي  االســـتدامة  وتأتـــي  والحوكمـــة(. 
اإلســـتراتيجية،  ممارســـاتنا  طليعـــة 

المعاييـــر  وضـــع  ســـنواصل  حيـــث 
لتعزيز الممارســـات في مجـــال التنمية 

المستدامة في أسواق المال.
بدورها، قالت مدير التســـويق وتطوير 
البحريـــن،  بورصـــة  فـــي  األعمـــال 
مـــروة المســـقطي “نهـــدف إلـــى زيـــادة 
الوعـــي وتســـليط الضـــوء علـــى أهمية 
واالجتماعيـــة  )البيئيـــة  اإلفصاحـــات 
والحوكمـــة( للشـــركات، كمـــا ســـنواصل 
التزامنـــا فـــي تطبيـــق معاييـــر التنميـــة 
المســـتدامة في بورصة البحرين، وهو 
مـــا ســـاهم في حصـــول البورصـــة على 
هذه الجائـــزة المميزة المقدمة من قبل 
مجلـــة ‘Pan Finance Awards’، حيث 
نتطلـــع إلـــى تعزيـــز مكانة ســـوق رأس 
المـــال في البحرين في مجـــال التنمية 

المستدامة بشكل أكبر.”
وحصلت بورصـــة البحرين على جوائز 

مميزة وتقديرية في مختلف المجاالت 
جائزتـــي  ضمنهـــا:  ومـــن  التشـــغيلية، 
أفضل شركة حوكمة للشركات وأفضل 
برنامج توازن بيـــن العمل والحياة في 
 Global‘ مملكـــة البحريـــن مـــن مجلـــة 
 ،2021 للعـــام   ’Banking & Finance
وجائزة التميز في التواصل مع العمالء 
بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
توجـــت  كمـــا   ،2020 للعـــام  “تواصـــل” 
بورصـــة البحرين كأول مؤسســـة شـــبه 
حكومية الجتيازها متطلبات مســـتوى 
“متميـــز “ ضمن المســـتوى الثالث ألمن 
المعلومات “ثقة” العام 2019، وحصلت 
علـــى جائزة حوكمة الشـــركات من قبل 
مجلـــة ‘World Finance’ العـــام 2014، 
وجائزة حوكمة الشركات على مستوى 
Capital Fi� ’الخليـــج العربي من قبـــل 

nance International’ العام 2013.

عن أفضل مبادرة 
في مجال 
االستدامة
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للتواصل: 17111509

فـــي  جـــي  إم  بـــي  “كـــي  تواصـــل 
البحرين”، شركة التدقيق والضرائب 
بدعـــم  التزامهـــا  واالستشـــارات، 
المواهب المحلية كجزء من برنامج 
البحريـــن”.  فـــي  جـــي  إم  بـــي  “كـــي 
األخيـــرة  الدفعـــة  اســـتكملت  وقـــد 
مـــن الموظفين البحرينيين الشـــباب 
اعتمادهـــم المهنـــي كلٌّ فـــي مجالـــه، 
قانونييـــن  محاســـبين  وأصبحـــوا 
معتمدين بفضل الدعم الذي حصلوا 
عليـــه مـــن برنامـــج صندوق جاســـم 

فخرو للتطوير المهني. 
وتشـــير هـــذه المرحلـــة المهمـــة إلـــى 
التقـــّدم الـــذي أحرزته هـــذه المبادرة 
التـــي تتمحور حول التنمية المهنية. 
ُأنشئ صندوق جاسم فخرو للتطوير 
المهني في العام 2001 تيّمًنا بجاسم 
فخرو، الشريك المؤسس لشركة كي 
بـــي إم جـــي البحريـــن، وهـــو يهدف 
المهنـــي  المســـار  تنميـــة  دعـــم  إلـــى 
للشـــباب البحريني الموهوب. ويزّود 
الصنـــدوق المواهـــب الشـــابة بالدعم 
المالـــي الُمرفـــق بالتدريب واإلرشـــاد 
مـــن قبل أكثـــر الزمالء خبـــرًة، وذلك 
علـــى  الحصـــول  علـــى  لمســـاعدتهم 
الشهادة أو المؤهل مهني يختارونه.

صنـــدوق  ســـاهم  الســـاعة،  وحتـــى 
جاســـم فخرو للتطويـــر المهني بكل 
ألكثـــر  المهنيـــة  التنميـــة  فـــي  فخـــر 
مـــن 170 شـــخًصا بحرينًيـــا أصبحوا 
سفراء نموذجيين لشركة كي بي إم 
جـــي في البحريـــن والصنـــدوق. كما 
يعـــزز ذلك التزام شـــركة كـــي بي إم 
جـــي تجاه “التعّلم مـــدى الحياة” من 
خالل االســـتثمار المســـتمر في مثل 
هـــذه المبـــادرات.  وفي هـــذا اإلطار، 
قســـم  مـــن  محمـــد  علـــق مصطفـــى 
التدقيق في شـــركة كـــي بي إم جي 
في البحرين وأحد الخريجين الجدد 
على نجاحه قائاًل “إن االستثمار في 

التعليم يوّلد العائد األفضل. وتدعم 
شـــركة كي بي إم جي فـــي البحرين 
ها المعتقد بشـــكل متواصل، ويظهر 
ذلك عبر الدعم الذي تقّدمة للشـــباب 
البحريني في سعيهم للحصول على 
الشهادات المهنية من خالل صندوق 
جاسم فخرو. وأوّد أن أتقّدم بجزيل 
الشـــكر إلـــى قـــادة الشـــركة وزمالئي 
الذين دعموني في مسيرتي ألصبح 

محاسب قانوني معتمد”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت ماجـــدة علي من 
قســـم التدقيق في شركة كي بي إم 
جي “إنني ممتنة للدعم الذي تلقيته 
مـــن صندوق جاســـم فخـــرو ألصبح 
محاســـبة قانونية معتمـــدة ولفرصة 
أن أصبـــح فرًدا من أســـرة كي بي إم 
جي. أوّد أن أشكر الجميع من حولي 
على دعمهم المتواصل وتجشـــيعهم 
لـــي، بمن فيهـــم أســـرتي وأصدقائي 

وأسرة كي بي إم جي”.
نشـــير إلـــى أن كـــي بـــي إم جـــي في 
البحرين هي شـــركة عضو في شبكة 
شـــركات كـــي بـــي إم جـــي الدوليـــة. 
وقـــد تأسســـت الشـــركة فـــي العـــام 
وتدقيـــق  محاســـبة  كشـــركة   1968
فـــي  نوعهـــا  مـــن  واألولـــى  وطنيـــة 
البحريـــن آنـــذاك، ونمـــت منـــذ ذلـــك 
الحيـــن لتصبـــح مـــن أهم الشـــركات 
وتقـــّدم  المملكـــة.  فـــي  المحترفـــة 
الشـــركة من خـــالل فريق عمـــل ملّم 
بالخبـــرات التقنية، خدمات التدقيق 
والضرائب واالستشـــارات لمجموعة 
متنوعـــة مـــن العمالء الـــذي يعملون 

في مختلف القطاعات.

“كي بي إم جي” تستثمر في المواهب المحلية

“بيتك تكافل” مزايا تـأمين السفر بأسعار تنافسية
سنة  85 ــر  ــم ع ــى  ــت ح  ”19 ــد  ــي ــوف “ك تــغــطــيــة  يــــورو  ــف  ــ أل  30

قـــال عضو مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة بيتك للتامين التكافلـــي “بيتك تكافل”، 
قتيبـــة النصـــف، إن تقديـــم خدمة شـــراء وثائق 
تأميـــن الســـفر مـــن خـــالل موقـــع الشـــركة على 
تطبيـــق  وعبـــر   ،”kfhtakaful.com“ اإلنترنـــت 
يتميـــز  الهاتفيـــة  الخدمـــة  وكذلـــك  للشـــركة 
إصدارهـــا بالســـهولة واألمان، فيمـــا تم تحديث 
مزايـــا الوثائق لتحقـــق المزيد مـــن المزايا للفرد 
وعائلتـــه، مـــع أســـعار تناســـب إمكانات شـــرائح 
العمالء، وذلك تعزيزا لجهود التطوير المســـتمر 
واالرتقـــاء بمســـتوى األداء وتســـهيل الحصول 
علـــى الخدمة. وأضاف انه يمكن للعمالء شـــراء 
الوثيقـــة أوناليـــن وذلـــك بتعبئة البيانـــات ودفع 
قيمـــة وثيقـــة التأميـــن ليظهـــر جـــدول المنافـــع 
الخاص بها، وذلك لتسهيل تحميلها على الجهاز، 
ما يوفر الجهد والوقت، ويناســـب موسم السفر 

والعطالت.
وأشـــار إلى أن الشركة تقدم مختلف التغطيات التأمينية: البالتيني - الذهبي – الفضي 
- األساســـي، ما يؤكد حـــرص “بيتك تكافل”على توفير الحلول الســـهلة والعملية لتلبية 
احتياجات عمالئها وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمتهم، كذلك التغطيات التأمينية 
تصل لغاية 30 ألف يورو، ومتاحة لمن هم أعمارهم من يوم واحد ) من تاريخ الوالدة( 

ولغايـــة 85 ســـنة، وتغطي الوثائـــق معظم دول 
العالـــم، وهي متعـــددة، ما يوفـــر مرونة للعميل 
الختيار خطـــة التأمين الخاصة به، ويتناســـب 

مع طبيعة الرحلة وحسب مدتها.
وإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق مـــن مزايـــا، فقـــد تـــم 
تحديـــث أســـعار الوثائـــق لتحقيـــق المزيـــد من 
التنافســـية والمالءمـــة مـــع إمكانيـــات شـــرائح 
العمـــالء المختلفة، وتتمتـــع كل وثيقة بتغطية 
كوفيـــد المتكاملـــة أثنـــاء الســـفر، إضافـــة إلـــى 
ميـــزات من حيث المصاريف الطبية، الحوادث 
الشـــخصية، فقـــدان وتأخيـــر األمتعـــة، وتأخير 
الرحلـــة وغيرهـــا، مـــا يجعلهـــا تواكـــب الوضـــع 
الصحـــي الحالي الـــذي يمر به العالـــم، ويخفف 
علـــى حامليهـــا، ويكفـــل لهـــم األمـــان والراحـــة 

بشكل ملموس في الرحلة.
وتواصـــل شـــركة “بيتـــك تكافل”ســـعيها الدائم 
لخدمة عمالئها من مختلف الشرائح والوصول 
إليهـــم فـــي أماكن وجودهم، واســـتخدام الوســـائل التقنيـــة الحديثة لتحقيـــق ذلك، بما 
يوفـــر علـــى العمـــالء ويســـهل الحصول علـــى الخدمة، ويعـــزز دور ومكانة الشـــركة في 
الســـوق عموما، وفي سوق التأمين التكافلي خصوصا، عبر االستمرار بسياسة التطوير 

واالرتقاء بمستوى الخدمة واالهتمام بالعميل.

تسجيل 20 شــابة بالشــراكة مع “التدريب وتنمية الموارد البشرية”

“زين البحرين” تواصل تأهيل الشباب البحريني

تواصــل “زيــن البحريــن”، االســتثمار فــي مبــادرات متميــزة توفــر المزيــد مــن 
فــرص العمــل وتمكيــن الشــباب البحرينــي كجــزء مــن برنامــج زيــن البحريــن 
لتمكيــن الشــباب، الذي يهدف إلى ســد الفجــوة بين التعليم ومتطلبات الســوق 
المستقبلية من خالل دعم وتزويد الطالب بأحدث المهارات المطلوبة لتطوير 

مساراتهم المهنية والمساهمة في النمو المستقبلي للمملكة.

لتمكيـــن  زيـــن  برنامـــج  إطـــالق  وتـــم 
البحرينـــي  الشـــباب  لتزويـــد  الشـــباب 
بمهـــارات التعلـــم العمليـــة وخلـــق قوة 
ورفـــع  تنافســـية  مســـتقبلية  عاملـــة 
مستويات معيشـــتهم من خالل توفير 
فرص عمل مربحة لهـــم. ويعمل فريق 
تمكيـــن الشـــباب في زيـــن البحرين بال 
كلـــل مـــع مختلـــف الهيئـــات الحكومية 
والمؤسســـات التعليمية وبالتعاون مع 
العديد من معاهـــد التدريب والتطوير 
فـــي البحريـــن لتحقيق تلـــك األهداف. 
وتؤمن الشـــركة أن االســـتثمار الموجه 
التنميـــة  نتائـــج  الشـــباب يحقـــق  فـــي 
المســـتدامة، فيمـــا ابتكـــرت باإلضافـــة 
إلـــى ذلك برامج لتمكين المرأة مقرونة 
برؤيـــة لتمكيـــن المرأة لقيـــادة التغيير. 
وقعـــت  البرنامـــج،  هـــذا  إطـــار  وفـــي 
الشـــركة اتفاقيـــة تعـــاون مـــع جمعيـــة 
المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب  البحريـــن 
البشـــرية لتســـجيل 20 شـــابة بحرينية 
فـــي  للعمـــل  لهـــن  الفرصـــة  وإتاحـــة 
شـــركة زيـــن البحرين حيث ســـتحصل 
المشـــاركات علـــى خبـــرة عمليـــة جنًبـــا 
إلى جنب مع فهم بيئة وطبيعة مواقع 
العمـــل. ومـــن خـــالل تقديم مثـــل تلك 
البرامـــج، تهـــدف زيـــن البحريـــن إلـــى 
المســـاهمة فـــي نمـــو مملكـــة البحريـــن 
فـــرص  وتوفيـــر  الشـــابات  وتمكيـــن 

متساوية لهن في مواقع العمل.
ومـــع التزامهـــا بتمكيـــن القـــوى العاملة 
المملكـــة،  فـــي  للمســـتقبل  الجاهـــزة 
تســـاهم زيـــن البحرين بشـــكل مباشـــر 
فـــي رؤيـــة البحريـــن 2030 وتتماشـــى 

بشكل وثيق مع أهداف األمم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة وال ســـيما الهدف 
الثامن من أهداف التنمية المســـتدامة 
وهـــو تعزيـــز النمو االقتصـــادي المطرد 
والشـــامل للجميع والمستدام والعمالة 
العمـــل  وتوفيـــر  والمنتجـــة  الكاملـــة 
الالئـــق للجميـــع. وكجزء مـــن “برنامج 
رواد المســـتقبل” الـــذي يعد جـــزًءا من 
برنامـــج زيـــن لتمكيـــن الشـــباب، تقوم 
الشـــركة بتدريب 3 أشـــخاص من ذوي 
الهمم لالنضمام إلى الشركة. كما تلتزم 
الشـــركة بإنشـــاء ثقافة شـــاملة يشـــعر 
فيهـــا كل شـــخص بالترحيـــب واألمان 

والراحة.
وكجـــزء من مبـــادرات زين المســـتمرة 
لتمكين الشـــباب، وقعـــت زين البحرين 
مذكـــرة تفاهـــم مـــع الجامعـــة األهليـــة 
فـــي  البحرينـــي  الشـــباب  لمســـاعدة 
العلمـــي  والبحـــث  العملـــي  التدريـــب 
وعقـــد المؤتمـــرات والنـــدوات وإبـــراز 
جوانـــب العمـــل التطوعـــي مـــن خـــالل 
احتضـــان الخبرات بيـــن الطرفين. كما 
تعاونـــت زيـــن البحرين مـــع بوليتكنك 
البحريـــن لتوفيـــر التدريـــب األساســـي 
لطالبهـــا ومســـاعدتهم فـــي وظيفتهـــم 
األولـــى والتدريـــب المهني فـــي مقابل 
تدريبيـــة  دورات  وإنشـــاء  تصميـــم 
قصيـــرة لفريق زيـــن لتمكين الشـــباب. 
عـــالوة علـــى ذلـــك، شـــارك ممثلـــو زين 
لتمكيـــن الشـــباب كأعضـــاء فـــي لجنـــة 
رواد  جمعيـــة  لمســـابقة  التحكيـــم 
األعمـــال الشـــباب التـــي نظمهـــا قســـم 
إدارة األعمـــال فـــي مدرســـة الحكمـــة 

الدوليـــة حيـــث قـــدم الطـــالب خطـــط 
األعمـــال إلـــى لجنة التحكيـــم. وبهدف 
نشـــر الوعي حول برنامج زين لتمكين 
الشـــباب، شـــارك الفريـــق فـــي معارض 
أقيمـــت  التـــي  المختلفـــة  التوظيـــف 
فـــي عـــدد مـــن المؤسســـات التعليميـــة 
بالبحريـــن حيـــث تـــم إطـــالع الطـــالب 
على األسباب الموجبة لمشاركتهم في 
هـــذا البرنامـــج. كما شـــارك فريـــق زين 
لتمكين الشـــباب فـــي فعالية “انطالقة” 
التـــي نظمتهـــا وزارة التربيـــة والتعليم 
إلعداد الطالب البحرينيين بشكل جيد 
لمقابالت العمل من خالل لعب األدوار 
فـــي مقابلة مـــع موظفين من شـــركات 
مختلفة. وتم تقييم الطالب بناًء على 
لباســـهم ومهارات االتصال والمؤهالت 
والخبرات وســـلوكهم أثناء المقابالت. 
ومـــن خـــالل المشـــاركة في مثـــل تلك 
الفعاليات، تلبي زين البحرين متطلبات 
التنمية الشاملة التي يحتاجها الشباب 
المهـــارات الالزمـــة  البحرينـــي إلتقـــان 

لتأمين فرًصا وظيفية لهم.
وتحـــت برنامـــج زين لتمكين الشـــباب 
وجيـــل األلفية، رحبت الشـــركة بثالث 
مواهـــب جديـــدة في أقســـام تخطيط 
الماليـــة  والشـــئون  األعمـــال  وتحليـــل 

والمـــوارد البشـــرية بعـــد أن انتهت من 
تخريـــج 6 مـــن أعضـــاء برنامـــج زيـــن 
لتمكين الشباب الذين تخرجوا بنجاح 
وســـتة آخرين حصلوا على فرص بناًء 
علـــى المهـــارات المكتســـبة مـــن خـــالل 
الثالثـــة  األشـــهر  وخـــالل  البرنامـــج. 
األخيرة مـــن البرنامج، قامت الشـــركة 
بتزويـــد المواهب البحرينية بســـاعات 
تدريـــب متراكمـــة بلغت 1848 ســـاعة. 
وتضع مثـــل هذه المبـــادرات والتعاون 
البحريـــن  زيـــن  شـــركة  تبديـــه  الـــذي 
فـــي مكانـــة رفيعـــة كشـــركة مســـؤولة 
اجتماعًيا ومحركـــة للنمو في المملكة، 
مـــا يعـــزز مـــن التزامهـــا تجـــاه جاهزية 

القوى العاملة في البحرين.
وعالقـــات  التوظيـــف  مديـــر  وقـــال 
شـــئون الموظفين وتنمية الشـــباب في 
الشركة، محمد عيسى “برنامج تطوير 
القـــوى العاملـــة هـــو جـــزء حصيف من 
اســـتراتيجيتنا التنمويـــة حيـــث نعمل 
باســـتمرار على تحســـين الفـــرص لبناء 
مهارات الشـــباب البحرينـــي، وال يقدم 
برنامـــج زيـــن لتمكيـــن الشـــباب تدريًبا 
أيًضـــا  ويركـــز  بـــل  فحســـب،  مباشـــًرا 
والعاطفـــي  االجتماعـــي  التعلـــم  علـــى 
والتنميـــة اإليجابيـــة للشـــباب والتعلم 
الحقيقـــي  العالـــم  وخبـــرات  العملـــي 
والتوجيـــه لدعـــم تنميـــة المهـــارات، ال 
ســـيما وأننـــا نريـــد أن نســـاهم بفعاليـــة 
فـــي تطويـــر النظـــام البيئـــي لتطويـــر 
القـــوى العاملة في البحريـــن الذي يعد 
المباشـــر ويعالـــج  للتوظيـــف  الشـــباب 
فجـــوة المهارات اآلخذة في االتســـاع، 
البحرينـــي  الشـــباب  أشـــجع  أن  وأود 
على التسجيل في برامج زين لتمكين 
الشـــباب الخاصـــة بنا ألن جهـــود اليوم 
ال بـــد وأن توفـــر عوائـــد مجزيـــة فـــي 

المستقبل”.

محمد عيسى

مصطفى محمد ماجدة علي
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المحرق - طيران الخليج

“طيران الخليج”: رحالت 
يومية إلى المالديف

بزيادة عدد  الخليج”  “طيران  قامت 
المالديفية  العاصمة  ــى  إل رحــاتــهــا 
 15 مــن  بـــدًءا  يومية  لتصبح  ماليه 
مــالــيــه  وتـــبـــقـــى   .2021 أغـــســـطـــس 
ــدى وجـــهـــات “طـــيـــران الــخــلــيــج”  إحــ
الرائجة بفضل قيود وقوانين السفر 
األمــر  الــمــالــديــف؛  لــدخــول  الميسرة 
المحيط  وجــهــات  مــن  جعلها  الـــذي 
المسافرين  لـــدى  المفضلة  الــهــنــدي 
التعاون  البحرين ودول مجلس  من 

وأوروبا.

أعلــن بنــك البحرين الوطني عن زيادة بنســبة 8.8 % فــي صافي الربح العائد 
للمساهمين أّي ما ُيعادل 14.9 مليون دينار، وذلك لفترة الربع الثاني المنتهي 
فــي 30 يونيــو 2021، مقارنــة مــع 13.7 مليون دينــار في العــام 2020. وُيعزى 
ارتفاع صافي الربح – في معظمه – إلى نمو صافي دخل الفوائد المترتب من 
ارتفــاع حجــم القروض، وبعد إعادة التســعير المســتمرة للميزانيــة العمومية 
للمجموعــة بالتوافــق مــع االتجاهــات األخيــرة ألســعار الفائــدة، عــاوة علــى 
زيــادة أنشــطة البيــع العابــر للعمــات األجنبيــة وزيــادة المكاســب المحققــة 

نتيجة للتنفيذ واإلدارة الفعالة لمحفظة األوراق المالية االستثمارية. 

ارتفعت ربحية السهم األساسية والمخففة 
للربع الثاني 021 إلى 8 فلوس، مقارنة مع 

7 فلوس في الفترة ذاتها 2020. 
وانخفـــض إجمالـــي الدخل الشـــامل العائد 
لمســـاهمي بنـــك البحريـــن الوطنـــي خالل 
الربع الثاني 2021 بنســـبة 73.2 % ليصل 
إلـــى 11.0 مليـــون دينار، مقارنـــة مع مبلغ 
41.1 مليـــون دينـــار خـــالل نفـــس الفتـــرة 
2020. وُيعـــزى االنخفـــاض – فـــي  العـــام 
معظمـــه – إلى تحـــركات القيمة الســـوقية 

للسندات السيادية. 
وارتفع الدخل التشـــغيلي في الربع الثاني 
2021 بنســـبة 10.8 % ليبلـــغ 37.9 مليون 
دينـــار مقابـــل 34.2 مليـــون دينـــار للفتـــرة 
ذاتهـــا مـــن العـــام الماضـــي. وَتحقـــق هـــذا 
االرتفاع في الدخل التشغيلي نتيجة لنمو 
صافـــي دخل الفوائـــد المترتب من ارتفاع 

التســـعير  القـــروض، وبعـــد إعـــادة  حجـــم 
المســـتمرة للميزانيـــة العمومية للمجموعة 
بالتوافق مـــع االتجاهات األخيرة ألســـعار 
الفائـــدة، إضافـــة إلـــى زيادة أنشـــطة البيع 
العابر للعمالت األجنبية وزيادة المكاســـب 
المحققـــة نتيجة للتنفيـــذ واإلدارة الفعالة 

لمحفظة األوراق المالية االستثمارية. 
وســـّجل صافي الربـــح العائد للمســـاهمين 
خـــالل النصـــف األول 2021 زيادة بنســـبة 
4.8 % ليبلـــغ 30.5 مليـــون دينـــار مقابـــل 
29.1 مليـــون دينار للفتـــرة ذاتها من العام 
الماضـــي. وجـــاءت هـــذه الزيـــادة نتيجـــة 
لنمو أنشطة البيع العابر للعمالت األجنبية 

وكفاءة إدارة المحفظة االستثمارية. 
ولم يتغير العائد األساسي والمخفف على 
2021 عـــن  الســـهم لفتـــرة النصـــف األول 
الفترة ذاتها 2020، حيث بلغت 16 فلسا. 

وارتفـــع إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائـــد 
لمســـاهمي بنـــك البحريـــن الوطنـــي خالل 
 27.1 إلـــى  ليصـــل   2021 األول  النصـــف 
مليـــون دينار، مقارنة مـــع مبلغ 1.8 مليون 
دينـــار خالل نفـــس الفتـــرة 2020. وُتعزى 
الزيـــادة – فـــي معظمهـــا – إلـــى تحـــركات 

القيمة السوقية للسندات السيادية. 
وســـّجل الدخـــل التشـــغيلي زيادة بنســـبة 
3.1 % ليبلـــغ 76.8 مليـــون دينـــار مقابـــل 
74.5 مليـــون دينار للفتـــرة ذاتها من العام 
الماضـــي. وجاءت هذه الزيادة في الدخل 
التشـــغيلي نتيجة لنمو أنشطة البيع العابر 
للعمالت األجنبية وكفاءة إدارة المحفظة 

االستثمارية. 
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وشـــهد 

للمجموعة انخفاًضا بنســـبة 1.6 % ليصل 
مـــع  مقارنـــة  دينـــار،  مليـــون   511.2 إلـــى 
519.7 مليـــون دينـــار كمـــا هـــو بتاريخ 31 
ديســـمبر 2020. وجاء هذا االنخفاض بعد 
توزيع األرباح النقدية لعام 2020، ويقابله 

األرباح المسجلة للنصف األول 2021. 
وارتفع إجمالي األصول للمجموعة بنسبة 
6.7 % ليصل إلـــى 4,655.5 مليون دينار، 
مقارنـــة مع 4,361.4 مليـــون دينار كما هو 
بتاريـــخ 31 ديســـمبر 2020. وتعـــزى هـــذه 
الزيـــادة الرتفـــاع اإليداعات وإلـــى اإلقبال 
الكبيـــر علـــى منتجـــات القروض مـــن بنك 

البحرين الوطني. 
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة البنك، فاروق 
المؤيـــد “نحن مســـرورون بنتائجنا المالية 

للربـــع الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري، حيـــث 
تعكس نمـــًوا إيجابًيا بالرغـــم من تأثيرات 
الجائحة على االقتصاد العالمي. ويسعدنا 
أن نشـــهد ارتفـــاع صافـــي األربـــاح لهـــذه 
الفتـــرة عن الفتـــرة ذاتها من العـــام 2020، 
كمـــا أن الميزانيـــة العموميـــة للمجموعـــة 
مازالـــت تشـــهد نمـــًوا قوًيـــا أيًضـــا. وتعـــد 
عمليـــة االســـتحواذ علـــى حصـــة األغلبية 
فـــي بنـــك البحريـــن اإلســـالمي فـــي شـــهر 
وال  اســـتراتيجية،  خطـــوة   2020 ينايـــر 
زالت تواصل تعزيز مكانة كال البنكين من 
خـــالل رفع اإليرادات ومشـــاركة التكاليف 
التكنولوجيـــة  بالتحســـينات  المرتبطـــة 
الجديـــدة. ويســـلط هذا االندمـــاج الضوء 
على مدى قوة ســـيولة الميزانية العمومية 
لحمايـــة كال البنكين، وذلك مع تمكين بنك 
البحرين اإلســـالمي من االســـتفادة بشكل 
أكبـــر مـــن مـــوارد بنـــك البحريـــن الوطني، 
بجانب توسيع نطاق وصوله إلى األسواق 
وتحســـين تســـليم المنتجـــات، كما يتضح 
من إصـــداره األخير للصكـــوك من الدرجة 
التعاونيـــة،  لجهودنـــا  ونتيجـــة  األولـــى. 
حصدنـــا مؤخًرا جائـــزة “التعاون والمرونة 
المؤسسية” بحفل جوائز معهد استمرارية 
األعمال للشـــرق األوسط. وشـــهدنا نشاًطا 
الصفقـــات  عقـــد  مســـتوى  علـــى  كبيـــًرا 
والشـــراكات، إذ إن من أبرز هذه الشراكات 

تعاوننا مع وزارة اإلســـكان وبنك اإلسكان 
الُميســـرة  الســـكنية  للحلـــول  للترويـــج 

للمواطنين”. 
ومن جانبـــه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، 
جـــان كريســـتوف دورانـــد “نعتـــز بتحقيق 
أداء مالـــي قـــوي لبنـــك البحريـــن الوطني 
 30 فـــي  المنتهـــي  الثانـــي  الربـــع  خـــالل 
يونيـــو 2021، حيث شـــهدنا ارتفاع الربح 
التشغيلي بنسبة 12.4 % عن نفس الفترة 
القـــروض  حجـــم  وزاد   ،2020 عـــام  مـــن 
والودائـــع بنســـبة 4 % و5 % على التوالي 
مقارنـــة مـــع نهايـــة العـــام الماضـــي. وقـــد 
ســـجلت المجموعة هذا النمـــو على الرغم 
ظروف السوق الغير مستقرة والتي أثرت 
على البنوك والشركات بشكل مباشر وغير 
مباشـــر وعلـــى الصعيد المحلـــي والدولي. 
واســـتطعنا عبر مركزنا القوي في الســـوق، 
من توســـيع محفظـــة منتجاتنـــا وخدماتنا 
عبـــر تعزيز شـــراكاتنا المحليـــة واإلقليمية 
وتكويـــن عالقـــات متينـــة لتعزيـــز األداء. 
وحافـــظ “البحريـــن الوطني” علـــى تعاونه 
مـــع وزارة اإلســـكان وبنك اإلســـكان خالل 
فترة الربع الثاني، إذ أعلن عن تمديد فترة 
ســـداد أقســـاط القروض العقاريـــة من 25 
سنة إلى 30 سنة للعمالء المستفيدين من 
برنامج مزايا للســـكن االجتماعي وبرنامج 

تمويل الرهن العقاري المشترك”.

أرباح “البحرين الوطني” للستة أشهر األولى 2021
االستثمارية والمحفظة  األجنبية  للعمالت  العابر  البيع  أنشطة  لنمو   %  4.8 بزيادة 

المنامة - بنك البحرين الوطني

اإلدارة ــت  ــ ــح ــ ت بــــــاألصــــــول   %  66 وزيـــــــــــادة  الـــــدخـــــل  فـــــي  قـــــــوي  ــو  ــ ــم ــ ن

أربـاح “سيكـو” للنصـف األول 2021

أعلنت “ســـيكو” أمس عـــن نتائجها المالية 
شـــهور  والســـتة  الثانـــي  للربـــع  الموحـــدة 
المنتهية في 30 يونيو 2021. وبلغ صافي 
األربـــاح الموحـــدة العائـــد إلـــى مســـاهمي 
الشـــركة األم 1.6 مليون دينار للربع الثاني 
2021 مقارنـــة مـــع 2.0 مليـــون دينـــار في 
نفـــس الفتـــرة من العـــام الماضـــي، وهو ما 
يعادل تراجًعا بنســـبة 20 % على أســـاس 
ســـنوي. ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع 
مقارنـــة  الســـوق  فـــي  التـــداوالت  حجـــم 
بالنصف األول 2020، ما أســـفر عن تراجع 
وبلغـــت  الوســـاطة.  مـــن  اإليـــرادات  فـــي 
ربحية الســـهم الواحد في الربع الثاني من 
العـــام 3.86 فلســـا مقارنـــة مع 5.29 فلســـا 

للسهم الواحد لنفس الفترة 2020. 
وســـجلت “سيكو” 2.8 مليون دينار صافي 

أرباح موحدة عائد إلى مســـاهمي الشركة 
األم لفتـــرة الســـتة شـــهور األولـــى 2021، 
مرتفعـــة بنســـبة 1,652 % مـــن 159 ألـــف 
بلغـــت  كمـــا   .2020 األول  للنصـــف  دينـــار 
ربحيـــة الســـهم الواحد 7.09 فلس للســـتة 
شهور األولى 2021 مقارنة مع 0.43 فلس 
لنفـــس الفترة 2020. وبلـــغ إجمالي الدخل 
الشامل في النصف األول 2021 ما قيمته 
3.2 مليون دينار مقارنة مع خسارة بقيمة 

666 ألف دينار في نفس الفترة 2020. 
وارتفع إجمالي حقـــوق الملكية العائد إلى 
مســـاهمي البنـــك بنســـبة 12 % ليصل إلى 
65.1 مليون دينار كما في 30 يونيو2021 
مقارنـــة مـــع 58.3 مليون دينار فـــي نهاية 

.2020
وبلغ إجمالي الموجودات ما قيمته 229.4 
مليـــون دينـــار كمـــا فـــي 30 يونيـــو 2021، 
بزيـــادة بنســـبة 26 % مـــن 181.8 مليـــون 

دينـــار فـــي نهايـــة 2020. وُتعـــزى الزيـــادة 
فـــي إجمالـــي الموجـــودات إلى اســـتحواذ 
“ســـيكو” خـــالل هـــذه الفتـــرة علـــى حصة 
األغلبية في شـــركة مســـقط المالية الواقع 

مقرها في السعودية.
 وبلغ صافي إيرادات االســـتثمار لمحفظة 

“سيكو” 2.7 مليون دينار في النصف األول 
2021، مقارنة مع خســـائر بقيمة 342 ألف 
دينـــار لنفس الفتـــرة 2020. وحقق صافي 
اإليرادات من الرســـوم زيادة بنسبة 31 % 
ليصـــل إلـــى 2.3 مليـــون دينـــار مقابل 1.7 

مليون دينار في العام الماضي. 

وبلـــغ إجمالـــي األصـــول الموحـــدة تحـــت 
اإلدارة 1.5 مليـــار دينار أي بزيادة بنســـبة 
66 % مـــن 877.9 مليـــون دينار في نهاية 
2020. وُتعـــزى هـــذه الزيـــادة إلـــى إدراج 
األصـــول تحـــت اإلدارة لــــ “ســـيكو” المالية 

والتي بلغت قيمتها 793 مليون دوالر. 
الشـــيخ  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
“يشـــعر  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن  عبـــدهللا 
لمـــا  واالعتـــزاز  بالفخـــر  اإلدارة  مجلـــس 
حققتـــه “ســـيكو” مـــن نجاح فـــي قطاعات 
األعمال المختلفة مع تعزيز توســـعها على 
المســـتوى الجغرافي والتشغيلي، إذ تسير 
“ســـيكو” بخطوات راسخة نحو االستفادة 
من االنتعاش الذي تشهده األسواق خالل 
هـــذه الفتـــرة، بما يســـاهم في خلـــق قيمة 
مستدامة لعمالئنا الكرام. والشك أن دمج 
شركة “سيكو” المالية قد بات يؤتي ثماره 
بخطوات متسارعة، ليوفر لنا منصة صلبة 

وواسعة النطاق لالبتكار”. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
ل”ســـيكو”، نجـــالء الشـــيراوي “لقـــد شـــهد 
الربـــع الثاني من العام انتعاًشـــا اقتصادًيا، 
مـــا أدى إلـــى ارتفـــاع ملموس في أســـواق 
حالـــة  يعكـــس  بمـــا  اإلقليميـــة،  األســـهم 
التعافـــي التـــي شـــهدها نســـبة الطلـــب من 
قبل المســـتهلكين، وارتفاع أســـعار النفط، 
وبـــدء تطبيـــق برامـــج التطعيـــم لمواجهة 
جائحة “كوفيد 19”. ونجحت “سيكو” في 
االســـتفادة من هذه المعطيـــات من خالل 
تحقيـــق زيـــادة فـــي الدخل فـــي قطاعات 
فـــي  الرئيســـية ونمـــو متســـارع  األعمـــال 
صافـــي الدخـــل االســـتثماري إلـــى جانـــب 
اســـتمرارنا فـــي التفـــوق فـــي إدارة أصول 

العمالء”.

المنامة - سيكو

“بي نت” تطلق السوق اإللكترونية إلدارة عمليات “التوريد”
أعلنـــت الشـــركة الوطنيـــة المســـؤولة عـــن 
تزويـــد خدمـــات شـــبكة النطـــاق العريض 
في البحرين “بي نت”، عن إطالق الســـوق 
اإللكترونية التي تهدف إلى إدارة عمليات 
سلســـلة التوريـــد وعالقـــات الموردين في 

إطار منصة رقمية واحدة. 
وتم إنشـــاء السوق اإللكترونية لـ “بي نت” 
 SAP ”بالشـــراكة مـــع شـــركة “اس أيه بـــي
العالميـــة من خـــالل تطبيق شـــبكة “أريبا” 
من SAP المستندة إلى السحابة والخاصة 
التوريـــد،  وسالســـل  المشـــتريات  بـــإدارة 

والتـــي ُتعـــد الرائـــدة فـــي حلـــول التجارة 
بميـــزة  والمدّعمـــة  الرقميـــة،  التعاونيـــة 

سهولة الوصول للخدمات والمعلومات. 

وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة “بي نت”، 
محمد بوبشـــيت “ ُتعد السوق اإللكترونية 
لشـــركة “بي نت” حاًل مبتكًرا يتماشـــى مع 
أهـــداف تحولنـــا الرقمـــي ويدعـــم جهودنا 
الموّرديـــن  مـــن  شـــبكتنا  نطـــاق  لتوســـيع 
المحلييـــن والدولييـــن ســـعًيا منـــا لتعزيـــز 
المنافسة واالبتكار والكفاءة في التشغيل 
اعتمـــاد  ويعتبـــر  عملياتنـــا.  اســـتراتيجية “بـــي نـــت” كما ويؤكـــد تبّني التكنولوجيـــا المتطـــورة جزًءا أساًســـا من وتحديـــث 

هذا النظـــام التزامنا المطلـــق في مواصلة 
وتحقيـــق  عملياتنـــا  لتحســـين  مســـاعينا 
المزيـــد مـــن النجـــاح والتقـــدم فـــي مجال 

عملنا”. 
مـــن جانبه، قال مدير إدارة المشـــتريات و 
الخدمات اللوجســـتية في شركة “بي نت” 
جبر المســـلم “ُتعد منصة “بي نت” الرقمية 
للســـوق اإللكترونيـــة جـــزء مـــن جهودنـــا 
لتعزيـــز التنســـيق والتواصـــل المباشـــر مع 
وفـــي  الحالييـــن  المورديـــن  مـــن  شـــبكتنا 

المستقبل “. 
بـــدوره، قال العضو المنتدب لشـــركة “اس 

أيه بي” SAP في البحرين والعراق حســـن 
صالـــح “ُتظهـــر منصـــة “بـــي نـــت” الرقمية 
المبتكـــرة كيـــف تتبنـــى المؤسســـة نموذج 
االقتصـــاد المترابـــط من خالل اســـتخدام 
أكبـــر شـــبكة أعمـــال تجاريـــة رقميـــة فـــي 
العالـــم، لدفـــع عجلـــة االبتـــكار فـــي إدارة 
عمليات الشراء وعالقات الموردين ودعم 
النمو االقتصـــادي وتنويعه فـــي البحرين، 
الممارســـات  أفضـــل  تبـــادل  وســـنواصل 
لدعم “بي نت” فـــي رحلة التحول الرقمي 
المســـتندة إلـــى الســـحابة ولتعزيـــز نمّوها 

كمؤسسة ذكية”.

المنامة - بي نت

محمد بوبشيتجبر المسلم

نجالء الشيراويالشيخ عبدالله بن خليفة

جان كريستوف دوراندفاروق المؤيد

30.5

2.8

دينار مليــون 

دينار مليــون 

بقيمــة 555.1 ألــف دينــار تــم تنفيذهــا عبــر 74 صفقة

2.7 مليون سهم حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,622.91 بارتفاع وقدره 4.98 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الثاثاء.  وتداول المستثمرون 2.67 مليون سهم، 
بقيمة إجمالية قدرها 555.11 ألف دينار، تم تنفيذها من خال 74 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعاماتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه 

المتداولة 360.86 ألف دينار أي ما نسبته 65.01 % من القيـمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 2.32 مليون سهم، تم تنفيذها من خال 54 صفقة.

 وجاء البنـــك األهلي المتحد في 
قيــــمة  بلغـــت  إذ  األول،  المركـــز 
أســـهمه المتداولـــة 154.91 ألـــف 
دينار أي ما نســـبته 27.91 % من 
إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة 

ألـــف   489.20 قدرهـــا  وبكميـــة 
ســـهم، تم تنفيذها مـــن خالل 16 
صفقـــة. أمـــا المركز الثانـــي فكان 
أللمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( بقيمـــة 
قدرهـــا 141.72 ألـــف دينار أي ما 

إجمالـــي  مـــن   % 25.53 نســـبته 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية 
قدرهـــا 203.70 ألـــف ســـهم، تـــم 
تنفيذهـــا مـــن خـــالل 8 صفقـــات.  
وجـــاءت مجموعة جي اف اتش 

المالية بقيمـــة قدرها 68.67 ألف 
دينار، أي ما نسبته 12.37 % من 
إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 850 ألف سهم، تم 

تنفيذها من خالل 10 صفقات.

المنامة - بورصة البحرين
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)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  قامـــت 
التكســـير  خدمـــات  عقـــد  بترســـية 
تقنيـــات  شـــركة  علـــى  الهيدروجينـــي 
التكريـــر المتطـــورة - ومقرهـــا الواليـــات 
المتحـــدة األميركية. ويمتـــد العقد لمدة 
5 ســـنوات، وتبلـــغ قيمتـــه عـــدة مالييـــن 
شـــركة  أن  اإلشـــارة  تجـــدر  الـــدوالرات. 
تقنيـــات التكريـــر المتطـــورة عبـــارة عـــن 
مشروع مشترك بين جريس وشيفرون، 
كما أنها واحدة من أكبر مزودي خدمات 
محفز التكسير الهيدروجيني. وبموجب 
العقـــد الجديـــد، الذي يمتد لـ 5 ســـنوات، 
وبقيمـــة 240 مليون دوالر، تقوم شـــركة 
تقنيـــات التكرير المتطورة بتزويد بابكو 
بخدمـــات اإلدارة الكاملـــة لمحفز وحدة 
بابكـــو الجديدة للتكســـير الهيدروجيني 
للنفـــط المتبقـــي، والتي تعـــد واحدة من 
أهـــم المكونـــات الجوهريـــة فـــي برنامج 
تحديث مصفـــاة بابكو، والجاري تنفيذه 
تســـعى  والـــذي  الراهـــن،  الوقـــت  فـــي 
مـــن خاللـــه شـــركة بابكـــو لزيادة الســـعة 
االســـتيعابية لمصفـــاة البحرين من 267 
ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومًيا. 

وتقوم شـــركة تقنيات التكرير المتطورة 
التكســـير  تقنيـــات  أحـــدث  بتزويـــد 
عبـــر  المتبقـــي  للنفـــط  الهيدروجينـــي 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن المـــواد األوليـــة 
بجـــودة  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  التـــي 
الرواســـب النفطية ورفع قيمتها. كما أن 
التقنيـــات الجديدة توفر حافز التكســـير 
الهيدروجيني األكثـــر تطوًرا وريادة في 
صناعة التكرير. وإضافة إلى ذلك، تقوم 
شركة تقنيات التكرير المتطورة بتزويد 
خدمات اإلدارة الكاملة لمحفز التكســـير 
الهيدروجيني الســـتخالص المعادن من 

المحفزات المستخدمة. 

تجدر اإلشـــارة أن مراســـم التوقيع على 
العقد جرت  أمس في مقر شـــركة بابكو 
بالعوالي، بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة نفط البحرين 
التنفيذيـــة،  اإلدارة  وأعضـــاء  )بابكـــو(، 
وممثلـــي شـــركة بابكو، وشـــركة تقنيات 
المتطـــورة، وشـــركة شـــيفرون  التكريـــر 

لوموس جلوبال. 
 وأكـــد رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو( 
داوود نصيـــف، علـــى أهميـــة االتفاقيـــة 
قائاًل “إن وحدة بابكو الجديدة للتكسير 
الهيدروجينـــي ســـتقوم بتحويـــل قرابة 

78 % مـــن النفـــط المتبقـــي ذي القيمـــة 
متوســـطة،  منتجـــات  إلـــى  المنخفضـــة 
والتي باإلمكان معالجتها وتحويلها إلى 
منتجات كيروســـين وديـــزل ذات القيمة 
المرتفعـــة. كمـــا تنطـــوي هـــذه االتفاقية 
التكريـــر  تقنيـــات  شـــركة  مـــع  الفريـــدة 
المتطـــورة علـــى عنصـــر مهم وهـــو أداء 
المحفـــز وإدارة خدماتـــه بصـــورة كاملة، 
وســـوف تتولـــى هـــذه الشـــركة التزويـــد 
الكامـــل لخدمـــات المحفـــز طـــوال مـــدة 
العقـــد. لقـــد اســـتغرقت تلـــك االتفاقيـــة 
قرابة 18 شـــهًرا من البحـــث والتفاوض، 
وإننـــي أتوجـــه بجزيل الشـــكر والعرفان 

لجميع األطراف التي ساهمت في إنجاز 
االتفاقية بهذه الصورة الناجحة”. 

مـــن جانبه، قال العضو المنتدب بشـــركة 
تقنيـــات التكريـــر المتطورة، جـــاك ريدي 
“إنهـــا اتفاقية جوهرية، كمـــا أنها تعكس 
تقنيـــات  تزويـــد  فـــي  الرائـــدة  مكانتنـــا 
متطورة لمحفز التكســـير الهيدروجيني، 
وقدرتنـــا علـــى تزويـــد قيمـــة عاليـــة من 
خالل دعم دولـــي فعال وخدمات تقنية 
راقيـــة ال تضاهـــى. وفـــي هـــذا الصـــدد، 
أتوجـــه بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان إلـــى 
شـــركة بابكو لثقتهـــم الغالية في قدراتنا 
وإمكاناتنـــا. وال شـــك أن شـــركة بابكـــو 

سوف تستفيد بصورة كبيرة طوال مدة 
العقد من خالل تعزيز عمليات التحويل، 
التشـــغيلية، ودعـــم  التكاليـــف  وخفـــض 
معـــدالت االعتماديـــة، وإطالـــة عمليـــات 
التكريـــر لفترات أطـــول. واألهم من هذا 
كلـــه، ســـوف تتمكـــن شـــركة بابكـــو مـــن 
توفير الكثير من الوقت والموارد بفضل 

التقنيات الجديدة”. 
ومع التشـــغيل الكامـــل لبرنامج تحديث 
مصفـــاة بابكو العـــام 2023، فإن الوحدة 
الجديدة لمحفز التكســـير الهيدروجيني 
الرئيـــس  الربـــح  مركـــز  بمثابـــة  ســـتعد 

لمصفاة بابكو. 

عقب توقيع العقد 

عوالي - بابكو

“بابكو” تمنح أضخم عقد للتكسير الهيدروجيني لشركة تقنيات متطورة
الــــــــــــدوالرات ــن  ــ ــي ــ ــاي ــ م ــه  ــتـ ــمـ ــيـ قـ ــغ  ــ ــل ــ ــب ــ وت ســـــنـــــوات   5 لــــــ  يـــمـــتـــد 

“ABC” يستكمل استحواذه على 99.5 % في “بلوم مصر”
أعلنت المؤسســـة العربيـــة المصرفية 
اســـتكمال  عـــن  أمـــس   ”ABC “بنـــك 
اســـتحواذها علـــى 99.5 % فـــي بنك 
بلـــوم مصر لتوســـيع نطـــاق حضورها 
في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
فـــي  جذورهـــا  وترســـيخ  إفريقيـــا، 
الســـوق المصرية. ويأتي هذا اإلعالن 
بعد استكمال عرض الشراء اإلجباري، 
واالنتهاء من تحويل ملكية األســـهم، 
وتحويـــل ســـعر الشـــراء الـــذي يعادل 
425 مليـــون دوالر لبنـــك بلـــوم لبنـــان 
والمســـاهمين األقليـــة الذيـــن طرحوا 
أســـهمهم في عرض الشراء اإلجباري. 
ويمثـــل هـــذا االســـتحواذ 1.37x مـــن 
بلـــوم مصـــر  لبنـــك  القيمـــة الدفتريـــة 

اعتباًرا من مارس 2021. 
وتجمـــع صفقة االســـتحواذ هـــذه بين 
لبنـــك  الواســـعة  المصرفيـــة  الخبـــرة 
ABC علـــى مـــدار أكثـــر مـــن 20 عاًمـــا 
في مصر، إضافة إلى سمعة بنك بلوم 
مصر المرموقة في الســـوق المصرية. 
ويســـعى بنك ABC بذلك إلى توســـيع 
نمـــوه االســـتراتيجي وزيـــادة  فـــرص 
عروضـــه المتاحة في مجـــال صيرفة 

الجملة والشركات والتجزئة. 
زيـــادة  فـــي  االســـتحواذ  وسيســـاهم 
حصة بنك ABC في السوق المصرية 
بأكثـــر من ثالثـــة أضعاف كما ســـيعزز 
مـــا  إلـــى  المجموعـــة  أصـــول  قاعـــدة 
مصـــري.  جنيـــه  مليـــار   60 يقـــارب 

وســـيحظى عمالء بنك ABC بتجربة 
مصرفية موسعة مع إمكانية الوصول 
إلـــى 41 فرًعا إضافًيا )وهـــذا أكثر من 
ضعـــف عـــدد الفـــروع الحاليـــة لبنـــك 

ABC في مصر(. 
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
ABC، خالد كعوان “يشكل االستحواذ 
علـــى بنك بلوم مصر محطة مهمة في 

مســـيرة بنـــك ABC، فقـــد كنـــا نبحـــث 
الفرصـــة  عـــن  عـــدة  ســـنوات  طـــوال 
لتعزيـــز مكانتنـــا كمصـــرف  المناســـبة 
دولي رائد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. وقد تحقق هذا البعد 
االســـتحواذ  بصفقـــة  االســـتراتيجي 
هذه والتي تجمع بين الحضور القوي 
لبنك بلوم مصر في الســـوق من جهة، 

وســـجل بنـــك ABC الحافـــل باالبتكار 
من جهة أخرى”. 

مـــن جانبه، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والمديـــر العام لبنك بلوم لبنان، ســـعد 
أزهـــري “لطالمـــا حقق بنـــك بلوم مصر 
ونحـــن  لمجموعتنـــا،  قويـــة  عائـــدات 
واثقـــون مـــن أنـــه ســـيواصل مســـيرة 
النجـــاح بانضمامه إلـــى مجموعة بنك 
ABC. نتمنـــى لفريـــق بنـــك بلوم مصر 
كل النجـــاح والتوفيق. ونود أن نعرب 
عن تقديرنا للجهود التي بذلتها شركة 
المالـــي  مستشـــارنا   ،”CI Capital“
Baker McKen- “الحصـــري، وشـــركة 
zie”، مستشـــارنا القانوني، طوال هذه 

فترة االستحواذ”.

ABC المنامة - بنك

خالد كعوان
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المحرق - شركة المطار

أعلنـــت شـــركة مطـــار البحرين عن 
إضافـــة خـــط طيـــران جديـــد بيـــن 
إمارة أبوظبي والمملكة تابع لشركة 
ويـــز إيـــر أبوظبـــي، وهـــو مـــا يعزز 
روابـــط النقل التي تصـــل البحرين 
بدول مجلـــس التعـــاون الخليجي. 
وســـتبدأ شركة الطيران في تسيير 
رحالتها بين مطار البحرين الدولي 
ومطـــار أبوظبـــي الدولـــي اعتبـــاًرا 
 3 2021 وبمعـــدل  9 ســـبتمبر  مـــن 

رحـــالت أســـبوعًيا. واحتفـــاًء بهذه 
المناســـبة، زار وفـــد من شـــركة ويز 
إيـــر مطـــار البحرين الدولـــي لتفقد 
مبنى المسافرين الجديد المتطور. 
وأعـــرب الرئيس التنفيذي لشـــركة 
البنفـــالح  محمـــد  البحريـــن  مطـــار 
عـــن ســـعادته بانضمام شـــركة ويز 
إيـــر أبوظبي إلـــى قائمة الشـــركات 
العاملـــة في مطار البحرين الدولي، 
متطلًعـــا إلـــى التعـــاون المثمـــر بين 

ســـفر  تجربـــة  لتقديـــم  الشـــركتين 
جديدة وفائقة الجودة للمسافرين، 
الجـــوي  المســـار  هـــذا  أن  ومؤكـــًدا 
تعزيـــز  فـــي  سيســـاهم  الجديـــد 
العالقـــات الثنائّيـــة التاريخّيـــة بين 
البحريـــن واإلمـــارات. مـــن جانبـــه، 
قـــال المديـــر العـــام لشـــركة ويز إير 
أبوظبـــي كيـــس فان شـــايك “نفخر 
أن نقدم خيار ســـفر بديل وبأســـعار 
مقبولـــة لرحلـــة الطيـــران القصيرة 

والبحريـــن،  أبوظبـــي  إمـــارة  بيـــن 
والتـــي تعتبـــر وجهـــة جذابـــة نظًرا 
لقربهـــا مـــن اإلمـــارات، فضـــاًل عـــن 
تمتعهـــا بثـــروة تاريخّيـــة وثقافّيـــة 
أن  يقيـــن  علـــى  ونحـــن  فريـــدة، 
البحرين ستكون إضافة مرحب بها 
إلى قائمة رحالتنا”. وسيتم تسيير 
الرحالت من مطار أبوظبي الدولي 
إلـــى مطـــار البحريـــن الدولـــي أيام 

األحد والثالثاء والخميس.

“المطـــــــار” تضيــــف خــــط طيـــــران جديــــدا إلى أبوظبــي

زيارة وفد شركة ويز إير لمطار البحرين 

الذكاء البشري والذكاء االصطناعي
الذكاء االصطناعي يســـتطيع معالجة المعلومات أكثر من 
البشـــر، لكنه ال ُيحاكي قدرة البشـــر على التفكير بالقياس. 
قبـــل ابتكار الـــذكاء االصطناعـــي كان العالم مختلفـــًا، إنما 
بعـــد ابتكاره تطور كل شـــيء فـــي محيطنا بشـــكل الفت، 
فقـــد تمكن الـــذكاء االصطناعي بالمســـاهمة في تحســـين 
منتجـــات وخدمـــات وعمليـــات وبنـــى تحتيـــة عديدة في 
هـــذا العالم، بل أصبح بإمكان الذكاء االصطناعي االرتقاء 
بحاضر ومســـتقبل الدول إذا اسُتخدم على الوجه األمثل 
وســـيترك أثـــرًا إيجابيـــًا  يتفوق بـــه على ابتكارات ســـابقة 

غيرت حياة البشرية كاإلنترنت والكهرباء. 
والـــذكاء االصطناعـــي هـــو عمليـــة تعليـــم اآلالت محـــاكاة 
القدرات الذهنية البشـــرية وطُرق أدائها من أجل تســـهيل 
حيـــاة البشـــر وجعـــل اآلالت تـــؤدي مهامًا كانت تســـتهلك 
جهـــدًا ووقتـــًا كبيرًا من البشـــر. ولكن الســـؤال هو ما مدى 

“الـــذكاء” الموجـــود حقـــا في الـــذكاء االصطناعـــي، وبماذا 
يختلف عن الذكاء البشري؟  

فبإمـــكان الـــذكاء االصطناعـــي معالجـــة معلومـــات أكثـــر 
وأســـرع من البشـــر، لكنه ال ُيحاكـــي قدرة الذكاء البشـــري 
فـــي التفكيـــر بالقيـــاس. ويعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن التفكير 
المنطقي المبني على الســـبب والنتيجة أعظم قوة للذكاء 
البشـــري، حيث يمّكن للبشـــر التفكير في حلول لمشـــكالت 
جديـــدة تواجههم قياســـا على مواقف ســـابقة شـــبيهة لها 
حدثـــت فـــي الماضي، وهـــذه القدرة ال تتوافـــر في الذكاء 
االصطناعـــي. ففـــي األصـــل يتقاطـــع الـــذكاء البشـــري مع 
الـــذكاء االصطناعـــي، بـــل يتكامـــل معه، وما يجـــري حاليا 
هو السعي الختبار الذكاء البشري في الذكاء االصطناعي 

والعكس صحيح. 
واألكيـــد أن الـــذكاء البشـــري يتميـــز بمـــا ُيســـّمى “التفكيـــر 

األبحـــاث  تركـــز  لـــذا  القيـــاس؛  علـــى  المبنـــي  التناظـــري” 
حاليـــا علـــى الـــذكاء االصطناعـــي المعرفـــي وقدرتـــه على 
تقليـــد الذكاء البشـــري فـــي محاولة الكتشـــاف مدى قدرة 
الخوارزميات على التفكير بالقياس وحل المشـــكالت بناء 

على حوادث سابقة شبيهة. 
وللـــذكاء نوعـــان، المعرفـــة المكتســـبة: وهي القـــدرة على 
إجراء العمليات الحســـابية أو ما ُيطلق عليه اســـم “الذكاء 
المتبلـــور”، والتفكيـــر المنطقـــي: وهـــي القـــدرة علـــى حـــل 

المشكالت وُيطلق عليه اسم “الذكاء السائل”. 
إن برامـــج وخوارزميات الذكاء االصطناعي تتمتع بســـعة 
تخزيـــن هائلـــة، أكبـــر بكثيـــر من ذاكـــرة اإلنســـان، ويمكنها 
استرداد المعلومات ومعالجتها بسرعة البرق، وهو الشيء 
الذي ال يقدر عليه البشر. وهذا هو النوع األول من الذكاء، 
وهو في الحقيقة بســـيط للغايـــة مقارنة بالنوع الثاني من 

الذكاء، وهو القدرة على التحليل والتفكير بالقياس. 
يمكـــن للذكاء االصطناعي إنتـــاج حلول من خالل التفكير 
المجـــّرد بعـــد عمليـــات تدريب مركـــزة فـــي الجوانب التي 
يتـــم تدريبه عليها فقـــط، لكن الـــذكاء الحقيقي يكمن في 
القـــدرة على التعميـــم، وهو الشـــيء الذي يفتقـــده الذكاء 
الـــذكاء  تمّكـــن  فـــإذا  الراهـــن.  الوقـــت  فـــي  االصطناعـــي 
االصطناعي من إتقان التفكير القياسي، فإنه سوف يدمج 
هـــذه القـــدرات مع قدراته الواســـعة فـــي تنفيـــذ العمليات 
الحسابية للربط بين قضايا كثيرة التنوع، فمثال سيتمّكـن 
الـــذكاء االصطناعـــي مـــن إيجـــاد العالقة التـــي تربط بين 

ر المناخ.   م السن أو األمراض وتغيُّ األمراض وتقدُّ
إذن كلما نجحت االبتكارات في تعليم الذكاء االصطناعي 
إمكانية القياس، فســـوف يســـهل حل المشـــكالت الكبيرة 

التي تواجه البشرية.

نبيل آل محمود

سعد أزهري

لتوسيع نطاق 
حضوره بالشرق 

األوسط وشمال 
إفريقيا

داوود نصيف متحدثا في الحفل توقيع العقد بين الجانبين
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دوالر مليون 

أعلنـــت شـــركة عقـــارات الســـيف أمس عن 
نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 
يونيو 2021، حيث حققت الشـــركة أرباًحا 
صافيـــة ودخالً شـــامالً عائدين إلى حاملي 
1.04 مليـــون  أســـهم الشـــركة األم بقيمـــة 
دينـــار خـــالل الربـــع الثانـــي 2021، مقابـــل 
0.90 مليـــون دينار خالل الربع المقابل من 
العـــام  الماضـــي، أي ارتفاع نســـبته 15.28 
صافـــي  فـــي  االرتفـــاع  هـــذا  ويرجـــع   ،%
األربـــاح بالربع الثاني إلـــى زيادة اإليرادات 
فـــي قطاعـــي التجزئة والضيافـــة بالتزامن 
مع التخفيـــض التدريجي للقيـــود الوبائية 
وارتفـــاع معـــدالت اإلشـــغال فـــي الشـــقق 
الفندقية، باإلضافـــة إلى زيادة طفيفة في 
قطاع الترفيه بســـبب االستئناف المحدود 
في عمليات مراكز الترفيه العائلي مؤخرًا. 
وبلغت قيمة النصيب األساسي والمخفض 
للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم 
2021 مبلًغـــا  الثانـــي  بالربـــع  الشـــركة األم 
فلـــس   1.96 فلـــس، مقابـــل   2.26 وقـــدره 
بحرينـــي للربع المقابل من العـــام الماضي. 
وســـجلت الشركة خالل الربع الثاني 2021 

بنســـبة  التشـــغيلية  األربـــاح  فـــي  ارتفاعـــا 
40.76 % ليصـــل إلـــى 2.67 مليـــون دينار، 
مقابـــل 1.90 مليـــون دينـــار للربـــع المقابـــل 
مـــن العـــام الماضـــي. وارتفعت اإليـــرادات 
فـــي الربـــع الثاني من 2021 بنســـبة 45.29 
% لتبلـــغ 3.18 مليـــون دينـــار مقابل 2.19 
العـــام  مـــن  المقابـــل  للربـــع  دينـــار  مليـــون 
الماضـــي، ويعـــزى هـــذا االرتفـــاع بصـــورة 

رئيسة إلى األسباب المذكورة أعاله. 
وحققـــت الشـــركة أرباًحـــا صافيـــة ودخـــالً 
شـــامالً عائديـــن علـــى مســـاهمي الشـــركة 
قدرهمـــا 2.30 مليـــون دينـــار لفترة الســـتة 
)6( أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2021، 
مقارنـــًة بـ 2.71 مليون دينـــار لنفس الفترة 
من العام الماضي، بانخفاض نسبته 15.09 
% مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، ويعـــود هـــذا 
االنخفـــاض بشـــكل رئيســـي إلـــى انخفاض 
الدعـــم الحكومي خالل هذه الفترة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، باإلضافة 
إلـــى أن قطاعـــي الضيافة والترفيه شـــهدا 
مستويات تشغيلية طبيعية لغالبية األشهر 
الثالثـــة )3( األولى من العام الماضي وذلك 
قبـــل إصـــدار تعليمـــات اإلغـــالق والقيـــود 

المرتبطة بالجائحة.  

وبلغت قيمة النصيب األساسي والمخفض 
للسهم في األرباح العائد إلى حاملي أسهم 
الشـــركة األم للفترة المنتهية في 30 يونيو 
2021 مبلًغـــا وقـــدره 5.00 فلـــس، مقارنـــة 
بــــ 5.89 فلـــس في الفتـــرة ذاتها مـــن العام 

الماضي.  
ولـــم يســـجل إجمالي حقـــوق المســـاهمين 
)بعـــد اســـتبعاد حقـــوق األقليـــة( أي تغييـــر 
لفتـــرة الســـتة )6( أشـــهر المنتهيـــة فـــي 30 
يونيـــو 2021 مقارنـــة مـــع الســـنة الماليـــة 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2020 والـــذي 
بلغ 152.17 مليون دينـــار. وارتفع إجمالي 
الموجـــودات للفترة المنتهية في 30 يونيو 
 175.42 ليبلـــغ   %  1.24 بنســـبة   2021
مليـــون دينـــار، مقارنـــة بــــ 173.28 مليـــون 
 31 فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  للســـنة  دينـــار 

ديسمبر 2020. 
 ، الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عيســـى نجيبـــي “تواصـــل شـــركة عقارات 
الســـيف المضي في مســـار ثابت ومســـتقر 
في تحقيق نتائج مالية وتشـــغيلية مميزة 
وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن تداعيـــات جائحة 
كورونـــا )كوفيد19-( ووقعها الســـلبي على 
فبفضـــل  االقتصاديـــة.  القطاعـــات  كافـــة 

وتميـــز  االســـتثمارية  محفظتهـــا  تنـــوع 
نموذج أعمالها، تمكنت الشركة من تخطي 
العديد من التحديات المرتبطة بالجائحة. 
وفـــي هـــذا المقـــام، البـــد لنـــا مـــن أن نوجه 
عميق شـــكرنا وامتناننـــا للقيادة الرشـــيدة 
الوطنـــي  والفريـــق  الموقـــرة  والحكومـــة 
التـــي  الجبـــارة  جهودهـــم  علـــى  الطبـــي 
جعلـــت مملكـــة البحرين في صـــدارة دول 
المنطقـــة والعالـــم فـــي النجـــاح بالســـيطرة 
علـــى الجائحة واعـــادة الحياة االقتصادية 
والتجاريـــة الـــى طبيعتهـــا، وتقديـــم كافـــة 
االســـتثنائية  والمســـاندة  الدعـــم  اوجـــه 
مـــن  المتضـــررة  االقتصاديـــة  للقطاعـــات 

تبعات كورونا”.  

مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشـــركة 
أحمـــد يوســـف “رغم اســـتمرار إغـــالق دور 
الســـينما ومراكز الترفيه وردهـــات الطعام 
والمتاجـــر في المجمعات التجارية لفترات 
شـــركة  أن  إال  الجائحـــة،  بســـبب  طويلـــة 
تســـجيل  فـــي  نجحـــت  الســـيف  عقـــارات 
تحّســـن فـــي عملياتهـــا التشـــغيلية مقارنة 
بنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي 2020. 
علـــى  تحافـــظ  أن  الشـــركة  واســـتطاعت 
زخم مشـــاريعها القائمة وقيـــد التنفيذ في 
مختلـــف محافظات المملكة دون أي إرباك 

يذكر. 
التحديـــات  رغـــم  “أنـــه  يوســـف  وأضـــاف 
االقتصادية نجح مجمع السيف – ضاحية 

الســـيف أن يحافـــظ علـــى نســـبة إشـــغال 
فاقت 90 % خالل النصف األول من العام 
الجـــاري 2021، مع اســـتقباله قريبا للمزيد 
من العالمـــات التجارية المرموقـــة، أبرزها 
ســـوبرماركت الجزيرة كأول ســـوبرماركت 
يفتتح أبوابه في المجمع، إلى جانب نادي 
)أوليمبيا( الصحي ليكون أول نادي يفتتح 
أبوابـــه في المجمع كذلك ليلبي احتياجات 
عمالئنـــا الكـــرام. كما جـــاري التفـــاوض مع 
مجموعـــة جديـــدة مـــن األســـماء التجارية 
الراغبة في أن يكون مجمع الســـيف نقطة 

انطالق لعملياتها التوسعية”. 
مشـــروع  تطـــورات  بآخـــر  يتعلـــق  وفيمـــا 
الليـــوان فـــي الهملـــة، فـــإن نســـبة تأجيـــر 
المســـاحات التجارية في الليـــوان تتجاوز 
حتى اآلن حاجز الـ 69 % مع تسارع وتيرة 
تواقيـــع عقود التأجير مع سلســـلة متنوعة 
علـــى  الرائـــدة  التجاريـــة  العالمـــات  مـــن 
مســـتوى محلي وإقليمـــي وعالمي، بعضها 
فّضـــل الليـــوان عـــن غيرهـــا مـــن مشـــاريع 
على مســـتوى منطقة الشـــرق األوســـط لما 
يقّدمه من تشـــكيلة فريدة من المســـاحات 
خضـــراء  بيئـــة  فـــي  الواســـعة  التجاريـــة 

ومسطحات مائية تخطف األنفاس.

أحمد يوسف

المنامة - عقارات السيف

أرباح “عقارات السيف” للستة أشهر األولى 2021
ارتفـــــاع إجمالـــي الموجــــــودات بنسبــــــة 1.24 % ليبلـــغ 175.4 مليــــــون دينـــــار

“السياحة” تستقطب مزيًدا من السياح الروس للبحرين
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  شـــاركت 
والمعـــارض في معرض مدينة موســـكو 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  االفتراضـــي 
الخليجي، وذلك في إطار اســـتراتيجية 
األســـواق  نحـــو  التوجـــه  فـــي  الهيئـــة 
العالمية األكثر تصديرا للسياح بما فيها 
الســـوق الروســـي، إضافة إلـــى الترويج 
للبحريـــن كوجهـــة ســـياحية مثالية في 
المنطقـــة. وترأســـت وفـــد البحرين إلى 
هـــذا المعرض نائبـــة الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، 
فاطمة الصيرفي، إذ قدمت عرضا أمام 
المشـــاركين فيـــه مـــن شـــركات ســـياحة 
وســـفر ومشـــتغلين في قطاع السياحة 
الروســـي عـــن اإلمكانـــات البـــارزة التـــي 
يتضمنهـــا قطـــاع الســـياحة فـــي مملكة 
البحرين وأبـــرز وجهات ومعالم الجذب 

إلـــى  المملكـــة، إضافـــة  فـــي  الســـياحي 
البرامج الســـياحية المبتكرة والمتنوعة 
لـــزوار  الســـياحة  هيئـــة  تقدمهـــا  التـــي 

المملكة. 
وأكـــدت الصيرفـــي حـــرص الهيئة على 
تعزيـــز العالقات في المجال الســـياحي 
إلـــى  لترقـــى  وروســـيا  البحريـــن  بيـــن 
مستوى العالقات المتميزة بين البلدين 
الصديقين على جميع األصعدة، والعمل 
على مختلف المبادرات في هذا الصدد، 
وفعل كل ما من شأنه من زيادة التبادل 

السياحي بين الجانبين. 
إلـــى ذلك، قـــدم الجانب الروســـي أثناء 
اللقـــاء عرضا حول اإلمكانات الســـياحة 
مـــن  كجـــزء  وذلـــك  موســـكو،  لمدينـــة 
الحملـــة الترويجيـــة التـــي تنظمهـــا كل 
مـــن لجنـــة الســـياحة وإدارة العالقـــات 

االقتصاديـــة والدوليـــة الخارجيـــة فـــي 
العاصمة الروسية. 

اجتماعـــات  الوفـــد  أعضـــاء  وعقـــد   
افتراضية مع شـــركات السفر والسياحة 
والضيافة التي تتخذ من موســـكو مقرًا 
لهـــا لمناقشـــة الشـــراكات المحتملـــة من 
أجـــل زيـــادة تعزيز العالقات الســـياحية 

بين البحرين وموسكو. 
هيئـــة  دعـــت  صلـــة،  ذي  ســـياق  وفـــي 
البحرين للســـياحة والمعـــارض وكاالت 

السفر والفنادق التي تتخذ من البحرين 
مقـــرًا لهـــا للتســـجيل فـــي هـــذه الحملـــة 
يوفـــر  ممـــا  االفتراضيـــة،  الترويجيـــة 
لهـــم منصـــة للتواصـــل مـــع نظرائهم في 
موســـكو إلنشـــاء شـــراكات تســـهم فـــي 
تنميـــة أعمالهـــم وزيادة تنافســـيتها من 

جهـــة، وتنعكـــس إيجابـــا علـــى تطويـــر 
القطاع الســـياحي لدى البلدين من جهة 

أخرى. 
وقال مالك شـــركة “ماتياس للســـياحة” 
ريتشـــارد ماتياس: إن معرض موســـكو 
مميـــزة  انطالقـــة  م  قـــدَّ االفتراضـــي 

لبـــدء موســـم ســـياحي حافل بالســـياح 
وروســـيا،  البحريـــن  بيـــن  المتبادليـــن 
إضافـــة إلى بنـــاء عالقات عمـــل مثمرة 
الســـياحة  قطـــاع  فـــي  العامليـــن  بيـــن 

والسفر لدى البلدين الصديقين. 
أعـــرب مديـــر مجموعـــة تطويـــر  فيمـــا 
األعمـــال فـــي فنـــدق ومنتجـــع ذا آرت، 
فـــي  مشـــاركته  أثنـــاء  قصيـــر  زاهـــر 
المعـــرض عن تقديـــره لما تبذلـــه الهيئة 
مـــن جهـــود ترمـــي لجـــذب المزيـــد مـــن 
السياح اإلقليميين والعالميين وتنشيط 
المنشـــآت السياحية في البحرين، وقال 
“سعداء بالتعاون مع نظرائنا في روسيا 
االتحادية والنهـــوض بدورنا في تقديم 
البحريـــن كوجهـــة مثاليـــة الستكشـــاف 
منطقـــة الخليج العربي ســـياحيا، ومنح 

تجربة سياحية فريدة من نوعها”.

المنامة - البحرين للسياحة والمعارض

فاطمة الصيرفي

الهيئة شاركت 
بمعرض موسكو 
االفتراضي لدول 

“التعاون”
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استعرضت جمعية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة في مؤتمر صحافي عقدته 
عن بعد مشـــاركتها في أعمال قمة قازان 
االقتصاديـــة 12، والزيـــارة التـــي شـــارك 
فيها وفد الجمعية لجمهورية تتارســـتان 

ومدينة موسكو.
المؤسســـات  جمعيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري 
إلـــى أهميـــة القمـــة التـــي شـــاركت فيهـــا 

الجمعيـــة بتنســـيق مع مختلـــف الجهات 
رئيـــس  برعايـــة  أقيمـــت  إذ  البحرينيـــة، 
تتارســـتان رســـتم مينخـــاوف، وبدعـــوة 
مـــن وكالة االســـتثمارات في تتارســـتان، 
إذ شـــاركت هيئـــات مـــن 26 دولـــة و25 
رئيس غرفة تجارة وهيئات االســـتثمار، 
إلى جانب مســـتثمرين من 64 دولة و41 
إقليـــم في روســـيا، وتضمنت 90 جلســـة 
فـــي مختف المجـــاالت، وتخللهـــا ملتقى 
رواد األعمال الشـــباب للدول اإلســـالمية 

ومعرض للمنتجات الحالل.

وأكـــد الديري أن هناك فرصا اســـتثمارية 
واعـــدة فـــي الكثير مـــن المجـــاالت التي 
يمكن للمؤسســـات البحرينية أن تستفيد 
منهـــا، مثـــل األغذية والزراعـــة دون تربة 
والصناعـــات وأمـــن المعلومـــات والمـــدن 
الذكيـــة والمجاالت الســـياحية، إذ يمكن 
ســـياحيا  مقصـــدا  البحريـــن  تكـــون  أن 

للسياح الروس.
وأوضح الديري أن جمهورية تتارســـتان 
والتـــي تعد ثالث أهـــم منطقة اقتصادية 
فدرالية في روســـيا بتعداد ســـكان يصل 

إلى 4 ماليين نســـمة ومســـاحة شاســـعة 
مـــن األراضي، ترحب باالســـتثمارات من 
المنطقـــة وتمنـــح أراض وفرص بأســـعار 

زهيدة.
مـــن جانبه، أشـــار عضـــو الجمعية محمد 
المحـــروس إلى أن هنـــاك اهتمام بالغ من 

قبـــل دول المنطقـــة باســـتيراد األغذيـــة 
الحـــالل مـــن الجمهوريـــات الروســـية مع 
وجود شـــهادات تصديـــق، إذ لمس الوفد 

االهتمام بهذا الجانب.
أمـــا عضـــو الجمعيـــة عبدالرحيـــم فخرو، 
فأشـــار إلـــى أهميـــة إشـــراك المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي مثـــل هـــذه 
الزيـــارات خصوصا أنهـــا تمثل 98 % من 
عـــدد الســـجالت التجاريـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن الفرص الســـياحية تحتـــاج لمزيد من 

االهتمام.

“الصغيرة والمتوسطة”: فرص واعدة لالستثمار بروسيا وجمهورياتها
البالد - علي الفردان

المؤتمر الصحافي لـ” الصغيرة والمتوسطة” أمس

أربــــــاح “الخليـــج الدولـــي” للنصــف األول 2021
أعلـــن بنـــك الخليـــج الدولي عـــن نتائجه 
 2021 للعـــام  ســـنوية  النصـــف  الماليـــة 
والتي اشـــتملت على نتائج الربع الثاني، 
إذ سجل البنك خالل الربع الثاني 2021 
زيـــادة كبيرة في صافـــي األرباح العائدة 
لمســـاهمي البنك بلغت 9.8 مليون دوالر 
مقارنة مع خســـائر بمقـــدار 37.9 مليون 
دوالر في نفس الفترة من العام الماضي. 
وتعـــود هـــذه الزيـــادة إلـــى نمـــو صافـــي 
الدخـــل من الفوائد بنســـبة 11 % ليصل 
إلـــى 60 مليون دوالر، وزيادة الدخل من 
الرســـوم والعموالت بنسبة 20 % ليصل 
وانخفـــاض  دوالر،  مليـــون   16.2 إلـــى 
 ،%  3 بنســـبة  التشـــغيلية  المصاريـــف 
وزيادة كبيـــرة في إيرادات المتاجرة، إذ 

وصلـــت هذه اإليـــرادات إلى 
10.3 مليون دوالر مدفوعة 
بظـــروف الســـوق المواتيـــة. 
القروض  وبلغت مخصصات 

المتعثـــرة في الربع الثانـــي 12.1 مليون 
دوالر، مقارنـــة بمبلـــغ 49.6 مليون دوالر 

في الربع الثاني 2020.
 وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائـــد 
للمســـاهمين خـــالل الربـــع 14.3 مليـــون 
 47.5 بلغـــت  بخســـارة  مقارنـــة  دوالر، 
مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
القـــوي  نتيجـــة األداء  الماضـــي، وذلـــك 

والمكاسب اإليجابية إلعادة التقييم.
أمـــا بالنســـبة إلـــى نتائـــج النصـــف األول 
2021، فقد ارتفع صافي األرباح العائدة 

لمســـاهمي البنـــك ليصل 
إلـــى 17.7 مليـــون دوالر 
مقارنـــة بخســـارة بلغت 
دوالر  مليـــون   85.4
فـــي نفس الفترة من العام الســـابق. وقد 
تحقق ذلك من خالل نمو في اإليرادات 
بنســـبة 27 % وانخفـــاض فـــي النفقـــات 
بنســـبة 3 %، ما يعكس النجاح المستمر 
فـــي تنفيذ خطة التحول االســـتراتيجي 
للبنـــك. وعليـــه، فقـــد بلـــغ صافـــي دخـــل 
المجموعـــة في النصـــف األول من العام 
للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 28.5 
 102.1 مليـــون دوالر مقارنـــة بخســـارة 
مليـــون دوالر في نفـــس الفترة من العام 

الماضي.

ومن ناحية اإليرادات، حقق البنك زيادة 
ســـنوية قدرهـــا 39.5 مليـــون دوالر فـــي 
اإليـــرادات األخـــرى، وانخفاضـــا طفيفـــا 
فـــي صافي إيرادات الفوائد التي تأثرت 

بظروف السوق بعد الوباء.  
القـــروض  تغطيـــة  وبلغـــت مخصصـــات 
المتعثـــرة في النصف األول 21.9 مليون 
مليـــون   115.3 بمبلـــغ  مقارنـــة  دوالر، 

2020، وهـــو  األول  النصـــف  فـــي  دوالر 
العـــام الـــذي زاد فيه البنـــك بحكمة هذه 
المخصصـــات؛ نظـــرا الرتفـــاع المخاطـــر 
الناجمة عن الوباء العالمي وتأثيره على 

هذه المحفظة.
العائـــد  الشـــامل  الدخـــل  وبلـــغ إجمالـــي 
للمســـاهمين 37.6 مليـــون دوالر مقارنـــة 
بخســـارة بلغـــت 105.8 مليون دوالر في 
نفس الفترة من العام الســـابق، مدفوعة 

بأداء قوي وانتعاش في السوق.
المســـاهمين  حقـــوق  إجمالـــي  وارتفـــع 
باســـتثناء حصـــة األقليـــة بنســـبة 2 % 
خـــالل الفترة ليصل إلى 2.1 مليار دوالر 
)2.1 مليـــار دوالر بنهاية ديســـمبر2020( 
ويشـــمل خســـائر متراكمة بقيمة 805.1 

مليون دوالر تمثل 32 % من رأس المال 
واحتياطيات بقيمة 423.3 مليون دوالر 

والتي تمثل 17 % من رأس المال.
وبلغ إجمالي األصول الموحدة في نهاية 
الربع 29.9 مليـــار دوالر بزيادة 1 % عن 
مستوى ديسمبر 2020 البالغ 29.6 مليار 
دوالر. وبلغت السيولة النقدية واألصول 
الســـائلة األخرى بما فـــي ذلك اإليداعات 
قصيرة األجل 13.7 مليار دوالر، وهو ما 
يمثل مســـتوى عال من السيولة و46 % 

من إجمالي األصول. 
وبقيـــت قاعـــدة تمويل البنـــك قوية في 
النصـــف األول 2021 حيـــث بلغت ودائع 
العمـــالء 19.8 مليار دوالر والتي تشـــكل 

غالبية إجمالي الودائع.

المنامة - بنك الخليج الدولي

إجمالي حقوق 
المساهمين ارتفع 

2 % ليصل 2.1 
مليار دوالر

عيسى نجيبي

2.30
دينار مليــون 
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سرقة عمالت مشفرة بقيمة 600 مليون دوالر
أعلنــت شــبكة متخصصــة فــي تحويــل العمالت المشــفرة 
أن قراصنــة الكترونييــن قامــوا باختراق أنظمتهــا األمنية 
وخرجــوا بغنيمــة قياســية تصــل قيمتهــا إلــى 600 مليون 

دوالر.
ونشــرت شــبكة “بولــي نتــورك” التماســا طلبــت فيــه مــن 
العمــالت  لتخزيــن  محافــظ  يديــرون  الــذي  المتداوليــن 
المشــفرة أن يتجنبــوا الرمــوز المســروقة التابعــة لمنصات 

“ايثيريوم” و”بينانس تشين” و”أوكس بوليغون”.
ووجهــت “بولي نتورك” رســالة إلى القراصنــة عبر “تويتر” 
هــي  بســرقتها  قمتــم  التــي  األمــوال  “كميــة  فيهــا  قالــت 
األكبــر فــي عالم +ديفي+”، في إشــارة إلى نظــام التمويل 

الالمركزي.
وأضافــت “هــذه األمــوال التــي ســرقتموها هــي لعشــرات 

اآلالف من أعضاء مجتمع العمالت المشفرة”.
وهددت “بولي نتورك” باالستعانة بالشرطة، لكنها عرضت 

أيضا على مخترقيها فرصة “التوصل إلى تسوية”.
التحقيقــات  ومكتــب  األميركيــة  العــدل  وزارة  تــرد  ولــم 

الفدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق.
وقالت “بولي نتورك” في سلسلة تغريدات “نأسف لإلعالن 
أننــا تعرضنــا لهجــوم” وتــم تحويــل أصــول إلــى حســابات 

يســيطر عليهــا الهاكــرز”، كمــا نشــرت عناويــن يســتخدمها 
المخترقون.

ولــم ترد “بولي نتــورك” أيضا على طلب من وكالة فرانس 
بــرس للتعليــق، لكــن مســتخدمي “تويتر” أجروا حســابات 
وقــدروا غنيمــة القراصنة االلكترونييــن بنحو 600 مليون 

دوالر.
وهــذا العــام بلغ إجمالي عمليات ســرقة العمالت المشــفرة 
والقرصنــة واالحتيــال اعتبــارا مــن نهايــة أبريــل وحتــى 
اآلن نحــو 432 مليــون دوالر، وفقــا لتحليــل أجرته شــبكة 

“سيفرترايس” المتخصصة بحماية األصول المشفرة.

ألقت الســلطات المصرية القبض على 
عمرهــا  رضيعــة  عــرض  هتــك  شــاب 
4 أشــهر فــي منطقــة الجيــزة جنــوب 
القاهرة معيــدا لألذهان واقعة مماثلة 
حدثــت قبل 4 ســنوات فــي محافظة 

الدقهلية وتم إعدام مرتكبها.
وفــي التفاصيــل، تلقــت مديريــة أمن 
الرضيعــة  والــد  مــن  بالغــا  الجيــزة 
باعتــداء شــاب عمــره 20 عامــا علــى 
ابنتــه محدثا بها نزيفا حادا وتم نقلها 

للمستشفى في حالة سيئة.
وكشــفت تحريــات األجهــزة األمنيــة، 
أن المتهــم كان يســاعد والــد الطفلــة 
فــي تنظيــف منزلــه، وقامــت الطفلــة 
بالبــكاء فطلــب منــه والدهــا أن يقــوم 
بإعطائهــا لوالدتهــا، إال أنــه خــرج بهــا 
من المنزل واعتدى عليها أســفل سلم 
العقار وضبطه الجيران بعد ســماعهم 
صــراخ الرضيعــة. وتــم ضبــط المتهم 

وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

شاب يهتك عرض 
رضيعة في مصر

عثرت مصالح الحماية المدنية في الجزائر على شقيقتين متوفيتين وهما 
تعانقــان أمهمــا هربــا مــن الحرائــق التي اندلعــت بقرية )إخليجــن( في والية 
تيــزي وزو. وحســب صحيفــة “النهــار” الجزائريــة فقــد “عثــر على الشــابتين 
ســارة وجوهــر متفحمتين ومتشــبثين بجثة والدتهما التــي توفيت اختناقا 
جــراء استنشــاقها لدخــان الحرائــق. وهــي الصور التــي تداولهــا رواد مواقع 

التواصل االجتماعي، وتعاطف معهما وترحما عليهما”.
وأعلنت السلطات الجزائرية، أمس األربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق 
التي مست عدة واليات في البالد إلى 65 شخصا )28 عسكريا و37 مدنيا(، 

فيما موجود 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفيات.

أطلقت شــركة “نورث نورب غرومان” األميركية، مركبة شــحن، عن طريق صاروخ، 
صوب محطة الفضاء الدولية، يوم الثالثاء، وعلى متنها عدة أطعمة، حتى يستمتع 
بها الرواد البعيدون عن األرض. وبحســب األسوشــيتد برس، فإن المركبة، وهي من 
طــراز “ســيغنوس” جــرى إطالقها مــن والية فرجينيا، صوب محطــة الفضاء الدولية 

ومن المرتقب أن تصل يوم الخميس.
وجــرى تحميــل المركبــة بشــحنة مــن 3700 كيلوغــرام، تضــم تفاحــا طريــا وبندورة 

وكيوي، إلى جانب بيتزا وأجبان، من أجل تقديمها لـ 7 من رواد الفضاء.
وال تقتصر الشحنة على هذه األطعمة، بل حملت دعامات لتثبيت األجنحة الشمسية 

التي سيجري إطالقها في المختبر المداري، العام المقبل.

مأساة بالجزائر... شقيقتان متفحمتان وهما تعانقان أمهما

بيتزا وأجبان.. شحنة من “ناسا” إلى محطة الفضاء

أشخاص يمشون بجوار عرض إعالن فيديو ثالثي 
األبعاد لقط عمالق تم تركيبه أخيًرا في منطقة 

التسوق الشهيرة شينجوكو في طوكيو، اليابان )أ ب(.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

إذ  شــديدة  حــر  موجــة  تونــس  تشــهد 
يــوم  ســجلت درجــات حــرارة قياســية 
ووســط  شــمال  فــي  الســيما  الثالثــاء، 

البالد.
وفي العاصمة تونس، بلغت الحرارة 48 
درجــة مئوية عند منتصــف النهار، وهي 
أعلــى درجــة حــرارة منذ تســجيل 46,8 

درجة في 1982.
وتزيــد الحــرارة من 9 إلى 15 درجة عن 
المعدل الموسمي، خصوصا في الشمال 
والوســط الشرقي، بحســب المعهد الذي 
توقــع “انخفاًضــا تدريجًيــا” فــي درجات 

الحرارة اعتباًرا من اليوم الخميس.
كما تم تســجيل درجات حرارة قياســية 
األحد في جنوب البالد لتصل إلى 48,5 

درجة مئوية، بحسب المصدر ذاته.
ونصحــت وزارة الصحــة، فــي صفحتها 
المواطنيــن  “فيســبوك”،  علــى  الرســمية 
بتجنب الخــروج في األوقات التي تبلغ 
فيها الحرارة ذروتها ودعتهم إلى شرب 

السوائل بانتظام.

األعلى في 40 عاًما.. موجة 
حر قياسية تضرب تونس

يتميز الدجاج األســود وهو من الســاللة اإلندونيســية بلونه األســود من الداخل والخارج 
فكل شــيء فيه أســود جلده منقاره، لســانه، أظافره، وحتى لحمه وعظامه أما دمه فهو 
أحمر قاتم يميل إلى السواد. وانتشر في مصر أخيرا تربية الدجاج األسود ويطلق عليه 
اســم “لمبورغينــي”، ريشــه أســود ولحمــه كذلــك حتــى األمعــاء الداخلية له ســوداء، وهو 

الطعام المفضل للكثير من األغنياء السيما في الصين.
وأفاد موقع “أخبار اليوم” المصري أن هذا النوع من الدجاج ظهر ألول مرة في إندونيسيا 
ودخــل أوروبــا فــي العــام 1998، يصــل ســعرها خــارج مصر إلــى نحــو 2000 دوالر؛ نظرا 
لقيمتهــا الغنيــة بالفيتامينات، واحتوائها على نســبة عالية من الحديد، بينما يبلغ ســعرها 

في مصر نحو 3 آالف جنيه، ويعتبرونها في إندونيسيا رمزا للقوة والثراء.

“لمبورغيني”.. أغلى دجاجة في مصر سعرها 3 آالف جنيه

وفي القاهرة، وتحديدا في منطقة المرج شرق العاصمة، يقوم المواطن المصري أحمد أنور بتربية 
هذا النوع من الدجاج الذي ُيطلق عليه تسمية “أيام سيماني”. 

االبــن  أنــدرو،  األميــر  يواجــه 
الثانــي للملكــة إليزابيــث، أيامــا 
امــرأة  بــادرت  بعدمــا  عصيبــة، 
دعــوى  رفــع  إلــى  أميركيــة 
قضائيــة، تقول فيها إنه اعتدى 
ســنوات  قبــل  جنســيا،  عليهــا 
طويلة، عندما كانت قاصرا في 

سن الـ 17.
وتقــول المشــتكية، إن األميــر الــذي يبلــغ 61 عامــا، اعتدى عليها جنســيا وهي ما 
زالت قاصرا في منزل رجل األعمال األميركي جيفري إيبستين، بنيويورك وفي 
أماكن أخرى. وجرى رفع الدعوى من قبل المشتكية، فرجينيا روبرتس جيوفري، 
يــوم االثنيــن، أمــام محكمة فيدرالية في نيويورك. ويأتــي رفع هذه الدعوى بعد 
نحــو عاميــن علــى وفــاة إيبســتين منتحرا داخل ســجن فــي نيويــورك، فيما كان 

ينتظر محاكمة على خلفية التورط االتجار باألطفال واستغاللهم جنسيا.

فضيحة “أخالقية” تالحق األمير آندرو
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معتــاد،  غيــر  مشــهد  فــي 
وضيــوف  زبائــن  ركــض 
كانــوا قــد انتهكــوا قيــود 
فــي  بتجمعهــم  “كوفيــد” 
بكازاخســتان،  مطعــم 
إلــى الخــارج هاربيــن من 
الصحييــن.   المفتشــين 
فيديــو  مقطــع  ورصــد 
فســاتين  فــي  الضيــوف 

وبــدالت الســهرة وهــم يبتعــدون هاربيــن فــي منطقــة مفتوحة وخاليــة، بعد 
خروجهم من مطعم بمدينة تميرتاو في كازاحستان. 

 ولقيت هذه المشاهد انتشارا منقطع النظير في مواقع التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم، واهتماما كبيرا من قبل النشطاء والمتابعين.

هروب جماعي من مطعم بمالبس السهرة

عــرض الفلكــي األردنــي عمــاد 
مجاهــد نيزكا كبيــرا للبيع عبر 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع 
“فيسبوك”. وأشار مجاهد إلى 
أن النيــزك الــذي عرضــه للبيــع 
جديد ونــادر جدا، ويبلغ وزنه 

6.5 كيلوغرام.
ولفت إلى أن النيزك عثر عليه 

في جنوبي ليبيا.

عثر عليه في ليبيا.. أردني يعرض نيزكا للبيع

آســيا  فــي  المجــاورة  تركمانســتان، 
الوسطى إليران وأفغانستان، ليست 
بين األكثر قمعا لشعبها بالعالم فقط، 
بل بين األكثر غرابة، فلآلن ال تعترف 
إصابــة،  ولــو  ســجل،  “كورونــا”  أن 
بيــن ســكانها المصــّرة أن عددهــم 6 
مالييــن و200 ألــف، بينمــا هــم أقــل 
مــن 3 ماليين، مع أن مســاحتها 491 
ألــف كيلومتر مربع، أكبر 3 مرات من 
مســاحة ســوريا، و47 مــرة أكبــر مــن 

مساحة لبنان.
قبــل أيــام، ظهــر غريــب جديــد فــي 
بــالد ثالــث احتيــاط للغــاز الطبيعــي 
مــن  كل  يلــزم  قــرار  وهــو  بالعالــم، 
يطلــب خدمــة اإلنترنــت فــي منزلــه 
أن يضــع يــده علــى القــرآن ويقســم 
عنــد تســجيل طلبــه بعدم اســتخدام 
تطبيــق “VPN” المتيح االطالع على 
المواقع المحظورة، حســب ما ذكرت 
صحيفــة “التايمــز” البريطانيــة أمس 
االربعــاء. القــرار كان علــى مــا يبــدو، 

“قربانقلــي  البــالد  رئيــس  مــن  بأمــر 
محمــدوف”  بــردي  مالكقليفيتــش 
وهــو أصــال طبيب أســنان، موصوف 

بغريب األطوار.
 ومــن غرائــب رئيــس تركمانســتان، 
المولع بقيادة الســيارات الكالسيكية 
والمنافسة بسباقات الخيول وكتابة 
موســيقى الراب، أمر الرئيس بنحت 

تمثــال ضخــم له، مــن أوراق الذهب، 
نصبــوه لــه في العاصمة “عشــق آباد” 
بارتفاع 28 مترا، ويبدو فيه ممتطيا 
جواده المفضل “آكان” وبيده اليمنى 
حمامــة، فــي تقليــد واضــح لتمثــال 
“الفارس البرونزي” المجســد للقيصر 
الروســي، بطــرس الكبيــر، في مدينة 

سان بطرسبرغ.

ال إنترنت في البيوت بتركمانستان إال لمن يقسم على القرآن

الرئيس الذي يظهر على التلفزيون ليغني ويسابق بالخيول أمر بنحت تمثال له مطليا بالذهب


