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جاللة الملك :فتح آفاق التعاون مع الدول ورعاية شؤون البحرينيين
السفـراء الجــدد يــؤدون القســم القانونــي أمــام جاللــته بمناسبــة تعيينهــم

المنامة  -بنا

الدول الصديقة وهم؛ الســـفير منى عباس

جمهورية البرازيل االتحادية.

اســـتقبل عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللـــة

مملكـــة تايلنـــد ،الســـفير الشـــيخ خليفة بن

الملك ،بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكي

قصـــر الصافريـــة أمـــس ،الســـفراء الجـــدد

البحريـــن لدى الجمهورية الفرنســـية ،وبدر

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،فـــي

لمملكـــة البحريـــن المعينيـــن لـــدى عدد من

محمود رضي ســـفير مملكـــة البحرين لدى
أحمـــد بـــن عبدهللا آل خليفة ســـفير مملكة

عباس الحليبي سفير مملكة البحرين لدى

مناقشة مرئيات الرؤساء
التنفيذيين لـ “تحديث
مصفاة بابكو”
()23
“فنادق الخليج” تعلن
نتائجها المالية
للستة أشهر )22( 2021
 1.5مليون دينار أرباح
“البحرينية الكويتية
للتأمين”
()22

وديتان دوليتان لألولمبي أمام طاجيكستان

20

» »يستضيف منتخبنا األولمبي لكرة
القدم نظيره الطاجيكي في مباراتين
وديتين دوليتين ستقامان خالل
فترة األيام الدولية بشهر سبتمبر
المقبل.وسيلعب أولمبينا لقاءين
وديين أمام نظيره الطاجيكي يومي
 3و  6سبتمبر المقبل.

محمـــد عدنـــان شـــيخو ،وســـفير مملكـــة

مجـــاالت التعـــاون المشـــترك مـــع مختلـــف

عبـــدهللا الهرمســـي الهاجري ،للســـام على

هـــذا التعاون المثمـــر والبناء ،كمـــا وجههم

وأدى الســـفراء القسم القانوني أمام جاللة

البحرين لـــدى جمهورية إندونيســـيا أحمد

بتعيينهم سفراء فوق العادة مفوضين.

جاللته بمناسبة تعيينهما في منصبيهما.

كمـــا تشـــرف ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى

جمهوريـــة الصين الشـــعبية محمد غســـان

وأكـــد جاللـــة الملـــك أهميـــة الـــدور الـــذي
يضطلـــع بـــه ســـفراء البحريـــن فـــي دعـــم

البلـــدان وفتـــح آفـــاق جديـــدة لمزيـــد مـــن

إلى العمـــل على رعاية شـــؤون المواطنين
البحرينييـــن فـــي تلـــك الـــدول وتلبيـــة

احتياجاتهم.
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السفراء يعربون عن
تقديرهم للمقام
السامي لصاحب
الجاللة على الثقة
الملكية

السفراء :توجيهات
جاللته حافز لبذل
مزيد من الجهود
وتعزيز روابط الصداقة
مع الدول

جـاللــة الملك :فتــح آفــاق التعــاون مــع الـــدول

السفراء الجدد يؤدون القسم القانوني أمام جاللته بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينهم

المنامة  -بنا

اســـتقبل عاهل البـــاد صاحب الجاللـــة الملك حمد

واالزدهار.

الســـفراء الجـــدد لمملكـــة البحريـــن المعينيـــن لـــدى

سفراء البحرين في دعم مجاالت التعاون المشترك

وأكـــد جاللـــة الملـــك أهمية الـــدور الـــذي يضطلع به

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،في قصـــر الصافرية أمس،

مـــع مختلـــف البلدان وفتح آفاق جديـــدة لمزيد من

عـــدد من الدول الصديقة وهم؛ الســـفير منى عباس

هـــذا التعاون المثمر والبنـــاء ،كما وجههم إلى العمل

محمـــود رضي ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى مملكة

على رعاية شـــؤون المواطنين البحرينيين في تلك

تايلند ،الســـفير الشـــيخ خليفة بن أحمد بن عبدهللا

الدول وتلبية احتياجاتهم.

آل خليفـــة ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الجمهورية

ورفع السفراء عميق شكرهم وامتنانهم وتقديرهم

الفرنســـية ،وبـــدر عبـــاس الحليبـــي ســـفير مملكـــة

إلـــى المقام الســـامي لصاحب الجاللـــة ،معربين عن

البحرين لدى جمهورية البرازيل االتحادية.

بالغ اعتزازهم بهذه الثقة الملكية السامية.

وأدى الســـفراء القســـم القانوني أمـــام جاللة الملك،
بمناســـبة صدور المرســـوم الملكي بتعيينهم سفراء

فوق العادة مفوضين.

كما تشـــرف ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى جمهورية

الصين الشعبية محمد غسان محمد عدنان شيخو،

وســـفير مملكـــة البحرين لدى جمهورية إندونيســـيا
أحمـــد عبـــدهللا الهرمســـي الهاجـــري ،للســـام علـــى

جاللته بمناسبة تعيينهما في منصبيهما.

وهنـــأ صاحـــب الجاللة الســـفراء بمناســـبة تعيينهم
ً
معربـــا عـــن تمنياتـــه لهـــم بالتوفيق
فـــي مناصبهـــم،

والســـداد فـــي أداء مهامهم الدبلوماســـية الجديدة

وتحمـــل هـــذه المســـؤولية الوطنيـــة ،وكلفهـــم بنقل

وأكـــدوا أن توجيهـــات جاللتـــه الكريمـــة ستشـــكل
ً
حافـــزا لهـــم لبـــذل مزيـــد من الجهـــود والعمـــل على

تمنياته لشـــعوبهم الصديقة بـــدوام التقدم والرفعة

هذه الدول.

تحياته إلى رؤســـاء الـــدول المعينين لديها وأطيب

تعزيز أواصر التعاون وروابط الصداقة الوثيقة مع

سفارة البحرين بموسكو تقيم حفل استقبال بمناسبة منح جامعة “موسكو الحكومية” جاللة الملك الدكتوراه الفخرية
المنامة  -بنا

أقامـــت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى

مجلـــس النـــواب الروســـي ،كمـــا حضـــر

الثالث يأتي بمثابة خارطة طريق لعهد

وذكر عضو مجلس إدارة الغرفة باســـم

موســـكو الحكوميـــة للعالقـــات الدولية

البحريـــن ،برئاســـة الســـيد ســـمير ناس،

األوسط.

الـــذي دشـــنه جاللـــة الملـــك يعبـــر عـــن

روســـيا االتحادية ،بالتعـــاون مع جامعة
ومنظمـــة األديـــان المتحـــدة ،حفـــل

اســـتقبال في قصر “بتـــروف” التاريخي
فـــي موســـكو ،بمناســـبة قـــرار مجلـــس

أمنـــاء جامعـــة موســـكو الحكوميـــة
للعالقـــات الدوليـــة منـــح عاهـــل البـــاد

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة ،الدكتـــوراه الفخريـــة تقديرًا
لـــدور جاللتـــه فـــي تعزيـــز التعايـــش

الحفـــل وفـــد غرفـــة تجـــارة وصناعـــة

المتواجديـــن فـــي موســـكو لحضـــور

مـــن األمـــن والرخاء في منطقة الشـــرق

كما ألقى كل من ممثلي مجلس المفتين

قيـــم متأصلـــة فـــي المجتمـــع البحريني

وقـــال أحمد الســـاعاتي ،ســـفير المملكة

األكبر ،ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية

ودعـــا رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة

االحتفال إن رؤية جاللة الملك لتدشين

كلمات أشادوا فيها بالشخصية القيادية

اجتماعات مجلس األعمال المشترك.

لدى روســـيا االتحادية فـــي كلمة له في
حـــوار الحضـــارات واألديان بـــدأت منذ
أكثـــر مـــن عقديـــن ،إيما ًنـــا مـــن جاللتـــه

وســـيادة بطريـــرك روســـيا والحاخـــام

وحضـــر الحفـــل عـــدد من الشـــخصيات

الســـلمي لإلشـــراف علـــى تنفيـــذ هـــذه

مجلـــس شـــورى المفتيـــن فـــي اإلدارة

مـــع دول وشـــعوب العالـــم ونشـــر قيـــم

السياســـية والدينيـــة من بينهـــم؛ ممثل
الدينية لمسلمي روسيا وممثل سماحة
بطريرك الكنيســـة األرثودكســـية لعموم
روســـيا وســـماحة حاخام اليهـــود األكبر

في روســـيا االتحادية وعدد من أعضاء

الرؤيـــة ومد جســـور الصداقة والتعاون
التسامح واالعتدال.

عاهـــل البـــاد ،وأدوار جاللتـــه البـــارزة

واالســـتقرار فـــي العالـــم وتكريـــس قيم
والثقافـــات ،حيـــث أكـــد المتحدثون أن

السياسة الحكيمة لجاللة الملك ،جعلت
مـــن مملكـــة البحريـــن مثاالً يحتـــذى به

وأضـــاف الســـفير الســـاعاتي أن توقيـــع

كدولـــة نموذجيـــة فـــي العمـــل التنمـــوي

للســـام بيـــن أتبـــاع األديـــان الســـماوية

والحضاريـــة لبنـــاء عالم ينعم بالســـام

مملكـــة البحرين على “مبـــادئ إبراهيم”

لالســـتفادة من تجربة البحرين ونهجها
فـــي التعايـــش الســـلمي ،الف ًتـــا إلـــى أن

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

التعايش والتعاون بين مختلف األديان

المختلفة.

بالغرفـــة خالد األميـــن ،المجتمع الدولي

المتميزة التي يتمتع بها حضرة صاحب

علـــى الصعيـــد الدولـــي لتعزيـــز الســـام

مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش

ومتجذرة وممتدة لكافة األجيال.

الروســـية البحرينيـــة ،وممثـــل المنظمة

بأنه أقصـــر الطرق نحو تنميـــة وازدهار
ً
مشـــيرا إلى تأســـيس
واســـتقرار الدول،

السلمي والحوار بين األديان والثقافات

الســـاعي ،أن النهـــج الراســـخ للســـام

والداعمـــة إلعـــاء القيـــم اإلنســـانية

التكريـــم يظهـــر المكانـــة العالميـــة التي

والوئـــام ويعيـــش فـــي نمـــاء وازدهـــار

ورخاء.

وأكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة

البحريـــن ســـمير ناس ،أن جهـــود جاللة
الملـــك ،لنصـــرة قضايـــا الســـام العالمي

والتعايـــش الســـلمي عـــززت مقومـــات

النمـــو االقتصـــادي مـــن أجـــل تحقيـــق
ً
مشـــيرا
الرخاء لمختلف شـــعوب العالم،
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن بفضـــل قيادة

جاللته الحكيمة أصبحت واحة للسالم

يحظى بها جاللته في األوساط العالمية
لما تحقـــق على يد جاللته من إنجازات

العالمي والعيش المشـــترك بين مختلف

في خدمـــة القضايـــا اإلنســـانية وتعزيز

وقـــال النائب األول لرئيس الغرفة خالد

تذكاريـــة من مركز الملك حمـــد العالمي

األكبـــر لقضايـــا الســـام ،وأن تكريـــم

المتحـــدة؛ عبارة عن إعالن جاللة الملك

الدولـــي الكبيـــر لجهـــود جاللتـــه التـــي

البحريـــن الـــذي يتضمن مبـــادئ العيش

األديان.

األمن في العالم .وقدم الساعاتي هدية

نجيبـــي ،إن جاللـــة الملـــك هـــو الداعـــم

للتعايـــش الســـلمي إلى منظمـــة األديان

جامعة موسكو لجاللته يعكس التقدير

حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك مملكة

يشهد بها العالم.

المشترك بين شعوب العالم.
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القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة
لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف  3٠يونيو ( ٢٠٢١مراجعة)

القائمة املوحدة للدخل

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

�صايف دخل �لفو�ئد
�لر�صوم ودخل �آخر
الدخل الت�شغيلي
خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية
وخم�ص�صات �أخرى
�شايف الدخل الت�شغيلي
امل�شروفات الت�شغيلية
الربح قبل ال�شرائب والزكاة
م�صروف �صريبي وزكاة
�شايف الربح للفرتة
�صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة
�شايف الربح العائد اإىل مالك البنك
ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل
مالك البنك للفرتة
�لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي
يف �الأرباح (�صنتات �أمريكية)

٢١4.663
46.49١
٢6١.١54

١9٢.889
63.96٠
٢56.849

4٢١.656
١3٠.5١7
55٢.١73

4٠6.7٢٠
١68.854
575.574

3١.965
٢٢9.١89
73.339
١55.85٠
١٠.٠55
١45.795
6.854
١38.94١

49.9١9
٢٠6.93٠
7١.٠3٠
١35.9٠٠
8.4٢3
١٢7.477
5.45٢
١٢٢.٠٢5

6٢.8١6
489.357
١54.٠7٢
335.٢85
١9.494
3١5.79١
١7.٢34
٢98.557

8٢.38٢
493.١9٢
١57.453
335.739
٢١.376
3١4.363
٢٠.9٢4
٢93.439

١.٢

١.٠

٢.8

٢.7

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

�شايف الربح للفرتة
الدخل ال�شامل الآخر
تعديالت حتويل عمالت �أجنبية
�صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة
خالل �لفرتة

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

١45,795

١٢7.477

3١5.79١

3١4.363

9.٠5١

3١.6٠٢

١١.6١7

()73.66٠

١6.57٠

47.8١3

3٠.٢١5

()69.6٠3

جمموع الدخل ال�شامل للفرتة
جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق
غري م�صيطرة

١7١.4١6

٢٠6.89٢

357.6٢3

١7١.١٠٠

8.493

١٢.59٢

١9.858

١3.754

جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل
مالك البنك

١6٢.9٢3

١94.3٠٠

337.765

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

�صايف �لنقد (�مل�صتخدم يف) من �الأن�صطة �لت�صغيلية
�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية
�صايف �لنقد من (�مل�صتخدم يف) �الأن�صطة �لتمويلية
�شايف التغري يف النقد وما يف حكمه
�صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية
�لنقد وما يف حكمه يف  ١يناير
النقد وما يف حكمه يف  30يونيو

عادل اللبان
�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة و�لع�صو �ملنتدب

 3٠يونيو
٢٠٢١
�ألف
دوالر �أمريكي

(مدققة)
 3١دي�صمرب
٢٠٢٠
�ألف
دوالر �أمريكي

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية
ود�ئع لدى بنوك
قرو�ص و�صلف
��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة
��صتثمار�ت يف �صركات زميلة
��صتثمار�ت عقارية
فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وم�صتقات مالية وموجود�ت �أخرى
ممتلكات ومعد�ت
�ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة
جمموع املوجودات

١.6٠٢.745
٢.3٠١.469
3.5١١.98١
٢١.384.8٠7
9.5١9.46١
33٠.5٠6
١74.٠7٢
86١.٢٢١
3٠٠.٢38
488.6١5
4٠.475.١١5

١.747.56٠
٢.333.85٢
3.53٢.689
٢٠.7١9.878
9.6٠8.3٠9
3٠3.١٢7
١85.7١5
857.٢3٢
٢96.847
485.958
4٠.٠7١.١67

املطلوبات واحلقوق
املطلوبات
ود�ئع من بنوك
�قرت��صات مبوجب �تفاقيات �إعادة �صر�ء
ود�ئع �لعمالء
ديون الأجل
فو�ئد م�صتحقة �لدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات �أخرى
مطلوبات ثانوية
جمموع املطلوبات

4.5١8.١١5
3.68٠.٠53
٢4.443.548
5٢5.٠٠٠
١.5٠٢.968
١٠.٠95
34.679.779

احلقوق
ر�أ�ص �ملال � -الأ�صهم �لعادية
�إحتياطيات
�حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك
�أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة ١
حقوق غري م�صيطرة
جمموع احلقوق
جمموع املطلوبات واحلقوق

٢.533.6٢١
١.659.753
4.١93.374
١.١6٠.8١5
44١.١47
5.795.336
4٠.475.١١5

79.66١
()١4١.5٢٢
()49٢.495
()554.356
()١4.635
3.١3٢.١٢3
٢.563.١3٢

4.٢١8.4١7
3.6١8.٠69
٢5.١8٢.585
١75.٠٠٠
١.83٠.7٠6
١٠.٠3٢
35.٠34.8٠9
٢.4١٢.97٢
١.588.668
4.٠٠١.64٠
6٠٠.٠٠٠
434.7١8
5.٠36.358
4٠.٠7١.١67

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق

لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف
 30يونيو
٢٠٢٠
٢٠٢١
�ألف
�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

١57.346

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية

()7١٠.٠١٠
()١8٠.739
77٢.٢١8
()١١8.53١
١.36٢
٢.976.999
٢.859.83٠

امليزانية املوحدة

الر�شيد يف  1يناير العائد اإىل مالك البنك
تربعات
�أرباح �الأ�صهم �لعادية �ملدفوعة
�لتوزيع �ملتعلق باالأور�ق �لر�أ�صمالية �لد�ئمة �ملدرجة �صمن
ر�أ�ص �ملال فئة ١
�لتوزيع �ملتعلق بال�صكوك �لد�ئمة �ملدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة ١
�مل�صروفات �ملتعلقة بال�صكوك �لد�ئمة �ل�صادرة �ملدرجة �صمن
ر�أ�ص �ملال فئة  ١و�أخرى
جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة
�صايف �خل�صارة من تعديل عقد �لقر�ص
حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر على ��صتثمار�ت �أ�صهم حقوق �مللكية
تغري�ت يف �صركات تابعة
ناجت من ��صتحو�ذ �إ�صايف يف �صركة تابعة
تغري�ت يف �صركات زميلة
الر�شيد يف  30يونيو العائد اإىل مالك البنك
اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1
حقوق غري م�شيطرة
جمموع احلقوق يف  30يونيو

حممد جا�شم املرزوق
نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

4.٠٠١.64٠
()٢.٠٠٠
()١٢٠.649

4.٢65.5٢7
()١.٠٠٠
()438.7٢٢

()١١.678
()4.35١

()١3.75٠
()4.١٢٠

()١.574
337.765
١.355
()٢.36٢
()544
()4.٢٢8
4.١93.374
١.١6٠.8١5
44١.١47
5.795.336

١57.346
()98.449
()١.387
()٢.٠3٢
()4.455
3.858.958
6٠٠.٠٠٠
47١.889
4.93٠.847

م�شعل عبدالعزيز العثمان
رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

�أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب.
لل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف  3٠يونيو  ,٢٠٢١و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ ,مملكة �لبحرين بر�أي مر�جعة غري متحفظة يف � 4أغ�صط�ص .٢٠٢١
للمزيد من �ملعلومات ,يرجى زيارة موقعناwww.ahliunited.com :
(مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي)

البحرين

الكويت

الإمارات

اململكة املتحدة

م�صر

العراق

ُعمان

ليبيا
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مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكــــام الالئحــــــــــة التنفيذية لقانون “تنظيم المناقصــــات”

المنامة  -بنا

صـــدر عن عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

بن عيسى آل خليفة ،مرسوم رقم ( )84لسنة ،2021
بتعديـــل بعـــض أحـــكام الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون

تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة
بالمرسوم رقم ( )37لسنة  ،2002جاء فيه:
المادة األولى:

 - 1يُ عـــدل عنـــوان المرســـوم رقـــم ( )37لســـنة 2002

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات

والمشـــتريات الحكومية ليكون “المرسوم رقم ()37
لســـنة  2002بإصـــدار الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون

تنظيـــم المناقصـــات والمزايـــدات والمشـــتريات

والمبيعات الحكومية“.

 - 2يُ عـــدل عنـــوان الالئحة التنفيذيـــة لقانون تنظيم
المناقصـــات والمشـــتريات الحكوميـــة الصـــادرة
بالمرســـوم رقـــم ( )37لســـنة  2002ليكـــون “الالئحـــة

التنفيذيـــة لقانـــون تنظيـــم المناقصـــات والمزايدات

والمشتريات والمبيعات الحكومية“.

 - 3يُ عـــدل عنـــوان الفصـــل الثانـــي مـــن الالئحـــة
التنفيذيـــة لقانـــون تنظيم المناقصات والمشـــتريات

الحكومية الصادرة بالمرســـوم رقم ( )37لسنة 2002

ليكون “مجلس المناقصات والمزايدات“.

 - 4تحـــل عبـــارة “الجهـــة المتصرفـــة” محـــل عبـــارة

“الجهة المشـــترية” وعبـــارة “للجهة المتصرفة” محل
عبـــارة “للجهـــة المشـــترية” أينما وردت فـــي الالئحة

التنفيذيـــة لقانـــون تنظيم المناقصات والمشـــتريات

الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم ( )37لسنة .2002
المادة الثانية :يُ ســـتبدل بنصوص المواد ()8( ،)4( ،)3
البنـــد (ح)،)35( ،)33( ،)29( ،)27( ،)25( ،)24( ،)16( ،
( )43( ،)40البنـــد (أ) مـــن الفقـــرة الثانيـــة،)45( ،)44( ،

( )76( ،)51( ،)48( ،)47الفقرة الثانية )96( ،)80( ،البند
(د) ،من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات

والمشـــتريات اِلحكوميـــة الصـــادرة بالمرســـوم رقـــم

( )37لسنة  ،2002النصوص اآلتية:

اإلنشـــاءات أو الخدمـــات أو التصـــرف فـــي األموال

مادة ( :)33تتولى الجهة المتصرفة قبل اإلعالن عن
المناقصة إعداد وثائق ُتسمى “وثائق المناقصة“.

التعاقديـــة أو أليـــة اشـــتراطات أخـــرى محـــددة في

ويجـــب على الجهة المتصرفة تقديم طلب مســـبب

للمجلـــس ليتمكن المـــوردون والمقاولـــون الراغبون

ســـيتم بها تقييم العطاءات البديلة وأسس المقارنة

أو التصرف بأي أسلوب آخر بخالف أسلوب التعاقد

التكلفـــة الفعلية لهذه الوثائـــق التي يضعها المجلس

المملوكـــة للجهـــات الحكوميـــة بأحـــد األســـاليب

المنصوص عليها في القانون.

للمجلس ألخذ موافقته على التعاقد إن كان الشراء
عـــن طريـــق المناقصـــة العامـــة المحليـــة أو المزايدة

العلنية العامة.

مـــادة ( )8البنـــد (ح):ح -أســـباب رفـــض أو تعليق أو

اســـتبعاد أي عطـــاء أو عـــرض أو اقتـــراح أو عـــرض
أسعار.

مركزيًا عن طريق المجلس فقط.

مادة ( :)35يجب أن تتضمن وثائق المناقصة ،بوجه

خاص ،المعلومات والبيانات اآلتية:

أ -التعليمات المتعلقة بإعداد العطاءات.

الشراء.

مـــن قبـــل أعضـــاء المجلـــس أو أعضاء اللجنـــة التي

ض-النـــص علـــى خضوع عمليـــات الشـــراء ألحكام

ي -الطريقـــة التي يوضع بها ســـعر العطاء والعناصر

القانـــون وهـــذه الالئحـــة وأية قرارات أخـــرى تتعلق

ك -بيـــان جـــواز التقدم بأكثر من ســـعر أو مقترح إذا

مـــادة ( :)40إذا عقـــدت الجهـــة المتصرفـــة اجتماعً ـــا

غيـــر مؤهلـــة للقبـــول أو تنقصهـــا بعض المســـتندات

مـــادة ( )76الفقرة الثانيـــة :ويجوز بموافقة المجلس

ل -العملة التي يتعين أن يوضع بها سعر العطاء.
م -اللغة التي يتعين أن ُتعد بها العطاءات.

لالجتماع ورفعه على النظـــام اإللكتروني للمجلس،

التي يجب أن يشملها السعر.

اقتضت طبيعة المشروع ذلك.

بإجراءات الشراء.

للمورديـــن أو المقاوليـــن فعليهـــا إعـــداد محضـــر
يتضمـــن الطلبـــات التـــي تـــم تقديمها فـــي االجتماع

ذات الطابع الخاص والتي تحتاج إلى تأهيل مسبق

من جديد.

س -طريقـــة ومـــكان تقديـــم العطـــاءات والموعـــد

اشـــتروا وثائق المناقصة الحصول على نســـخة من

المســـبق بالنســـبة للمشـــاريع الكبيـــرة أو المعقـــدة أو

منفصل ،وللمجلس االســـتعانة بالفنيين من الجهات

التنفيذ وأية ضمانات أخرى.

ج -تضمين معايير التقييم التي تستند عليها الجهة

النهائي لتقديمها.

مادة ( :)24يجوز للمجلس أو الجهة المتصرفة إعادة

والتشـــغيل والتراخيـــص وغيرهـــا مـــن التكاليـــف

كاف وذلك حســـب
العطـــاءات على أن تكون بوقت ٍ

بيانات ســـجل التأهيل المســـبق بصفة دورية ،ولهما

التكاليف وتحديد الوزن النسبي المناسب لها.

األخرى أو بالمكاتب االستشارية.

المتصرفـــة الختيـــار العطـــاء الفائز بتكلفـــة الصيانة

ع -المـــدة الالزمـــة لرفـــع طلبـــات تمديـــد تقديـــم

هـــذه الطلبـــات .وللمورديـــن أو المقاوليـــن الذيـــن

هذا المحضر عند االقتضاء.

العطـــاءات التي يتضح فيها للمجلس أو اللجان أنها

ويُ صادر ضمانه االبتدائي ،ويجوز للمجلس أن يوقع

وفـــي حال تقديم العطاءات فـــي مظروفين ،تتولى

من القانون ،وللمجلـــس في هذه الحالة إعادة طرح

المـــورد أو المقاول إثبات أهليته من جديد وتقييمه
ً
وفقا لذات األســـس والمعايير التي اســـتخدمت في

د -االشـــتراطات المتعلقـــة باألدلـــة المســـتندية أو
أو المقاولون إلثبات أهليتهم.

تعتزم عقد اجتماع للموردين أو المقاولين.

المجلـــس اســـم المورد أو المقاول الـــذي يتخلف عن

شراؤها ،والخصائص التقنية المطلوب توافرها ،بما

 -بحســـب األحـــوال  -فـــي أي وقـــت أن يطلبـــا مـــن

التأهيـــل المســـبق ،ويُ شـــطب من الســـجل بقـــرار من

إثبات أهليته من جديد خالل المدة المحددة لذلك.

المعلومات األخرى التي يجب أن يقدمها الموردون

هـ-طبيعة الســـلع أو اإلنشـــاءات أو الخدمات المراد
فـــي ذلـــك المواصفـــات التقنية والخرائط والرســـوم

مـــادة ( :)25للمـــورد أو المقـــاول التقـــدم للمجلـــس

والتصاميـــم بحســـب األحـــوال ،وكمية الســـلع ،وأية

تصنيفه ضمن ســـجل التأهيل المسبق في المواعيد

فيـــه اإلنشـــاءات أو الـــذي ســـتقدم فيـــه الخدمـــات،

أو الجهـــة المتصرفـــة بطلـــب إدراج اســـمه أو إعادة
المحددة لذلك.

مـــادة ( :)27يلتـــزم المجلـــس أو الجهـــة المتصرفـــة

 -بحســـب األحـــوال  -بإبـــاغ كل مـــن يشـــارك مـــن

المورديـــن أو المقاوليـــن فـــي إجـــراءات التأهيـــل أو

إعادة التأهيل المســـبق بما يتخذ من قرارات بشـــأن
طلباتهم.

والخدمات والتصرف في األموال المملوكة للجهات

أيًا كان نوعها ،في الموقع اإللكتروني للمجلس وذلك

أو المقاولون المشـــاركون في التأهيل المســـبق على
عناوينهم الواردة بطلب التأهيل.

خدمة تبعية ينبغي القيام بها ،والموقع الذي ستنفذ
والوقت المحدد لتسليم السلع أو لتنفيذ اإلنشاءات
أو لتقديم الخدمات.

المناقصـــة ،وبيـــان مـــا إذا كانـــت الجهـــة المتصرفـــة

ص -الفتـــرة الزمنيـــة التـــي تكون العطاءات ســـارية
المفعول خاللها.

ح -أحكام وشروط عقد الشراء.

ط -فـــي حالة الســـماح ببدائـــل لخصائص الســـلع أو

وتخطـــر الجهـــة المتصرفـــة المورديـــن أو المقاولين

 % 15من قيمة العقد ،وال يجوز تجاوز هذه النسبة

للمجلس أو تقديمه بواسطة النظام اإللكتروني قبل

المجلـــس الصـــادر بالموافقـــة علـــى نتائـــج التقييـــم

تـــم إيداعه فـــي صنـــدوق المناقصة ،أو تم تســـليمه

الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات.

ال تتجاوز القيمة اإلجمالية للزيادة أو النقصان نسبة

الذيـــن لـــم تقبل عطاءاتهم الفنية فور تســـلمها لقرار

إال بعد أخذ موافقة المجلس.

وعلى الجهة المتصرفة عند إجراء التعديل بالزيادة

الفنـــي ،ويقوم المجلـــس بفتح مظاريـــف العطاءات

علـــى الكميـــات أو حجـــم األعمـــال غيـــر المســـعرة،

ر-اإلجـــراءات التـــي ســـتتبع فـــي فتـــح العطـــاءات

أما إذا لم تتضمن الوثائق ذلك أو نصت على تقديم

ش -االســـم والمســـمى الوظيفي لواحـــد أو أكثر من

أو المقتـــرح األقـــل ،وذلـــك دون إخـــال بالشـــروط

مباشـــرة بالموردين أو المقاولين وبتلقي المراسالت

مـــادة ( :)47يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها بفتح

للعطاء تبعً ا لذلك ،ويتم إخطار صاحب العطاء بهذا

ت -بيـــان حـــق الجهـــة المتصرفـــة في رفـــض جميع

فـــي وثائـــق المناقصـــة أو فـــي الموعـــد النهائـــي في

ث -أيـــة إجراءات تكون مطلوبة حال قبول العطاء

األحوال اتخاذ ما يلي:

اســـتبعاد عطائه من التقييـــم ،ما لم يكن هذا العطاء
ً
شروطا.
هو األقل سعرًا واألفضل

( )37لســـنة  2002بإصـــدار الالئحة التنفيذية لقانون

أ -السماح لجميع الموردين أو المقاولين المشاركين

العطاءات أو أن يقوم بإحالتها إلى الجهة المتصرفة

المادة الرابعة :يُ ضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة

افتراضيا.
فعليا أم
العطاءات سواء كان الحضور
ً
ً

وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس للبت فيها.

ق -مكان وتاريخ ووقت فتح العطاءات.
وفحصها.

موظفـــي الجهـــة المتصرفـــة المفوضيـــن باالتصـــال

الجهـــة المتصرفـــة فـــي قبـــول عطـــاءات أو عروض

إن كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.

قبـــل الموعـــد النهائـــي المحـــدد لتقديم العطـــاءات،
ً
مقبـــول إذا
ويكـــون التعديـــل أو اإلخطـــار بالســـحب

وإرســـال نســـخة مـــن تقريـــر التقييم إلـــى المجلس،

حجم األعمال في العقد بالزيادة أو النقصان بحيث

المجلس لفتحها قبل هذا الموعد.

العطاءات.

ز -تضمين تكلفة األعمال األولية لألعمال اإلنشـــائية

المناقصة أو ترسيتها على مورد أو مقاول آخر.

مادة ( :)80يجوز للجهة المتصرفة تعديل كميات أو

مـــادة ( :)45يجوز للمورد أو المقاول تقديم أكثر من

و -اشـــتراط أن تكون اآلالت أو المعدات أو األجهزة

آلالت أو معـــدات أو أجهـــزة معـــادة التصنيـــع أو
ً
صراحة.
التأهيل فيجب النص على ذلك

عليـــه أي من الجزاءات األخرى الواردة بالمادة ()55

المالية بعد أسبوعين على األقل من تاريخ اإلخطار،

مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الشراء.

المـــراد توريدهـــا جديـــدة الصنـــع ،وفـــي حـــال رغبة

فـــي المدة المحددة له اعتبر منســـح ًبا من المناقصة

في وثائق المناقصة.

يسعوا بها إلى الحصول على إيضاحات بشأن وثائق

تقييـــم وتصنيـــف المورديـــن والمقاوليـــن وتحديث

لـــم يقم صاحب العطـــاء الفائز بأداء ضمـــان التنفيذ

مظاريفهـــا إلـــى الجهة المتصرفـــة أو أية جهة أخرى
لتقييـــم العطاءات ً
وفقـــا للمعاييـــر واألوزان الواردة

ف -الوســـيلة التي يجـــوز للموردين أو المقاولين أن

طبيعة كل مناقصة.

الحالتيـــن الســـابقتين بما ال يجاوز عشـــرة أيام ،فإذا

ويقـــوم المجلـــس بإحالـــة العطـــاءات بعـــد فتـــح

مـــع تحديد العطـــاءات المقبولة مـــن الناحية الفنية.

مادة ( :)44للمورد أو المقاول تعديل عطائه أو سحبه

مـــد المهلـــة المحـــددة ألداء ضمـــان التنفيـــذ فـــي

الشكل أو المضمون.

مـــادة ( )43البنـــد (أ) مـــن الفقـــرة الثانيـــة :أ -الضمان

االبتدائي وشهادة التسعير المستقل.

يكون للمجلس الحق في إعادة التقييم.

المطلوبة أو أرفقت بها مســـتندات معيبة من ناحية

الجهـــة المتصرفة تقييم وتحليل العطـــاءات الفنية
ً
وفقا للمعايير واألوزان الواردة في وثائق المناقصة،

التشغيلية إن وجدت مع تحديد المدة الزمنية لهذه

خمســـة أيـــام عمـــل .وال يجـــوز فـــي جميـــع األحوال

د -التأشـــير علـــى االســـتمارات بالتعليـــق على جميع

مـــادة ( :)16يجوز للمجلس أن يتولى أعمال التأهيل

المورديـــن أو المقاوليـــن والمتصلة بإثبـــات أهليتهم

العطـــاءات المعلقـــة بأســـباب التعليـــق بعـــد اســـتالم

المجلـــس رفـــع التعليق عنهـــا .وفي جميـــع األحوال

ب-المعاييـــر واإلجـــراءات المتعلقـــة بتقييـــم أهلية

لمدة ســـبعة أيام لكل قـــرار ،ويُ خطر بذلك الموردون

مـــادة ( :)4يكـــون التعاقـــد علـــى شـــراء الســـلع أو

حســـب قيمـــة كل مناقصة على أن يتـــم بيع الوثائق

بينها.

يشكلها المجلس بحسب األحوال.

تقييم العطاءات المؤشـــر عليها بالتعليق ما لم يقرر

ذ -تقريـــر الحـــق فـــي التظلم وإعـــادة النظـــر في أي

ن -أيـــة اشـــتراطات تتعلق بضمان العطـــاء وضمان

مادة ( :)3تســـري األحكام المنصوص عليها في هذه

الخاضعة ألحكام القانون.

إلكترونيا بما يُ عادل
في المشاركة من شراء الوثائق
ً

وثائـــق المناقصة يدرج بيـــان بذلك ،وبالطريقة التي

إجـــراء أو قـــرار غيـــر مشـــروع يتعلـــق بإجـــراءات

ج -تحريـــر محضر فتـــح المظاريـــف والتوقيع عليه

العطـــاءات مـــن المجلـــس خـــال مـــدة ال تتجـــاوز

المناقصة بناءً على طلبهم.

لالســـتيضاح عـــن وثائـــق المناقصـــة ،وردودها على

مادة (ُ :)29تعلن القرارات الخاصة بالتأهيل المسبق،

الالئحـــة علـــى عمليـــات شـــراء الســـلع واإلنشـــاءات

ويتـــم رفع وثائق المناقصـــة على النظام اإللكتروني

اإلنشـــاءات أو الخدمـــات أو لألحـــكام والشـــروط

الشراء.

للمورديـــن أو المقاوليـــن المشـــاركين والغائبيـــن عن

فحصهـــا .وتقوم الجهة المتصرفـــة بإخطار أصحاب

لكي يصبح عقد الشراء ساري المفعول بما في ذلك
تحرير العقد.

خ -أية اشـــتراطات أخرى تقررهـــا الجهة المتصرفة
ً
وفقـــا ألحـــكام القانـــون وأحكام هـــذه الالئحة تكون
متصلـــة بإعـــداد وتقديـــم العطـــاءات وإجـــراءات

ســـعر أو مقتـــرح إذا تضمنت وثائـــق المناقصة ذلك.

ســـعر أو مقترح واحد فقط ،فيجب االعتداد بالسعر

والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

مظاريف العطاءات في المـــكان والزمان المحددين
حالة المد ،وعلى رئيس المجلس أو اللجنة بحســـب

فـــي المناقصـــة بحضـــور جلســـة فتـــح مظاريـــف

ب -إعـــان اســـم وعنوان كل مـــورد أو مقاول يفتح
عطـــاؤه ،وقيمـــة العطـــاء وتبليـــغ هـــذه المعلومـــات

وســـواء التـــي تتم عن طريـــق المقاول الرئيســـي أو

مـــا لـــم تقـــدم الجهـــة المتصرفـــة طل ًبـــا مســـب ًبا يقبله

أحد المقاولين الفرعيين ،أن تطلب ثالث تســـعيرات

على األقل للتأكد من تنافسية السعر.

مادة ( :)48تصحح األخطاء الحسابية التي تكتشف

جزئيـــا أي
كليـــا أو
ً
مـــادة ( )96البنـــد (د) :د -أن يُ لغـــى ً

األخطاء بجداول الكميات وتعديل السعر اإلجمالي

ألحكام القانون ما لم يتم البدء بتنفيذ العقد.
المـــادة الثالثـــةُ :تضـــاف عبـــارة “والمزايـــدات” بعـــد

أثنـــاء تقييـــم العطـــاءات ،بحيـــث يتـــم تصحيـــح

إجـــراء أو قرار صدر عن الجهة المتصرفة بالمخالفة

التصحيح ،فإذا رفض قبـــول التعديل جاز للمجلس

كلمـــة “المناقصـــات” وعبـــارة “والمبيعـــات” بعد كلمة

“المشـــتريات” إلى المـــادة األولى من المرســـوم رقم

مـــادة ( :)51للمجلـــس أن يقـــوم بدراســـة وتقييـــم

تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

أو أيـــة لجنـــة أو جهـــة أخـــرى لدراســـتها وتقييمهـــا

( ،)32وفقـــرة ثانيـــة إلـــى المـــادة ( )39مـــن الالئحـــة

التنفيذيـــة لقانـــون تنظيم المناقصات والمشـــتريات
الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم ( )37لسنة ،2002

ويجـــوز للمجلـــس ،أو الجهة المتصرفـــة بعد موافقة

كما ُتــــضاف إلـــى ذات الالئحة مواد جديـــدة بأرقام

المجلـــس ،تعليق العطـــاءات بعد فتـــح مظاريفها أو

( )4مكـــررًا )13( ،مكررًا )41( ،مكررًا )51( ،مكررًا)80( ،

مادة ( )80مكررًا :في الحاالت التي تتطلب بحســـب

مـــادة ( )32بنـــد (و) :و -أن يكـــون الســـجل التجـــاري
ً
مشـــتمل على النشاط التجاري للسلع أو
الخاص بهم

توريـــده أو تنفيـــذه ،فيتـــم حجـــز مـــا يُ عـــادل % 10

مكررًا ،)102( ،)101( ،نصوصها اآلتية:

طبيعتهـــا ضمان المـــورد أو المقاول لســـامة ما يتم
مـــن مســـتحقاته تصرف له بعد انتهـــاء مدة الضمان

المتفق عليها.

اإلنشاءات أو الخدمات المراد التعاقد بشأنها.

مادة ( :)101على الجهة المتصرفة ضرورة التخطيط

مـــادة ( )39فقـــرة ثانيـــة :ويجـــوز للجهـــة المتصرفة

المســـبق الحتياجات الفعاليات والمناسبات الدورية
ً
كاف
مســـبقا مواعيد بدئها ،وذلك
والمعروف
بوقت ٍ
ٍ

إصـــدار مالحـــق لوثائـــق المناقصة قبل مـــدة زمنية

كافية من الموعد النهائي لتقديم العطاءات ،على أال

يســـمح بطرحهـــا فـــي مناقصـــات ،وإجـــراء أعمـــال

تقل هذه المدة في جميع األحوال عن أسبوع وذلك

التقييـــم واإلرســـاء على صاحب العطـــاء الفائز قبل

لتمكين جميع الموردين والمقاولين المشـــاركين في
المناقصة من تعديل عطاءاتهم ً
وفقا لهذه المالحق.

حلول مواعيدها.

مـــادة ( )4مكررًا :يكون الموقـــع اإللكتروني للمجلس

هو المنصة الرئيســـية لإلعالن عن طرح المناقصات

المحلية العامـــة والمزايدات العامة وأعمال التأهيل
المسبق.

وعلـــى الجهات المتصرفة أن تقوم بنشـــر اإلعالنات

وفق آلية تصدر بتعميم من المجلس.

مـــادة ( )13مكـــررًا :للمجلـــس أن يســـتبعد من ســـبق

تأهيلـــه من الموردين أو المقاولين ،إذا توافرت لديه

أدلـــة قاطعة من أية جهة حكومية تفيد عدم قدرته
علـــى تنفيذ العمل موضوع التأهيل ،أو أنه ســـبق أن
أخـــل بالتزاماتـــه التعاقديـــة فـــي أي مشـــروع داخل

المملكـــة أو خارجها أو أنه عمد إلى تقديم معلومات

الفصل السابع مكر ًرا (المزايدات)

مـــادة ( )98مكـــررًا :تســـري القواعـــد واإلجـــراءات

المنظمـــة للمناقصـــات والمشـــتريات الحكومية على

المزايـــدات والمبيعات الحكوميـــة وذلك كله فيما ال
يتعـــارض مع طبيعـــة المزايـــدة أو البيـــع الحكومي،
ودون اإلخـــال باألحـــكام التـــي تناولهـــا الفصـــل

السادس من القانون.

مـــادة ( )98مكررًا ( :)1تقوم الجهة المتصرفة بإعداد
قوائـــم األصنـــاف المراد بيعهـــا عن طريـــق المزايدة

تشتمل على البيانات التفصيلية لتلك األصناف على
أن تتضمـــن بوجـــه خـــاص أوصاف األصنـــاف المراد

مـــادة ( :)102يتولـــى المجلـــس إصـــدار القـــرارات

بيعهـــا وكمياتهـــا ونوعياتهـــا وخصائصهـــا التقنيـــة،

ومراجعتها بشكل دوري.

وعلى الجهة المتصرفة تمكين الراغبين في الشراء

والتعاميم التنظيمية الالزمة وإعداد قوائم بشـــأنها

وتقوم بإدراجها بوثائق المزايدة.

المـــادة الخامســـة :يُ ــــضاف إلـــى الالئحـــة التنفيذية

من معاينة األصناف المعروضة للبيع.

الصـــادرة بالمرســـوم رقـــم ( )37لســـنة 2002

لجنـــة من ذوي الخبـــرة واالختصـــاص لديها لتثمين

بعنـــوان (الترســـية) ،والفصل الســـابع مكـــررًا بعنوان
(المزايدات) ،وذلك ً
وفقا لنصوص المواد اآلتية:

ويجـــوز للجهـــة المتصرفـــة االســـتعانة بخبـــراء من

الجهات الحكومية األخرى أو بالمكاتب االستشارية.

الفصل الخامس مكر ًرا (الترسية)

يجوز بموافقة المجلس اإلعالن عن الثمن التقديري

لقانـــون تنظيم المناقصات والمشـــتريات الحكومية

مـــادة ( )98مكـــررًا ( :)2تشـــكل الجهـــة المتصرفـــة

فصليـــن جديديـــن همـــا الفصـــل الخامـــس مكـــررًا

األصنـــاف المـــراد بيعهـــا ،وتحديد الثمـــن التقديري.

وال يجـــوز اإلفصـــاح عن الثمـــن التقديـــري ،على أنه

غيـــر صحيحـــة عـــن أوضاعـــه الماليـــة أو الفنيـــة أو

مـــادة ( )77مكـــررًا :تقـــوم الجهـــة المتصرفـــة فـــور

اســـتالمها قرار الترسية بإشـــعار أصحاب العطاءات

كسعر افتتاحي للمزايدة.
المادة السادســـةُ - 1 :تلغى عبـــارة “وأن تدرج عبارة

المملكـــة قد أصبـــح مرتفعً ا على نحـــو يفوق قدراته

عطاءاتهم فـــي المناقصة أو المزايدة التي شـــاركوا

( ،)36وعبـــارة “ويجب أن يتم اإلعالن عن المناقصة

العمل موضوع التأهيل.

القرار.

البنـــد (ب) مـــن المـــادة ( )55مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة

اإلداريـــة ،أو أن حجـــم التزاماتـــه التعاقديـــة داخـــل
الماليـــة أو الفنيـــة أو اإلداريـــة مما يؤثـــر على تنفيذ
مـــادة ( )41مكـــررًا :يجـــوز تقديـــم العطـــاءات فـــي

غير الفائزة بخطاب مسجل بعلم الوصول بعدم فوز

(أو ما يعادلها)” الواردة في عجز البند (ب) من المادة

فيها خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تســـلمها لذلك

المحـــدودة في الجريدة الرســـمية” الواردة في عجز

مـــادة ( )77مكـــررًا ( :)1للجهـــة المتصرفـــة بعـــد أخـــذ

لقانـــون تنظيم المناقصات والمشـــتريات الحكومية

مظروفيـــن إحداهمـــا فني واآلخر مالي شـــريطة أن

موافقـــة المجلـــس التفـــاوض مـــع صاحـــب العطـــاء
ً
شـــروطا واألقل ســـعرًا للنزول بســـعره إلى
األفضـــل

ُ - 2تلغـــى المـــادة ( ،)28والفقـــرة الثانيـــة مـــن المادة

مـــادة ( )51مكررًا :تشـــكل في كل جهـــة من الجهات

التكلفـــة التقديريـــة المخصصـــة للشـــراء وذلك دون

لقانـــون تنظيم المناقصات والمشـــتريات الحكومية

تحليل وتقييم العطاءات تختص بدراســـة وتحليل

وثائق المناقصة عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض،

ترقيم باقي بنود هذه المادة تبعً ا لذلك.
المـــادة الســـابعة :على الـــوزراء ُ -ك ٌل فيمـــا يخصه -

تنـــص وثائـــق المناقصة على ذلك ،علـــى أال يتم ذكر

األسعار في مظروف العطاء الفني.

المتصرفـــة لجنـــة دائمـــة أو مؤقتـــة تســـمى لجنـــة

وتقييم العطاءات المحالة إلى هذه الجهات من قبل

أدنـــى ســـعر ممكـــن إذا كان ســـعر عطائـــه أعلـــى من

( ،)60والبند (أ) من المادة ( )97من الالئحة التنفيذية

إخالل بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في

الصـــادرة بالمرســـوم رقـــم ( )37لســـنة  ،2002ويُ عـــاد

على أن ترفع اللجنة نتائج التفاوض للمجلس.

مادة ( )77مكررًا ( :)2يُ وقع العقد مع صاحب العطاء

المجلـــس ،على أن ترفـــع اللجنة إلى المجلس تقريرًا

موقعً ا عليه من قبل أعضائها يشـــتمل على تفاصيل

الفائـــز خـــال مدة أقصاهـــا ثالثون يومً ا مـــن تاريخ

صدور قرار الترسية.

ونتائج عملية تقييم العطاءات.

الصادرة بالمرسوم رقم ( )37لسنة .2002

تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم ،ويُ عمل به مـــن اليوم

التالـــي لمضـــي ثالثـــة أشـــهر علـــى تاريخ نشـــره في

الجريدة الرسمية.

مجموعة فنادق الخليج
بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في  30يونيو 2021

بالدينار البحريني

 30يونيو 2021
(مراجعة)

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021
(مراجعة)

بالدينار 2020
البحريني
(مراجعة)

عقارات ومعدات
عقارات استثمارية

82,242,991
738,770
7,506,271

8,564,656

13,208,355

13,164,149

103,696,387

107,729,438

مخزون

2,300,334

2,738,257

ذمم تجارية مدينة

943,071

653,210

موجودات أخرى

4,036,209

3,422,022

استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
أوراق مالية استثمارية
مجموع الموجودات غير المتداولة

نقد وما في حكمه

2,650,931

4,237,306

مجموع الموجودات المتداولة

9,930,545

11,050,795

مجموع الموجودات

113,626,932

118,780,233

رأس المال

22,599,487

22,599,487

عالوة إصدار األسهم
احتياطيات أخرى
أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية

17,514,442
354,582,42
33,376,746
97,776,128

17,514,442
092,932,42
36,268,329
100,621,548

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1,197,092

1,173,882

حقوق الملكية

9,128,073
()5,322,979
3,805,094

اإليرادات
التكاليف التشغيلية
إجمالي الربح
أرباح األسهم
رسوم إدارة وإيرادات أخرى
الحصة من أرباح االستثمارات المحتسبة
بطريقة حقوق الملكية
إيراد الفوائد
مساعدة حكومية

436,973
437,004

5,077,955

2,552,041

()1,272,233
()3,063,383
()230,869

()3,591,654
()355,588

()1,578,581
()110,514

انخفاض قيمة العقارات والمعدات

-

خسارة الفترة

()631,634

الجزء غير المتداول من القرض

5,644,953

7,758,000

مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,842,045

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
الجزء المتداول من القرض

1,717,590
3,115,169
4,176,000

1,937,589
3,207,214
4,082,000

مجموع المطلوبات المتداولة

9,008,759

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

113,626,932

118,780,233

()631,634

خسارة الفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
تبرعات خيرية مدفوعة
أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
الرصيد في  30يونيو 2021

()382,761
()483,039
()1,755,724
()2,315,810

3,063,383
()130,665
()436,973
()5,475
230,869
46,470
70,181

2,206,156

437,923
()886,387
()431,334
()39,700
()46,970

38.569.810
)21.379.281( 3,647,058
(17.1٩0.52٩ )328,391
(787.374 )566,328
(1.288.465 )48,629
1.607.916
355,588
83.950
2,315,810
٣.767.705 382,761
1,200
3.343.607 118,194

111.278
(63.366
047.912
835.664
422.953
316.919
355.726

931.262

7.597.267
895.839
134.486
2,878,302
32.769
3.004.136
15.008.104 443,039

153.045
690.528
419.837
057.899
39.480
058.519
638.351
057.659

5.٩50.1٣0
(26)1,534,303

921.515
31

893,804

()208,500
()175,266

 ٣1ديسمبر 201٩
المنتهية في
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة
1,239,688
2,297,076

()4,071,534

 ٣1ديسمبر
201٩

 31ديس
018

5.٩50.1٣0

921.515

األنشطة االستثمارية
شراء
عقارات ومعدات2.137.984
1.489.246
عقارات ومعدات
استبعاد
14.000.000
11.736.000
الملكية
محتسبة بطريقة حقوق
استثمارات
16.137.984
1٣.225.246

()18

ربح السنة

()44,511

()361,525

5,475
1,000,000

1,010
()510,000
48,629
1,400,000

الدخل الشامل اآلخر:
فوائد مستلمة
البنود التي لن يتم تصنيفها للربح أو الخسارة:
ماليةالملكية
أوراقحقوق
 2.063.973المحتسبة بطريقة
2.316.428مستلمة من االستثمارات
أرباح أسهم
استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
436,973
2.041.314 566,328
 صافي التغير في القيمة العادلة5.382.033مستلمة 5.758.078
أرباح أسهم
4.000.000
824.000
1,397,937
1,144,442
صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
78.855
استثمار في شركات زميلة – حصة المجموعة في تغير القيمة العادلة للالستثمارات
11.822.051
8.522.461
27.960.035
21.747.707
2.120.16٩
الدخل الشامل اآلخر للسنة
األنشطة
التمويلية 141.644.541
1٣6.726.725
8.070.2٩٩
مجموع الدخل الشامل للسنة

بالدينار البحريني

مجموع المطلوبات
والمطلوبات
مجموع
حقوق الملكية()424,515
()2,998,961

()631,634

()2,998,961

 ٣1ديسمبر
201٩

 31ديس
018

()4,071,534

أرباح أسهم مدفوعة
سداد قرض
تبرعات خيرية مدفوعة
فوائد مدفوعة

()1,586,375

()2,840,043

37.081

510.079
431.594

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في المنتهية في  ٣1دي

احتياطيات أخرى
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
احتياطي
احتياطي
احتياطي
أسهم
األعمال
حكمه
صافي النقص في
النقد وما في عام
قانوني
خزانة
الخيرية

احتياطي
القيمة
العادلة

التغير في القيمة العادلة
االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق

44,213

الملكية  -الحصة في احتياطي القيمة العادلة

12,950

()90,179

مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

57,163

()16,589
18,518
4,237,306
( 17.514.442 22.599.487 7,130,581
11.299.744يناير
( )33.248وما في حكمه في 1
النقد
كما في  31ديسمبر 2017
113.684.506 50.166.694 4.899.289 2.238.098 5.000.000
17.514.442
)802,505(22.599.487 7,122

مجموع الدخل الشامل للفترة

()574,471

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطيالقيمة
العادلة

مجموع
حقوق الملكية

أرباح
مستبقاة

201٩

رأس
المال

()785,916
إصدار
عالوة
األسهم

()2,289,263
()2,019,047
()11,000
95,310
()4,224,000

()5,512,536
()218,700
()550,325
()6,281,561

472.998

()1,178,619

2019
في  1يناير
()1,268,798
الدخل الشامل للسنة
()417,393
()4,267,759
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

-

المحول عند بيع استثمار في األوراق
المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل
الشامل اآلخر
بيع أسهم خزانة
تبرعات خيرية مدفوعة
2018 2020
أرباح أسهم معلنة لسنة
(مراجعة)

-

-

()4,874,039
-

رأس
المال

-

النقد وما -في حكمه في  -30يونيو

-

عالوة إصدار-
33.248
األسهم -
-

-

-

احتياطي
قانوني

-

-

مجموع
حقوق الملكية

أرباح
مستبقاة

5.950.130 5.950.130
2.120.169
- 2.120.169
8.070.2٩٩ 5.٩50.1٣0 2.120.16٩

احتياطيات أخرى
(702.406 )702.406
( )3.708احتياطي
 احتياطي3.708
األعمال
عام
()30.877
()30.877
الخيرية
()6.778.158( )6.778.158
-

-

القيمة
احتياطي
33.248
العادلة

2018

عالوة إصدار
األسهم

رأس
المال

أثر تطبيق المعيار الدولي العداد
- 4,290,538
المالية رقم ()9
التقارير
2,650,931
الحصة من أثر تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )9للشركات الزميلة
األرصدة المعدلة كما في
22.599.487
 1يناير 2018
بالدينار البحريني
الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة
الشامل اآلخر للسنة مجموع -
الدخل
أرباح
حقوقالملكية-
مستبقاةالدخل الشامل للسنة
مجموع

-

-

-

( 17.514.442
-

-

22,599,487

17,514,442

11,299,744

5,000,000

1,879,631

6,059,915

36,268,329

100,621,548

 ربح محقق من بيع استثمارات - أرباح أسهم معلنه لسنة - 2017الرصيد في  1يناير 2020
114,979,018
50,044,780
6,313,344
2,207,221
5,000,000
11,299,744
22,599,487
114.979.018
50.044.780
6.313.344 2.207.221
5.000.000
11.299.74417,514,442 - 17.514.442
22.599.487
( 17.514.442 22.599.487
كما في  31ديسمبر 2018
كما في  31ديسمبر 2019

22,599,487

17,514,442

11,299,744

5,000,000

()11,000
1,868,631

57,163
57,163
6,117,078

()631,634
()631,634
()2,259,949
33,376,746

()631,634
57,163
()574,471
()11,000
()2,259,949
97,776,128

()2,998,961
اإلدارة الصادر بتاريخ  1٩-فبراير - 2020
بناءا على قرار مجلس -
القوائم المالية المرحلية -الموحدة المختصرة -
خسارة الفترة
( )2,998,961نيابة عنهم من قبل:
وأصدرت من قبل كي بي -إم جي برأي غير متحفظ وتم توقيعها
لقد تم إعتماد إصدار
()1,268,798
()1,268,798
الدخل الشامل اآلخر للفترة
 فوزي أحمد كانو()4,267,759
()2,998,961
()1,268,798
يوسف المؤيد -
فاروق -
مجموع الدخل الشامل للفترة
رئيس مجلس -اإلدارة
نائب
مجلس اإلدارة
()218,700
()218,700
رئيس -
تبرعات خيرية مدفوعة
()5,648,466
()5,648,466
أرباح أسهم معلنة لسنة - 2019
104,844,093
41,397,353
5,044,546
1,988,521
5,000,000
11,299,744
17,514,442
الرصيد في  30يونيو 22,599,487 2020

الدخل الشامل للفترة:
الدخل الشامل اآلخر للفترة

مدينة وأخرى
ذمم تجارية
22.599.487
22.599.487
دائنة وأخرى
ذمم تجارية
17.514.442
17.514.442
( )33.248ألعضاء مجلس اإلدارة
 أتعاب حضور اجتماعات مدفوعة23.437.131
للموظفين
24.820.309الخدمة المدفوعة
مكافآت نهاية
50.166.694
50.044.780
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
113.684.506
114.٩7٩.018
بالدينار البحريني

 30يونيو 2021
(مراجعة)

 31ديسمبر2020
(مدققة)

()11,396

احتياطيات أخرى

( 2021مراجعة)

()2,998,961

 31ديسمبر

ربح السنة
العائد على السهم األساسي والمخفض (بالفلس)

بالدينار البحريني

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

الرصيد في  1يناير 2021

()602,832
()1,814,684
()177,691

)(424,515

بالدينار البحريني

استهالك
2.884.172
3.579.605
فوائد بنكية
6.600.498
7.130.581
مصروفات قبل تشغيل مشروع
 16.175.016التعديالت
ربح الفترة بعد
14.874.299
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
141.644.541 1٣6.726.725
انخفاض قيمة العقارات والمعدات
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :مصروفات تشغيلية أخرى
مجموع المصروفات
مخزون

1,705,283

حقوق الملكية
رأس المال
()45,236
()382,761
عالوة إصدار
()1,095,651األسهم ()593,142
أسهم خزانة
)(424,515
()683,151
احتياطيات
أخرى -
()2,315,810
أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية

ذمم تجارية دائنة

أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر -صافي

15,850,804

رأس
المال

موجودات أخرى
6,121,090
نقد وأرصدة لدى بنوك
الموجودات المتداولة
()649,083
()1,378,587
مجموع الموجودات

بيان الدخل الشامل الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

خسارة الفترة
الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة:

9,226,803

عالوة إصدار
األسهم

76,000
2,561
262,744

الثالثةأخرى
يونيومستحقة وذمم دائنة
مصروفات
أشهر المنتهية في  30يونيو
الستة أشهر المنتهية في 30
2020
المتداول من القرض 2021
الجزء 2020
2021
(غير مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)
المتداولة
المطلوبات

18,158,685

احتياطي
قانوني

150,607
12,978
480,821

المطلوبات
للموظفين
مكافآت نهاية الخدمة ()2
()13
الجزء غير المتداول من القرض
المطلوبات غير المتداولة

()3

المطلوبات

8,931,882

()13,215
108,108

130,665
5,475
262,744

()46,470
()1,096,634
()631,634

 ٣1ديسمبر

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في  ٣1ديسمبر 201٩

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2018
201٩
خسارة الفترة
التالية:
للبنود
تعديالت
اإليرادات
استهالك
التكاليف التشغيلية المباشرة
102.538.484
97.014.031
الملكية عمليات الفنادق
إجمالي ربح
الحصة من أرباح االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق
797.676
821.017
أرباح األسهم
األسهم
أرباح
9.563.532
9.350.303
رسوم إدارة وإيرادات أخرى
إيراد الفوائد
الحصة من أرباح الشركات الزميلة
13.870.550
13.366.358
فوائد بنكية
إيراد الفوائد
126.770.242
120.551.70٩
والمعدات
انخفاض قيمة العقارات
مخصص
األخرى
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية والذمم المدينة
إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى
إجمالي
3.439.004
3.146.191
مخزون بطيء الحركة
مخصص
تكلفة الموظفين
1.950.625
2.318.639
للموظفين
مكافآت نهاية الخدمة
مخصص

3,417,356
()2,451,372
965,984

عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
()5,673
566,328
أوراق
مالية استثمارية198,830
480,564
الموجودات غير المتداولة
328,391
مخزون
48,629
تجارية مدينة
ذمم
480,821

اجمالي األيرادات
تكلفة الموظفين
استهالك العقارات والمعدات
فوائد بنكية
مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية
المدينة
مصروفات أخرى
خسارة قبل انخفاض القيمة

العائد األساسي والمخفض على السهم )بالفلس(

11,070,556
الموجودات
()6,854,199
ومعدات
عقارات
4,216,357

الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(غير مراجعة)
(مراجعة)

4,668,560
()2,650,981
2,017,579

بالدينار البحريني

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

بيان المركز المالي الموحد كما في  ٣1ديسمبر 201٩

الموجودات

765,613

بالدينار البحريني

بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021

 31ديسمبر2020
(مدققة)

85,235,020

القوائم المالية المرحلية المختصرة  ٣1ديسمبر 01٩

الدخل الشامل للفترة:

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في  4أغسطس  ،2021ووقعها نيابة عن المجلس:
فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

06

local@albiladpress.com
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جاللة الملك يصدر مرسوما بقانون رقم ( )15لســـــــــــنة  2021بشـأن مدققـي الحسابـات الخارجيـيـن
ممارسة المهنة وفق القانون دون أية مصلحة والتقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية

المنامة  -بنا

صــدر عــن عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة،
مرســوم بقانون رقم ( )15لســنة  2021بشــأن مدققي الحســابات الخارجيين،

جاء فيه:

أحكام عامة

إحـــدى الجامعـــات أو المعاهـــد العليا

مادة ()1

الجهـــة المختصة بتقويـــم المؤهالت
ً
معـــادل لهـــا للقيـــد كمدقـــق حســـابات

المعترف بها أو أي مؤهل آخر تعتبره

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون
للكلمـــات والعبارات التاليـــة ،المعاني

ِ
يقتض
المبينـــة قريـــن كل منها مـــا لم
َ
ُ
خالف ذلك:
سياق النص

المملكة :مملكة البحرين.

الـــوزارة :الـــوزارة المعنيـــة بشـــئون

التجارة.

الوزيـــر :الوزيـــر المعنـــي بشـــئون

التجارة.

اإلدارة المختصـــة :اإلدارة المعنيـــة
بقيـــد مدققي الحســـابات في الوزارة

أو اإلدارة المعنيـــة بالرقابـــة حســـب
األحوال.
الســـجل:

الحسابات.

ســـجل

قيـــد

مدققـــي

مدقق الحسابات :أي شخص طبيعي

تحـــت التدريـــب ،ويســـتثنى من ذلك

مجال المحاسبة.

 - 3أن يكون محمود الســـيرة حســـن
الســـمعة ،لـــم يســـبق الحكـــم عليـــه

بعقوبـــة جنايـــة أو جريمـــة مخلـــة

إليه اعتباره.

 - 4أال يكـــون قـــد صـــدر عليـــه قـــرار

تأديبي نهائي بالشـــطب من الســـجل،
مـــا لـــم يكن قـــد مضـــى علـــى صدور

القرار مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

 - 5أن يكـــون قـــد أتم مـــدة التدريب
المقـــررة فـــي هـــذا القانـــون أو تكون

لديـــه خبرة محاســـبية مســـتمرة بعد

الحصول على المؤهل الجامعي لمدة

مكتـــب التدقيق :المكتب الذي يملكه

وال يجوز له ممارسة أي عمل تجاري

من خالل مؤسسة فردية.

ً
متفرغا لممارسة المهنة،
 - 6أن يكون

عمل في القطاع الخاص.

 - 7أن يكـــون بحرينـــي الجنســـية،

المهنـــة :مهنـــة تدقيـــق الحســـابات
ً
وفقا
التـــي يُ زاولها مدقق الحســـابات

المؤسســـات المالية :البنوك وشركات

عليهـــا في هذه المـــادة ،باإلضافة إلى

التأميـــن والشـــركات العاملـــة فـــي
مجـــال األوراق الماليـــة والمحافـــظ

والصناديـــق االســـتثمارية وشـــركات

التمويل وشركات الصرافة وسماسرة
ووســـطاء المـــال ووســـطاء التأميـــن

ووســـطاء ســـوق األوراق الماليـــة

وشـــركات االستشـــارات المتخصصة
فـــي مجال صناعة الخدمـــات المالية
التقييـــم

وشـــركات

والتصنيـــف

االئتمانـــي وســـوق البحريـــن لألوراق

الماليـــة وأســـواق المعـــادن الثمينـــة

والســـلع االســـتراتيجية والمؤسسات
المســـاندة للقطـــاع المالـــي .بمـــا فـــي

مســـتوفيا للشـــروط المنصـــوص
كان
ً

الشروط اآلتية:

أ  -أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة

في المملكة طوال مدة قيد اسمه.

ب  -أن يعمـــل لـــدى أحـــد مكاتـــب أو


شـــركات التدقيـــق فـــي المملكـــة أو

يعمـــل لـــدى فـــرع المكتـــب أو شـــركة
تدقيـــق غيـــر بحرينيـــة مرخـــص لهـــا

بالعمل في المملكة.

ج  -أن تكون لديه خبرة محاسبية ال


تقل عن خمس سنوات.

 - 8أي شروط أخرى يصدر بتحديدها
قرار من الوزير.

مادة ()5

ذلك المؤسســـات التي تقدم خدماتها
ً
وفقـــا ألحـــكام الشـــريعة
الماليـــة

يجـــب على مدقق الحســـابات تقديم

مجـــال

األخطـــاء المهنيـــة ســـارية المفعـــول

اإلسالمية.
شـــهادة

احترافيـــة

فـــي

المحاســـبة :شـــهادة مهنيـــة فـــي
ً
وفقـــا لمـــا يحدده
المحاســـبة ،وذلـــك

قرار يصدر عن الوزير.

الشـــريك غيـــر المؤهـــل :هو الشـــريك

العامل في شركات تدقيق الحسابات

التغيير ،ويرفق باإلخطار المستندات

سجل مدققي الحسابات المشتغلين،

المكتـــب بإعـــداد تقاريـــر أداء عن كل

المهنـــة أو زال المانـــع مـــن ممارســـته
ً
وفقا للضوابط والشروط التي
للمهنة

فـــي الســـجل ،علـــى أن يتـــم إخطـــار

الشركة خالل ثالثين يومً ا من تاريخ

المشـــتغلين طلـــب إعـــادة اســـمه إلى

المؤيـــدة لذلـــك ،ويلتـــزم صاحـــب

من يتدرب لديه.

مادة ()8

وثيقـــة تأميـــن ضـــد المســـئولية عـــن

طـــوال مدة الترخيص وتتناســـب مع
حجـــم أعمالـــه ،وتكـــون صـــادرة مـــن

إحـــدى شـــركات التأميـــن المعتمـــدة

فـــي المملكـــة خالل ثالثيـــن يومً ا من

تاريـــخ قيده في الســـجل ،وفي حال

إذا رغـــب فـــي العـــودة إلـــى مزاولـــة

يصدر بها قرار من الوزير.

ال يجـــوز لمدقـــق الحســـابات تحـــت

التدريب أن يفتح مكت ًبا باسمه أثناء

فترة التدريب.

مادة ()9

لمدقـــق الحســـابات تحـــت التدريـــب

الـــذي أمضى مدة التدريب أن يطلب

مـــن اإلدارة المختصة نقل اســـمه إلى

سجل مدققي الحسابات المشتغلين،
وعليه أن يرفق بيا ًنا بالشـــركات التي

دقق حساباتها.

ولـــإدارة المختصـــة أن تطلـــب مـــن

مادة ()12

يشـــترط فيمـــن يوّ قـــع التقاريـــر

المالية المدققة لحســـابات الشـــركات
المســـاهمة العامـــة أو الـــوزارات
أو الهيئـــات والمؤسســـات العامـــة

واألجهـــزة الحكوميـــة األخـــرى أن
ً
حاصل على شـــهادة احترافية
يكون
في مجـــال المحاســـبة وأن يكون قد

مارس مهنة تدقيق الحسابات لفترة

ال تقل عن خمس ســـنوات من تاريخ
قيده في السجل.

ويضـــع مصـــرف البحريـــن المركـــزي

بعـــد التنســـيق مـــع الوزيـــر الضوابط

أداء المدقق تحت التدريب عن فترة

عنـــد اختيـــار مدقق الحســـابات فيما

التي تدرب لديها نســـخة مـــن تقارير

والشـــروط التـــي يتعين االلتـــزام بها

التدريب التي أمضاها.

يتعلق بالمؤسسات المالية.

مادة ()10

مع عـــدم اإلخالل باألحـــكام المنظمة
لفـــروع الشـــركات األجنبيـــة الـــواردة

في قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرســـوم بقانـــون رقـــم ( )21لســـنة

 ،2001يجـــوز قيـــد فـــروع شـــركات

ومكاتب تدقيق الحســـابات األجنبية
ً
وفقا للشروط والضوابط اآلتية:
 - 1أن تكـــون مـــن ضمـــن شـــركات
ومكاتـــب تدقيـــق الحســـابات ذات
ً
وفقا
الخبـــرات العالميـــة المتخصصة

للمعايير التـــي يصدر بتحديدها قرار
من الوزير.

 - 2أن يكـــون ترخيصهـــا ســـاريًا فـــي

الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.

 - 3أن تكون قد زاولت المهنة لمدة ال
تقل عن خمس عشرة سنة.
 - 4أن ُتثبـــت بوثائـــق رســـمية عقـــد

تأسيس الشـــركة أو المكتب والنظام

إجراءات القيد في السجل
مادة ()13

ُتقـــدم طلبـــات القيـــد فـــي ســـجالت
مدققـــي الحســـابات إلـــى اإلدارة

المختصـــة

إلكترونيـــة،

مشـــفوعة بالمســـتندات المؤيـــدة لها،

وتتولـــى اإلدارة المختصـــة البت في
طلب القيد خالل خمســـة عشـــر يومً ا
مستوفيا الشروط
من تاريخ تقديمه
ً

المطلوبـــة ،فـــإذا مـــا رأت اإلدارة
ضـــرورة اســـتيفاء أيـــة معلومـــات

إضافيـــة وجـــب عليها إخطـــار مقدم
الطلـــب بذلـــك ،خـــال خمســـة عشـــر

يومً ا مـــن تاريخ تقديـــم الطلب ،فإذا
لـــم يقدمها خالل أســـبوع مـــن تاريخ

إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.

األساســـي إن وجـــد فـــي بلدهـــا،

ويكـــون رفـــض اإلدارة المختصـــة

تدقيق الحسابات التي قامت بها.

البـــت في الطلب المســـتوفي دون رد

ونشـــاطها ومالءتها الماليـــة وأعمال

للطلـــب مُ ســـب ًبا ،ويُ عـــد مضـــي ميعاد

 - 5أن يكون المسئول عن إدارة الفرع
أو المفـــوض بالتوقيع ،مقي ًدا بســـجل

ويصـــدر

تقـــل مـــدة خبرتـــه العملية عن عشـــر

السجل.

مدققي الحســـابات المشـــتغلين ،وأال

سنوات.

 - 6أي شروط أخرى يصدر بتحديدها

بمثابة رفض ضمني.
الوزيـــر

قـــرارًا

يحـــدد

المســـتندات المطلوبـــة للقيـــد فـــي

مادة ()14

قرار من الوزير.

الغير حسن النية.

المســـئولية عـــن األخطـــاء المهنيـــة

لذلك ،ويُ منح طالب القيد شهادة قيد
ُتعد بمثابة ترخيـــص بمزاولة المهنة،

صـــادرة من إحـــدى شـــركات التأمين

لذلك باإلدارة المختصة ،وتكون مدة

ُتعتبر خبرة محاســـبية ،مزاولة العمل

يومً ـــا مـــن تاريـــخ قيده في الســـجل،

لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

 .1تدقيق الحسابات في أحد مكاتب

القيـــد كأن لـــم يكن مع حفـــظ حقوق

مادة ()15

وشروط القيد

 .2ممارســـة أعمـــال المحاســـبة أو

شـــرائح الغطـــاء التأمينـــي قـــرارًا من

الحســـابات المشـــتغلين خـــال ثالثة

مادة ()3

فـــي إحـــدى الـــوزارات أو الهيئـــات

كمـــا يجب توظيف عـــدد من مدققي

ويجـــوز تجديـــد القيـــد خـــال ثالثة

الحكوميـــة األخـــرى أو الشـــركات أو

القيـــد فـــي الســـجل ،متـــى كان ذلـــك

من غير المقيدين في السجل.
مادة ()2

ال يجـــوز ألي شـــخص طبيعـــي أو
اعتبـــاري ممارســـة مهنـــة تدقيـــق

الحســـابات إال بعد القيد في الســـجل
ً
وفقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
سجل مدققي الحسابات

ويجـــب أن تقـــدم وثيقـــة تأمين ضد

ويصـــدر بتحديـــد شـــرائح الغطـــاء

سارية المفعول طوال مدة الترخيص

التأميني قرارًا من الوزير.
مادة ()6

بأي من المجاالت اآلتية:

أو شركات التدقيق في المملكة.

وتتناســـب مع حجم أعمالـــه ،وتكون

المعتمـــدة في المملكـــة خالل ثالثين
وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر

ُتدون اإلدارة المختصة بيانات الطلب
بعـــد قبولـــه فـــي الســـجل المخصص

ً
وفقا لنمـــوذج الشـــهادة المعد
وذلـــك
القيـــد ســـنة واحـــدة ،قابلـــة للتجديد

الغير حســـني النيـــة ،ويصدر بتحديد

يُ جـــدد القيـــد فـــي ســـجل مدققـــي

التدقيق أو التفتيش على الحسابات

الوزير.

أشهر قبل تاريخ انتهائه.

يُ نشـــا في الوزارة سجل لقيد مدققي

والمؤسســـات العامـــة أو األجهـــزة

الحســـابات البحرينييـــن وذلـــك بعـــد

بنـــاء على
ً
أشـــهر مـــن تاريـــخ انتهائه،

 - 1مدققـــي الحســـابات تحـــت

المؤسسات المالية ،في المملكة.

ممكنًا.

تقبله اإلدارة ،ويتم اســـتيفاء الرســـم

الحسابات يتضمن الفئات اآلتية:
التدريب.

 - 2مدققي الحسابات المشتغلين.

 - 3مدققـــي الحســـابات غيـــر

المشتغلين.
مادة ()4

ويجوز اعتبار ممارســـة هذه األعمال

خبرة محاسبية حال ممارستها خارج

المملكة بقرار يصدر من الوزير.
مادة ()7

مادة ()11

مـــع عـــدم اإلخـــال بحكـــم المـــادة
( )17مـــن هـــذا القانـــون ،علـــى مدقق

الحســـابات المشـــتغل إذا توقـــف عن

يشـــترط فيمن يقيد في الســـجل من

يُ قيد اســـم كل من يشـــتغل ألول مرة

ممارســـة المهنـــة ألي ســـبب كان ،أن

 - 1أن يكون كامل األهلية.
ً
حاصـــا علـــى مؤهـــل
 - 2أن يكـــون

مدققـــي الحســـابات تحـــت التدريب،

الحســـابات غيـــر المشـــتغلين إذا

إتمامهـــا خمـــس ســـنوات ،ويقضـــي

ويتـــم شـــطب مدقق الحســـابات غير

األشخاص الطبيعيين ما يأتي:

جامعـــي فـــي مجـــال المحاســـبة مـــن

بأعمـــال تدقيـــق الحســـابات ،بســـجل

يطلب نقل اســـمه إلى جدول مدققي

وتكـــون مـــدة التدريـــب الواجـــب

اســـتمر توقفه لمدة تزيد على ســـنة.

والمخالفـــات المنســـوبة لمدققـــي

الحسابات.

 - 4اإلشـــراف والرقابـــة علـــى مكاتب
وشـــركات التدقيـــق والتثبـــت مـــن

جودة أدائهـــا للتأكد من تنفيذ أحكام
هذا القانون.

 - 5أيـــة مهام أخرى يصدر بتحديدها

مادة ()17

يجوز لإلدارة المختصة ،شـــطب قيد
مدقق الحســـابات من السجل في أي

من الحاالت اآلتية:

 - 1فقد أي شرط من شروط القيد.

 - 2انقضـــاء المـــدة المقـــررة لتقديـــم

طلـــب تجديـــد القيـــد بالســـجل دون

تقديمـــه ،وذلك دون اإلخـــال بحكم

المادة ( )15من هذا القانون.

 - 3عـــدم إخطـــار اإلدارة المختصـــة
بالتوقـــف عـــن مزاولـــة المهنـــة خالل
المـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي المادة

( )32من هذا القانون.

 - 4صدور حكم بات بإفالس المدقق
أو الحجر عليه.

الفصل الخامس
حقوق والتزامات ومهام
مدققي الحسابات
مادة ()18

لمدققـــي الحســـابات البحرينييـــن

المشـــتغلين مزاولـــة المهنة من خالل
ً
وفقا للشروط اآلتية:
شركة تجارية
ً
وفقـــا
 - 1تأســـيس شـــركة تضامـــن

لقانـــون الشـــركات التجاريـــة الصادر

بالمرســـوم بقانـــون رقـــم ( )21لســـنة
ُ ،2001
وتقيد الشركة في السجل.
 - 2أن يكـــون المديـــر المســـئول عـــن
توقيـــع تقاريـــر تدقيـــق الحســـابات

الصـــادرة عن الشـــركة مـــن المقيدين
في سجل مدققي الحسابات.

 - 3أال يمارس أي من الشركاء المهنة
إال باسم الشركة ولحسابها.
ً
 - 4أال يكون أحد الشركاء شريكا في
أكثر من شركة واحدة.

مادة ()19

يجـــوز تأســـيس شـــركات تجاريـــة
تضم شـــركاء من مدققي الحســـابات

عدم تقديـــم الوثيقة يعتبر القيد كأن
لم يكـــن ،وذلك دون اإلخالل بحقوق

3

-

التحقيـــق

فـــي

الشـــكاوى

وفـــي جميـــع األحـــوال ،يُ َ
خطـــر مـــن
ُش ِ
طب قيده بقرار الشطب.

الفصل الثالث

بصـــورة

 - 2إصدار شهادات قيد وتجديد قيد

قرار من الوزير.

صاحـــب مكتـــب التدقيق أو الشـــركة

أو االلتحـــاق بوظيفـــة حكوميـــة أو

ويجـــوز قيـــد غيـــر البحرينـــي متـــى

ألحكام هذا القانون.

الســـجل باســـم وعنـــوان المكتـــب أو

فـــي ســـجل مدققـــي الحســـابات غير

المهنة ألي ســـبب من األســـباب لذات
ويجـــوز لمدقـــق الحســـابات المقيـــد

بالشـــرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد

ال تقل عن خمس سنوات.

مدقـــق حســـابات فـــرد يـــزاول المهنة

مكاتـــب أو شـــركات التدقيق المقيدة

المدة.

مزاولة المهنة.

فـــي مكتـــب أو شـــركة أو أكثـــر مـــن

الحاصلين على شهادة احترافية في

أو اعتبـــاري مرخص له بمزاولة مهنة
ً
طبقا ألحكام هذا
تدقيـــق الحســـابات
القانون.

المدقق تحت التدريب مدة التدريب

البحرينـــي الـــذي يتوقف عـــن مزاولة

 - 1مسك سجالت مدققي الحسابات.

طلب صاحب الشـــأن ،إذا قـــدم عذرًا
المقـــرر عـــن كامـــل المدة اعتبـــارًا من

تاريخ انتهاء القيد.

الفصل الرابع
صالحيات اإلدارة المختصة
مادة ()16

تتولـــى اإلدارة المختصـــة مباشـــرة

األعمال اآلتية:

المشـــتغلين وشـــركاء غيـــر مؤهليـــن
ً
طبقـــا ألحـــكام هذا
لممارســـة المهنـــة

ً
وفقا لقرار يصدر من
القانون ،وذلـــك

مهنته اآلتي:

 - 1مراجعـــة وتدقيـــق الحســـابات
ً
وفقـــا
الماليـــة ،وإبـــداء الـــرأي فيهـــا،

لمعاييـــر

المحاســـبة

المعتمدة في المملكة.

والمراجعـــة

 - 2إعداد التقارير عن القوائم المالية
والميزانيـــات والحســـابات الدوريـــة

والسنوية لعمالئه.

 - 3تقديـــم الخبـــرة والمشـــورة
والدراســـات فـــي المجـــاالت الماليـــة

واالقتصادية والضريبية.
 - 4أعمال التصفية.

 - 5االطالع على الدفاتر والســـجالت
والمســـتندات وغيرهـــا مـــن الوثائـــق،

وطلب البيانـــات واإليضاحـــات التي

يرى ضرورة الحصـــول عليها أو يرى
أنهـــا ضروريـــة والزمة لتأديـــة مهامه

بصورة كاملة وصحيحة.

 - 6الحصـــول علـــى المســـتندات

والمعلومـــات التـــي تمكنه مـــن القيام

بعمله ،وال يجوز ألي شخص أن يمنع
أو يحجـــب أيـــة وثائـــق أو بيانات أو

معلومات يراها الزمة لتنفيذ مهامه.

 - 7إجـــراء الجـــرد فـــي الوقـــت الذي

يراه مناســـ ًبا لخزائن ومخازن الجهة
الخاضعـــة للتدقيـــق ،ولـــه الحـــق

فـــي التأكـــد مـــن موجـــودات الجهـــة

والتزاماتهـــا ،وفـــي زيـــارة مصانعهـــا

وورشـــها ومخازنها ومكاتبها ومواقع
عملهـــا ومشـــاريعها واالســـتيضاح
مـــن المختصيـــن عـــن النواحـــي التي

يحتاجهـــا لتأدية مهمتـــه على الوجه
األمثل.

ال يجوز ألي شـــركة أو مؤسســـة عزل
مدقق الحسابات خالل السنة المالية
التـــي يقـــوم بتأديـــة مهامه فيهـــا ،إال
إذا ثبتـــت مخالفتـــه ألحـــكام هـــذا

القانـــون والقوانيـــن والقـــرارات ذات

الصلة ،وذلك كله بعد موافقة اإلدارة
المختصة.

مادة ()23

مـــع مراعـــاة القواعد التـــي تصدر من
مصـــرف البحريـــن المركـــزي بشـــأن

شـــركات المســـاهمة العامـــة ،يعيـــن

مدقق الحســـابات لسنة مالية واحدة

تجـــدد لمدد مماثلة ،علـــى أال تتجاوز
خمـــس ســـنوات ماليـــة متتاليـــة ،وال

يجوز تعيينـــه بعد ذلك إال بعد مُ ضي

سنتين ماليتين.

ويجـــب تغيير المدقق المســـئول عن
عمليـــة تدقيـــق حســـابات الشـــركة

واعتماد التقريـــر النهائي بحد أقصى

كل ثالث سنوات.

مادة ()24

يجب على مدققي الحسابات تضمين

والنســـبة المســـموحة لتملـــك غيـــر

بالمخالفـــات التـــي يجدونهـــا خـــال

استردادها ،وأنواع مسئولية الشركاء
وحدودهـــا ،والمســـئول عـــن اإلدارة

الســـنوية

التـــي تقدم للشـــركات والمؤسســـات،
عملية تدقيق الحسابات.

كمـــا يجـــب عليهـــم فـــورًا إبـــاغ -
لجنـــة التدقيـــق المنصـــوص عليهـــا

والتوقيـــع علـــى التقاريـــر الماليـــة،

فـــي المـــادة ( )184مكـــررًا مـــن قانون

والضوابـــط الواجـــب علـــى الشـــركة

بقانـــون رقـــم ( )21لســـنة ( 2001إن

وقواعـــد الحفـــاظ على االســـتقاللية،
إتباعهـــا عنـــد وفـــاة أو تنـــازل أحـــد

الشـــركاء المرخصيـــن بمزاولة المهنة

عن حصصه فيها ،وأي ضوابط أخرى

يحددها الوزير.

مادة ()20

يجب على مدققي الحسابات التقيد

بمعاييـــر وأســـس المراجعـــة الدولية،
ً
وفقا لألنظمة التـــي يصدرها االتحاد
الدولـــي للمحاســـبين ،وإتبـــاع آداب

المهنـــة وأصولهـــا الفنيـــة وااللتـــزام
بقواعـــد الشـــرف واألمانـــة المتعارف

عليها في تدقيق الحسابات.
مادة ()21

لمدقق الحســـابات في سبيل مزاولة

في المواعيد المحـــددة اعتبار إبالغه

نهائيـــا أو لمدة يترتـــب عليها اإلضرار
ً

ً
صحيحا.
المختصة

الشـــركة أو المؤسســـة التـــي يدقـــق

مصـــرف البحريـــن المركزي  -بحســـب

األحـــوال  -والتأكـــد مـــن أن الشـــركة
تمتلـــك وتمتثـــل إلجـــراءات مكافحة
عمليـــات غســـل األمـــوال وتمويـــل
اإلرهـــاب ،والتأكـــد مـــن أن األنظمـــة

المحاســـبية للشـــركة متوافقـــة مع أي

متطلبات تفـــرض بموجب أي اتفاقية
ً
طرفا
أو معاهدة دولية تكون المملكة
فيها.

مادة ()26

يُ حظر على مدقق الحسابات ما يأتي:

 - 1ممارســـة المهنـــة أو اإلعـــان عنها
بـــأي طريقـــة تتعـــارض مـــع القوانيـــن

والقـــرارات المعمول بهـــا أو مع قواعد

سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها.

 - 2القيـــام بأيـــة أعمـــال تتعـــارض مع

أعمـــال التدقيق ومراجعة الحســـابات

التي يُ باشرها.

ســـواء
ً
 - 3أن تكـــون لـــه أيـــة مصلحة
كانـــت مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة لدى

الشـــركة أو المؤسســـة التـــي يدقـــق

حساباتها.

 - 4التعامـــل بالبيـــع أو الشـــراء علـــى

األوراق الماليـــة الخاصـــة بالشـــركة
أو المؤسســـة التـــي يدقق حســـاباتها،
ســـواء كان ذلك بشـــكل مباشر أو غير
ً
مباشـــر أو تقديم أية استشـــارات ألي
شخص بشأنها.

 - 5أن يكون دائنًا أو مدينًا للشركة أو

عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها لهم.
ً
شـــريكا أو محاســـ ًبا في
 - 6أن يكـــون

أي شـــركة أخـــرى أو مكتب محاســـبة
آخر.

 - 7تدقيـــق حســـابات أي شـــركة أو

مؤسســـة اشـــترك فـــي تأسيســـها أو
شـــارك فيهـــا أو فـــي إدارتهـــا أو ســـبق

لـــه العمل فيها بأيـــة صفة ما لم يمض
على األقل.

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
وجدت)  -والمســـئولين في الشركات

والمؤسســـات المدقـــق عليها ،عن أية
مخالفـــات خطيـــرة تظهـــر لهـــم أثناء

عملهم.

ويجـــب علـــى مدققـــي الحســـابات

التحقـــق مـــن صحـــة وكفـــاءة نظـــام

الرقابـــة الداخليـــة فـــي الشـــركة التي

يدقق حســـاباتها ومـــدى فاعليته في
الحـــد مـــن عمليات الغـــش واألخطاء
واكتشـــافها فـــور وقوعهـــا وعليـــه
تضميـــن ذلـــك فـــي التقريـــر المالـــي

للشركة.

مادة ()25

يجـــب علـــى مدققـــي الحســـابات

التحقـــق مـــن تطبيـــق الشـــركة التـــي

يجب أن يكون المحاسب حسن السمعة ال حكم عليه بتهم مخلة بالشرف أو األمانة

يطرأ على عنوانـــه خالل ثالثين يومً ا

التعديـــل ،ويترتب على عدم اإلخطار

حـــال التوقـــف عـــن مزاولـــة مهنتـــه

علـــى عنوانـــه الموجـــود بـــاإلدارة

بالعمـــاء ،كمـــا يجـــب عليـــه إخطـــار

كمـــا يجـــب عليـــه إخطـــار اإلدارة

حســـاباتها كتابـــة إذا أراد التوقف عن

أو التدريـــب لديه وذلك خالل ثالثين

ينهـــي أعمـــال التدقيق للســـنة المالية

المختصـــة عن أي مدقـــق يترك العمل

يومً ا من تركه للعمل.

يجب على مدقق الحســـابات التوقيع
علـــى تقاريـــر التدقيـــق الصـــادرة مـــن

شـــخصا اعتبار ًيـــا يقـــوم
ً
أمـــا إذا كان
بالتوقيـــع علـــى تلـــك التقاريـــر المدير

المسئول.

مادة ()31

يباشـــر مدقـــق الحســـابات عمليـــة

تدقيق الحسابات لدى الغير ،بموجب
عقـــد مكتـــوب بينهما يتضمـــن حقوق

والتزامـــات كل مـــن الطرفيـــن ،وعلى
األخـــص تحديـــد مجـــال ونوعيـــة

عملية التدقيق محل التعاقد وأتعاب
المكتـــب ،وذلـــك كلـــه بمـــا ال يتعارض

وأحكام هذا القانون.

مادة ()32

اإلدارة المختصـــة بتوقفه عن مزاولة
المهنـــة -بصـــورة مؤقتـــة أو دائمـــة -

وذلـــك خـــال ثالثين يومً ا مـــن تاريخ

التوقف.

ً
مســـئول عن
يكون مدقق الحســـابات
أعمـــال التدقيـــق والمراجعـــة وعـــن

صحة البيانات الواردة في تقريره.

ويُ ســـأل مدقـــق الحســـابات عـــن
تعويـــض الضـــرر الـــذي يلحـــق العميل

أي منهم أو تربطه به صلة قرابة حتى

للشـــركة أو المؤسســـة التـــي يدقـــق

حساباتها.

يجـــب علـــى مدقـــق الحســـابات أن

يقرن اســـمه برقـــم قيده في الســـجل
والميزانيـــات والتقارير التـــي يُ وقعها،
ويجب عليـــه وضع شـــهادة القيد في
مكان بارز من مكتبه.

كمـــا يجـــب عليه أن يســـتخدم اســـمه

الشـــخصي كعنصر أساســـي في اســـم

مكتبـــه ،وإذا كانـــت شـــركة تضامـــن
ً
وفقـــا لقانون الشـــركات
يكون اســـمها

التجاريـــة الصـــادر بالمرســـوم بقانون

رقم ( )21لسنة .2001

مادة ()28

يلتـــزم مدقـــق الحســـابات بإخطـــار

اإلدارة المختصـــة خـــال ثالثين يومً ا

من بداية كل سنة ميالدية بما يأتي:

 - 1أســـماء ومؤهـــات مـــن يســـتعين

بهم فـــي أداء مهام تدقيـــق ومراجعة

الحســـابات ،والدورات والبرامج التي
قـــام بهـــا لتطويـــر مهاراتـــه ومهـــارات

المدققين العاملين لديه.

 - 2قائمة بأســـماء مدققي الحسابات

تحت التدريب لديه.
3

-

قائمـــة

بأســـماء

الشـــركات

والمؤسســـات التـــي يتولـــى تدقيـــق

ومراجعة حساباتها.

مادة ()29

أو األخطـــاء المهنية التـــي تصدر عنه
تحـــت إشـــرافه فـــي أداء المهنـــة،

مسئولين بالتضامن.

وإذا تولـــت أعمـــال التدقيـــق شـــركة
قامـــت مســـئولية جميـــع الشـــركاء

التضامنيـــة فـــي مواجهـــة الغيـــر عمـــا
يلحقـــه مـــن أضرار بســـبب اإلهمال أو

مادة ()27

يجب علـــى مدقق الحســـابات إخطار

يـــؤدي هذا التوقف إلـــى إلحاق الضرر

بالعميل.

التقصير أو األخطاء المهنية.
مادة ()34

يلتـــزم مدققـــو الحســـابات وأصحاب
ومـــدراء مكاتـــب تدقيـــق الحســـابات

بعدم إفشـــاء أية معلومـــات علموا بها
أثنـــاء أو بســـبب ممارســـتهم مهنتهم،

ولو بعد انتهاء عملهم ،ما لم يكن ذلك
بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو
اإلبالغ عن وقوعها.

مادة ()35

ال يجـــوز لمكاتـــب وشـــركات التدقيق
االستعانة في أداء أعمالها بمن ُشطب
ُ
اســـمه أو أوقـــف عـــن مزاولـــة المهنـــة
ً
طبقـــا ألحـــكام هذا القانـــون ما لم يتم

قيده مرة أخرى في السجل أو انتهت
مدة وقفه.

مادة ()36

يجـــب علـــى مدقـــق الحســـابات -وإن

تـــرك المهنـــة  -االحتفـــاظ بالســـجالت

والملفات والبيانـــات الخاصة بعمالئه
لمـــدة عشـــر ســـنوات علـــى األقـــل من

إعـــداد آخـــر تقريـــر مالـــي ،ويجـــوز

االحتفـــاظ بصـــورة إلكترونيـــة منهـــا،
مـــا لم تكن هـــذه الســـجالت والملفات

والبيانـــات لها عالقة بدعاوى منظورة
أمـــام المحاكم ،فيجـــب االحتفاظ بها
إلـــى حين الفصـــل في هـــذه الدعاوى

بموجب حكم بات ،أي المدتين أطول.

مادة ()43

ال يحـــول تـــرك مدقـــق الحســـابات

أو توقفـــه عـــن مزاولـــة المهنـــة دون

تأديبيا عن المخالفات التي
مســـاءلته
ً

ارتكبها خالل مزاولته المهنة.

وتســـقط الدعـــوى التأديبيـــة بمضـــي
ثـــاث ســـنوات مـــن تاريـــخ اعتـــزال

المهنة أو التوقف عن العمل.
مادة ()44

يُ عاقـــب مدقـــق الحســـابات الذي أخل
بواجباتـــه المهنيـــة أو خـــرج علـــى

مقتضياتها أو ارتكب مخالفة ألصول

المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق

الفصل السادس

المتعـــارف عليهـــا أو آدابهـــا أو خالـــف

المسئولية التأديبية

حكمً ا من أحكام هذا القانون واللوائح

لمدققي الحسابات

أو القـــرارات المنفذة لـــه أو أحكام أي

قوانيـــن أو قرارات نافـــذة أخرى ذات

مادة ()38

صلة ،بالجزاءات التأديبية اآلتية:

لإلدارة المختصة ،من تلقاء نفسها أو
بناء على شكوى ُتقدم إليها ،أن ُتجري
ً

 - 2اإلنذار الكتابي.

يُ
نســـب إليه مـــن أمور تخل بالشـــرف
ُ

مائة ألف دينار.

ً
تحقيقـــا مـــع مدقـــق الحســـابات فيما

 - 1التنبيه.

 - 3الغرامة التي ال تجاوز ()100.000

ألي شـــخص بشـــأنها والحصـــول على

منفعـــة شـــخصية بصورة مباشـــرة أو
ً
مستغل المعلومات التي
غير مباشـــرة

تحصل عليها بسبب مهنته.

 - 9أوهـــم الجمهـــور بأيـــة وســـيلة من

وســـائل اإلعـــان بـــأن له حـــق مزاولة
المهنـــة ،علـــى الرغـــم مـــن كونـــه غيـــر

مقيـــد في ســـجل مدققي الحســـابات
ً
موقوفـــا عـــن
المشـــتغلين ،أو كونـــه
مزاولـــة المهنـــة أو مشـــطوبًا قيده من

السجل.

مادة ()53

يكـــون للموظفين الذين يَص ُدر بن ْدبهم

قرار من الوزير المعنِي بشـــئون العدل
باالتفـــاق مع الوزيـــر ،صفـــة َّ
الض ْبطية
القضائيـــة فـــي تنفيـــذ أحـــكام هـــذا
ِّ
المنفذة له ،وذلك
القانـــون والقـــرارات

بالنســـبة للجرائم التي تقـــع في دوائر

اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهـــم ،ولهـــم في ســـبيل ذلك حق

دخول مقار مكاتب وشركات التدقيق
وضبط المخالفـــات وتحرير المحاضر

مادة ()48

للمحكمـــة عنـــد الحكـــم بـــأي مـــن

العقوبات المنصوص عليها في المادة
( ،)47أن تأمـــر بنـــزع اللوحات وإعدام

النشـــرات وغيرها من وسائل الدعاية

المستخدمة لمزاولة المهنة وأن تغلق

الالزمـــة لذلـــك .ويحظـــر علـــى مدقق

الحســـابات أن يمنـــع أو يحـــول دون

قيـــام أي مـــن الموظفيـــن المخوَّ ليـــن
َّ
الض ْبـــط القضائـــي
صفـــة مأمـــوري
بالمهـــام والصالحيـــات المكلفيـــن بهـــا

طبقا ألحكام هذا القانون.

مكتـــب التدقيـــق بحســـب األحـــوال

مادة ()54

الســـجل ،ولهـــا كذلـــك أن تأمـــر بنشـــر

منهـــا األحـــكام التالية ضـــد أي مدقق

وشـــطب اســـم مدقق الحســـابات من
الحكـــم فـــي صحيفـــة محليـــة يومية

على نفقة المحكوم عليه.
مادة ()49

علـــى قلم كتـــاب المحكمة التي تصدر
حسابات أن يرســـل صورة من الحكم
خـــال خمســـة عشـــر يومً ا مـــن تاريخ

صـــدوره لـــإدارة المختصة ،للتأشـــير

بمقتضاه في السجل:

واألمانـــة أو تمـــس بســـلوك وآداب
ً
إهمـــال
وكرامـــة المهنـــة أو تتضمـــن
فـــي تأدية واجباتـــه أو ُتخالف أحكام

مـــع عـــدم اإلخـــال بـــأي عقوبة أشـــد

 - 1أحكام إشـــهار اإلفـــاس أو إلغائه،

 - 5إلغـــاء الترخيـــص بمزاولـــة المهنة،

بالغرامة التي ال تزيد عن خمسة آالف

التوقف عن دفع الديون أو تعديله.

أحـــكام أي قوانيـــن أو قـــرارات أخرى

ويتعيـــن عند تقديـــر الغرامـــة مراعاة
َّ

المـــواد ( )27و( )28و( )29و( )30و()31

 - 3األحـــكام والقـــرارات الصـــادرة

هـــذا القانون والقـــرارات المنفذة له أو

ذات صلة.

 - 4الوقف عن ممارســـة المهنة مدة ال
تزيد على ثالث سنوات.

وشطب اسم المخالف من السجل.

َجســـامة المخالفـــة ،والعنَـــت الذي بدا

مادة ()39

إذا تبين لإلدارة المختصة أن الواقعة
المنســـوبة لمدقق الحســـابات ُتشـــكل

مـــن المخالِـــف ،والمنافع التـــي جناها،
َّ
والضـــرَر الـــذي أصـــاب الغيـــر نتيجـــة

لذلك.

مخالفـــة تأديبيـــة ،قامـــت بإحالـــة

مادة ()45

ينـــص عليهـــا أي قانـــون آخـــر ،يُ عاقب

دينـــار ،كل مـــن خالـــف أيًا مـــن أحكام
و( )32و( )34و( )35و( )36و( )37مـــن

هذا القانون.

مادة ()50

يُ عاقب المســـئول عـــن اإلدارة الفعلية
للشـــخص المعنـــوي المخالـــف بـــذات

ويتولى التحقيق ومباشرة المخالفات

ُتـــدرج قـــرارات مجلـــس التأديب في

سجل خاص يُ عد لهذا الغرض ،ويُ ؤشر

مـــن يندبـــه الوزيـــر لهذا الغـــرض ،وإذا
تبين لها أن الواقعة المنســـوبة ُتشكل

مدقق الحسابات.

إخاللـــه بالواجبات التي تفرضها عليه

التأديبيـــة مديـــر اإلدارة المختصة أو

بمضمونهـــا فـــي الســـجل المقيـــد فيه

جريمـــة جنائيـــة ،وجـــب عليهـــا إحالة

الموضوع إلى النيابة العامة.

مادة ()46

يجوز لـــإدارة المختصة أن تنظر في
طلب إعادة قيد مدقق الحسابات في

مادة ()40

يكون تأديب مدققي الحســـابات أمام
مجلس تأديب يُ شكل بقرار من الوزير

الســـجل بعد مُ ضي ثالث ســـنوات من

صدور القرار التأديبي بالشطب.

من ثالثة أعضـــاء ،قاضيان من قضاة
المحكمـــة الكبـــرى المدنية يرشـــحهما

العقوبات

المجلـــس األعلـــى للقضـــاء وأحـــد

موظفي الوزارة ،ويتولى أحد القضاة
رئاسة المجلس بحسب أقدميته.
ويصـــدر

الوزيـــر

قـــرارًا

ببيـــان

اختصاصات مجلس التأديب وتنظيم
إجراءات عمله.

مادة ()41

يصـــدر مجلـــس التأديـــب قـــراره
فـــي المخالفـــات بعـــد إعـــان مدقـــق

الحســـابات المحـــال بالحضـــور أمامه
قبـــل موعـــد الجلســـة بخمســـة عشـــر

يومً ـــا على األقـــل ،وذلك بأي وســـيلة
ُتفيـــد العلم ،علـــى أن يتضمن اإلعالن
ملخصـــا بالمخالفـــات المنســـوبة إلـــى
ً

مدقـــق الحســـابات وتاريـــخ انعقـــاد

الجلســـة ومكانهـــا ،وتكـــون جلســـاته

ســـرية.ويجوز للمخالـــف أن يُ بـــدي
ً
ً
كتابـــة بنفســـه أو
شـــفاهة أو
دفاعـــه

عـــن طريق من يوكله من المشـــتغلين

بالمهنة أو من المحامين.

وللمجلـــس أن يُ قرر حضـــور المخالف
بنفســـه ،فـــإذا لـــم يحضر رغـــم إعالنه

دون عـــذر مقبـــول جـــاز اتخـــاذ القرار
فـــي غيابـــه ،ويجـــب أن يكـــون القرار

علنيا
الصـــادر فـــي الدعوى التأديبيـــة
ً
ُ
سببا.
وم ً

مادة ()42

يُ بلغ مدقق الحســـابات بقـــرار مجلس
التأديـــب بخطـــاب مســـجل بعلـــم

الوصـــول أو بالوســـائل اإللكترونيـــة،
ولمدقـــق الحســـابات أن يطعـــن أمـــام

محكمة االســـتئناف العليا المدنية في

قرار مجلـــس التأديب ،خالل خمســـة

القانـــون ،إذا ثبـــت علمـــه بهـــا ،أو كان

اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ً
مســـئول
ويكـــون الشـــخص المعنـــوي

بالتضامن عن الوفاء بما يُ حكم به من
تعويضـــات ،إذا كانـــت الجريمـــة التي

وقعت بالمخالفة ألحكام هذا القانون
قـــد ُ
ارتكبـــت من أحـــد العامليـــن به أو
باسمه أو لصالحه

الفصل السابع

مادة ()47

مـــع عـــدم اإلخـــال بأيـــة عقوبة أشـــد

ينـــص عليهـــا أي قانـــون آخـــر ،يعاقب
بالحبـــس والغرامـــة التـــي ال تقـــل عن

عشـــرة آالف دينار وال تزيد على مائة

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من:

 - 1دون بيانـــات كاذبـــة فـــي أي تقرير

أو حســـابات أو وثيقة قـــام بإعدادها،

أثناء ممارسته المهنة.

 - 2وضـــع تقريـــرًا مغايـــرًا للحقيقة أو
صـــادق علـــى وقائع غيـــر حقيقية في
مســـتند يتوجـــب إصـــداره قانو ًنـــا أو

مادة ()51

مـــع عـــدم اإلخـــال بـــأي عقوبة أشـــد

يجـــوز التصالـــح فـــي كل أو بعـــض
الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي هذا

القانـــون ،وللوزيـــر أو مـــن يفوضـــه

بنـــاء على طلب كتابي مـــن المتهم أو
ً

وكيله قبول التصالح ســـواء قبل رفع
الدعـــوى أو خالل نظرها وقبل صدور
بســـداد مبلـــغ يُ عـــادِ ل الحـــد األدنـــى

للغرامـــة المقـــرَّ رة للجريمـــة ،أو مبلـــغ

ألفي دينار بحريني أيهما أكبر.

ويترتـــب علـــى التصالـــح انقضـــاء

الدعوى الجنائية.

الفصل الثامن

حساباتهم.

 - 6قيـــد اســـمه بســـجالت مدققـــي

الحســـابات بنـــاء علـــى بيانـــات أو

معلومـــات غيـــر صحيحـــة أو قـــدم

شهادات غير مطابقة للواقع ،مع علمه
بذلك.

 - 7خالـــف معاييـــر المحاســـبة أو

المراجعة أو المعايير المهنية األخرى.

 - 8تعامـــل بالبيـــع أو الشـــراء علـــى

األوراق الماليـــة الخاصـــة بالشـــركة
أو المؤسســـة التـــي يدقق حســـاباتها،
ســـواء كان ذلـــك بشـــكل مباشـــر أو
ً

غير مباشـــر أو تقديم أية استشـــارات

 - 4أحـــكام حـــل وتصفيـــة شـــركات

التدقيق.

 - 5أحكام وضع شركة التدقيق تحت

الحراسة القضائية أو الحجز.
مادة ()55

يصدر بتحديد رسوم القيد والتجديد
في سجالت مدققي الحسابات ،التي
ً
وفقـــا ألحـــكام هـــذا
تقدمهـــا الـــوزارة

القانون قـــرار من الوزيـــر بعد موافقة
مجلس الوزراء.

مادة ()56

يجوز للوزير أن يصـــدر قرارًا بتنظيم

فئات وفروع المحاسبة واالشتراطات
الالزمـــة للحصول علـــى ترخيص في

كل فئة أو فرع منها.

مادة ()57

يُ صدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ
أحـــكام هـــذا القانون ،وإلـــى أن تصدر

هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات

المعمول بها وقت صدور هذا القانون
فيما ال يتعارض مع أحكامه.
مادة ()58

ُتنقـــل جميـــع البيانـــات المقيـــدة فـــي

ســـجل قيد مدققي الحسابات المنشأ
ً
طبقا للمرسوم بقانون رقم ( )26لسنة

 1996بشـــأن مدققـــي الحســـابات،
إلـــى الســـجل المنصـــوص عليـــه فـــي

هـــذا القانون بحســـب فئـــة كل مدقق

حسابات.

أحكام ختامية

مـــن العمـــاء الذيـــن يقـــوم بتدقيـــق

 - 5زاول المهنة دون ترخيص.

بتوقيع الحجر على المدقق أو بتعيين

حكم بات فيها ،وذلـــك إذا قام المتهم

 - 3أفشـــى ســـرًا مـــن أســـرار أي

تحت إشرافه.

 - 2أحكام رد االعتبار.

منصـــوص عليهـــا في أي قانـــون آخر،

بحكم قواعد مزاولة المهنة.

 - 4صادق بتوقيعه على تقارير مالية
لم ُتدقق من قبله أو من قبل العاملين

واألحـــكام الصـــادرة بتعييـــن تاريـــخ

القيمين أو بعزلهم أو برفع الحجر.

العقوبـــات المقـــررة عن األفعـــال التي
ُترتكـــب بالمخالفـــة ألحـــكام هـــذا

أو الغيـــر بســـبب اإلهمـــال أو التقصير

فـــإذا تعـــدد مدققـــو الحســـابات كانوا

 - 9تقديـــم أيـــة أعمـــال استشـــارية

عليهـــا .وفي جميـــع األحوال يجب أال

الموضـــوع إلـــى مجلـــس التأديـــب،

مادة ()33

بالقرار.

الجاريـــة أو المهـــام األخـــرى المتفـــق

يجب علـــى مدقق الحســـابات إخطار

أو عمـــن يســـتعين بهم الذيـــن يعملون

الدرجة الثانية.

أداء العمـــل المتفق عليه ،شـــريطة أن

طبيعيا،
شخصا
ً
مكتبه بنفسه إذا كان
ً

 - 8تدقيـــق حســـابات أي شـــركة أو
ً
ً
وكيل ألحد
شـــريكا أو
مؤسسة يكون

ً
موظفا لدى
مؤسسيها أو شـــركائها أو

وأربعيـــن يومً ـــا مـــن تاريـــخ إبالغـــه

يجـــب على مدقق الحســـابات تصفية

مادة ()30

فـــي جميـــع المكاتبـــات والشـــهادات

الوزيـــر يحـــدد شـــكل الشـــركات التي

المؤهلين ،وكيفية تملك الحصص أو

أو متطلبـــات الحوكمـــة الصـــادرة مـــن

مـــن تاريـــخ حـــدوث هـــذا التغييـــر أو

جميـــع المعامـــات وااللتزامـــات فـــي

حوكمة الشركات الصادرة من الوزارة

علـــى تركه العمل مدة خمس ســـنوات

تقاريرهـــم

يجـــوز لهـــؤالء الشـــركاء اتخاذهـــا،

يقـــوم بتدقيـــق حســـاباتها لمبـــادئ

اإلدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل

مادة ()37

المؤسســـة التي يدقق حساباتها ،فيما

مادة ()22

المحاســـبية

يعاقب المدقق المخالف بجزاءات منها الحبس وغرامة  100ألف دينار والشطب

مادة ()52

يكون التظلـــم من القـــرارات الصادرة
ً
تنفيذا لهذا القانون خالل ستين يومً ا

مادة ()59

علـــى جميـــع المخاطبيـــن بأحـــكام هـــذا
ً
وفقا ألحكامه،
القانون توفيق أوضاعهم

خالل سنة من تاريخ العمل به.

مـــن تاريخ إعالنهـــا أو نشـــرها ويقدم
التظلـــم بطلـــب مكتـــوب إلـــى الوزير،

ويجـــب البـــت فيه خالل ســـتين يومً ا

من تقديمـــه ،فإذا رُ فض التظلم يكون

الرفـــض مُ ســـب ًبا ،ويعد انقضـــاء ميعاد
ً
ضمنيـــا
رفضـــا
الســـتين يومً ـــا دون رد
ً
للتظلم.

وللمتظلـــم الطعـــن باإللغـــاء أمـــام

المحكمة الكبرى خالل ستين يومً ا من
ً
صراحة أو
تاريخ علمه برفض التظلم
انقضـــاء ميعاد الســـتين يومً ا دون رد
وال تقبـــل الدعـــوى إال بعـــد التظلم من

القرار.

مادة ()60

يُ لغى المرسوم بقانون رقم ( )26لسنة

 1996بشـــأن مدققي الحســـابات ،كما
يُ لغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا
القانون.

مادة ()61

على رئيـــس مجلس الوزراء والوزراء
 ٌكل فيمـــا يخصه – تنفيذ أحكام هذا

القانـــون ،ويعمـــل بـــه مـــن أول الشـــهر

التالي لمضي ثالثة أشـــهر على تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

أن تكون لديه خبرة مستمرة بعد تخرجه من الجامعة لمدة ال تقل عن  5سنوات
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مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية
يجـــازى المخلـــون بالحرمـــان الكلـــي مـــن المهنـــة وغرامـــة أقصاهـــا  20ألـــف دينـــار
المنامة  -بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،مرسوم بقانون رقم ( )18لسنة  2021بتعديل

بعض أحكام القانون رقم ( )51لسنة  2014في شأن تنظيم المهن الهندسية ،جاء فيه:

المادة األولى
يُ ستبدل بنصوص المواد ( )7البند (،)7

 - 5التوقف عن مزاولة المهنة.
 - 6عـــدم تجديـــد الترخيـــص طبقـــاً
للمادة ( )15من هذا القانون.

ب  -فـــي الحالة المنصوص عليها في

فـــي المكاتـــب الهندســـية واألماكـــن

والقواعـــد اإلرشـــادية والتوجيهيـــة

يتعيـــن عنـــد تقديـــر الغرامـــة مراعـــاة
َّ

الفقرة.

هذه المـــادة فـــي الموقـــع اإللكتروني

البند ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة،
جســـامة المخالفـــة ،والعنَـــت الذي بدا

هذا القانون.

 - 4شطب ترخيص المكتب الهندسي
ً
طبقا للمادة ( )15من هذا القانون.

مـــن المخالـــف ،والمنافع التـــي جناها،
ً
َّ
نتيجـــة
والضـــرَر الـــذي أصـــاب الغيـــر
لذلك.

و( ،)10و( ،)17و( ،)26و( )27الفقـــرة

ً
نهائيا
 - 7إلغـــاء الترخيص والحرمان
ً
طبقـــا للبند ( )6من
مـــن مزاولة المهنة

ً
نهائيا
 - 5إلغـــاء الترخيص والحرمان
ً
طبقـــا للبند ( )6من
مـــن مزاولة المهنة

المادة ( )27الفقرة الثانية:

مزاولـــة المهـــن الهندســـية ،النصوص

القانون.

القانون.

عليهـــا باإلنـــذار الكتابـــي أن يكـــون

الثانيـــة ،و( ،)37و( ،)40مـــن القانـــون

رقم ( )51لسنة  2014في شأن تنظيم

الفقـــرة (أ) مـــن المـــادة ( )26مـــن هـــذا

اآلتية:

ب  -ينتهي العمـــل بترخيص المكتب

 - 6الحكـــم على المرخـــص له بعقوبة

 - 1وفـــاة مالـــك المكتـــب إذا كان

بالشرف واألمانة.

الجزاء.

ومـــع ذلـــك يجوز للمجلس أن يســـمح
ً
طبقـــا
لـــه باحتـــراف العمـــل التجـــاري

فردية ،ما لم يطلب الورثة االستمرار

المادة (:)26

المادة (:)37

تحديد أحد الورثة ممن تتوافر فيهم

الجنائيـــة أو المدنيـــة ،يجـــازى كل

تحددها الالئحة التنفيذية.

( )10مـــن هذا القانون لالســـتمرار في

يشـــترط فيمـــن يرخـــص لـــه بإنشـــاء

ً
مكـــررا من هـــذا القانـــون واتخاذ أحد

تجارية فردية ما يأتي:
ً
 - 1أن يكـــون مســـتوفيا لجميـــع

خـــال المـــدد التـــي تحددهـــا الالئحة

المادة ( )7البند (:)7

ً
متفرغـــا لمزاولة المهنة
 - 7أن يكـــون

الهندسية.

الهندسي في أي من الحاالت اآلتية:

ترخيـــص المكتب كمؤسســـة تجارية
فـــي تشـــغيل مكتـــب مورثهم بشـــرط

المشـــار إليهـــا فـــي البند ( )1مـــن هذه

ب  -يكـــون لموظفـــي المجلس الذين
يخولهم الوزير المعني بشـــئون العدل
باالتفـــاق مـــع الوزيـــر ،صفـــة مأموري

والتـــي تقـــع فـــي دوائـــر اختصاصهم

الفقـــرة (أ) مـــن المـــادة ( )26مـــن هـــذا

ويجوز فـــي المخالفـــات التي يجازى

وتكـــون متعلقـــة بأعمـــال وظائفهـــم.

التحقيـــق شـــفاهة علـــى أن يثبـــت

لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار

جنايـــة فـــي إحـــدى الجرائـــم المخلـــة

وتحـــال المحاضـــر المحررة بالنســـبة

من المجلس.

المادة (:)40

أ  -يصـــدر المجلـــس ،بعـــد التنســـيق

أ  -مـــع عـــدم اإلخـــال بالمســـئولية

أ  -يختـــص المجلـــس بالرقابـــة

تشـــغيل المكتـــب ،أو تعييـــن مديـــر
ً
وفقا للبند ( )1من المادة ()10
مسئول

مرخص له يخالف أحكام هذا القانون
ً
تنفيذا له بإحدى
والقرارات الصـــادرة

للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
ً
تنفيذا له .ويكون
والقرارات الصادرة

وقواعـــد أخالقيـــات وآداب المهنـــة

 - 1اإلنذار الكتابي.

مـــن المجلـــس مـــن بيـــن موظفيـــه أو

المهندســـين مراعاتها عنـــد مزاولتهم

مكتـــب هندســـي في شـــكل مؤسســـة

أشكال الشركات التجارية ،وذلك كله

ألفي دينار وال تزيد على عشرين ألف

السلطات اآلتية:

الشـــروط المشـــار إليها فـــي المادة ()7

التنفيذية.
ً
طبقـــا لقانـــون
 - 2انقضـــاء الشـــركة

ً
ً
كليا ،عن مزاولة
جزئيا أو
 - 3الوقف،

المشروعات واألعمال الهندسية وأية

 - 4إنـــزال الفئـــة لمـــدة ال تجاوز ثالث

بهـــذه المكاتـــب واألماكن مـــن أجهزة

 - 5حظـــر القيـــام بأعمـــال هندســـية

ملفات وســـجالت ودفاتر ومستندات

ً
نهائيا
 - 6إلغـــاء الترخيص والحرمان

 - 2ســـماع أقوال كل من يشتبه أن له

للشـــروط والضوابط واألحـــوال التي

المادة (:)10

من هذا القانون.

الشـــروط المنصوص عليها في المادة

الشركات التجارية وذلك في الحاالت

 - 2أن يكـــون قـــد زاول إحـــدى المهن

التي يتخذ فيها المكتب شـــكل شركة

متصلـــة تالية لحصوله علـــى المؤهل
ً
وفقـــا لمـــا تحـــدده الالئحة
الهندســـي

 - 3فقـــدان أي مـــن شـــروط ترخيص

الهندسية بالفعل لمدة متصلة أو غير

التنفيذية.
ً
 - 3أن يكـــون مســـتوفيا الشـــتراطات

تجارية.

المكتـــب الهندســـي المشـــار إليهـــا في
ً
مكـــررا و( )11مـــن
المـــواد ( )10و()10

الجزاءات التأديبية اآلتية:

والتفتيـــش علـــى المرخـــص لهـــم

للمفتشـــين الـــذي يصدر بندبهـــم قرار

 - 2توقيـــع غرامـــة إداريـــة ال تقل عن

مـــن غيرهم للقيام بأعمـــال التفتيش،

دينار.

 - 1دخول المكاتب الهندسية وأماكن

المهنة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.
سنوات.

جديدة لمدة ال تجاوز ثالث سنوات.

من مزاولة المهنة.

أعمـــال ذات صلـــة بهـــا ،ومعاينـــة مـــا

ومعـــدات واالطـــاع علـــى مـــا بها من

وأوراق والحصول على نسخ منها.

صلة بموضوع التفتيش من العاملين

مـــع الوزير ،القـــرارات الالزمة لتطوير
المهن الهندســـية واالرتقـــاء بها ورفع
مســـتوى الكفاءة الفنية للمهندســـين،

والتوجيهـــات التـــي يتعيـــن علـــى
للمهـــن الهندســـية ،ومبـــادئ النزاهـــة

واألمانـــة واللياقـــة فـــي التعامـــل مـــع

العمالء وواجبات االســـتقالل المهني
والمحافظـــة علـــى كرامـــة المهنة .كما
يجـــوز للمجلـــس ،بعـــد التنســـيق مـــع

الوزيـــر ،أن يصـــدر تعليمـــات وقواعد

إرشـــادية وتوجيهيـــة بشـــأن تطبيـــق

أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
ً
تنفيـــذا له ،وذلك
والقـــرارات الصادرة
بما ال يتعارض مع أحكامهم.

ب  -تنشـــر القـــرارات والتعليمـــات

الترخيص فيها.
التنفيذية.

ويجـــب أن تســـتصدر بوليصة تأمين

لمواجهة مســـئوليات المكتب المقررة
ً
قانونـــا بشـــأن أخطـــاء المهنـــة وذلـــك
ً
طبقـــا للشـــروط والضوابـــط التـــي

تحددها الالئحة التنفيذية.

ويجـــوز للمجلس أن يصرح للمرخص
له بإنشـــاء مكتب هندســـي في شكل

بناء على
ً
مؤسســـة تجارية فرديـــة -
طلبه  -في تفويض أحد المهندســـين

المرخص لهم في إدارة مكتبه بشـــكل
جزئـــي أو كلي لفتـــرة مؤقتة تحددها
الالئحـــة التنفيذيـــة علـــى أن يتحمـــل

صاحب المكتب المســـئولية الناشـــئة
عـــن األعمـــال المفوضـــة للمهنـــدس

مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم جامعة البحرين

المادة (:)17

في أي من الحاالت اآلتية:
 - 1الوفاة.

 - 2فقـــدان أي من شـــروط الترخيص

المشـــار إليها فـــي المادة ( )7أو ( )9من
هذا القانون ،بحسب األحوال.

من الوزير.

المادة الثانية

ً
مكررا
ُتضاف مادة جديدة برقم ()10

إلى القانون رقم ( )51لسنة  2014في
شـــأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية،
كمـــا ُتضـــاف فقرة جديدة إلـــى المادة
( )35مـــن ذات القانـــون ،نصوصهـــا

اآلتية:

مادة ( )10مكرراً:

“يشـــترط للترخيـــص بإنشـــاء مكتـــب

هندســـي في شكل شـــركة تجارية ما
يأتي:

عيـــن للمكتـــب مدير مســـئول
 - 1أن يُ َّ

يوافق عليه المجلس ،يكون مســـئوالً
عـــن جميع األعمـــال الفنيـــة واإلدارية
ً
متفرغا
فـــي المكتـــب ،على أن يكـــون
ً
وحائزا علـــى ترخيص بمزاولة إحدى
المهـــن الهندســـية .وتبيـــن الالئحـــة

التنفيذيـــة

الشـــروط

والمؤهـــات

والخبـــرات التـــي يلـــزم توافرهـــا في

المديـــر

المســـئول،

واإلجـــراءات

الواجب مراعاتها في تعيينه وتعيين
مـــن يحـــل محله فـــي حالـــة غيابه أو
تعـــذر قيامـــه بمهامـــه أو فقدانـــه ألي

مـــن الشـــروط الواجـــب توافرها فيه،

واألحوال والشـــروط والضوابط التي
مهامه واختصاصاته.

ويجـــوز أن يكـــون مالـــك المكتـــب
أو أحـــد الشـــركاء فيـــه هـــو المديـــر

المســـئول متى توافرت فيه الشروط
والمؤهالت والخبرات الالزمة.

المنامة  -بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،مرســوم بقانون رقم ( )17لســنة  2021بتعديل بعض أحكام المرســوم بقانون

رقم ( )12لسنة  1986بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ،جاء فيه:

المادة األولى

قابلة للتجديد”.

يُ ســـتب َدل بنـــص المادة ( )11من المرســـوم بقانون

المادة الثانية

رقـــم ( )12لســـنة  1986بإنشـــاء وتنظيـــم جامعـــة

البحرين ،النص اآلتي:

“يُ شـــكل مجلس أمناء الجامعة ،بموجب مرسوم،

مـــن رئيس وعـــدد من األعضـــاء ال يزيـــد عددهم

على اثني عشـــر عضوا بما فيهم رئيس المجلس.

وتكـــون مدة العضوية في المجلس أربع ســـنوات

كمـــا تحـــل عبـــارة (مملكـــة البحرين) محـــل عبارة
(دولـــة البحريـــن) أينما وردت في مواد المرســـوم
بقانون المشار إليه.

تحـــل عبـــارة (ملك مملكـــة البحرين) محـــل عبارة
(أمير دولة البحرين) الواردة في المادة ( ،)7وكلمة
(بمرســـوم) محل عبارة (بمرســـوم أميري) الواردة
فـــي المادة ( ،)22من المرســـوم بقانـــون رقم ()12
لسنة  1986بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.

المادة الثالثة
علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والـــوزراءُ ،كل فيما
يخصـــه ،تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويُ عمل به من

اليوم التالي لتاريخ ْ
نشره في الجريدة الرسمية.

 - 2أن تســـتصدر بوليصـــة تأميـــن

لمواجهة مســـئوليات المكتب المقررة
ً
قانونـــا بشـــأن أخطـــاء المهنـــة وذلـــك
ً
طبقـــا للشـــروط والضوابـــط التـــي

تحددها الالئحة التنفيذية.

 - 3أيـــة شـــروط أخـــرى تحددهـــا

الالئحة التنفيذية ،ويجوز أن تتضمن
تلـــك الشـــروط قواعـــد وضوابـــط

الشـــعب والفروع والفئات التي يجوز
الترخيـــص بها للمكتب ،والحد األدنى
لرأســـماله وطبيعـــة األعمـــال التـــي
يجـــوز لـــه تنفيذها ،والضمانـــات التي

يتوجب على المكتب أو الشركاء فيه

المرخص له.

أ  -ينتهـــي العمـــل بترخيص المهندس

تحقـــق العلم يصـــدر بتحديدهـــا قرار

يجـــوز فيها تفويض غيـــره في بعض

الشـــعبة والفـــرع والفئـــة المطلـــوب

 - 4أية شروط أخرى تحددها الالئحة

للمجلس أو بأي وسيلة أخرى مناسبة

الضبـــط القضائـــي بالنســـبة للجرائـــم

المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانون

مضمونـــه في القـــرار الصـــادر بتوقيع

المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة (أ) من

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي
المنامة  -بنا

تقديمها”.

مادة ( )35فقرة ثالثة:

“ويحـــوز القرار الصـــادر بالغرامة قوة
الســـند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،مرســوم بقانون رقم ( )16لســنة  2021بتعديل بعض أحكام قانون العمل

في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة  ،2012جاء فيه:

دون التظلـــم منـــه ،أو بانقضـــاء المدة

المشـــار إليها في الفقرة السابقة ما لم
تأمر المحكمة بوقف تنفيذه”.

 - 3انتهاء عالقة العمل بين المهندس

المادة األولى

والعَ امالت في العمل ذي القيمة المتساوية”.

المادة الثالثة

المهندس من أجل عمله لديها.

تضـــاف فقرة ثانية إلـــى المـــادة ( )39من قانون

المادة الثانية

علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والوزراءٌ ،
كل فيما

المادة الثالثة

مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريدة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
ُك ٌّ
ل فيمـــا يخصـــه ،تنفيـــذ أحـــكام هذا

والجهـــة التـــي اســـتصدرت ترخيـــص

 - 4انتهـــاء العمـــل بترخيـــص المكتب
ً
وفقا للفقـــرة (ب) من هذه
الهندســـي،

المـــادة ،الـــذي اســـتصدر ترخيـــص

المهندس من أجل عمله لديه.

العمـــل في القطاع األهلـــي الصادر بالقانون رقم
( )36لسنة  ،2012نصها اآلتي:
“ويُ َ
حظـــر التمييـــز فـــي األجـــور بيـــن العُ مـــال

ُتلغى المادتـــان ( )30و( )31من قانون العمل في

القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ( )36لســـنة
.2012

يخصـــه ،تنفيـــذ أحكام هـــذا القانـــون ،ويُ عمل به

القانـــون ،ويُ عمـــل به من اليـــوم التالي
لتاريخ ْ
نش ِره في الجريدة الرسمية.

الرسمية.

قرار بتحديد األنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال األجنبي بمزاولتها
المنامة -بنا

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ،قرار رقم ( )40لسنة  2021بتحديد األنشطة التجارية التي يجوز الترخيص

للشركات ذات رأس المال األجنبي بمزاولتها ،جاء فيه:

المادة األولى

المادة الثانية

مـــع عـــدم اإلخـــال بأحـــكام القوانيـــن

يجب أن يكون الشـــكل القانوني للشركة

واالتفاقيات النافذة في مملكة البحرين،
ً
كليا
يُ ســـمح للشركات التي تكون مملوكة

ً
جزئيا ،بحســـب األحوال ،لشركاء غير
أو
بحرينييـــن بمزاولـــة األنشـــطة التجاريـــة
المحـــ َددة فـــي الجـــداول أرقـــام ( )2و()3

ً
وفقـــا
و( )4و( )5المرافقـــة لهـــذا القـــرار
للنسب واالشتراطات المذكورة.

التـــي تقـــوم بمزاولـــة األنشـــطة التجارية
الـــواردة فـــي الجدول رقم ( )3إما شـــركة

مساهمة بحرينية أو شركة ذات مسئولية
محدودة.

المادة الثالثة
يُ سمح للشركات ذات رأس المال األجنبي
بالت ُ
َملـــك بنســـبة ( )% 100فـــي نشـــاط

يمكنها مزاولة
نشاط البيع عن
طريق اإلنترنت برأس
مال  50ألف دينار
اســـتخراج النِفط الخام والغـــاز الطبيعي
داخل مملكة البحرين الوارد في البند ()4
مـــن الجدول رقم ( )5المرافق لهذا القرار،
شـــريطة أن تكون الشـــركة األم األجنبية
قد َ
وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع

تأسيس شركات
موجودة بأسواق
عالمية ورأس مالها ال
يقل عن  20مليون دينار

المســـتثمر للشـــركة في مملكة البحرين

عشـــرين مليـــون دينـــار بحرينـــي أو مـــا

عـــن خمســـين ألـــف دينـــار بحريني في

يُ عادلها بالعمالت األجنبية

السنة األولى.

 - 3أال يقل رأس المال المُ ســـتثمر للشركة

المادة الخامسة
يُ ســـمح بالترخيـــص لتأســـيس شـــركات
تكـــون مملوكة بنســـبة ( )% 100لشـــركاء

في مملكة البحرين عن مليوني دينار في
السنة األولى.

المادة السادسة

المادة الرابعة

غيـــر بحرينييـــن ،لمزاولـــة األنشـــطة

يُ لغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار

يُ ســـمح للشـــركات التـــي تكـــون مملوكة
ً
ً
جزئيـــا -بحســـب األحـــوال -
كليـــا أو

التجاريـــة المح َددة فـــي الجدول رقم ()4
ً
وفقا لالشـــتراطات
المرافـــق لهذا القـــرار،

المادة السابعة

لشـــركاء غير بحرينيين بمزاولة نشـــاط

اآلتية:

اتفاقية استكشـــاف وإنتاج النِفط والغاز

البيـــع عـــن طريـــق اإلنترنت الـــوارد في

 - 1أن تكون الشـــركة متواجدة في ثالثة

على وزير الصناعة والتجارة والســـياحة
والوزراءٌ ،
كل فيمـــا يخصه ،تنفيذ أحكام

البند ( )106من الجدول رقم ( )3المرافق

أسواق عالمية على األقل.

هـــذا القـــرار ،ويُ عمل بـــه من اليـــوم التالي

الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.

لهـــذا القرار شـــريطة أال يقل رأس المال

 - 2أال يقـــل رأس مـــال الشـــركة األم عـــن

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

local@albiladpress.com
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خالــد بــن عبــداهلل يــودع الســفير المديلــوي بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه
المتميـــزة التي بذلها ســـعادة الســـفير

المنامة  -بنا

العمانـــي لتعزيـــز العالقـــات والروابط

أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء،

الثنائيـــة فـــي مختلف المجـــاالت بين
ً
معربا
البلدين والشـــعبين الشـــقيقين،

الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة ،أن
العالقات البحرينية  -العمانية شاهدة

معاليه عن صادق األمنيات لســـعادته

علـــى الروابط األخوية المتجذرة بين

ســـيوكل إليـــه مـــن
بالتوفيـــق فيمـــا
ُ

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين ،فـــي

مسؤوليات مقبلة.
من جانبه ،تق َّدم ســـفير سلطنة عمان

ظل ما يجمعهما من قواسم مشتركة
َّ
رسخها اآلباء واألجداد منذ القدم.

لـــدى المملكة ،بجزيل الشـــكر للشـــيخ

ونوَّ ه بالحرص المشـــترك بين قيادتي

البلدين على تنمية وتطوير العالقات
األخويـــة القائمـــة ،واالرتقـــاء بهـــا
نحـــو مســـتويات أعلى من التنســـيق

المتبـــادل لمـــا فيه خيـــر وصالح أبناء
الشـــعبين الشـــقيقين ،وبمـــا يدعـــم

مســـيرة الخير والنماء التي تشـــهدها

دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج

العربية.

الدبلوماســـي،عبد هللا بـــن راشـــد

عال
ذاتـــه على ما حظي بـــه من دعم
ٍ
ومســـاندة كبيرة طوال فتـــرة إقامته
ً
ســـفيرا لبـــاده لـــدى مملكـــة
وعملـــه

خالـــد بن عبدهللا آل خليفـــة بالجهود

وتسهيل مهمته الدبلوماسية.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله صبـــاح

المديلـــوي ،بمناســـبة انتهـــاء فتـــرة

ســـفير ســـلطنة عُ مـــان المعتمـــد لـــدى

وخـــال االســـتقبال ،أشـــاد الشـــيخ

أمـــس ،فـــي مكتبـــه بقصـــر القضيبية،
مملكـــة البحريـــن عميـــد الســـلك

خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة علـــى
ً
مثنيا فـــي الوقت
حســـن االســـتقبال،

عمله.

البحريـــن على نحو أســـهم في إنجاح

تعزيز التنسيق األمني مع أميركا
المنامة  -وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة ،أمس ،نائب مساعد وزير

الخارجية األميركية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام ،بحضور رئيس األمن
العام الفريق طارق الحسن ،والقائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى
مملكـــة البحريـــن مارغريت نـــاردي .ورحب الوزير بزيارة بنيـــام ،التي تأتي في إطار

التواصـــل وتبادل وجهـــات النظر بين البلدين الصديقين ،مشـــيدا بالعالقات الوثيقة

والشراكة االســـتراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية،
منوهـــا إلـــى أهمية التعاون والتنســـيق بيـــن البلدين الصديقين وخاصـــة في المجال

األمني .وتم اســـتعراض العالقات الثنائية المتميزة والســـبل الكفيلة بتعزيز التعاون
األمنـــي بمـــا يخدم مصالـــح البلدين الصديقيـــن ،كما تم بحث عدد مـــن الموضوعات

ذات االهتمام المشترك.

سمو محافظ الجنوبية :حريصون على مد أصر التواصل مع المواطنين
تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية واألمنية بالمحافظة
المنامة  -وزارة الداخلية

القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على

التقـــى محافـــظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ

القيـــادة الحكيمـــة وشـــعب مملكة البحريـــن بالخير

خـــال المجلـــس االفتراضـــي ،أبـــرز الحمـــات

واليمـــن والبـــركات .وأكد ســـمو محافـــظ المحافظة

والمبادرات األمنية بالتعاون والتنسيق مع مختلف
ً
مؤكدا ســـموه حـــرص المحافظة
الجهـــات األمنيـــة،

خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة عبـــر تقنية
االتصـــال المرئـــي مـــن خـــال مجلـــس المحافظـــة

االفتراضـــي ،بوجهـــاء وأعيـــان وأهالـــي المحافظة
الجنوبيـــة مـــن مختلـــف المناطـــق ،بحضـــور نائـــب

المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري ،وعدد من

الضباط والمسؤولين.

وفي مســـتهل اللقاء ،رفع ســـمو محافظ المحافظة
الجنوبيـــة باألصالـــة عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن أهالي
المحافظـــة الجنوبيـــة ،أصـــدق آيـــات التهانـــي

والتبريكات إلى المقام السامي لعاهل البالد صاحب

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،وإلى ولي
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ،بمناســـبة قـــرب حلول
السنة الهجرية الجديدة  ، 1443سائالً المولى العلي

الجنوبيـــة ،حرص المحافظة على مد أصر التواصل
مـــع المواطنيـــن لتحقيـــق تطلعاتهـــم واحتياجاتهم
وتلبيتها من خالل اللقاءات المســـتمرة والمباشـــرة
عبـــر “المجلـــس االفتراضـــي” وسلســـلة الزيـــارات
ً
مشيرا سموه بأن المحافظة تشهد حزمة
الميدانية،
من المشـــاريع التنموية المميزة في مختلف مناطق
المحافظة ،حيث ستحمل هذه المشاريع والمنشآت
تصاميم تعكس الطابـــع التراثي والتاريخي العريق
للمحافظـــة تلبيـــة آلراء ومقترحـــات المواطنيـــن،
وذلك بالتعاون والتنســـيق مع مختلف الجهات ذات
ً
منوها ســـموه بأن مبـــدأ خدمة األهالي
الحكوميـــة،
نهج راسخ ومستمر نحو تحقيق التنمية الشاملة.
كما اســـتعرض ســـمو محافظ المحافظـــة الجنوبية

على مواصلة الجهود في تعزيز الشراكة المجتمعية
واألمنيـــة في مختلـــف مناطق المحافظة لترســـيخ
دعائـــم األمـــن المجتمعي وتحقيـــق الـــرؤى الرامية
في التنســـيق والتعاون األمني المتبـــادل في البذل
والعطاء.
واستمع سمو المحافظ إلى احتياجات ومقترحات
األهالـــي والمواطنيـــن المتعلقـــة بالجانـــب الخدمي
فـــي المجـــاالت األمنيـــة واالجتماعيـــة والخدميـــة،
ً
مؤكدا ســـموه الحـــرص الدائـــم والمتابعـــة الحثيثة
مـــن خـــال التواصـــل الميدانـــي والتواصـــل عبـــر

الهادفـــة التي تســـهم في تحقيق الصـــورة التنموية

محافـــظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة

االســـتجابة وتفعيـــل حلقـــة الوصل بيـــن المحافظة

وفـــي ختـــام المجلس االفتراضي ،عبـــر األهالي عن

سموه الحثيثة لكافة احتياجات ومتطلبات األهالي

مختلف القنوات اإللكترونية التي تسهم في سرعة

والمستدامة.

الجنوبية والجهـــات الحكومية إليصال المقترحات

شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه

بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة مع األهالي ،ومتابعة

والمواطنين في شتى مناطق المحافظة.

في العاصمة الروسية موسكو . .وفد الغرفة يلتقي بنائب وزير االقتصاد السعودي ويناقشان سبل تنمية العالقات التجارية واالستثمارية
نجيبــي :الســعودية هــي الشــريك االقتصــادي األول واألكبــر للبحريــن علــى مســتوى المنطقــة
المنامة  -الغرفة

الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحرين وشـــقيقتها

وأخيـــه خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك

الجوانـــب لـــذا نســـتهدف تعميـــق أوجـــه

التقى وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين

الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي

ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود عاهل

التعاون الثنائي المشـــترك لتشمل مختلف

مختلف الجوانـــب االقتصادية والتجارية

المملكـــة العربيـــة الســـعودية بتعزيزهـــا

المتطلبات التجارية منها واالستثمارية.

واالســـتثمارية ،والدفع بهذه العالقات إلى

وتنميتها مختلف القطاعات.

وأعـــرب نجيبـــي عـــن آمالـــه بـــأن تشـــهد

آفاق أوســـع وأرحب من العمل المشـــترك،

وأشـــار إلى أن مجلـــس إدارة غرفة تجارة

المرحلـــة المقبلـــة مزيـــدا مـــن التنســـيق

باإلضافة إلى إيجاد كل ما من شأنه خدمة

وصناعـــة البحريـــن يحـــرص كل الحـــرص

والعمـــل المشـــترك فـــي كافـــة القطاعـــات

قطاع األعمال في كال البلدين ،بما يســـهم

على دعم استراتيجية التكامل االقتصادي

االقتصاديـــة والتجاريـــة واالســـتثمارية،

في ترســـيخ دعائم الشـــراكة التنموية بين

والتجاري بين البلدين الشـــقيقين ،والدفع
ً
ً
تنفيـــذا لتوجيهات
قدما إلـــى األمـــام،
بهـــا

والعمـــل علـــى إزالـــة كافـــة الصعوبـــات

شعبيهما الشقيقين.

يتســـق مع خصوصية العالقات التاريخية

ومـــن جانبـــه ،أكـــد النائـــب األول لرئيـــس

قـــادة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي،
ً
وتحقيقـــا لرؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة

الشقيقتين خاصة في ظل وجود “مجلس

الراسخة والروابط األخوية الوطيدة بين

غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد

 ،2030منوها بأن الســـعودية هي الشريك

التنســـيق الســـعودي البحريني” وما يقوم

المملكتين وشعبيهما الشقيقين على مدى

نجيبـــي ،عمـــق العالقـــات التاريخيـــة

االقتصـــادي األول واألكبـــر فـــي المنطقـــة،

العقود الماضية.

الراســـخة التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن

بـــه مـــن دور فـــي دفـــع العالقـــات الثنائية
بين البلدين إلى آفاق أكثر شـــموالً في كل

واستعرض الجانبان خالل اللقاء العالقات

بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية في مختلف

والســـعودية” متشـــابهتان فـــي العديد من

المجاالت.

برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس ،في إطار
زيارته الجارية للعاصمة الروسية موسكو،
مـــع نائـــب وزيـــر االقتصـــاد والتخطيـــط
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية خليـــل
بـــن إبراهيـــم الوطبان ،وذلك لبحث ســـبل
تنميـــة العالقـــات التجارية واالســـتثمارية
بيـــن البلدين الشـــقيقين للوصـــول بها إلى
مرحلـــة التكامـــل االقتصـــادي علـــى نحـــو

المملكتيـــن الشـــقيقتين ويصب في صالح

المجـــاالت واألصعـــدة ،وال ســـيما فـــي
ً
مشـــيدا
الجانـــب االقتصـــادي والتجـــاري،
بتطورهـــا المســـتمر والالفـــت فـــي ظـــل

الرعايـــة والتوجيهـــات الســـامية مـــن لدن
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن

عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفدى،

وأن الســـوقين التجارييـــن “البحرينيـــة

والمعوقات التي تواجه نمو االســـتثمارات
المشـــتركة لمجتمع األعمال في المملكتين

وفد غرفة البحرين يزور مركز االبتكار الروسي “سكولكوفو”

ناس :فرص مميزة للتعاون في الدراسات والبحوث العلمية وتطوير عمل “الصغيرة والمتوسطة”

ناس :سننشئ أحدث مركز للمعارض في الشرق األوسط
المنامة  -الغرفة

المنامة  -الغرفة

مجتمعات األعمال في البلدين الصديقين

قـــام وفـــد غرفة تجارة وصناعـــة البحرين

بما يســـهم في تنشـــيط الحركـــة التجارية

برئاســـة رئيس مجلس اإلدارة سمير ناس

واالستثمارية والصناعية.

بزيـــارة مركـــز ســـكولكوفو لالبتـــكار فـــي

أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إلى أن البحرين تقوم بإنشاء

موســـكو ،والتـــي تأتـــي في إطـــار مهمتهم

الترويجي للمنتجات الروسية.

االتحاديـــة ،باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة

أحدث مركز للمعارض في الشرق األوسط ،منوها بأنها فرصة لتكون البحرين الذراع

إلجـــراء مباحثـــات اقتصادية في روســـيا

وأكـــد نـــاس ،فـــي االجتمـــاع بين غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين ،وغرفة موســـكو

فـــي أعمـــال القمـــة االقتصاديـــة الدوليـــة

للتجـــارة والصناعـــة ،متانـــة وعمق وتميـــز العالقـــات التاريخية الوثيقـــة التي تجمع

البحرين ،بهدف توسيع آفاق التعاون بين

وأفـــاد ناس بأن مشـــروع ســـكولكوفو هو

“مدينـــة ابتـــكارات عالمية برؤية روســـية”

يهدف إلى خلق جيل جديد من المبتكرين
ورواد األعمـــال ،وجـــذب االســـتثمارات
ألفضـــل المواهـــب فـــي العالـــم للمســـاهمة

بنســـختها الثانيـــة عشـــرة ،حيـــث عقـــد
الوفـــد عـــد ًدا مـــن االجتماعـــات مـــع إدارة

ً
برنامجا
ســـكولكوفو التي تطرح نحـــو 50

التطـــورات وتعزيـــز تنافســـية االقتصـــاد

بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس روســـيا االتحادية فالديمير بوتيـــن بعالقات التعاون

للمبـــادرات االســـتراتيجية.ونوه رئيـــس

تصنيعها.

النمو االقتصادي واالستدامة.

تشـــهده مملكة البحرين على االستمرار في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية،

مركز البحـــوث والدراســـات المتعددة في

وأثنى على النماء والتطور التي حققته مملكة البحرين ،مشيرا إلى أن “موقع مملكة

خصوصـــا أن المدينـــة تحظـــى
ً
البحثيـــة،

وأكد أن مملكة البحرين وروسيا االتحادية تسير بخطى ثابتة وقوية نحو اإلصالح

عن تواجد  700عالم في هذه المدينة.

تنمية االقتصاد.

الصغيـــرة والمتوســـطة مـــن مدينـــة

مملكة البحرين وروســـيا االتحادية في مختلف المجاالت والتي أســـهمت في تطور
ونمـــو العالقات ،بمـــا يعكس حرص واهتمام ملك البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد

مؤسســـة ســـكولكوفو ،والوكالة الروســـية

القائمـــة .وأشـــاد رئيـــس غرفة موســـكو للتجارة والصناعـــة فالديميـــر بالتونوف بما

غرفة البحرين إلى تعظيم االســـتفادة من

حيث سبق له زيارة مملكة البحرين واالطالع على إنجازات غرفة البحرين.

مدينة سكولكوفو والتعاون في المجاالت

خاصـــا بتطويـــر المنتجـــات وتســـريع
ً
وأكـــد أهميـــة تشـــجيع االبتـــكار وتمكيـــن

وأكد أن زيارة مشـــروع مدينة سكولكوفو

بلدانهـــم والعالـــم ،مشـــيرا إلـــى أن الرؤيـــة

والصـــات التجاريـــة واالقتصاديـــة بمـــا

الشـــباب ليأخذوا زمام المبادرة في تنمية
االقتصاديـــة فـــي البحريـــن تركـــز علـــى

البحرين يعتبر اســـتراتيجيا كونه بوابة عبور للســـوق الخليجية ،عالوة على حســـن

بمركز متخصص يهـــدف إلى تعزيز ثقافة
ً
فضل
البحث العلمي متعدد التخصصات،

وريـــادة األعمـــال ،واحتضـــان التطـــورات

والديمقراطية ،كما أنها شـــريك مع روســـيا في العديد من التوجهات ،كالتركيز على

وأشـــار إلـــى إمكان اســـتفادة المؤسســـات

بالشـــراكة مع القطاع الخاص في تســـريع

سياستها مما يتيح لنا الوصول لدول أخرى بكل يسر.

الوطنـــي بهـــدف وضع الدولـــة على طريق

تمكيـــن الشـــباب ،وتعزيـــز ثقافـــة االبتكار
التكنولوجيـــة .وأكـــد جهـــود القيـــادة
التحـــول إلى االقتصـــاد الرقمـــي ومواكبة

يشـــكل فرصـــة لتعميـــق وتوثيـــق الروابط
يخـــدم طمـــوح رواد األعمـــال والمبتكرين
فـــي مملكـــة البحريـــن ،فضـــاً عـــن كونهـــا
فرصـــة لغرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين
لالطـــاع علـــى الخبـــرات واالبتـــكارات

الروســـية والمســـاهمة فـــي إيجـــاد حلـــول

مميزة لـــرواد األعمال الشـــباب في مملكة

في تقديم أفكار جديـــدة ومبتكرة للعالم،
ً
مشيرا إلى أن روسيا استقطبت من خالل
هـــذا المشـــروع شـــركات عالميـــة عمالقـــة

مثل سيمينز ،سامســـونغ ،إنتيل ،سيسكو،

بوينـــغ ،نوكيا ،إضافة إلـــى رواد أعمال من
كل أنحـــاء العالـــم .وتطـــرق النائـــب األول

لرئيس غرفة البحرين خالد محمد نجيبي

إلـــى دور التكنولوجيا واالبتكار في تعزيز
النمـــو االقتصـــادي ورفـــع الكفـــاءة .كمـــا

تطرق إلـــى جائحة فيروس كورونا والتي
اســـهمت في تحفيز االبتكار فـــي األعمال

وتسريع التحول الرقمي.
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تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المنامة وواشنطن

الزيانــي :دور بــارز للواليــات المتحــدة فــي ضمــان أمــن واســتقرار المنطقــة

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمــع وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي ،أمس ،في مقــر الوزارة مع

الزياني :جهود ملحوظة للسفير السوداني بتعزيز العالقات

نائــب مســاعد وزيــر خارجيــة الواليات المتحدة األمريكية لشــؤون شــبه

الجزيرة العربية دانيال بنيام.

وخـــال االجتمـــاع ،أعـــرب وزيـــر

الخارجيـــة عـــن اعتـــزازه بالشـــراكة

المنامة  -بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

الثنائي فـــي المجاالت كافة ،والتي كان

جمهوريـــة الســـودان لـــدى مملكـــة

األخـــوة القائمة بين البلدين والشـــعبين

الزيانـــي ،أمـــس ،بمقـــر الـــوزارة ،ســـفير

البحرين ،إبراهيم محمد الحسن ،وذلك

بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبالده
لـــدى المملكة ،وبحضور ســـفير ســـلطنة

عمان لدى مملكة البحرين عميد السلك
الدبلوماسي عبدهللا المديلوي.،

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة علـــى عمـــق

العالقـــات األخوية الوثيقـــة التي تجمع
مملكـــة البحريـــن بجمهوريـــة الســـودان
الشقيقة ،مشي ًدا بجهود السفير إبراهيم

الحســـن في فترة عملـــه لتعزيز التعاون

لهـــا األثـــر الواضح فـــي تعزيـــز عالقات

الشـــقيقين ،وكان آخرهـــا افتتـــاح المقر
الجديـــد للســـفارة الســـودانية ومقـــر

السفير في مملكة البحرين.

وأعـــرب ســـفير جمهورية الســـودان عن
بالـــغ شـــكره وتقديـــره لمملكـــة البحرين

حكومـــة وشـــع ًبا ،ومســـؤولي وزارة
الخارجيـــة علـــى وجه الخصـــوص ،وما

االســـتراتيجية القائمـــة بيـــن مملكة
البحريـــن

والواليـــات

المتحـــدة

األميركيـــة الصديقـــة ،ومـــا تشـــهده
مـــن تطور ونمو في كافة المجاالت،
مؤكـــ ًدا حـــرص مملكـــة البحريـــن

علـــى تنميـــة وتعزيـــز أطـــر التعاون
الثنائـــي والتنســـيق المشـــترك بمـــا

يخـــدم المصالح المشـــتركة للبلدين
والشعبين الصديقين ،منو ًها بالدور

األميركـــي البـــارز فـــي ضمـــان أمـــن

واستقرار المنطقة.

مـــن جانبـــه ،أشـــاد بنيـــام بمســـار

العالقـــات التاريخيـــة الوطيـــدة
القائمـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن،
معربًا عن تقديـــر الواليات المتحدة

لمـــا وصلـــت إليه تلـــك العالقات من

تطور ونماء على مختلف األصعدة،

التحديـــات التي تمـــر بهـــا المنطقة،

الموضوعـــات

الفعال في دعم الجهود الدولية في

واالزدهار.

التعـــاون الثنائي بمـــا يلبي المصالح

مثمنًا دور مملكة البحرين وإسهامها

متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة
ً

تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار فـــي ظل

وجـــرى اســـتعراض عـــدد مـــن

والقضايـــا

ذات

االهتمـــام المشـــترك ،وســـبل تعزيـــز
المشتركة بين البلدين.

لقيـــه من دعم ومســـاندة مـــن الحكومة

والشعب البحريني مما أسهم في نجاح
مهام عمله الدبلوماسي.

تعـزيـز العـالقـات التاريخيـة مـع اإلمـارات

ســـلمان بـــن عبـــداهلل :ترتكـــز علـــى منهـــج الســـام والخيـــر والتعايـــش
المســـتوى المتطابـــق فيمـــا يخـــص

المنامة  -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

مختلف السياسات المتبعة في جميع

اســـتقبل رئيـــس جهـــاز المســـاحة

األصعـــدة وبخاصـــة منها دعـــم منهج

والتســـجيل العقـــاري رئيـــس مجلـــس
إدارة مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري

وزير الخارجية يشيد بعالقات الصداقة مع النيبال

الشـــيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد آل

المنامة  -وزارة الخارجية

العربية المتحدة الشـــقيقة لدى مملكة

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة ،عبداللطيف

البحريـــن والنيبال ،مثمنًـــا الجهود التي

ســـفير النيبـــال لـــدى مملكـــة البحريـــن،

عالقات التعاون بين البلدين الصديقين

وخـــال اللقـــاء أكـــد عمـــق ومتانـــة

كبيـــر األثر فـــي تعزيز وتنميـــة المصالح

بشـــقيقتها دولـــة اإلمـــارات العربيـــة

عن بالغ الشـــكر لوزيـــر الخارجية وكافة

المشترك بين البلدين من تطور ونماء

لقيه من دعم وتعاون أســـهما في نجاح
ً
متمنيا لمملكة
مهام عمله الدبلوماســـي،

األصعـــدة بفضـــل مـــا تتمتـــع بـــه هذه

بـــدم ســـنداس ،وذلـــك بمناســـبة انتهاء

فترة عمله ســـفيرًا لبالده لـــدى المملكة،
وبحضـــور

ســـفير ســـلطنة عمـــان

لـــدى مملكـــة البحريـــن عميـــد الســـلك

الدبلوماسي عبدهللا المديلوي.

وخـــال اللقـــاء ،رحب وزيـــر الخارجية
بســـفير النيبـــال ،مشـــي ًدا بعالقـــات
الصداقـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة

قـــام بهـــا بدم ســـنداس لتنميـــة وتطوير

حمدان بن زايد آل نهيان.

فـــي مختلـــف المجـــاالت ممـــا كان لـــه

العالقـــات التي تربـــط مملكة البحرين

المشـــتركة .مـــن جانبه ،أعرب ســـنداس

المتحـــدة ،ومـــا يشـــهده التعـــاون

المســـؤولين في مملكة البحرين على ما

فـــي مختلـــف المجاالت وعلـــى جميع

البحرين المزيد من التطور والنماء.

بين الدول وشعوبها.

من جهته أعرب ســـمو الشيخ سلطان

خليفـــة بمكتبه ســـفير دولـــة اإلمارات
البحريـــن ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن

بن راشـــد الزيانـــي ،أمس بمقـــر الوزارة،

الســـام والخيـــر والتعايش المشـــترك

العالقات من رعاية مباشرة من عاهل

البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن

بـــن حمـــدان آل نهيـــان ســـفير دولـــة

اإلمارات العربية المتحدة عن شـــكره

وتقديره للشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا

عيســـى آل خليفة وأخيه رئيس دولة

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة صاحـــب

الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل
نهيـــان ،لما فيـــه خير وصالـــح البلدين
ً
مؤكـــدا أن مـــا توصلـــت
وشـــعبيهما،
لـــه العالقـــات األخويـــة المميـــزة بيـــن

البلديـــن هـــي نتيجـــة النهـــج القويـــم

المبنى على األخـــوة والمحبة وعالقة

اإلخـــاص والوفاء بين األخـــوة التي

وضعوا لبناتها األولى اآلباء واألجداد
ً
مشـــيرا إلى
فـــي البلديـــن الشـــقيقين،

زيـــارة ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايد
ً
مؤخـــرا لبلده
آل نهيـــان التي قـــام بها
الثانـــي مملكـــة البحرين والتـــي تؤكد

آل خليفـــة علـــى حســـن االســـتقبال
ً
مؤكدا حرصه على تعزيز
والترحيب،
وتنمية العالقـــات األخوية التاريخية

التي تجمع البلدين  ،وما يلقاه ســـموه
من دعم ومساندة وترحاب من جميع

المســـئولين في مملكـــة البحرين األمر
الـــذي يؤكـــد العالقات بيـــن القيادتين

والشعبين الشـــقيقين والنهج األخوي

والمصير المشترك بين البلدين.

“بنفت” تعتمد بطاقات “رو باي” في “الصراف اآللي” ونقاط البيع

بالبحــريــــن عقـــب تـوقيــــع اتفــاقيـــة تعــاون مــع “ ”NIPLالهنــديــة
اســـتخدام بطاقـــات رو باي فـــي البحرين.

المنامة  -شركة بنفت

سيســـمح لنـــا التعـــاون مـــع أهم األســـواق

أعلنت شركة( (�NPCI International Pay

الرئيســـة للتكنولوجيـــا المالية مثـــل الهند

 ،)ments Ltd - NIPLالـــذراع العالمـــي
لشـــركة المدفوعـــات الوطنيـــة فـــي الهنـــد

( ،)NPCIعـــن إبرامهـــا التفاقيـــة تعاون مع
شـــركة بنفت ،الشـــركة المبتكـــرة والرائدة
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة وخدمة

المعامـــات الماليـــة اإللكترونيـــة ،وذلـــك
لقبـــول بطاقـــات رو بـــاي ( )RuPayالتابعة

للشـــركة في أجهزة الصـــراف اآللي ونقاط
البيـــع فـــي جميع أنحـــاء مملكـــة البحرين.

“رو باي” هي أول شـــبكة عالمية من نوعها
للدفـــع بالبطاقات مـــن الهند تـــم تصميمها

وتشـــغيلها مـــن قبـــل شـــركة المدفوعـــات

الوطنيـــة في الهنـــد ،والتي أصـــدرت أكثر
مـــن  635مليون بطاقة حتى اآلن ،وتعتبر

إحدى الشـــبكات االســـتثنائية للمدفوعات
عـــن طريـــق البطاقـــات ذات الميـــزات

ترسيخ الشراكة االقتصادية مع الواليات المتحدة
المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

بخدمـــة مجموعـــة واســـعة مـــن العمـــاء

أكـــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة

الـــدور الهام الـــذي تلعبه شـــركة بنفت في

تعاون مثمر
والواليات المتحدة األميركية الصديقة ،وما يجمع البلدين من
ٍ
علـــى كافة األصعدة الســـيما في المجاليـــن المالي واالقتصـــادي ،منو ًها بما

دعم
البحريـــن المركزي على ما ق ّدموه من ٍ

مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية الصديقة عبـــر البناء على مـــا تحقق من

وقـــال الرئيـــس التفيـــذي لشـــركة ،NIPL

جاء ذلك لدى لقائه نائب مســـاعد وزير الخارجية األميركي لشـــؤون شـــبه

مع شركة بنفت ،الذي سيعمل على تمكين

التاريخيـــة الوطيـــدة بين مملكـــة البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية

الكبيـــرة في البحريـــن .نهدف إلى إنشـــاء

المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين .كما تم خالل اللقاء بحث آخر

بـــاي لجعـــل تجربـــة الســـفر إلـــى البحريـــن

االهتمام المشترك.

وإنشـــاء مجتمـــع غيـــر نقـــدي ،ليعـــزز مـــن

عمق العالقات االستراتيجية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين

ابتكار المعامالت المالية في البحرين .كما
نـــود أن ُنعرب عن خالص شـــكرنا لمصرف

توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام لمواصلة تعزيز التعاون المشترك

عبدالواحد الجناحي

ريتيش شوكال

المبتكرة ،والتي جعلت منها بطاقة ناجحة

فـــي المملكـــة .وســـتعمل شـــركة بنفت مع

لنا من أجل تحقيق اإلنجاز”.

بين شركة المدفوعات الوطنية في الهند،

ذات أرقـــام تعريف المصـــدر ( )IINsالتابعة

ريتيش شـــوكال “نتطلع إلى تعاون مستمر

الجزيـــرة العربيـــة دانيـــال بنيـــام ،حيث اســـتعرض معـــه عالقـــات الصداقة

المســـافرين الهنـــود والجاليـــة الهنديـــة

ومـــا تشـــهده مـــن تطور ونمـــو في مختلـــف المجـــاالت بما يحقـــق المصالح

قيم وشـــامل لحاملـــي بطاقات رو
عـــرض ّ

المســـتجدات االقتصادية العالمية ،واســـتعراض عدد من الموضوعات ذات

قابلة للتشـــغيل المتبـــادل .ويأتي التعاون
وشـــركة بنفـــت لخلق قناة رئيســـة إلجراء

جميـــع المعامـــات الماليـــة اإللكترونيـــة
فـــي البحرين ،إذ تســـمح لحاملي بطاقات

وســـياح بإجـــراء
رو بـــاي مـــن مســـافرين
ّ

المعامالت باســـتخدام بطاقاتهم عبر 515
جهـــاز صـــراف آلـــي و 40ألـــف نقطـــة بيـــع

شـــركائها لضمـــان قبـــول جميـــع البطاقات
لشـــركة المدفوعـــات الوطنيـــة فـــي الهنـــد
فـــي جميـــع قنـــوات قبـــول البطاقـــات في

شـــبكة بنفـــت .وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي

لشـــركة بنفت ،عبدالواحد الجناحي “نحن

فخـــورون باإلعالن عن تعاوننا مع شـــركة
المدفوعـــات الوطنيـــة فـــي الهنـــد لتمكين

تجربة سلسة ومميزة”.

منجزات كان لها األثر اإليجابي في تحقيق التطلعات واألهداف المنشودة.

توسعـة جـديـدة لقسـم األزيـاء فـي “لـولـو” بمجمـع الدانـة
المنامة  -لولو هايبر ماركت

افتتـــح لولـــو هايبـــر ماركت قســـم
كليـــا فـــي طابـــق
األزيـــاء الجديـــد ً

الميزانيـــن بمجمع الدانـــة .يحتوي
متجـــر األزيـــاء الموســـع والمطـــور
مالبـــس مناســـبة لجميـــع أفـــراد

األســـرة  -إلـــى جانـــب المالبـــس
النســـائية

ومالبـــس

مالبس مناسبة
لجميع أفراد األسرة
وأحدث الصيحات
للفتيات

بأحـــدث

صيحـــات الموضة للفتيـــات ،هناك

لألطفـــال الحصـــول علـــى هدايـــا

واألوالد للحفـــاظ علـــى أناقتهـــم.
ً
أيضا
يحتوي قسم األزياء الجديد

ألعاب في لولو .يمكن للمتســـوقين
االســـتفادة من العروض الحصرية

المجوهرات ،وحقائب ،ومحفظات

على  ”2في القســـم وتجديد خزانة

أحـــدث مجموعات الصيف للرجال

واالســـتمتاع بأفضـــل مجموعـــة

علـــى أحـــدث اإلكسســـوارات مثل

الرائعة وصفقات “اشتر  2واحصل

نسائية.
ً
حقيقيا،
عائليا
لجعل التسوق شأنا
ً
ً

مالبسهم الصيفية.

قـــم بزيـــارة لولـــو هايبـــر ماركـــت

األطفـــال ممـــا يعنـــي أنـــه يمكـــن

على أفضل تجديد للموضة.

توجـــد منطقـــة خاصـــة أللعـــاب

مجمع الدانة علـــى الفور للحصول

local@albiladpress.com

11

الخميس  5أغسطس  26 - 2021ذو الحجة  - 1442العدد 4678

كملة وضابطة للتقاويم السابقة
منهجية “روزنامة الزبارة والبحرين” ُمتسقة ُ
وم ّ
مراعــاة االمتداد الجغرافي للمملكة لحســاب أوقــات دخول الصلوات
إبراهيم النهام

نظم مركز االتصال الوطني وبالتعاون مع المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية صباح
ً
ً
مهما بعنوان “التقويم البحريني للعام الهجري
مؤتمرا صحفيا
أمس عبر تطبيق “زوم”
الجديد 1443هجري على منهجية روزنامة الزبارة والبحرين”.
وشـــارك بالمؤتمـــر كل مـــن نائـــب رئيـــس
اللجنـــة

العليـــا

للتقويـــم

البحرينـــي

عبداللطيـــف المحمـــود ،والعضـــو فـــي

اللجنة فريـــد مفتاح ،والعضـــو في اللجنة

وهيـــب الناصر ،والعضو في اللجنة محمد
العثمـــان .وبـــدأ المؤتمـــر بكلمـــة للمحمـــود

أشـــاد فيها بالتوجيه السامي لعاهل البالد
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل
خليفـــة بإصدار التقويم البحريني الجديد

وفقا للضوابط الشرعية.

التقويم الحديث
يعتمد على
معطيات علم
الفلك الحديث
عبـــدهللا حســـن عاشـــير الـــذي كان يصـــدر

تقويما للبحرين لمدة تزيد عن ســـتة عشر

وقـــال المحمود “إن علماء الفلك الشـــرعي

ســـنة ،األســـتاذ يوســـف أحمـــد الشـــيراوي

آل خليفـــة الزبـــارة فيمـــا أعلـــم الســـيد

من عام 1413هـ لعدد من الســـنين ،كما أن

فـــي الزبـــارة والبحريـــن من أيام تأســـيس

عبدالرحمن بـــن أحمد الزواوي الذي وضع
(روزنامـــه الزبـــارة) قبل فتـــح البحرين ثم
وضـــع (روزنامـــة الزبـــارة والبحريـــن) بعـــد

فتح البحرين”.

الـــذي أصـــدر تقويـــم الشـــيراوي الهجـــري

هنـــاك غيرهم ممن اهتم بإصـــدار التقويم

البحريني للصلوات مثل األستاذ  /محمود

بن يوسف بن محمود آل محمود”.

وعـــن مـــدى االعتمـــاد علـــى التقويـــم بين

وأضاف ”ســـار على منهجيـــة عبد الرحمن

القديـــم والحديـــث قـــال المحمـــود “بـــذل

بيـــن أيدينا  3 -من علماء الفلك الشـــرعي،

كبيـــرة لضبـــط الروزنامـــات ،واخترعـــوا
عديـــ ًدا مـــن اآلالت الفلكيـــة ،كمـــا وضعـــوا

الـــزواوي  -مـــن خـــال الروزنامـــات التـــي

لـــم أتوصل إلـــى معرفـــة اثنين منهـــم ،أما

الثالث فهو الشـــيخ محمود بن الشيخ عبد

الرحمن آل محمود المتوفى عام 1904م”.

وأوضح “الشـــيخ خليفة بن حمد النبهاني
الذي اســـتخدم آلة الربع المجيب وشرحها
في كتابـــه (الوســـيلة المرعية فـــي معرفة
األوقات الشـــرعية) ،الشـــيخ عبـــد اللطيف

بن الشـــيخ محمود بن الشيخ عبدالرحمن
آل محمود الذي أخذ عن أســـتاذه الشـــيخ
خليفـــة بن حمد النبهاني في مكة المكرمة

العمل باآللة الفلكية (الربع المجيب)  ،وقد
بـــرع فيهـــا حتـــى إنه قـــرّظ كتاب أســـتاذه

(الوســـيلة المرعيـــة فـــي معرفـــة األوقـــات

الشرعية)”.

وأردف أن “أحمد بن علي بن موسى الذي
وضـــع حســـابا لمواقيت الصلوات حســـب

علمـــاء الفلك الشـــرعي األقدمـــون جهودا

قواعـــد وجـــداول تعيـــن علـــى معرفـــة

أوقـــات الصلوات وأوائل الشـــهور القمرية
والســـنوات البســـيطة والكبيســـة بالسنين

القمرية والشمسية”.

وتابـــع ”وبنـــاء علـــى تلـــك اآلالت الفلكيـــة

والقواعـــد والجـــداول جـــاء مـــن بعدهـــم
فعملـــوا علـــى اســـتخراج الروزنامـــات

لألعوام التي عاشوها ،ومع ذلك فالتقويم
القديـــم يعتمـــد علـــى االجتهـــاد وغلبـــة

الظـــن ،أمـــا التقويـــم الحديث فإنـــه يعتمد
علـــى معطيات علـــم الفلـــك الحديث التي

أصبحت يقينية ونســـبة الخطأ فيها قليلة

جدا إن لم تكن معدومة”.

وقـــال ”ولهذا نرى أهميـــة التوجيه الملكي

لصاحب الجاللـــة الملك العتمـــاد المعايير
الشـــرعية للمنهجيـــة التـــي بنـــى عليهـــا

العالمـــة الســـيد عبـــد الرحمـــن الـــزواوي

روزنامه الزبارة والبحرين ووفق المعايير

العلمية والفلكية ،وهو ما التزمت به لجنة
التقويـــم البحرينـــي فـــي عملهـــا إلخـــراج

التقويم البحريني لعام 1443هـ”.

الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن راشـــد

بقولـــه” يدخـــل وقـــت صـــاة الفجـــر مـــع
َ
فجرا ،ويكـــون مركز قرص
بدايـــة الشـــفق

أوقـــات الصـــاة بشـــكل أدق لمـــا لذلك من

(بدايـــة الشـــفق الكلـــي) ،ثـــم يدخـــل وقت

أن إصـــدار التقويـــم
آل خليفـــة  .وأضـــاف ّ

راعى مُ حيـــط المملكة الجغرافي ،لتحديد
دور أكبـــر فـــي تحديـــد الفصـــول المناخية

ومواعيد دخول المنازل القمرية ،وتسمية
األبـــراج وتحديدهـــا ،ومواســـم األمطـــار

وبشأن ضبط المواقيت واألشهر الهجرية

وهبـــوب الرياح وحالة البحر والجو ،وغير

اإلســـامية عضـــو اللجنـــة العليـــا للتقويم

التقويـــم تحديـــد وقـــت منتصـــف الليـــل

شـــدد عضـــو المجلـــس األعلـــى للشـــؤون

البحرينـــي ،الشـــيخ فريـــد المفتـــاح ،على

أن التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية أولـــت
ّ
الموضـــوع أهميـــة كبيرة لضبـــط أي تباين

واختـــاف في مواقيت الصلوات ودخول
األشهر القمرية.

ذلك مـــن الظواهر الفلكيـــة ،حيث يتضمن
للمهتميـــن بقيـــام الليل والتهجـــد والدعاء
فـــي جـــوف الليـــل ،وتحديد موعـــد صالة
عيـــدي الفطـــر واألضحـــى ،ووقـــت صـــاة

الشروق والضحى ،وأطوار القمر والطوالع
وأبـــرز الظواهر الفلكيـــة والحِ كم واألقوال

أن اعتمـــاد منهجية
وأشـــار المفتـــاح إلـــى ّ

المأثورة المفيدة لمناســـبات العام الدينية

ومُ كمّ لة وضابطة للتقاويم السابقة؛ حيث

فـــي كل شـــهر من شـــهور الســـنة الهجرية،

روزنامـــة الزبـــارة والبحرين تأتي مُ تســـقة
تم تحديد أوقات الصلوات وبداية دخول
األشـــهر وخروجهـــا بدقـــة أكبـــر ،من خالل

المتابعـــة والجهـــود الحثيثـــة التـــي يبذلها
رئيـــس اللجنـــة العليـــا للتقويـــم البحريني

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

واألحداث الدينية اإلسالمية التي وقعت
إضافـــة لطريقـــة تحويـــل الســـنة الهجرية

إلـــى ميالديـــة والعكس ،وتحويـــل الوقت

الغروبي إلى زوالي والعكس.

وفي مداخلة له ،قدم وهيب الناصر شرحا
موجزا عـــن آلية تحديـــد مواقيت الصالة

الشـــمس تحـــت األفـــق بمقـــدار  18درجـــة
صالة الظهر عند عبور قرص الشمس خط
ً
تماما”.
الزوال

وأوضح ”يدخل وقـــت صالة المغرب عند
ً
تماما تحت األفق،
اختفاء قرص الشـــمس
ويدخـــل وقـــت صـــاة العشـــاء بعـــد نهاية

الشفق مساء ،ويكون مركز الشمس تحت
األفـــق بمقـــدار  18درجـــة (نهايـــة الشـــفق

الكلي)”.

وعـــن أهـــم االختالفـــات بيـــن التقويـــم

البحريني الجديد والتقويم الســـابق ،قال”
تمـــت مراعـــاة االمتداد الجغرافـــي لمملكة
البحريـــن ،حيـــث تـــم اعتمـــاد موقعيـــن

جغرافييـــن (مـــن المناطـــق المأهولـــة)

لحســـاب أوقات دخول الصلـــوات (الفارق

بين التقويمين دقيقة الى دقيقتين)”.

وأردف ”تم اعتمـــاد اقصال جزيرة دلمونيا
لحســـاب وقـــت دخـــول الفجر والشـــروق،

وتـــم اعتمـــاد أقصى غـــرب مدينة ســـلمان
وقـــت دخـــول الظهـــر والعصـــر والمغـــرب

والعشـــاء ،والفارق بيـــن التقويمين دقيقه
الى دقيقتين”.

وتابع” يدخل وقت صالة الظهر عند عبور
ً
تمامـــا وليس
قرص الشـــمس خـــط الزوال

زوال مركز الشـــمس ،فهناك فـــرق يتراوح
بيـــن دقيقـــة وثالثـــة ثـــوان (األرض عنـــد

األوج بداية شـــهر يوليو) ودقيقة وخمسة
ثـــوان (األرض عند الحضيض بداية شـــهر
ينايـــر) فيكـــون الفـــارق بيـــن التقويميـــن

دقيقة الى دقيقتين”.

وأكمل”،يدخـــل وقـــت صـــاة العشـــاء بعد

نهاية الشفق مساء ،ويكون مركز الشمس
تحـــت األفـــق بمقـــدار  18درجـــة (نهايـــة
الشـــفق الفلكـــي) وليـــس بإضافـــة ســـاعة

ونصف لوقت دخول صـــاة المغرب ،وتم
اعتمـــاد صـــاة العيد عندما يكـــون ارتفاع
الحافـــة الســـفلى لقـــرص الشـــمس ،أربعـــة

درجات عن األفق”.

واســـتعرض بعدها الناصر خريطة توضح
حســـاب مواقـــع دخـــول الصلـــوات والتـــي

تحـــدد الفجر والشـــروق في اقصى شـــرق

جزيـــرة دلمونيا ،والظهر والعصر والمغرب
والعشاء في أقصى غرب مدينة سلمان.

وبـــذات االتجـــاه ،قـــال محمـــد العثمان إن

مـــن النقاط الخالفية بيـــن التقويم القديم

األشـــهر  ،ومنهـــا أعد األســـتاذ الكبير أحمد

والحديـــث هو صالة الظهـــر ،وبحيث يتم

العمـــران عندما كان طالبا إمســـاكية شـــهر

اعتمـــاد وقـــت عبور قرص الشـــمس كاملة

رمضـــان لعـــام 1343هــــ وطبعـــت بمطبعة

لخـــط الـــزوال ،وخـــط الـــزوال عبـــارة عن
ً
عبورا
خط وهمي يصل الشمال بالجنوب،

الهدايـــة الخليفيـــة أي قبـــل مائـــة ســـنة،

والشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن

بنقطة الســـمت وهي النقطة مباشرة فوق

الشـــيخ محمود بن الشيخ عبد الرحمن آل
محمـــود الـــذي وضع (القاعـــدة المحمودية

الراصد.

لمعرفة الشهور العربية) عام  1956م”.

وأضـــاف العثمـــان ”بالنســـبة لدخول وقت

وتابـــع “الســـابع هـــو الشـــيخ إبراهيـــم بـــن

صالة العشـــاء ،يتم اعتماد الشـــفق الفلكي

اهتم بإصـــدار الروزنامات الســـنوية وكان

المعاييـــر الشـــرعية والعلميـــة والفلكيـــة

وقـــال “األديب الشـــاعر إبراهيـــم العريض

الســـيد عبدالرحمـــن الـــزواوي (روزنامـــة

العريـــض لمعرفـــة يـــوم األســـبوع فـــي

دخول صالة العشـــاء قـــال العثمان” الفرق

عبدالرحمن الهاشـــمي الذي أخذ هذا العلم

ونصـــف لوقـــت دخـــول المغـــرب ودخولها

 ،وقـــد تتلمـــذ علـــى يد الشـــيخ محمـــد أبو

مـــارس ويوم  22ســـبتمبر وهو  14دقيقة،

في األزهر الشـــريف وتابع إصدار التقويم

يونيـــو الـــى  29يونيو ،والفـــارق في األول

ومضـــى المحمـــود قائـــا “الشـــيخ محمـــد

أغسطس  2021هو  7دقائق”.

راشـــد الحســـيني ســـاكن الحـــورة الـــذي

لحســـاب دخـــول وقـــت العشـــاء وفـــق

توزيعها على نطاق ضيق”.

ووفـــق المنهجية التي بنـــي عليها العالمة

الـــذي وضـــع تقويما عـــام 1973م (معادلة

البحريـــن والزبارة)” .وعن الفرق في وقت

التاريـــخ الميالدي) ،و الســـيد علي الســـيد

فـــي وقـــت دخول الصـــاة بإضافة ســـاعة

عند خاله ألمه الشـــيخ إبراهيم الحســـيني

فلكيا خالل العـــام ،واكبر ما يكون في 21

العـــاء البنـــاء آخـــر علماء الفلك الشـــرعي

وينعـــدم الفـــارق بيـــن الموعديـــن بيـــن 8

البحريني إلى عام .“ 2005
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“األعلى للقضاء” ينهي استعداداته لتنفيذ أحكام “العدالة اإلصالحية لألطفال”

قــــدمــــا فــــي صــــــون حــــقــــوق اإلنـــــســـــان وحـــريـــاتـــه
الـــبـــحـــريـــن تـــمـــضـــي
ً

المنامة  -المجلس األعلى للقضاء

بتشـــكيل محاكـــم العدالـــة اإلصالحيـــة

أنهـــى المجلـــس األعلـــى للقضـــاء كافـــة

للطفل.

اســـتعداداته لتنفيذ أحـــكام قانون العدالة

اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من ســـوء
المعاملـــة الصـــادر بالقانـــون رقم ( )4لســـنة

 2021والذي يدخل حيز النفاذ في الثامن
عشر من الشهر الجاري.

حيث عقد عـــدة اجتماعات وورش عملية
بيـــن القضـــاة والجهـــات المعنيـــة بإنفـــاذ

القانون وذلك بالتنســـيق مـــع وزارة العدل

والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف والنيابة
العامة.

وقـــد أصـــدر نائب رئيـــس المجلس األعلى

للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشـــار
عبـــدهللا البوعينيـــن عـــدة قـــرارات تتعلق
بتنفيـــذ أحـــكام القانـــون ،أبرزهـــا قـــرار

حيـــث تـــم تشـــكيل “محكمـــة العدالـــة
اإلصالحيـــة الكبـــرى للطفـــل” مـــن ثالثـــة
قضـــاة ،ويعاونهـــا خبيـــران تندبهمـــا
المحكمـــة ،علـــى أن يكـــون أحدهمـــا علـــى
األقـــل مـــن النســـاء ،أمـــا “محكمـــة العدالة
اإلصالحية الصغرى للطفل” ،فتم تشكيلها
مـــن قاض منفـــرد ،ويعاونها أحـــد الخبراء
تندبـــه المحكمـــة ،وقـــد راعـــى التشـــكيل
وجـــود خبـــراء اجتماعيين ونفســـيين في
المحكمة.
وتختـــص محاكـــم العدالـــة اإلصالحيـــة
بالفصـــل فـــي الدعـــاوى الجنائية الناشـــئة
عـــن الجرائم التـــي يرتكبهـــا األطفال ممن
تجاوزت أعمارهم  15سنة ميالدية كاملة

وقت ارتكاب الجريمة،
كمـــا جرى التنســـيق بين المجلـــس األعلى
للقضـــاء

ووزارة

العـــدل

والشـــؤون

اإلســـامية واألوقاف على إعـــداد قاعات
محاكـــم العدالـــة اإلصالحيـــة للطفـــل مـــن
النواحـــي اإلداريـــة والتقنيـــة ،لتتناســـب
مـــع وضـــع الطفـــل من جانـــب ،ومـــن أجل
تهيئة كافة الســـبل التي من شأنها تحقيق
األهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون
من جانب آخر ،وأهمها الجوانب النفســـية
واالجتماعيـــة للطفـــل ،وقـــد تـــم فصـــل
محاكـــم العدالـــة اإلصالحية عـــن المحاكم
العادية لمنحها نوعا من االستقاللية أثناء
أداء مهامها.
كما أصدر المستشـــار قرارا بشـــأن مواعيد
انعقـــاد اللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة وآليـــة

اتخـــاذ قراراتهـــا ،حيـــث تشـــكل اللجنـــة
برئاسة قاضي محكمة العدالة اإلصالحية
الصغـــرى للطفـــل ،وأحـــد أعضـــاء النيابـــة
المتخصصة للطفل ،وأحـــد الخبراء تندبه
اللجنة.
وتختـــص اللجنـــة القضائيـــة بالنظـــر فـــي
حـــاالت تعـــرض الطفـــل للخطـــر أو ســـوء
المعاملـــة ،وإيقاع أحد التدابير المنصوص
عليها في القانون.
كما أصـــدر قرارا بتســـمية أعضـــاء اللجنة
القضائيـــة المختصة باســـتبدال العقوبات
وآلية عملها.
حيث تشـــكل مـــن رئيس محكمـــة العدالة
اإلصالحيـــة الكبـــرى للطفـــل وقاضـــي
محكمـــة العدالـــة اإلصالحيـــة الصغـــرى
للطفـــل وقاضي تنفيـــذ العقاب وعضو من

النيابة العامة.
وأنيـــط باللجنـــة وفقا للقانـــون مهمة تلقي
طلبـــات اســـتبدال العقوبـــات المقضـــي بها
علـــى األطفال قبل نفاذ القانون ،بناء على
تقريـــر من مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه
النيابة العامة.
كمـــا بـــدأ المجلـــس بالتنســـيق مـــع النيابـــة
العامـــة علـــى تحديـــد القضايـــا الجنائيـــة
الجاريـــة التـــي سيســـري عليهـــا القانـــون،
تمهيـــدا إلحالتهـــا إلـــى محاكـــم العدالـــة
اإلصالحيـــة أو اللجنـــة القضائية بحســـب
األحوال.
وأكـــد المجلـــس أن قانـــون العدالـــة
اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من ســـوء
المعاملة يعد إحدى ثمار النهج اإلصالحي
لجاللـــة الملـــك ،وإضافـــة نوعية إلى ســـلم

التشـــريعات الجنائيـــة الحديثـــة التـــي
تتبناها مملكة البحرين.
كمـــا يؤكد صـــدور القانون اهتمـــام مملكة
البحريـــن للمضـــي قدما في صـــون حقوق
اإلنسان وحرياته األساسية وعلى األخص
حقوق الطفل ورعايته وحمايته.
ونصـــت أحـــكام الدســـتور وميثـــاق العمل
الوطني على هذه المرتكزات ،حيث نصت
المـــادة الخامســـة الفقـــرة (أ) من الدســـتور
على :أن األســـرة أســـاس المجتمع ،قوامها
الديـــن واألخـــاق وحب الوطـــن ،ويحفظ
القانون كيانها الشـــرعي ،ويقوي أواصرها
وقيمهـــا ،ويحمـــي فـــي ظلهـــا األمومـــة
والطفولـــة ،ويرعـــى النـــشء ويحميـــه
مـــن االســـتغالل ويقيـــه اإلهمـــال األدبـــي
والجسماني والروحي.”...
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منح االعتماد المؤسسي لـ “الدراسات المصرفية” و “العربية المفتوحة”

النعيمي :تحسين جــودة التعليم العالي ومراقبته بشكل مستمر

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

قـــام وزيـــر التربيـــة والتعليـــم رئيـــس

غرم هللا الغامدي.

ماجـــد النعيمـــي ،بحضـــور األميـــن

لجنـــة االعتماد األكاديمـــي في مراجعة

مجلـــس أمناء مجلـــس التعليـــم العالي

العـــام لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء التعليـــم العالـــي

الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج

وزير المالية يتسلم كتاب “النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى”

آل خليفـــة ،واألميـــن العـــام المســـاعد

المنامة  -بنا

االعتمـــاد األكاديمـــي منـــى البلوشـــي،

اســـتقبل وزير المالية واالقتصاد الوطني ،الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ،أمس،

للتقييـــم واالعتماديـــة رئيســـة لجنـــة
بتســـليم شـــهادتي االعتماد المؤسســـي

وأشـــاد النعيمـــي بالجهـــود التـــي تبذلها
أداء الجامعـــات ،موجهـــا التهنئـــة

لمؤسســـتي التعليـــم العالـــي اللتيـــن

حصلتا على االعتماد المؤسســـي ،الذي
يتضمـــن االعتـــراف الرســـمي بأهليـــة

مؤسســـة التعليـــم العالـــي فـــي أداء

مهامها ،واســـتيفائها الشروط والمعايير
المطلوبـــة ،وقدرتهـــا علـــى تحقيـــق

لولـــوة بودالمة ،التي أهدته نســـخة من كتابها “النهـــج الوطني في خطابات حمد بن

عال
للمســـؤولين في مؤسســـتي تعليم
ٍ
اجتازتـــا متطلبات االعتماد ،وهما مدير

برامجهـــا األكاديميـــة ،واالســـتمرار في

للمؤلفـــة مزيدا من التوفيـــق والنجاح من جانبها ،أعربت لولوة بودالمة عن شـــكرها

والمالية أحمد الشـــيخ ،ومدير الجامعة

مـــن االعتمـــاد المؤسســـي لمؤسســـات

عيســـى” .وأشاد الوزير بفكرة الكتاب وما يتضمنه من توثيق هام للمسيرة التنموية

الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،متمنيا

معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة

وتقديرهـــا لوزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني لمـــا تقوم بـــه الوزارة مـــن دور ريادي

العربيـــة المفتوحة فرع مملكة البحرين

وفاعل في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية في مملكة البحرين.

فتح طلب التحويل بين المدارس الحكومية
مدية عيسى  -وزارة التربية والتعليم

المـــدارس الحكوميـــة ،وذلـــك

وولي األمر ،وآخر شـــهادة حصل
ً
علمـــا بـــأن قبول
عليهـــا الطالـــب،

تنطلـــق فعاليـــات “قمـــة المـــدن الذكيـــة”

لمعيـــاري تابعيـــة عنوان الســـكن

األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط

وكذلك الطاقة االستيعابية فيها،

و 11مـــن أكتوبر المقبـــل في مركز الخليج

الطلبـــات يكون من خالل النظام

الطريـــق الذكي لالستشـــارات وبمشـــاركة

وقـــد عبـــرت إدارة االتصـــال عن

فـــي هـــذا المؤتمـــر ومنهـــا برنامـــج األمـــم

مـــع هيئة المعلومـــات والحكومة

للمســـتوطنات البشـــرية (موئـــل األمـــم

للجمهـــور ،فـــي إطـــار العديـــد

العقـــاري (إدامـــة) وشـــركة أس تـــي ســـي

تقديمهـــا إلكترونيا بالتعاون بين

عـــدد من الجهـــات الحكوميـــة ذات الصلة

خـــال الفتـــرة مـــن  4إلـــى 19

أغســـطس 2021م ،عبـــر خدمـــة

الطلـــب فـــي المـــدارس يخضـــع

والتـــي توفرها هيئـــة المعلومات

للمدرسة المطلوب االنتقال إليها،

العمراني عصام خلف لهذا العام يومي 10

كمـــا أن اإلجـــراء المتبع للرد على

للمؤتمـــرات وذلـــك بتنظيـــم مـــن شـــركة

“تحويـــل

طلبـــة

والحكومـــة واإللكترونيـــة عبـــر

البوابة الوطنية لمملكة البحرين
.Bahrain.bh
وأوضحـــت

إدارة

االتصـــال

بالـــوزارة أنـــه علـــى أوليـــاء أمور
الطلبـــة الراغبيـــن فـــي النقـــل

بيـــن المـــدارس للصفـــوف مـــن

الثانـــي االبتدائـــي إلـــى الثالـــث

الثانـــوي للعـــام الدراســـي /2021
2022م الدخـــول علـــى الخدمـــة

اإللكترونيـــة المذكـــورة ،واتبـــاع
خطـــوات تقديـــم الطلـــب ،والتي

اإللكتروني.

مـــن منظمـــات محليـــة ودوليـــة تشـــارك

تقديـــر الـــوزارة للتعـــاون المثمـــر

المتحدة االنمائي وبرنامج األمم المتحدة

اإللكترونية لتوفير هذه الخدمة

المتحـــدة) وشـــركة البحريـــن لالســـتثمار

مـــن خدمـــات الـــوزارة التـــي يتم

البحريـــن وديـــار المحـــرق باإلضافـــة إلـــى

الجهتين.

والشركات االستشارية العالمية.

وقال الوزير خلف في تصريح له إن القمة

تسكين وتثبيت  % 55من القيادات المدرسية

اســتكمال نســبة  % 100خالل أيام وإجمالي العدد 338

أكـــد المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس

الوظائف ،باإلضافة إلى تثبيت المنتدبين

محمـــد مبارك بن أحمـــد أن وزارة التربية

عليها ،مشـــيرًا إلـــى أن هذه الخطوة تأتي

والتعليـــم ،وعبـــر التنســـيق مـــع جهـــاز

لتؤكـــد الدور المهم والحيـــوي الذي تلعبه

الخدمـــة المدنيـــة ،قـــد أنهـــت حتـــى هذه

القيـــادات التعليميـــة فـــي المؤسســـات

المرحلـــة تســـكين وتثبيـــت  ٪٥٥مـــن

المدرســـية ،ومـــا تحظـــى بـــه مـــن تقديـــر

مـــدراء المـــدارس والمدراء المســـاعدين،

وخصوصا في ضـــوء ما بذلوه
ً
واهتمـــام،

ســـواء المنتدبيـــن منهـــم أو المكلفيـــن،
ً
مشـــيرا إلى أن إجمالي العدد الذي سيتم

مـــن جهـــود كبيـــرة فـــي تســـيير شـــئون

هو  ٣٣٨مديرا ومديرا مســـاعدا ،وأنه قد

المـــدارس ومتابعتها في أعقـــاب برنامج
محمد مبارك

تـــم حتى هـــذه اللحظة تثبيـــت  ٧١مديرا

الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم

من القيـــادات التعليمية المدرســـية ،وأنه

للـــوزارة ،فقـــد تمـــت إعـــادة اســـتحداث

األيام القليلة القادمة.

التـــي ألغيت فـــي المـــدارس بعـــد تطبيق

و ١١٥مديرا مســـاعدا ،بما مجموعه ١٨٦

أنه في إطار مشـــروع الهيكلة المؤسسية

ســـيجري تثبيـــت جميـــع المتبقيـــن خالل

جميـــع وظائـــف القيـــادات التعليميـــة

وبيـــن المديـــر العـــام لشـــؤون المـــدارس

برنامـــج التقاعد االختيـــاري ،وأنه يجري

رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير

مـــن قبـــل الجامعـــة بعـــد أن تســـتوفي

الشروط ،وإعداد تقرير التقييم الذاتي،

مجلـــس أمنـــاء مجلس التعليـــم العالي،

والذي يصدر قراره بهذا الشأن.

هـــذا العـــام اتخذت شـــعار “إعـــادة تعريف
المـــدن الذكيـــة” فـــي نســـختها الخامســـة
لتؤكـــد التـــزام صنـــاع القـــرار فـــي مملكـــة
البحريـــن بالريـــادة فـــي التحـــول للمـــدن

الذكية بما يتناسب مع احتياجات المملكة

ومواردها ورؤيتها المستقبلية لمدن ذكية
ومســـتدامة .وأوضـــح الوزيـــر خلـــف أن

القمة هذا العام ستعمل على عرض أفضل
الممارســـات العالميـــة في التحـــول للمدن
الذكيـــة ونقـــل التجـــارب العالميـــة وكذلك
مناقشـــة أبـــرز التحديـــات التـــى تواجـــه

دول العالـــم فـــي التحـــول للمـــدن الذكيـــة

وأفضل االســـتراتيجيات للتعامل مع هذه
التحديـــات مـــن خالل اســـتضافة أكثر من

 20متحدثـــا وخبيرا من ذوي االختصاص

في قطاعات المدن الذكية.

وســـتتضمن القمـــة  6جلســـات نقاشـــية

يتـــم مـــن خاللها تقديـــم تجـــارب الجهات

كمـــا ســـتقوم الجهات المشـــاركة في القمة

الخاص بشـــأن المبادرات واألنظمة الذكية

الذكيـــة في مختلـــف القطاعـــات الحيوية

المشـــاركة من القطاع الحكومي والقطاع
التـــى تمـــت اعتمادهـــا فـــي المشـــروعات

الجديـــدة ،والدروس المســـتفادة من هذه
التجـــارب باالضافـــة إلـــى وضـــع الخطـــط

المستقبلية للتحول السلس للمدن الذكية
على المدى القصير والمتوسط.

بعـــرض أوراق عمـــل عن تطبيقـــات المدن

مثل البنية التحتية واإلنشاءات والمباني
الخضـــراء والـــذكاء االصطناعـــي وإدارة
المخلفـــات وحلـــول الزراعـــة الذكيـــة

والتخطيـــط العمرانـــي وانترنت األشـــياء

والتحول الرقمي.

“اإلسكان” :مكافأة الموظفين ممن قدموا مجهودا إضافيا

“تكافؤ الفرص” تقر مقترحات لدعم برامج التوازن بين الجنســين

المنامة  -وزارة اإلسكان

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم،

تثبيته من القيادات التعليمية المدرســـية

المؤسســـي التقـــدم بطلـــب االعتمـــاد

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

فـــي نســـختها الخامســـة برعاية مـــن وزير

المـــدارس”،

عال
التعليـــم العالـــي هـــو توفير تعليـــم ٍ

وتتضمـــن إجـــراءات منـــح االعتمـــاد

العالـــي ،ورفـــع توصيـــة اللجنـــة إلـــى

بـــمـــشـــاركـــة  20مـــتـــحـــدثـــا وخـــبـــيـــرا مــــن صــــنــــاع الــــقــــرار

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم
عـــن فتـــح بـــاب التحويـــل بيـــن

النمـــو والتطور ،مشـــيرا إلـــى أن الهدف

بشكل دقيق ومستمر.

المختصة ،وإعداد تقرير فريق الفحص
ّ
يســـلم إلى األمانـــة العامة للتعليم
الذي

خلف يرعى فعاليات “قمة البحرين للمدن الذكية ”5

مـــن ضمنهـــا إرفـــاق نســـخة مـــن

قـــارئ البطاقـــة الذكيـــة للطالـــب

أهدافهـــا بجـــودة نوعيـــة فـــي جميـــع

ذي جودة عاليـــة يتم فحصه ومراقبته

ثـــم إجـــراء عمليـــة الفحص مـــن اللجنة

اآلن تســـكين جميـــع المكلفيـــن على هذه

التقاعـــد االختيـــاري ومـــن ثـــم الظـــروف
االســـتثنائية الناجمة عن انتشار فيروس
كورونـــا (كوفيد ،)١٩-مشـــي ًدا في الوقت

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للسياســـات

وأوضـــح أن اللجنـــة بلـــورت مقترحـــات

تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة اإلســـكان خالـــد

الداعمـــة لترســـيخ الممارســـات في إطار

والخدمـــات اإلســـكانية ،رئيـــس لجنـــة

عـــدة لنهـــوض المـــرأة ،وبنـــاء القناعـــات

الحيـــدان دعـــم كافـــة مبـــادرات تمكيـــن

مـــن العدالة ،وتوســـيع الخيارات ،وتعزيز

المرأة في الوزارة ،مشـــيرا إلى أن اللجنة

القدرات في المجتمع ،وبما يدعم حقوق

تعمـــل علـــى تعزيـــز إدمـــاج المـــرأة التـــام

المـــرأة ،أبرزهـــا مكافـــأة الموظفين الذين

بالـــوزارة بمـــا يتماشـــى مـــع رؤى وبرامج

قامـــوا بعمل مجهود إضافـــي ومميز في

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة والتـــي تســـعى

الفتـــرة المصاحبـــة لتداعيـــات جائحـــة

لتقـــدم المـــرأة البحرينية.جـــاء ذلـــك في
اجتمـــاع اللجنـــة عبـــر االتصـــال المرئـــي

برئاســـة الوكيـــل المســـاعد للسياســـات

والخدمات اإلسكانية ضمن االجتماعات

نفســـه بما يلقاه مشـــروع تطويـــر الهيكل

الدورية للجنة ،حيث تم مناقشة األفكار

دعـــم ومتابعة مـــن قبل المجلـــس األعلى

اللجنـــة ،والتي تســـهم فـــي الوقوف على

الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة نائب

تكافؤ الفرص ،ومن أجل دعم وتشـــجيع

المؤسســـي لـــوزارة التربيـــة والتعليم من

والمقترحـــات المطروحة من قبل أعضاء

لتطوير التعليم والتدريب برئاســـة ســـمو

احتياجات المرأة فـــي الوزارة بما يحقق

رئيس مجلس الوزراء.

السياســـات التحفيزيـــة لبرامـــج التوازن

فيروس كورونـــا التي ألقت بظاللها على
خالد الحيدان

العالم.

بيـــن أن اللجنـــة أتمـــت خطـــة لعمل
كمـــا ّ

بيـــن الجنســـين ،وتحســـين بيئـــة العمـــل

دورات تدريبية وفعاليات نوعية وندوات

الخطة الوطنية إلدماج احتياجات المرأة

فـــي أهـــم المواضيع المســـتجدة ،وقد تم

لموظفات الوزارة ،حيث يأتي ذلك ضمن

توعويـــة “عـــن بعـــد” لموظفـــي الـــوزارة

فـــي التنميـــة لتحقيـــق أثـــر مباشـــر علـــى

االتفاق خالل االجتماع بالتحضير لندوة

المـــرأة في التنمية ،ليكـــون المحرك نحو

األطبـــاء المختصيـــن للحديث عن أهمية

مســـتوى رصد أوجـــه إدمـــاج احتياجات

تتعلق بالصحة والســـامة العامة مع أحد

تحقيق العدالة.

التطعيم.
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الصالح تفتتح صالة متعددة األغراض بمستشفى الطب النفسي
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تعزيــز الخدمــات المقدمــة لــذوي العزيمــة ونشــكر أصحــاب األيــادي البيضــاء

المنامة  -وزارة الصحة

افتتحــت وزيــرة الصحة فائقة الصالح أمس صالة متعددة األغراض بمستشــفى
الطــب النفســي ،بحضــور وكيــل وزارة الصحــة وليــد المانــع ،والرئيــس التنفيــذي
لمراكــز الصحــة األوليــة جليلــة الســيد جــواد ،والوكيــل المســاعد للصحــة العامة

مريــم الهاجــري ،والقائــم بتصريف أعمال المستشــفيات الحكومية غير الخاضعة
للضمــان الصحي إيمان حاجي ،وعدد من المســؤولين بــوزارة الصحة ،والقائمين
على مشروع الصالة متعددة األغراض.

ويأتي افتتاح الصرح ضمن مشاريع

تــوفــيــر وس ــائ ــل ال ــراح ــة والــريــاضــة

االرتــقــاء بخدمات الصحة النفسية

والــعــاجــيــة لــلــمــرضــى بمستشفى

السباقة الهادفة إلى
وزارة الصحة
ّ

ورفع جودة الحياة ألفراد المجتمع ،إذ

تشمل الصالة متعددة األغراض على

صالة التمارين والبرامج الرياضية

والترفيهية العالجية والتأهيلية،
إيــمــا ًنــا مــن وزارة الــصــحــة بأهمية

والترفيه ضمن الــبــرامــج التأهيلية
الطب النفسي ،فقد انتهجت مملكة

وأشــــــارت الـ ــوزيـ ــرة إلـ ــى أن وزارة
الصحة تحرص على تعزيز الخدمات
المقدمة ل ــذوي العزيمة إيــمــا ًنــا من

الــجــهــات المختصة والــشــركــاء في

تحقيق نــمـ ً
ـوذجــا رائـــ ًدا ونــوعـ ًـيــا في

تقديم الرعاية الصحية والوقائية

ً
استباقيا ورياديًا في
نهجا
البحرين
ً

حـــرص الــقــيــادة الــرشــيــدة بأهمية
ً
وتجسيدا لما
تقديم الرعاية المثلى

الــعــزيــمــة .وتــقــدمــت بــجــزيــل الشكر

المتقدمة.

فــإن الـ ــوزارة تسعى وبــالــتــعــاون مع

الذين ساهموا في بناء الصرح.

تطوير منظومة الصحة النفسية،
وهو ما يُ ضاهي مثيالتها في الدول

أقره دستور مملكة البحرين؛ وعليه

“تنسيقي العاصمة” لألفراد :التزموا باالحترازات في المناسبات الدينية

المجلس يناقش ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية في المحافظة

والتأهيلية المقدمة لألشخاص ذوي
والتقدير ألصحاب األيادي البيضاء

شـ ــدد الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي لمحافظة

أكــد مــحــافــظ الشمالية علي العصفور

اإلنـ ــسـ ــان ،وح ــرص ــت الــمــحــافــظــة على

والتجمعات العائلية للحد مــن انتشار

تطوير األداء في برامج حضور التدريب

الــوبــاء والــقــضــاء عليه وعـ ــودة الحياة

والتأهيل للمحكومين عليهم بما يتناسب

إل ــى طبيعتها فــي أقـــرب وق ــت ممكن،

اجــتــمــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي الــســابــع
لمحافظة العاصمة في دورته الثالثة لعام

الــصــحــي (الـ ــحـ ــد) ،م ــرك ــز جــدحــفــص

الصحية على مدار  24ساعة.

االنــدمــاج فــي المجتمع وتعزيز لحقوق

فــي الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة واالجتماعية

الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

ومـ ــركـ ــز ب ــن ــك ال ــب ــح ــري ــن وال ــك ــوي ــت

كــانــو الصحي ،وعــيــادة عسكر وجو

الــمــحــكــومــيــن بــالــعــقــوبــات الــبــديــلــة إلــى

الوقائية مــن فــايــروس كــورونــا ،خاصة

جاء ذلك خالل ترؤس محافظ العاصمة

سيعمل كل من مركز المحرق الصحي

كــانــو الــصــحــي ،مــركــز محمد جاسم

الــفــكــر اإلنــســانــي لــجــالــة الــمــلــك لــعــودة

أفــراد المجتمع بــاإلجــراءات االحترازية

اللقاح من المواطنين والمقيمين.

خالل إجازة رأس السنة الهجرية ،إذ

مــركــز ســتــرة الــصــحــي ،مــركــز حمد

عــن ســاعــات عمل الــمــراكــز الصحية

الصحي ،مركز الشيخ جابر الصباح،

أن ق ــان ــون الــعــقــوبــات الــبــديــلــة يــرســخ

العاصمة على أهمية مواصلة التزام كافة

الــمــتــعــافــيــن ،وزي ـ ــادة ع ــدد الــذيــن تلقوا

أعلنت مراكز الرعاية الصحية األولية

ال ــص ــح ــي  ،م ــرك ــز ي ــوس ــف إنــجــنــيــر

العصفور :العقوبات البديلة ترسخ الفكر اإلنساني لجاللة الملك

المنامة  -وزارة الداخلية

اإلصابة مع االرتفاع الملحوظ في عدد

المنامة  -وزارة الصحة

إجراءات لتخفيض االكتظاظ في سكن العمال بـ“الشمالية”
المنامة  -وزارة الداخلية

مــؤكــدا أهمية الحفاظ على المنجزات
ً
مؤخرا بانخفاض معدالت
التي تحققت

إعالن ساعات العمل بالمراكز الصحية بعطلة رأس السنة الهجرية

مع استثمار المواهب وإمكاناتهم لخدمة

 ،2021وال ــذي عقد عبر تقنية االتصال
المرئي بمشاركة األعضاء ممثلي الجهات
الحكومية ،إذ استعرض المجلس تقريرا
مرئيا حــول احتياجات منطقة السهلة
الجنوبية ،والتي رصدت خالل الزيارات
الميدانية الدورية لفريق األحوال العامة
بالمحافظة.

وأطلع المجلس على عرض مرئي تناول

أهم االحتياجات الخدمية التنموية في
منطقة الكورة.

كــمــا نــاقــش الــمــجــلــس تــرمــيــم وصــيــانــة

المباني األثرية والتاريخية في محافظة

العاصمة والحفاظ على رمزيتها ،وإبراز
الــوجــه الثقافي والــحــضــاري للمحافظة

بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

الــمــجــتــمــع بــالــتــنــســيــق م ــع نـ ــادي الــبــديــع

الثقافي والرياضي ،وقد تبنت المحافظة
تــنــفــيــذ ع ــدد م ــن الــبــرامــج والــفــعــالــيــات

بالتعاون مع الوزارات الحكومية وإدارة
تــنــفــيــذ األحـــكـــام وإدارة ال ــوق ــاي ــة من

الجريمة بوزارة الداخلية.جاء ذلك خالل
تــرؤســه الجــتــمــاع الــمــجــلــس التنسيقي

الثامن بالمحافظة عبر االتصال المرئي،

حيث بين أن المحافظة قد استطاعت

تــنــفــيــذ عـ ــدد م ــن ال ــم ــب ــادرات م ــن أجــل

الحصول على االعتماد المطلوب لمدينة
عالي كمدينة صحية.

كــمــا أك ــد الــمــحــافــظ أهــمــيــة إعـ ــادة خطة

العمل لمسح وجود العمالة الوافدة ضمن
قاعدة البيانات لدى هيئة تنظيم سوق

العمل في الخطة المسحية القادمة بدعم
ومشاركة مفتشي الضبطية القضائية،

وذلك لتخفيض حالة االكتظاظ في سكن

العمالة الوافدة حسب مالحظات ديوان
الــرقــابــة اإلداريـ ــة والــمــالــيــة ،وتــم عرض
مبادرة المجلس التنسيقي لدعم الحملة
الــوطــنــيــة م ــن خ ــال أع ــض ــاء المجلس
بــإقــامــة حــمــلــة تــوعــويــة ألخ ــذ الــجــرعــة

المنشطة لــلــذيــن تــجــاوز أعــمــارهــم سن

األربعين في الوزارات الحكومية.

 6عيادات لتطعيم البحرينيين في مصر

كتب ــوا تغري ــدات ش ــكر لجالل ــة المل ــك وس ــمو ول ــي العه ــد رئي ــس ال ــوزراء
بدور المالكي

رفــع المواطنون البحرينيــون المقيمون في جمهورية مصر العربية ،
جــل آيــات الشــكر والتقدير لعاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ،لتوجيهات جاللته بمباشرة العمل على تطعيم
المواطنيــن البحرينييــن المقيمين في الخارج ضــد فيروس كورونا “

ـرصــا عــلــى دعــم
وســامــتــهــم ،وحـ ً

لــرعــايــتــهــا واهــتــمــامــهــا بصحة

الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء صــاحــب

يذكر أن سفارة مملكة البحرين

الــجــهــود الــوطــنــيــة بــقــيــادة ولــي

وسالمة البحرينيين في الخارج.

السمو الملكي األمير سلمان بن

فــي الــقــاهــرة وبتوجيه ومتابعة

لفيروس كورونا .

جمهورية مصر العربية والمندوب

“العمل” تشارك في حملة “الجينوم”
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حــمــد آل خــلــيــفــة ،ف ــي الــتــصــدي

مــن سفير مملكة البحرين لدى

شاركت وزارة العمل والتنمية

في االرتقاء بالرعاية الصحية

وغرد العديد من المواطنين بأن

مصر الذين سجلوا خالل الفترة

تطعيم المواطنين بالخارج هو

الماضية للحصول على التطعيم

وكانت عملية التطعيم قد تمت

الدائم لدى جامعة الدول العربية،

في الحملة الوطنية إلنجاز 50

الــبــحــريــن.وأكــدت وزارة العمل

تأكيد على حرص الحكومة على

للتيسير على المواطنين ألخذ

الفترة الماضية ،بتلقي رغبات

والتي يشرف عليها فريق مركز

فــي مصر الــذيــن سجلوا إلتمام
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االجتماعية وكــافــة منتسبيها

المضاد لفيروس كــورونــا ،وذلك
ً
تنفيذا لتوجيه صاحب الجاللة

مـــن خــــال تــجــهــيــز  6ع ــي ــادات

هشام الــجــودر ،قــد قامت خالل

ألف فحص لمشروع “الجينوم”،

مــكــان كــانــوا فيه  ،وان تشملهم

الملك بمباشرة العمل على تطعيم

جــرعــة التطعيم األولـــــى ،حيث

كافة الصحية التي يحتاجونها.

المواطنين البحرينيين المقيمين

جرى التطعيم بكل سهولة ويسر

المواطنين البحرينيين المقيمين

الــجــيــنــوم الــوطــنــي فــي وزارة

وكــانــت ســفــارة مملكة البحرين

في الخارج ضد فيروس كورونا

.

في مصر ،قد أنهت يوم الثالثاء

“كوفيد  ”19ممن لم يتمكنوا من

وعـ ــبـ ــر الـ ــمـ ــواطـ ــنـ ــون والــطــلــبــة

اإلجـــراءات الالزمة عبر المنصة

الــمــاضــي  ،تــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن

الحصول على التطعيم  ،وذلك
حــفـ ً
ـاظــا عــلــى صــحــة المواطنين

الــمــقــيــمــون فـــي مــصــر عـــن بــالــغ

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لـــلـــســـفـــارة ،وت ــم

سعادتهم لهذه الخطوة ،معبرين

الــتــواصــل مــعــهــم عــبــر االتــصــال

عن جل شكرهم للقيادة الرشيدة

المباشر إلبالغهم بوقت ومكان

تلقي التطعيم.

صحة وسالمة مواطنيها في أي

والطلبة البحرينيين المقيمين في

الــصــحــة ،حــيــث بــــادر موظفو

ومنتسبو الــــوزارة بالمشاركة
فــي الــفــحــوصــات ،انــطــاقـ ًـا من
الــحــرص على دعــم الــمــبــادرات

والجهود الوطنية والمساهمة

المقدمة للمواطنين في مملكة

والتنمية االجتماعية أن مشاركتها
فـــي الـــمـــبـــادرة اإلن ــس ــان ــي ــة يــأتــي
تــعــزيـ ً
ـزا لــأهــداف اإلستراتيجية
ل ــم ــش ــروع “ج ــي ــن ــوم” ،وتــشــجــيــعـ ًـا

لجميع المواطنين للمشاركة في
البرنامج الــوطــنــي للمساهمة في
بــنــاء وتــطــويــر الــمــشــروع العلمي

والنوعي.

العيد تحث كبار السن على تلقي التطعيم لفاعليته في التصدي لـ “كورونا”
بدور المالكي

نظم نــادي كانو لرعاية الوالدين وبالتعاون مع

السينوفارم” المضادين لفيروس كورونا.

الــصــحــة ،مــحــاضــرة طــبــيــة قــدمــتــهــا اســتــشــاريــة

فاعليتها الكبيرة فــي التصدي لهذا الفيروس،

دار المحرق لرعاية الوالدين وجمعية اصدقاء
الصحة العامة ورئيسة جمعية أصدقاء الصحة
ك ــوث ــر الــعــيــد وك ــان ــت تــحــت ع ــن ــوان “الــجــرعــة

المنشطة” ،وذلــك على تطبيق زووم ،بمشاركة

واسعة من كبار السن وأعضاء الجمعية والدار.

وأن ه ــذه الــجــرعــة الــداعــمــة أو الــمــنــشــطــة من

المبادرة بالتسجيل ألخذ الجرعة المنشطة.

التطعيم من شأنها تعزيز المناعة لكل فرد وأن
تقلل من نسبة نقل الفيروس لآلخرين مقارنة

بغير المطعمين والفاعلية في الحماية وتكوين

وأشـــــــارت الــعــيــد فـــي تــصــريــحــات لــــ “الـــبـــاد”
الفريق الوطني للتصدي لجائحة الكورونا في

فيها النظام الصحي في العالم تزايدا كبيرا في

مملكة البحرين والتحديثات الجديدة بدعوة

المواطنين والمقيمين البالغين مــن العمر ٤٠

عاما فما فــوق والذين أكملوا شهرا أو أكثر من
أخ ــذ الــجــرعــة الــثــانــيــة مــن تطعيم “ســيــنــوفــارم”

إلــى ضــرورة المبادرة والتسجيل ألخــذ الجرعة

الثالثة المنشطة من تطعيم “فايزر بيونتيك أو

مضاعفات وإدخال للمستشفيات ،مما يحفز على

تطعيم فايزر بيونتيك أو جرعتين ألي نوع من

وأك ـ ــدت الــعــيــد مــأمــونــيــة الــتــطــعــيــمــات ونــســبــة

فقط مع أعراض خفيفة أو من دونها ومن دون

المناعة المجتمعية لتحقيق أقــصــى استفادة

إل ــى أن الــمــحــاضــرة تــأتــي تــزامــنــا م ــع قـ ــرارات

الجرعة المنشطة وعدد  ٧١حالة اصابة بالكورونا

كــورونــا وتــعــافــوا فــي  ٢٠٢١ولــم يحصلوا على

ممكنة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد

أعداد الحاالت القائمة بفيروس كورونا.

وأضــافــت الــعــيــد أن األشــخــاص الــذيــن أصيبوا
جــرعــتــيــن م ــن تــطــعــيــم ســيــنــوفــارم لــهــم جــرعــة

عــلــى ضــــــرورة االلــــتــــزام بــتــنــفــيــذ اإلجـــــــراءات

بفيروس كورونا وتعافوا في  ٢٠٢٠واستكملوا
مــنــشــطــة .أم ــا مــن تــطــعــم ســيــنــوفــارم أو فــايــزر

بيونتيك على عكس األشــخــاص الذين أصيبوا

بفيروس كورونا وتعافوا في  ٢٠٢١واستكملوا
جــرعــتــيــن مــن تطعيم ســيــنــوفــارم ،فــلــيــس لهم

وأوض ــح ــت اســتــشــاريــة طــب الــعــائــلــة أن ــه وفــي

“كورونا”خصوصا المتحو ًر “الدلتا” ،فقد أثبتت

على تطعيم ،فعليهم تلقي جرعتين ألي نوع من

الجرعة المنشطة فاعليتها في الفترة األخيرة

مشددة ،أن تم تسجيل صفر وفيات بين من تلقوا

التطعيمات األخرى المتوفرة في مملكة البحرين.

ودعت كوثر العيد في نهاية محاضرتها الجميع

جرعة منشطة ،بينما األشخاص الذين اصيبوا

ظ ــل وج ـ ــود الـ ــسـ ــاالت ال ــم ــت ــح ــورة لــفــايــروس

تــطــعــيــم ،فعليهم تلقي إم ــا جــرعــة واحـ ــدة من

بفيروس كورونا وتعافوا في  ٢٠٢٠ولم يحصلوا

التطعيمات المتوفرة في مملكة البحرين ،مردفة
وبالمقابل األشــخــاص الــذيــن أصيبوا بفيروس

وخصوصا كبار السن وذوي األمــراض المزمنة،
االح ــت ــرازي ــة م ــن ارتـــــداء الــكــمــامــات والــتــبــاعــد

االجتماعي وتعقيم األيدي واألسطح وغيرها من
اإلج ــراءات الوقائية بغض النظر عن المستوى

الموجود وحسب آلية اإلشارة الضوئية والمبادرة
َ
يتلق أو الجرعة المنشطة
بأخذ التطعيم لمن لم
للذين تلقوا لقاح سينوفام وأعــمــارهــم مــن ٤٠

سنة وما فوق للوصول إلى المناعة المجتمعية
ومــرحــلــة األم ـ ــان ال ــت ــام دون الــتــهــاون بتنفيذ

اإلجراءات االحترازية.
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مـركــز اإلعـــالم األمـنـــي يـحـــوز شـهــــادة الـجــــودة
العميد محمد بــن ديــنــة أشـــاد بــدعــم وزيـــر الــداخــلــيــة لــارتــقــاء بالثقافة األمنية
المنامة  -وزارة الداخلية

فــي إطــار اســتراتيجية وزارة الداخليــة لتعزيــز مســتويات العمــل واألداء ،وتنفيذا لتوجيهــات وزير الداخلية بتقديــم الخدمات األمنية بأعلــى درجات الدقة
ّ
ســلم المفتــش العــام بوزارة الداخلية اللواء خليفــة بن أحمد آل خليفة ،أمس ،مدير عام اإلدارة العامــة لإلعالم والثقافة األمنية العميد
والســرعة والكفــاءة،

محمــد بــن محمــد بــن دينــة ،شــهادة نظــام إدارة الجودة اآليــزو ( )2015 : 9001والتي حصــل عليها مركز اإلعــام األمني للمرة الثانية في ظــل ظروف جائحة

كورونا ،وتضمنت إخضاع جميع العمليات اإللكترونية التي تم استحداثها بسبب الجائحة لمعايير ومقاييس بالغة الدقة.
وأشـــاد المفتش العام بمستوى األداء

قدما في تطوير العنصر البشري.

اإلعـــام األمنـــي والتزامهـــا بتطبيـــق

العامة لإلعالم والثقافة األمنية ،دعم

والتميـــز فـــي منظومـــة عمـــل مركـــز

سياســـة الجودة وتعزيـــز االحترافية
بما من شـــأنه تقديم رســـالة إعالمية،
مبنيـــة علـــى أســـس مهنيـــة ومواكبة

للتحديـــات والمتغيـــرات المحيطـــة

بالعمل األمني بكافة مجاالته ،منوها
إلـــى أن الوصـــول لهـــذا المســـتوى

الوظيفي المتقدم وتطبيق المقاييس
العاليـــة لجـــودة العمـــل ومســـتوى
الخدمـــات المقدمـــة ،يؤكـــد المضـــي

وأوضـــح أن تجديـــد شـــهادة نظـــام

مـــن جهتـــه ،ثمـــن مديـــر عـــام اإلدارة

إدارة الجـــودة تلـــك تعكـــس إمكانات

ومســـاندة وزيـــر الداخليـــة لالرتقـــاء

التحديـــات المتزايـــدة علـــى الســـاحة

بمســـتوى أداء اإلعـــام والثقافـــة
األمنيـــة ،منوهـــا إلـــى أن لإلعـــام

والثقافـــة األمنيـــة ،دورا إيجابيـــا في

تشـــكيل بيئة مجتمعية ،تعـــزز ثقافة
التعـــاون المجتمعـــي فـــي حفـــظ أمن

وسالمة الوطن وتنمية روح الشراكة
بين األجهزة األمنية وفئات المجتمع

في إطار تحقيق المصلحة العامة.

مركـــز اإلعالم األمني في التعامل مع
اإلعالمية خصوصا مع ظهور وسائل
التواصـــل االجتماعـــي ،كمنافـــس
قـــوي لإلعـــام التقليـــدي ،الفتـــا فـــي

هذا الصـــدد إلى دور اإلعـــام األمني
فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن التفاعـــل

المجتمعـــي والتحلـــي بالمصداقيـــة
وســـرعة

االســـتجابة

والشـــفافية

والجاهزيـــة علـــى مـــدار الســـاعة مـــع

دور توعوي واضح لمنظومة الثقافة
األمنيـــة خصوصا فـــي إدارة األزمات
ومكافحـــة

الشـــائعات

ومواجهـــة

التطرف.
وأعـــرب العميـــد محمـــد بـــن دينة عن
شـــكره وتقديـــره لجميـــع منتســـبي
اإلدارة العامـــة لإلعـــام والثقافـــة
األمنيـــة على هذا اإلنجـــاز ،واالرتقاء
بمســـتوى العمـــل واألداء؛ مما ســـاهم
فـــي الوصـــول لهذا المســـتوى المهني
المتقدم.

األنصاري تتسلم نسخة من دكتوراه السويدي عن “الذكاء العاطفي”

الـــــمـــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر ذاتـــــهـــــا عـــلـــمـــيـــا ومـــعـــرفـــيـــا

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

اســـتقبلت األميـــن العـــام للمجلس األعلـــى للمرأة

وأشـــادت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى للمرأة

لها رســـالة الدكتوراه من جامعـــة جرنوبل لإلدارة

الدكتوراه التي تناولت هذا المجال المهم كمجال

هالـــة األنصـــاري ،مياســـة الســـويدي التـــي قدمت

في فرنســـا بعنوان “دراســـة االرتبـــاط بين الذكاء
العاطفـــي والقيـــادة والفعاليـــة التنظيميـــة فـــي

المؤسسات غير الربحية في مملكة البحرين”.

بجهـــود الســـويدي فـــي مجـــال إعـــداد رســـالة

فـــي مجاالت مختلفـــة ،وبما يرفع من مســـاهمتها

المجلس األعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البالد
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو

الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة،
علـــى مواصلـــة مبادرتـــه وبرامجـــه الراميـــة إلـــى

تعزيـــز وتكامـــل منظومة دعـــم المـــرأة البحرينية

ونهوضهـــا ،بمـــا فـــي ذلـــك تكريـــس التـــوازن بين

الجنسين في جميع القطاعات.

وإدارة المـــوارد البشـــرية ،وجـــرى تطبيـــق هـــذه
الدراســـة في مملكـــة البحرين لمـــا تختص به من

ترســـيخ مهاراتـــه فـــي التنظيمـــات المؤسســـية

الجانبين يشـــكالن الشـــخصية اإلداريـــة الناجحة

البحريـــن بعزيمـــة جميـــع أبنائهـــا ،مؤكـــدة حرص

الـــذكاء العاطفـــي وعالقتـــه بالســـلوك التنظيمـــي

واإلداري فـــي ظـــل تنامـــي فائدتـــه والحاجة إلى

ونوهـــت األنصـــاري ،في مســـتهل اللقـــاء ،بحرص

في مســـيرة التنمية الوطنية التي تشهدها مملكة

عالقـــة التطبيقـــات اإلدارية بفاعلية مـــع مهارات

الـــذكاء العاطفـــي وعالقتـــه بالســـلوك التنظيمـــي

واإلداريـــة ومنحـــه قيمـــة تســـاوي قيمـــة الـــذكاء

ومعرفيا
علميا
المرأة البحرينية على تطوير ذاتها
ً
ً

نســـبيا فـــي الوطـــن العربـــي ،ومدى
يعـــد حديـــث
ً

مميـــزات الموقع الجغرافي والخصوصية العربية
واإلسالمية ،وكذلك للدور المهم الذي تقدمه تلك

العلمـــي ،وبحســـب ما تؤكـــده الدراســـات ،بأن كال

المؤسســـات في المجتمـــع البحريني ،بهدف خلق

وبشـــكل يسهم في رفع مستويات التميز المهني،

ثقافـــة قيادية واعية متمكنة قادرة على مواجهة

مشـــيرة إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة يعتـــز

بمثل هذه اإلســـهامات المعرفية للمرأة البحرينية
مشـــيدة فـــي ذات الســـياق بقـــرار الســـويدي على

اختيارها لهذا الموضوع المتجدد ووصولها لجملة
مـــن التوصيات التي يجـــب أن تأخذ في االعتبار

في كيفية تنمية الذكاء العاطفي لدى المنتسبين
في المؤسســـات البحرينية غير الربحية ،وضمان

تحقيق األهداف المنشودة منها.

األنصاري تتسلم من السويدي رسالتها عن الذكاء العاطفي والقيادة

من جانبها ،أعربت السويدي عن شكرها للمجلس

علـــى كســـب المزيد من ثقـــة ومســـاندة مجتمعها

الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل

يشـــار إلـــى أن “دراســـة االرتبـــاط بيـــن الـــذكاء

األعلى للمرأة برئاســـة قرينة عاهل البالد صاحبة
خليفة ،لما يقدمه من دعم كبير أسهم في تسريع
َّ
ومهد
مســـيرة تنمية وارتقـــاء المرأة البحرينيـــة،
الطريـــق أمامهـــا لتحقيـــق طموحاتها ،وســـاعدها

ومحيطها األسري.

العاطفـــي والقيـــادة والفعاليـــة التنظيميـــة فـــي
المؤسســـات غيـــر الربحية فـــي مملكـــة البحرين”

تســـتعرض أهمية مهارات الذكاء العاطفي والذي

التغيـــرات الســـريعة في بيئة العمـــل والتكيف مع
متطلبـــات العصر والوصول للنجاح الذي يســـاهم
في إدارة بيئة العمل بفاعلية.
يشار كذلك إلى أن مياسة السويدي تم اختيارها
من قبل الجامعة الفرنسية إللقاء كلمة الخريجين
بالنيابـــة عنهـــم فـــي حفـــل التخريـــج الـــذي أقيم
بباريس في العام .2020

الشيخة مي :الشباب مساهم رئيس في اإلنجازات الحضارية

 47مــلــيــون ديـــنـــار لــدعــم “االســتــثــمــار فـــي الــثــقــافــة” بــالــعــقــد والــنــصــف الــمــنــصــرم

معهد اإلدارة العامة

أكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الشباب

مســاهم رئيــس فــي صناعــة اإلنجــازات الحضاريــة وتحقيــق التطلعات الوطنيــة وتعزيز
الهويــة البحرينيــة ،مؤكــدة أن الشــباب يشــارك اليــوم بشــكل فعّ ــال فــي تطويــر القطــاع

الحكومــي ويســاهم في تطويــر منظومة العمل الحكومي والخاص فــي مملكة البحرين،
شــبابية واعدة
مشــيرة إلى خبرة الثقافة مع “تاء الشــباب” الذي أعطى وما زال قيادات
ّ

كما يشكل أداة لتمكين الشباب من المشاركة في تعزيز الهوية الوطنية وصناعة الصورة

األفضل عن البحرين.

جاء ذلك لدى لقائها منتسبي الدفعة الثالثة

ثقافية إقليمية وعالمية.
كما شـــكرت مجـــد ًدا الداعـــم االوّ ل للثقافة

يعقد ما بين  1أغسطس و 8سبتمبر ،2021

بن عيســـى آل خليفة ،والـــذي كانت هديته

مـــن برنامـــج “ “ HIPO Youthللقيـــادات

الشبابية عبر تقنية االتصال المرئي ،والذي
بتعاون ما بين معهد اإلدارة العامة ووزارة
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة باإلضافـــة إلى
إنجاز البحريـــن وجافكون ومعهد البحرين

للدراسات المصرفية والمالية.

عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

عـــام كانت المنامة عاصمـــة الثقافة العربية

 ،2012مســـرح البحرين الوطني ،باإلضافة
للدعـــم الكبير من ولي العهد مجلس رئيس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

وتطرّ قـــت رئيســـة الهيئـــة إلـــى مشـــروع

ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،الـــذي بدعمه

األدوات المبتكـــرة لتعزيـــز العمـــل الثقافـــي

االســـتثمار فـــي تشـــييد مراكـــز ومتاحـــف

“االســـتثمار فـــي الثقافـــة” كونـــه إحـــدى

في البحرين ،حيث نوّ هت إلى أن المشروع
الـــذي تم إطالقه بداية فـــي القطاع األهلي

(مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة
للثقافـــة والبحـــوث) حقـــق حتـــى اليـــوم

مشـــروعات بنية تحتية ثقافية في القطاع

لمتحـــف مســـجد الخميـــس كـــرّ س أهميـــة

تعكس غنى مواقع مملكة البحرين.

وشـــددت علـــى أهميـــة المصداقيـــة التـــي

يعكســـها العمل الثقافي والذي يعطي الثقة
للقطـــاع الخاص فـــي دعم البنيـــة التحتية

الثقافية المستدامة.

مـــن جانبـــه ،أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد

العام اعتمدت علـــى دعم كامل من القطاع
الخاص بمشـــاركة فعلية تق ّدر قيمتها بـ 47

اإلدارة العامـــة “بيبا”رائـــد بـــن شـــمس أن

وفازت المشروعات التي أثمر عنها بجوائز

وطنيـــا يهـــدف إلـــى صقـــل قدرات
شـــبابيا
ً
ً

مليون دينار خالل العقد والنصف المنصرم،
عالميـــة مرموقـــة وحقـــق للبحريـــن مكانـــة

ً
برنامجـــا
برنامـــج “ ”HIPO Youthيعتبـــر
الشـــباب البحرينـــي ليقـــوم بـــدوره فـــي

تحقيـــق أهداف مملكـــة البحريـــن الوطنية
والوصـــول إلـــى رؤيـــة البحريـــن ،2030
ٍ
لقـــاء حكومـــي مـــا
مشـــيرًا إلـــى أن تنظيـــم
بين الكـــوادر الوطنية الشـــبابية والقيادات
الحكومية والشـــخصيات الرسمية المؤثرة
ذات البصمـــات الواضحـــة فـــي مســـيرة
البحريـــن الحضاريـــة يســـاعد فـــي صناعـــة
القدوات الواقعيـــة ونقل الخبرات اإلدارية
والعمليـــة إلى الشـــباب بما يســـاعدهم على
تطوير شـــخصياتهم ومعارفهـــم وقدراتهم
والمســـاهمة فـــي تطويـــر مســـيرة العمـــل
الحكومي.

تماشـــيا مـــع التطلعـــات الحكوميـــة
ويأتـــي
ً

الشـــباب فـــي تطويـــر جميـــع القطاعـــات
الحيويـــة بمملكـــة البحرين بشـــكل مباشـــر
ً
مســـتقبل من المســـاهمة
وتمكيـــن الشـــباب

وأوضـــح بن شـــمس أن دعم معهـــد اإلدارة

الرامية إلى دعم السياسات المعنية بإعداد

العامة لبرنامج  HIPO Youthفي نســـخته

وتطويـــر القيادات الشـــابة ،حيث سيســـهم

الثالثة يأتـــي انطالقا من إيماننا بالشـــراكة

البرنامـــج في تأهيـــل المشـــاركين وتطوير

فـــي تطويـــر منظومتـــي العمـــل الحكومـــي

المجتمعيـــة وبناء الشـــباب مـــن المواطنين

قدراتهم للخروج بمشروعات واعدة تصب

والقطـــاع الخـــاص والقطـــاع األهلي وعلى

الذيـــن ســـيحملون رايـــة البنـــاء والتطوير،

في تطوير القطاع الشـــبابي سعيا لمشاركة

مختلف األصعدة.
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2021/04/05
وزارة التاريخ
والسياحة
الصناعة:والتجارة

القيد 145515

التسجيل والسياحة
إدارة والتجارة
وزارة الصناعة

السجل
إعالن رقم إدارة
التجاري لسنة 2021
CR2021101339

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التجاري
السجل
إعالن رقم إدارة
لسنة 2021
CR2021101339

التجاري
اكاي المحل
شركة– عن
تنازل
العقارية ذ.م.م

إعالن لسنة 2021

التجاري
عن المحل
تنازل –
العقارية ذ.م.م
اكاي
شركة

تقدم إليها

المحاسبية

اعتراضه.
به ما
مرفقا
بكتاب
اإلعالن
رقمتاريخ
القيد من
يوما
الشركة تصفية اختيارية
يعززتصفية
أعمال
إنتهاء
إشهار
طالبا
، 133406

خالل مدة

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ميكال للخدمات المحاسبية ذ.م.م

رقم  ، 145515طالبين تغيير االسم التجاري من ميكال للخدمات المحاسبية

8-87770
رقم
السجل التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
القيد:من
شطبها
و

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التسجيلو السياحة
إدارةوالتجارة
وزارة الصناعة
المحل التجاري
رقمعن
تنازل -
CR2021113063
إعالن

إعالن تنازل او بيع المحل التجاري

خمسة عشر

خمسة عشر
خالل
اإلدارة
التقدم إلى
خاللقانوني
اعتراض
إلى أي
التقدملديه
قانونيكل من
فعلى
بكتاب
اإلعالن
تاريخ
يوما من
خمسة عشر
اإلدارة

والمبايل والتجارة العامة
بقانون قايز
التجاري :اي تي
للكمبيوتر2001
رقم  21لسنة
االسمبالمرسوم
الصادر

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

والتجارة و السياحة
الصناعةالتسجيل
وزارة إدارة
CR2021إعالن -رقم
113063التجاري
عن المحل
تنازل

إعالن تنازل او بيع المحل التجاري

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

بكتاب
اإلدارةتاريخ
يوما من
خمسة
خالل
أياإلدارة
لديهإلى
التقدم
قانوني
اإلعالن عشر
خالل خمسة
عشرإلى
التقدم
قانوني
اعتراض
كل من
فعلى

تقدم إلينا السيد بلقيس سيف الرحمن سيد امير مير بتحويل المحل التجاري

أدناه بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
المعلن
حسنالسيد
تقدم إلينا
العريض
منصور
محمد

التالي الى السيد احمد محمد رفيق نيك مير

اعتراضه .
تاريخيعزز
منبه ما
مرفقا
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اإلعالن
يوما

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

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

رقم السجل 1 – 51011 :

نسرين٣قمبر محمد قمبر
التاجر :
اسم
– ٢٢٤٠٠
القيد :
رقم

رقم السجل 1 – 51011 :

القيد رقم

و شطبه

الصادر ب

االسم التجاري الجديد  :الدقة لصناعة القراقير

تقدم خال

محمد ح

فعلى كل

يوما من

رقم القيد

االسم التجاري  :ورشة الحرم للصياغة

القراقير
لصناعة
ورشة الدقة
الحالي :
الخاصة
الممتلكات
الدارة
التجاري وصال
االسمالتجاري :
االسم

االسم التجاري  :ورشة الحرم للصياغة

السيد /

لشركة اك

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تقدم إلينا السيد بلقيس سيف الرحمن سيد امير مير بتحويل المحل التجاري

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
يعززاإلعالن
تاريخ
مرفقامن
يوما
اعتراضه .
به ما

تعلن إدا

التاريخ 2021/08/03 :

اعالن رقم CR2021 -114572

تقدم خالد يوسف محمد جمشير طالب تحويل المحل التجاري التالي الى سهيال

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري الجديد  :الدقة لصناعة القراقير

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة

تسجيل اسم تجاري

منصور
حسن
العريض بطلب اسم تجاري  ،فعلى كل من لديه أي اعتراض
المعلن أدناه
السيد
محمدإلينا
تقدم

نسرين– ٣
التاجر ٢٢٤٠٠:
اسم القيد :
رقم
قمبر محمد قمبر

ذ.م.م الى ميكال الستشارات األعمال ذ.م.م

التسجيل
إعالن رقمإدارة
CR2021١٠٩٩٥١

التالي الى السيد احمد محمد رفيق نيك مير

الخاصة
الممتلكات
وصال :الدارة
القراقير
لصناعة
ورشة الدقة
االسم التجاري :الحالي

رقم  ، 145515طالبين تغيير االسم التجاري من ميكال للخدمات المحاسبية

القيد:
و رقم
8-87770التجاري ،و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية
من السجل
شطبها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ل التجاري

السادة اصحاب شركة ميكال للخدمات المحاسبية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد

2021/8/4
التاريخ :
والسياحة
والتجارة
وزارة الصناعة

اعالن رقم CR2021 -114572

CR2021إدارة١٠٩٩٥١
إعالن رقم
التسجيل

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها

بموجبعشر
محدودة خمسة
اإلدارة خالل
ذات إلى
التقدم
قانوني
اعتراض
لديه أي
اكاي من
فعلى كل
مسئولية
كشركة
المسجلة
ذ.م.م،
العقارية
لشركة

التاريخ 2021/08/03 :

والسياحة
التاريخ :والتجارة
وزارة الصناعة
2021/8/4

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ميكال للخدمات المحاسبية ذ.م.م

بطلب
المحافظة
حسن
التجارةعبدهللا
عليو حسين
السيد
التسجيلأدناه:
إلينا المعلن
تقدم
تقدم إليها
بأنه قد
والسياحة
الصناعة
بوزارة
إدارة
تعلن

اعتراضه.
أعماليعزز
إنتهاءبه ما
إشهار مرفقا
طالبابكتاب
اإلعالن
من تاريخ
الشركة تصفية اختيارية
تصفية
، 133406
يومارقم
القيد

ذ.م.م الى ميكال الستشارات األعمال ذ.م.م

تسجيل اسم تجاري

إعالن لسنة 2021

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها

عشر
خمسة
اإلدارة خالل
إلى
التقدم
قانوني
اعتراض
العقاريةأي
اكايمن لديه
لشركة كل
فعلى
بموجب
محدودة
مسئولية
ذات
كشركة
المسجلة
ذ.م.م،

تقدم خالد يوسف محمد جمشير طالب تحويل المحل التجاري التالي الى سهيال

إدارة التسجيل

ناصر
منصور حسين
هيثم
محمدإلى :
عبدالرحمنالتالي
المحل التجاري
المصفي القانوني
باعتباره
العسومي
احمد
تحويل نبيل
السيد /

السادة اصحاب شركة ميكال للخدمات المحاسبية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد

والمبايل والتجارة العامة
للكمبيوتر
قايز
بالمرسوماي تي
الصادرالتجاري:
االسم
لسنة 2001
رقم 21
بقانون

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

)CR2021
(-75256
رقم
إعالن
أعمال تصفية
انتهاء
إشهار
بشأن

إدارة التسجيل

بطلب
المحافظة
عبدهللا
حسين
السيد علي
أدناه:
إدارة المعلن
تقدم إلينا
تقدم إليها
حسن بأنه قد
والسياحة
التجارة
الصناعة و
بوزارة
التسجيل
تعلن

العسوميحسين
هيثم منصور
التالي
المحل التجاري
ناصرالمصفي القانوني
باعتباره
إلى :احمد
محمد
عبدالرحمن
تحويل /نبيل
السيد

وجب القيد

والتجارة والسياحة
الصناعةالتسجيل
وزارة إدارة

التاريخ 2021/8/4 :

)CR2021
(-75256
إعالن
تصفية
أعمال
رقم انتهاء
إشهار
بشأن

ذ.م.م

2021/04/05
التاريخ :
والسياحة
والتجارة
وزارة الصناعة

القيد 145515

التاريخ 2021/8/4 :

االسم الت

رقم القيد 3 – 58216 :

رقم القيد 3 – 58216 :

Vacancies Available
القيد 146996-1:

القيد 146996-1:

التاريخ 2021/08/03 :

التاريخ 2021/08/03 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إدارة التسجيل

إعالن رقم  0000لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز هيد اند هارت للتدريب ذ.م.م

إعالن رقم  0000لسنة 2021

)NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L

ALRAHAL GARAGE

WHITE FALCON PRIVATE SECURITY SERVICES Co. W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

LABOURER

LABOURER

CHEZ LES PALMIER ABAYAT AND JALABYAT

BUSAITEEN FESTIVAL FOR ORGANIZING PARTIES

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة مركز هيد اند هارت للتدريب ذ.م.م

إلعالناتكـــم
إلعالناتكـــم For Advertising
كـــم For Advertising
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسين
أحمد يوسف محمد يوسف المطوع ( مكتب المحامية مها جابر ) مكاتب محاماه بموجب

التخويل من أصحاب شركة مركز هيد اند هارت للتدريب ذ.م.م  ،المسجلة بموجب القيد
آيتد للتدريب والتطوير ذ.م.م

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

أوقات الدوام:
السبت 9 :صباح ًا حتى  3مسا ًء
د  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء

3834446

ع قسم اإلعالنات:
17111501 - 171115

39405504 or WORLDSERVICES1988@GMAIL.COM

17643044 or Dr.Nowrooz@gmail.com

آيتد للتدريب والتطوير ذ.م.م

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ

ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ

ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺪﻯ
ً
www.grnata.com

BuiltupArea

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION

REHAB CAFE

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

WAITER

OFFICE ASSISTANT

يوما من تاريخ نشر

THE TIPS INTERIOR DECORATION
W.L.L
اإلعالن.
هذا

135,5

B

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

CLEANER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39096009 or thefarmer.bh@gmail.com

36640600 or EZSHINEBH@GMAIL.COM

ACICO CONTRACTING CO W.L.L.

CAPITAL school wll

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

أوقات الدوام:
السبت 9 :صباح ًا حتى  3مسا ًء
األحد  -الخميس 8 :صباح ًا حتى  4مسا ًء

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

33367000 or A_1999_A@HOTMAIL.COM

33244441 or YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM

36240595 or THETIPS.BH@GMAIL.COM

Clean and green services

MESHAL HOTEL

RUSH PLUS CAFE

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

)WAITER (GENERAL

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

77111125 or cleangreenbh@gmail.com

17745060 or ibrahim68.gov@gmail.com

36444493 or ADMIN@MOHDNASS.COM

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL

BATCO TRADING CO. W.L.L.

ALAHRAM COFFEE SHOP

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER

)SPECIALIST (ADMINISTRATIVE AFFAIRS

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17712303 or CORP@DADABAI.COM

17507979 or YUNES.MOHAMED@AZADEA.COM

34141146 or jyfyjy@gmail.com

YOR MOTOR SERVICES

SPEED WORLD CONSTRUCTION

HAMAD TOWN PHARMACY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

38344464

MECHANIC

WORKER

SALES REPRESENTATIVE

WORKER

ADMINISTRATIVE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

34402195 or JASIMUDDIN744@GMAIL.COM

17382777 or MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM

SKILYA W.L.L

Dar alamani cleaning services

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

)MANAGER (MARKETING

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17000160 or info@skilya.com

34460033 or ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM

Pets Cabana WLL

)Latif shoe (corporate sales

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
38497897 or CONTACT@PETSCABANA.COM

17223527 or zahra.h@alaujan.com.bh

Security Solutions Co. W.L.L.

QUINQUE PLUS TWO CO. W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SECURITY GUARD

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17556446 or YOR_MOTOR@OUTLOOK.COM

17233123 or speedworld-swc@hotmail.com

39118999 or adnan.alalawi@htp.com.bh

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ

Plot Size SQM

M2

ﻏﺮﻧﺎﻃﺔﺍﻟﺒﻨﺎء ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ

ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﺪﻯ
ً
www.grnata.com

244.1

BuiltupArea

M2

208.0
M2

244.1

ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ1,2,3 :

اﻟﻄﻮاﺑﻖ



اﻟﻐﺮف



ﺻﺎﻟﺔ



ﺻﺎﻟﺔ

ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎم



ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎم



ﻣﻄﺒﺦ



ﻣﻄﺒﺦ



ﺣــﻤﺎﻣـ



ﺣــﻤﺎﻣـ



ﻫﺎﻳﺴﻮ ﻫﻴﻠﺰ
ﺣﺪﻳﻘﺔ



Hiso
ﻣﻮﻗﻒHills


للتواصل مع قسم اإلعال
- 17111504 - 17111444

66393120 or SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME

208.0

ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎدﻣﺔ

44464

WORKER

SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

39662683 or DR.SHAHDA@GMAIL.COM

M2



السبت:
األحد  -الخميس

suitably qualified applicants can contact

ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ1,2,3 :

ﺃ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ

The Farmer General trading

EZ SHINE Car Cleaning

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

للتواصل مع قسم اإلعالنات:
17111501 - 17111504 - 17111444

Plot Size SQM

36403690 or abeeralbaitem@GMAIL.COM
بموجب القيد

33436066 or NATIONALELEVATORS.BH@GMAIL.COM

رقم  ، 146996-1طالبين تغيير االسم التجاري من مركز هيد اند هارت للتدريب ذ.م.م إلى

17727925 or yousif@aanass.net

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر

suitably qualified applicants can
محاماهcontact
بموجب

qualified
can contact
suitably qualified applicants can contact
suitablyذ.م.م  ،المسجلة
للتدريب
applicantsهارت
مركز هيد اند
التخويل من أصحاب شركة

suitably qualified applicants can contact

رقم  ، 146996-1طالبين تغيير االسم التجاري من مركز هيد اند هارت للتدريب ذ.م.م إلى

SALES REPRESENTATIVE
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد حسين
SECURITY GUARD

أحمد يوسف محمد يوسف المطوع ( مكتب المحامية مها جابر ) مكاتب

SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

ﻋﺎﻟــﻲ
A'ali

3
23
A

ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ
Property Manager's license

Broker's license

135,500

Approved Valuer license

BHD
www.grnata.com

اﻟﻄﻮاﺑﻖ



اﻟﻐﺮف




ﻫﺎﻳﺴﻮ ﻫﻴﻠﺰ
ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎدﻣﺔ
ﺣﺪﻳﻘﺔ

ﻋﺎﻟــﻲ
A'ali





Hiso
ﻣﻮﻗﻒHills


3
23
A

Property Manager's licenseﺗﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ

Broker's license

135,500

Approved Valuer license

BHDw w w . g r n a t a . c o m

ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ

ﻣﻴﺜﻢ ﺳﻠﻤﺎنﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰة

ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻜﺎل
أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن

ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ

66622127 36744700
36779771 36155800
37344373 6662

37344373
36155800

36779771
36744700

66622127

ﻦ ﻣﺤﻔﻮظ

ﻣﻴﺜﻢ ﺳﻠﻤﺎنﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰة

أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن
ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻜﺎل

قائد الجيش البريطاني :حان وقت الشدة مع إيران

مجلس التعاون يدعو

لتفادي كارثة جراء “صافر”

دبي  -العربية.نت

واشــنطن ولندن تتفقان على وقف سلوك طهران المزعزع لالستقرار

دع ــا األم ــي ــن ال ــع ــام لــمــجــلــس الــتــعــاون ل ــدول

الخليج العربية نايف الحجرف ،أمس األربعاء،
المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي
للسماح للفريق األممي بمعاينة وفحص خزان

عواصم ـ وكاالت

النفط (صــافــر) بــأســرع وق ــت ،وذل ــك لتفادي

قــــال ق ــائ ــد الــجــيــش الــبــريــطــانــي،

كــارثــة بيئية واقــتــصــاديــة وشــيــكــة .وقــالــت

الجنرال نيك كارتر ،أمس األربعاء،

األمانة العامة لمجلس التعاون في بيان ،إن

إن ال ــوق ــت ق ــد حـــان لــلــتــشــدد في

ذل ــك ج ــاء خ ــال لــقــاء الــحــجــرف مــع سفيرة

هولندا لدى السعودية جانييت ألبيردا ،حيث

الــتــعــامــل مــع إيــــران ،غ ــداة سلسلة

بما شهده خليج عمان من حوادث.

الــعــالــمــيــة تــقــول لــنــدن إن طــهــران

تم استعراض التطورات اإلقليمية المتعلقة

حــوادث استهدفت حركة الناقالت

متورطة فيها.

الخميس  5أغسطس  26 - 2021ذو الحجة  - 1442العدد 4678
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وص ــرح كــارتــر فــي مقابلة إذاعــيــة
“م ــا نــحــتــاج إل ــى الــقــيــام ب ــه ،بشكل

international@albiladpress.com

أساسي ،هو تحميل إيران مسؤولية
سلوكها المتهور للغاية”.

وأضـــاف قــائــد الجيش البريطاني

“لقد ارتكبوا خطأ كبيرا في الهجوم
الــذي قاموا به ضد سفينة “ميرسر

ستريت” األسبوع الماضي .لقد أدى
إلى تدويل حالة اللعب في الخليج

تايمز :مسلحون إيرانيون هربوا من “أسفلت” بعد قدوم سفينة أميركية

إلى حد كبير “.

وتابع “في النهاية علينا إعادة الردع

ألن مثل هذا السلوك هو الذي يؤدي
إلى التصعيد”.

وشـ ــدد عــلــى أن الــســلــوك اإليــرانــي

السعودية :إصرار “حزب اهلل” على فرض سيطرته سبب مشكالت لبنان

ف ــي حـ ــال عـ ــدم ردع ـ ــه “يــمــكــن أن

يـ ــؤدي ذل ــك بــســهــولــة ش ــدي ــدة إلــى

سوء التقدير وسيكون ذلك كارثيا

دبي  -العربية.نت

للغاية على جميع شعوب الخليج

قال وزير الخارجية السعودي ،األمير فيصل بن فرحان بن عبدهللا ،إن إصرار

والمجتمع الدولي”.

وأعــرب وزير خارجية السعودية عن قلقه من عدم التوصل إلى أي نتائج

الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب أمــس

وأكد األمير فيصل بن فرحان أن أي مساعدات تقدم إلى لبنان تعتمد على

الــمــتــحــدة “مــتــحــدتــان” ف ــي إدانـ ــة

أوقات األزمــات والتحديات .وقال إن المملكة كانت من أوائل الدول التي

“ميرسر ستريت” فــي بحر العرب

وأضــاف أن المملكة ستحافظ على مساهمتها المستمرة في إعــادة إعمار

وأضـ ـ ــاف راب ف ــي ت ــغ ــري ــدة على
ً
هاتفيا مع وزير
“تويتر” أنــه بحث

حزب هللا على فرض سيطرته على لبنان سبب المشكالت.

م ــن جــهــتــه ،ق ــال وزيـ ــر الــخــارجــيــة

ملموسة بتفجير مرفأ بيروت.

األرب ــع ــاء إن بــريــطــانــيــا وال ــوالي ــات

اإلصالحات أوال .وجدد بن فرحان تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في

ال ــه ــج ــوم اإليــــرانــــي عــلــى الــنــاقــلــة

قدمت المساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

حديثا.

لبنان ،مشيرا إلى أن لبنان يواجه صعوبات في تشكيل حكومة “فاعلة”.

وشدد على أن “إصرار حزب هللا على فرض هيمنته على الدولة اللبنانية هو

الخارجية األميركي انتوني بلينكن

السبب الرئيسي لمشكالت لبنان” .وتابع “يقلقنا أن التحقيقات في انفجار

ضــــــرورة وقــــف إيــــــران “لــســلــوكــهــا

مرفأ بيروت لم تسفر بعد عن أي نتائج ملموسة” .وأكد أن أي مساعدة تقدم

المزعزع لالستقرار” .وتابع “نواصل
العمل مــعـ ًـا لحماية السلم واألمــن

إلى الحكومة اللبنانية الحالية أو المستقبلية “تعتمد على قيامها بإصالحات
جادة وملموسة ،مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب أي

الدوليين”.

آلية تمكن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان”.

وكان راب قد اعتبر في وقت سابق

تظاهرة حاشدة في بيروت ..وصدامات بين األمن والمحتجين

بايدن يتعهد بـ 100مليون دوالر للبنان ..وماكرون :ال شيك على بياض

بين المتظاهرين .وتــم احــتــرام دقيقة

المحتجون مــدخــل البرلمان بالحجارة
وح ــاول ــوا عــبــور الــبــوابــة الــرئــيــســة .من

ال ــم ــس ــؤول ع ــن وح ـ ــدة الــطــائــرات

ال ــم ــس ــي ــرة فـ ــي الـ ــحـ ــرس الـــثـــوري
اإليراني.

وأض ــاف ،خــال إيجاز مع السفراء
األج ـ ــان ـ ــب بـ ــشـ ــأن الـــهـــجـــوم عــلــى

السفينة ميرسر ستريت ،أن على

على إي ــران على خلفية استهداف

ناقلة النفط اإلسرائيلية “ميرسر

ستريت” في بحر العرب ،قبل أيام.

ويعتقد الخبراء أن الرد على هجوم
الناقلة لــن يخرج عــن  4احتماالت

من التحرك إلى أي مكان.

وأض ـ ــاف الــمــصــدر أن “ف ــرق ــة” من
المسلحين اإليــرانــيــيــن هــربــت من

السفينة بعد أن جاءت سفن حربية

أميركية وأخرى عمانية إلنقاذها.

يأتي هذا بينما أعلنت سلطنة عُ مان،

ه ــي ض ــرب ــات عــســكــريــة ،أو فــرض

تسير دوريـ ــات بحرية
أم ــس ،أنــهــا
ّ

جـــديـــدة ،أو إلـ ـ ــزام ط ــه ــران بــدفــع

الناقلة في خليج عُ مان ،مؤكدة أنها

الــعــالــم أن يــتــحــرك اآلن لــحــمــايــة

ع ــق ــوب ــات اق ــت ــص ــادي ــة وعــســكــريــة

وطــلــعــات جــويــة لــمــتــابــعــة حــادثــة

بعد  10أسابيع من الحصول على

تعويضات.

سيرت سفنا للمساهمة في تأمين

المالحة الــدولــيــة ،وأن إي ــران على
مواد نووية تمكنها من تطوير قنبلة

ونـ ــقـ ــلـ ــت ص ــح ــي ــف ــة “ذا ت ــاي ــم ــز”

المياه الدولية في المنطقة.

قصف إسرائيلي واسع على جنوب لبنان ردًا على إطالق صواريخ
عواصم ـ وكاالت

سقط صاروخان أطلِقا من األراضي

حي للتحذير من صواريخ في شمال

المسؤولين عنه ،غياب األعــام الحزبية

واألمــن أمام مبنى البرلمان ،حيث رشق

الــدولــي أن من يقف وراء الهجوم

وب ـ ـ ــدأ الـ ــخـ ــبـ ــراء ي ــت ــح ــدث ــون عــن

محركات السفينة حتى ال تتمكن

كريات شمونة وكفار جلعادي وتل

عــن أســبــاب ه ــذا االنــفــجــار وبمحاسبة

األمن ومتظاهرين في وسط بيروت.

في بحر عُ مان هو سعيد أرجاني،

سيناريوهات للرد العسكري الدولي

اإلســرائــيــلــي بيني غــانــتــس ،أمــس،

إليــــران لــكــي تــتــوقــف عــن سلوكها

ص ــف ــارات اإلن ـ ــذار دوت فــي بــلــدات

المظاهرة ،التي تطالب بمعرفة الحقيقة

كذلك وقعت مواجهات بين المتظاهرين

إنه أبلغ السفراء في مجلس األمن

العدواني”.

ونقلها إلى إيران ،لكن الطاقم أوقف

خطف الناقلة “أسفلت برنسيس”

وقـــــــال ال ــج ــي ــش اإلسـ ــرائـ ــيـ ــلـ ــي إن

قتيل و 6500جريح .والالفت في هذه

بيروت .كما حصلت اشتباكات بين قوات

يــأتــي هــذا بينما قــال وزي ــر الــدفــاع

لكي يضع المجتمع الدولي حدودا

قوله إن مسلحين إيرانيين حاولوا

ستريت”.

جميع القنوات السياسية واألمنية

تقرير مفصل لــحــادث االختطاف،

جنوب لبنان”.

النفجار المرفأ الذي خلف أكثر من 200

المتظاهرين والجيش في محيط مرفأ

هجوم إيران على السفينة “ميرسر

تحركت خالل األسبوع الماضي عبر

ونقلت الصحيفة عــن مــصــدر ،في

مجلس األمــن الدولي رسالة بشأن

هــو سعيد أرجــانــي ،وأن إسرائيل

وصول سفينتين أميركية وعمانية.

بــشــن “قــصــف مــدفــعــي واســــع على

تــظــاهــرة ح ــاش ــدة ف ــي ال ــذك ــرى األولـــى

الذي وقع فيه التفجير الكارثي.

وأكد أن بريطانيا أرسلت إلى رئيس

يقف وراء الهجوم في خليج عمان

بعد هــروب مسلحين إيرانيين إثر

الدولي.

الــــدول فــي مــجــلــس األمـ ــن أن من

قــبــالــة شــواطــئ اإلمــــــارات ،انتهت

إســرائــيــل .ورد الجيش اإلسرائيلي

شــهــدت ب ــي ــروت مــســاء أم ــس األرب ــع ــاء

وقـــد حــصــلــت مــنــاوشــات وت ــداف ــع بين

لالستقرار وعدم احترامها القانون

حسابه في “تويتر”“ :كشفت لسفراء

خطف الناقلة “أسفلت برنسيس”

عــلــى تــصــرفــات إي ـ ــران الــمــزعــزعــة

وقــــال غــانــتــس ف ــي تــغــريــدة على

حكومية بريطانية قولها ،إن محاولة

اللبنانية أمــس األربــعــاء ،فــي شمال

عواصم ـ وكاالت

صــمــت خ ــال الــتــظــاهــرة ،فــي التوقيت

أنــه يجب على مجلس األمــن الــرد

نووية.

الــبــريــطــانــيــة ،أم ـ ــس ،ع ــن مــصــادر

تظاهرة حاشدة في الذكرى األولى النفجار مرفأ بيروت

مسيلة للدموع
جهته ،أطلق األمن قنابل
ّ
واس ــت ــخ ــدم خ ــراط ــي ــم ال ــم ــي ــاه لــتــفــريــق

التي تشهد تظاهرات إلى المستشفيات،

إسرائيل قرب حدود لبنان اليوم.

وبــحــســب الــجــيــش اإلســرائــيــلــي ،تم
إطــــاق  3صـــواريـــخ م ــن األراضــــي

جنود إسرائيليون على الحدود مع لبنان

آخر من قبل نظام الدفاع اإلسرائيلي

بــإطــاق الــقــذائــف الــصــاروخــيــة من

وفـ ـ ــي بـــــــادئ األمــــــــر ،ر ّد الــجــيــش

الـــوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت

المعروف باسم القبة الحديدية.

بينما جرى إسعاف  45مصابا في المكان.

اللبنانية على األراضــي اإلسرائيلية.

وبينما أفـــادت أنــبــاء عــن إط ــاق األمــن

الحكومية اللبنانية أبوابها أمس األربعاء،

صاروخ واحد في األراضي اللبنانية

محتجين في محيط البرلمان ،نفى األمن

االنفجار المروع في مرفأ بيروت.

وسقط أحد هذه الصواريخ في بلدة

على جنوب لبنان ر ًدا على إطــاق

فيها ،بينما لم ترد تقارير عن أضرار
ُ
واعترض
مادية أو إصابات بشرية.

وتشير تقديرات أمنية في إسرائيل

المحتجين قبالة البرلمان.

الــلــبــنــانــي الـ ــرصـ ــاص ال ــم ــط ــاط ــي عــلــى

ذلــك .من جهتها ،أعلن الصليب األحمر
اللبناني نقل  9جــرحــى حتى اآلن من

وســط العاصمة ومــن منطقة الجميزة

قد أغلقت البنوك والشركات والمكاتب

ومـــن بــيــن هـــذه ال ــص ــواري ــخ ،سقط

حيث يحيي لبنان ذكرى مرور عام على

بينما سقط صاروخان في إسرائيل.

وت ــأت ــي ال ــذك ــرى الــقــاتــمــة وس ــط انــهــيــار
اقــتــصــادي ومــالــي غير مسبوق ،ومــأزق

سياسي أبقى البالد من دون حكومة.

كريات شمونة ،وأدى الشتعال نيران

االســرائــيــلــي “مــدفــعـ ًـيــا” عــلــى موقع
إطـــــاق ال ـ ــص ـ ــاروخ .والحـ ـ ًـقـ ــا أعــلــن

الــجــيــش شــن قــصــف مــدفــعــي واســع

الصواريخ.

إلــى أن “فــصــائــل فلسطينية قامت

جنوبي لــبــنــان” .وتــم إط ــاع رئيس

ووزير الدفاع بيني غانتس باألحداث
الــتــي ج ــرت فــي شــمــال إســرائــيــل و

”اتــفــق االثــنــان على مــواصــلــة إدارة

الحدث” بحسب بيان لمكتب بينيت.

وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية
صــغــيــرة ف ــي لــبــنــان ص ــواري ــخ على

إسرائيل على فترات متقطعة.

تبون :نوفمبر موعدا لالنتخابات الجزائرية

“رايتس ووتش” تتهم إيران بقمع الناشطين

السيسي يدعو إلنهاء الفراغ الحكومي في لبنان

طهران ـ وكاالت

آر تي

القاهرة  -وكاالت

أصـ ـ ــدر ال ــرئ ــي ــس الـ ــجـ ــزائـ ــري عــبــد

تضررا.

وتــعــلــيــمــات ع ــدة خ ــال االجــتــمــاع

الوضع في البالد وتحسنه أمام كل

المجيد تبون أمس األربعاء قرارات
الـــــدوري للمجلس األعــلــى لــأمــن،

شملت إعالن نوفمبر المقبل موعدا
لالنتخابات المحلية في البالد.

وأم ــن ــي ــا ،أشـ ـ ــاد ت ــب ــون بــاســتــقــرار

المحاوالت المتواصلة الستهداف

اإلنـ ــسـ ــان ي ــواج ــه ــون حــمــات

وح ـ ـ ــدة ال ـ ــوط ـ ــن ،ع ــب ــر اس ــت ــغ ــال

الظروف االجتماعية مثل البطالة

وخـــــــال االجـ ــتـ ــنـ ــاع قـ ـ ــرر رئــيــس

المحلية في شهر نوفمبر المقبل في

في الجنوب ،ومتابعة المتورطين

حال تحسنت الوضعية الوبائية في
البالد.

فـ ــي ن ــش ــر األخــــبــــار الـــكـــاذبـــة عــبــر

م ــن ــص ــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي

ســيــصــل خـ ــال ال ــس ــاع ــات القليلة

بـــــــضـــــــرورة مـ ــواصـ ــلـ ــة

عملية التلقيح خاصة
لـ ـ ــلـ ـ ــواليـ ـ ــات األكــــثــــر

ج ــي ــوش إل ــك ــت ــرون ــي ــة تــمــولــهــا

الجيوش غالبا مــا تسعى إلى

قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة

وأسـ ــدى الــرئــيــس تعليمات

إيـــــران ،بــمــا فــي ذل ــك مــن قبل

وطالب بمعالجة مشاكل التشغيل

ك ــم ــا أمـ ـ ــر ب ــت ــس ــري ــع اإلجـــــــــراءات

المقبلة  3آالف جهاز.

مــضــايــقــة عــلــى اإلنــتــرنــت في

الدولة.

بغرض التهويل .كما كلف أعضاء

الستيراد مكثفات األكسجين حيث

الصحافيين ونــشــطــاء حقوق

والمدافعين عن حقوق اإلنسان

ووتـــــش” ،أمـــس االربـ ــعـ ــاء ،إن

في بعض الواليات الجنوبية.

الــجــمــهــوريــة إجـ ـ ــراء االنــتــخــابــات

قالت منظمة “هيومن رايتس

“الــهــجــمــات بــحــق الصحافيين

المجلس األعلى لألمن باستحداث
الجرائم السيبرانية ومكافحتها.

ودعـــــــــا أي ـ ــض ـ ــا إلـــــــى ت ــج ــري ــم
ال ــم ــت ــس ــب ــب ــي ــن ف ـ ــي حـــرائـــق
الغابات وتشديد العقوبات
ضدهم.

ومـــــحـــــلـــــلـــــي الـــــســـــيـــــاســـــات
تجاوزت حدودها ووصلت إلى

انزالق البالد إلى “نفق مظلم”.

حــد االنــتــهــاكــات الــشــخــصــيــة”،
مــــشــــددة ع ــل ــى أن “ال ش ــيء

يــبــرر مهاجمة اإليــرانــيــيــن عبر
اإلنــتــرنــت بــاالفــتــراء والتهديد

وب ــي ــن ــت الــمــنــظــمــة أن “هــــذه

إضفاء الطابع الشخصي على

ستستمر في توثيق االنتهاكات

إيران بـ ”زيادة القمع وخلق بيئة
ســامــة للكثير مــن الناشطين،

وذلـــــــــك مـــــن أجـــــــل ت ــره ــي ــب
وإســــكــــات الــمــعــلــومــات
والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــات

المعارضة”.

وأشــــــــارت إلـــــى أن

الحكومي فــي لبنان ،مــحــذرا من

ق ــال السيسي إن ــه مــن الــضــروري

السيسي إلى سرعة إنهاء الفراغ

بالعنف الجسدي”.

الهجمات بحق األفــراد” ،متهمة

دعــا الرئيس المصري عبدالفتاح

الحياة في البالد.

وتــحــدث الــســيــســي عــبــر الفيديو

الثالث لدعم الشعب اللبناني ،الذي

الشعب اللبناني تبعاته”.

خالل مشاركته في المؤتمر الدولي
نظمته فــرنــســا واألمـ ــم المتحدة،

بمشاركة لفيف من رؤســاء الدول

وأك ــدت “هيومن رايــتــس” أنها
الــجــســيــمــة لــحــقــوق اإلن ــس ــان

مـ ــع ال ـ ــذك ـ ــرى ال ــس ــن ــوي ــة األولـــــى

بــاإلضــافــة إلــى تسليط الضوء
عــلــى المجتمع الــمــدنــي الــذي
يعمل بشجاعة على األرض،
ويسعى لتحقيق العدالة
لجرائم السلطات ،على
حد تعبيرها.

“سرعة إنهاء هذا الفراغ الحكومي
درءا لمخاطر انـ ــزالق لــبــنــان إلــى

والحكومات.

التي يرتكبها النظام اإليراني،

ووفـ ــق بــيــان الــرئــاســة الــمــصــريــة،

نفق مظلم ال رابح فيه ،سيتحمل
وطــالــب الرئيس المصري “جميع
األطــــــــراف بـ ــاالرتـ ــقـ ــاء إلـــــى ق ــدر

الــمــســؤولــيــة ،وإعـــــاء المصلحة

ويــهــدف الــمــؤتــمــر ،الـــذي يتزامن

العليا للبالد لإلسراع في تشكيل

النفجار مرفأ بيروت ،إلى متابعة

الخبرة واالختصاص” .وقبل أيام،

واس ــت ــك ــم ــال الـــجـــهـــود ال ــدول ــي ــة
الــمــشــتــركــة ،م ــن أجـــل مــســاعــدة

الشعب اللبناني على تجاوز
جميع التحديات التي

تواجهه ،وباتت تخيم
عـ ــلـ ــى كـ ـ ــل م ــن ــاح ــي

حكومة وطنية مستقلة من ذوي
أعلن نجيب ميقاتي قبوله تشكيل
حكومة جديدة في لبنان ،لتحل
مــحــل حــكــومــة حــســان دي ــاب
المقالة منذ كــارثــة المرفأ،
لكنها ما تزال تتولى مهام
تصريف األعمال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين واإلمارات ...طموح واحد وآمال واحدة
ال يمكـــن بحال من األحوال وصف العالقة التاريخية المتينة والمتميزة

التنمويـــة فـــي المنطقة والعالم ،بمـــا يؤكد دورها الريـــادي العالمي المهم

عالقـــة فريدة من نوعهـــا ،فالبلدان يجمعهما طموح واحد وآمال واحدة

إن المتتبـــع لتاريـــخ المنطقة ســـيرى أن دولة اإلمـــارات العربية المتحدة

بيـــن مملكة البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة ،ألنها

ومواقف عربية ودولية واحدة أيضا ،ويجمعهما مصير مشـــترك ،وتأتي
الزيارة األخوية التي قام بها ســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى
مملكة البحرين يوم الثالثاء الماضي ولقاءه أخيه ســـيدي جاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه ،تأكيدا
علـــى عمـــق الروابـــط التاريخيـــة العريقـــة والحـــب والتعاضـــد والترابط

بيـــن البلديـــن الشـــقيقين وأصالته منذ عصـــور طويلـــة ،واالنطالق نحو

المستقبل يدا واحدة سيرا على نهج اآلباء المؤسسين.

في نشر السالم والخير والرخاء”.

الشـــقيقة بمواقفهـــا ومبادئهـــا الخيـــرة لهـــا دور بـــارز ومؤثـــر فـــي البيت
الخليجي الكبير وتحقيق مزيد من التقدم والرخاء لكل شعوبه ،وترسيخ
األمـــن واالســـتقرار في المنطقة ،ولها ثقلها السياســـي واالقتصادي على

مجتمعاتنـــا الخليجية علـــى مواجهة التحديات ،وتســـير بفضل قيادتها
الحكيمـــة على خطط وسياســـات واضحة جعلت منهـــا نموذجا يحتذى
بـــه فـــي أية بقعة من العالم ،والشـــعب العربي في مختلـــف أقطاره يعلم

ســـيدي جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعـــاه “أكـــد علـــى الـــدور المحـــوري

واالســـتقرار فـــي المنطقـــة والعالم ،والتزامهـــا المتواصل تجاه األشـــقاء

» »اإلمارات الحبيبة ..دار زايد ،تخطت كثيرا ما يطلق عليه الجميع ركب
الحضارة والمساهمة في التطور اإلنساني ،وبلغت مراتب تدعو لفخر كل
عربي.

ودول الجـــوار لـــدرء األخطـــار ومواجهـــة التهديـــدات اإلرهابيـــة التـــي
تســـتهدف أمن واســـتقرار الدول وشـــعوبها ،ودعمها المتواصل للخطط

للتواصل17111483 :

المستوى العالمي ،وتعمل بجهود عظيمة على تعزيز التكامل الذي يقوي

مـــا الـــذي تفعله اإلمـــارات العظيمة والرائدة من أجل حياته ومســـتقبله،

الكبيـــر الـــذي تقوم به دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة في تثبيت األمن

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
الخميس  5أغسطس  26 - 2021ذو الحجة  - 1442العدد 4678

opinions@albiladpress.com

وكذلك مستقبل وحياة شعوب العالم.
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سفير الخير
قبـــل أيام قليلـــة ،توجت المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية

الشاب الخلوق عبدالرحمن جليل الشيخ كسفير للخير ،باحتفائية
بســـيطة وجميلة في مبنى المؤسسة ،حضرها عدد من منتسبيها
ومن المســـؤولين بالدولة ومحبي مســـاعي هـــذا الصرح العظيم،

وقد تشـــرفت بأن أكون ضمن هؤالء الحاضرين ،بدعوة لم أتردد
بتلبيتها.

وبعد كلمة جميلة ألمين عام المؤسســـة الدكتور مصطفى السيد
ً
دائمـــا بأســـلوبه الشـــيق وطرحـــه العميـــق
الـــذي يجـــذب الجميـــع

والهادف من وحي الواقع ،ألقى الشـــاب عبدالرحمن الشيخ كلمة

مؤثـــرة تحـــدث فيهـــا عـــن أهم محطـــات حياتـــه التـــي بدأها في
ً
دائما كبيته الثاني.
المؤسسة كيتيم ،وكيف ينظر لها
ً
أيضـــا عـــن أهميـــة مشـــاريعها لخدمـــة النـــاس،
وتحـــدث الشـــيخ

ومساعدتهم ،ونجدتهم مما هم فيه ،وأن هناك فرق عمل شبابية

تعمل في الليل والنهار لوضع استراتيجيات عمل جديدة ،تساعد
على الوصول لألسر المتعففة والمحتاجة ،بحيث تكون حاضرة،
ً
ً
دائما ،وسمو
تماما كما يوصي عاهل البالد المفدى
وقريبة منهم،
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وتســـرد قصة الشـــاب عبدالجليل الشيخ ذي التســـعة عشر عاماً،
حكايـــة التفـــوق واإلنجـــاز والخيـــر التـــي عرفتهـــا البحريـــن مـــن

مراحـــل التأســـيس األولى للدولة وحتـــى اآلن ،وأنه مهما صعبت

الظروف وتكالبت على الناس وعلى الدولة نفسها ،يظل التكافل

االجتماعـــي موجـــودا ،وتظـــل األبـــواب مفتوحـــة ،وتظـــل الروح
النقيـــة والطيبـــة والكريمـــة ،عنوانا تعـــرف به البحريـــن ،لدى كل
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بدور عدنان

األوطان وبقاع المعمورة.

» »إن العطاء في وقت العسر والضنك والحاجة ،يختلف تمام ًا عنه
في وقت الرفاهية واإلمكانيات وتوفر المادة ،ففي الحالة األولى
داللة أكيدة بأن الخير لن ينقطع ولن يجف ولن يقف ،حتى في
أحلك الظروف وأصعبها وأسوأها ،ودمتم بخير.

حقيقة االنسحاب األميركي من العراق
حملـــت زيـــارة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي للواليات

مازالت واشنطن تتفاوض معه حول برنامجها النووي ،ومما ال شك فيه
ً
أيضا أن طهران تســـتخدم العراق كورقة ضغط على الواليات المتحدة

الرئيس األميركي جو بايدن ،إال أن مســـألة انسحاب القوات األميركية

المليشيات والجماعات الوالئية كبيادق في حربها ضد واشنطن.

المتحـــدة األميركيـــة ضمـــن إطـــار الحـــوار االســـتراتيجي بيـــن بغـــداد

وواشنطن في أجندتها العديد من المواضيع التي ناقشها الكاظمي مع
مـــن بغـــداد كان الموضـــوع األبـــرز الذي اســـتحوذ على اهتمام وســـائل

اإلعالم.

فعلـــى الرغـــم من تأكيـــد وتعهـــد الرئيـــس األميركي بانســـحاب القوات

القتاليـــة مـــن العراق بحلول نهاية العام الحالي ،إال أن الشـــكوك مازالت

تساور العراقيين ،حول جدية االنسحاب األميركي من بغداد ،مستندين
إلـــى اتســـاع مفهوم القـــوات غير القتاليـــة التي تنوي واشـــنطن اإلبقاء

عليهـــا في العـــراق تحت بند تدريـــب وتأهيل القـــوات العراقية ،والذي
يذهـــب البعض في تفســـيره على أنـــه غطاء تمويهي يشـــرعن الوجود
األميركـــي فـــي العـــراق ،بهـــدف محاولـــة امتصـــاص الغضـــب العراقـــي

والمطالبات المتزايدة باالنسحاب األميركي.
ً
ً
ارتباطـــا وثيقا بالنظام اإليراني الذي
مما ال شـــك فيه أن العراق يرتبط

األميركية ،فلطالما كانت العراق أرضا لمعارك اســـتخدمت فيها طهران

ياسمين خلف
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السؤال الذي من شأنه أن يبرر تلك الشكوك والمخاوف لدى العراقيين؟
ً
كليا ،في مشهد ال يمكن أن يقرأ إال
هل يعقل أن تترك واشنطن الساحة
بهزيمة أميركية لصالح طهران.

في اعتقادي من غير الممكن أن تترك واشنطن الجمل بما حمل للنظام
ً
نظرا لألهمية التي مازال العراق يمثلها لواشـــنطن على جميع
اإليراني

قطع الكهرباء في “عز” الحر!

األصعدة ،كما أن ضبابية المهمات الفعلية للقوات التدريبية التي أعلنت

ليـــس من الرحمة وال مبرر أن يُ قطع التيـــار الكهربائي عن البيوت

واشـــنطن عـــن بقائها فـــي العراق دليل على اســـتحالة تخلي واشـــنطن

الفعلي عن العراق.

في أشـــهر الصيف الالهبة التي نعيشـــها! فتراكـــم الفاتورة وتأخر

دفعها لم يأت بين ليلة وضحاها ،فهي متراكمة منذ أشـــهر طوال

» »لكن السؤال الفعلي الذي يستوجب طرحه اليوم ،ماذا لو كانت هذه
الخطوة جزءا من اتفاق سري مع طهران يقلب المعادلة في العراق كجزء
من إعادة تدوير لالتفاق النووي؟.

وربما سنوات.

قطـــع الكهربـــاء في “عـــز” الحر يعنـــي أنك عرضت ســـاكني العقار
إلى الموت البطيء ،أو تســـببت فـــي مرضهم ،ففي المنزل أطفال

ورضع ،ونســـاء حوامل وكبار ســـن ،وهناك مرضى يعيشـــون على
أجهـــزة إن توقـــف التيـــار الكهربائـــي عنها ســـتضع الحـــد الفاصل
لحياتهـــم! وقطع التيار فجأة يعني تعريـــض أجهزة المنزل للتلف

والعطـــب ،وفســـاد كل األطعمة المبردة والمخزنـــة في الثالجات،
قطعهـــا يعني أنك أوقفت تنفس مـــن يحتمون داخل جدران هذا
المنـــزل ،وخروجهـــم منه يعني شـــتاتهم ،أو بقاءهم تحت أشـــعة

هدى حرم

علم ال ينفع
ٌ

ٌ
ُ
ٌ
َ
تطلـــب العلم،
أنـــت حتـــى
ناقـــص
عقـــل مَ ضلـــة”،
علـــم ال يُ ؤيـــده
“كل
ٍ
َ
ُ
منـــدوب فـــي الديـــن ،وقد حثَّ
ٌ
كمـــال
طلـــب للعلـــم كمـــال ،وكل
وكل
ٍ
ٍ

ِ
علوم النجوم وتحضير الجـــن واألرواح وقراءة الكف والطالع
بعـــض
ً
ممارســـة للدجل ولعباً
َ
ُ
والفنجـــان التي ال فائدة منها للغير ،وال تع ُّ
د إال

العلـــم ولو في الصيـــن” ،وقال (ص)
مـــن المهـــد إلى اللحـــد” ،و”اطلبوا
َ
ٌ
ً
ِ
تأكيدا على أهمية العلم والتعلم
كل مسلم”،
“طلب
ُ
العلم فريضة على ِ
ُ
لتهذيب
وبلوغ الحق والحقيقة .العلم هو الوســـيلة
والتفكـــ ِر والتدبـــر
ِ
ِ

مواقع الدردشـــة الفارغـــة ،لهوَ من العلم
وميولهـــم وأهوائهم ومتابعة
ِ
يضيـــف لصاحبه وال لمن حوله شـــي ًئا ،وهو مضيعةٌ
ُ
الـــذي ال ينفـــع وال

نبينـــا األعظـــم (ص) على طلب العلـــم والمعرفة ،فقـــال“ :اطلبوا العلم

ِ
ِ
والكمـــاالت المعنوية
المقامـــات اإلنســـانية الشـــامخة
وبلـــوغ
النفـــس
ِ
ً
ُ
الرفيعـــة ،وهو ما يفـــرز حالة من ال ِرضا والســـعادةِ األبديـــة الخالصة،

ُ
ُ
ارتكاب
فيتورع عن
المرء باألخالق الحميدة والتقوى؛
حيـــن يتحلى
ِ
المحـــارم واجتـــراح الذنـــوب ،وال يتأتى ذلك إال بالمعرفـــةِ الصحيحة
عقيم ال ينفع.
علم
والعلم النافع ونبذ كل
ٍ
ٍ

ُ
العلـــم الـــذي ال ينفعُ هو ذلك الذي قد يطلبـــه صاحبه ،لكنه ال ينتفع به
وال ينفـــع بـــه غيره ،فهو في صـــدره ال يُ بارحه وال يُ غيِّ رُ فيه شـــي ًئا وال
ُ
دراسة
فإن من العلم الذي ال ينفع
ينفعُ به البال َد والعباد حوله .كذلك
َّ

ً
ً
وخرابا للبيوت اآلمنة ،كما
وتدميرا للعالقـــات
على العقول البســـيطة
َ
ُ
ودراسة يومياتهم
ب المشاهير والفنانين على السوشال ميديا
أن
تعق َ

ِّ
علم ال طائلة منه البتة.
تقصي
للوقت والعمر والجهد في
ٍ

» »زبدةُ القول ،ان طلب علوم الدين والدنيا النافعة وسيلة للنجاح في

ينتفع به صاحبه
ُ
الدنيا واآلخرة ،والعلم الذي ال نفع منه هو ذلك الذي ال

ينفع به غيره ال في الدنيا وال في اآلخرة ،وهو العلم الذي ال يؤدي
ُ
وال

يعمل به
ُ
تقترن به تقوى ،وال
ُ
العلم الذي ال
ُ
أخالق طالبه ،وهو
ِ
لتهذيب

الجهل
ُ
يصبح
َ
تاج إليه ،حتى
ُح ُ
صاحبُه وال يع ِلّمه ،وهو العلم الذي ال ي ْ
فضل فيه.
َ
علم ال يقودُ لمعرفة الله واإليمان به ال
ٍ
كل
أفضل منهُ .
ُ
علم ال ينفع”.
ٍ
بك من
“اللهم إنا نعوذُ َ

الشمس التي ال ترحم.

أال يوجد في هيئة الكهرباء والماء باحثون اجتماعيون ،يتقصون

حالـــة أولئـــك المتخلفين عن دفع فواتيرهـــم؟ فليس من المعقول
ً
مقتدرا! أال توجد
أن يتخلف رب أســـرة عن دفع فاتورتـــه إن كان
اســـتراتيجية تمكـــن الـــوزارة مـــن الحصول على مســـتحقاتها من

مستخدمي خدمة الكهرباء من غير أن تتسبب في تشتيت األسر

أو إراقـــة مـــاء وجههم هنا وهناك؟ تقســـيط المبالـــغ المتأخرة ،بما
يتناسب مع مدخول األسرة أمر ال يحتاج إلى فطنة من نوع آخر،
فهـــو أمر منطقي يحفظ للهيئة حقها ويحفظ للناس أرواحها ،فال
نبالغ إن قلنا إن حرارة الجو تصهر الحديد فماذا تتوقع أن يحدث
منهـــا للبشـــر! أال تملـــك الهيئة الصبر ألشـــهر الشـــتاء مثـــاً ،لتقطع

تيارها الكهربائي عن المتخلفين عن دفعها على أقل تقدير!

إن كان القانـــون يطبـــق علـــى الجميـــع ،فهنـــاك روح القانـــون التي
تبيـــح تشـــريع قانـــون أو إصدار تعميـــم يمنع المفتشـــين من قطع

التيار الكهربائي في فصول الصيف الحارقة والخانقة ،وتقســـيط

الدفـــع بما يتناســـب مع راتب معيل األســـرة ،وااللتزامـــات المالية
التي يحملها على كاهله.

» »ياسمينة :ارحموا البشر من حر الجو ،يرحمكم الله.

tariq_albahhar

اشترت  Netflixسلسلة

أفالم ” ”Knives Outفي

أكبر صفقة بث حصلت على
المنصة حتى اآلن ،وهي

حقوق الجزء الثاني والثالث

من فيلم الجريمة “Whodunit

 .”Knives Outودفعت خدمة

البث المباشر  450مليون دوالر
من أجل الحصول على حقوق

بث الجزأين.
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“ ..”The Tomorrow Warإنتاج ضخم على الشاشة الصغيرة

يُ توقـــع أن يكون فيلم “ذي تومورو وور”
للمخـــرج كريـــس مـــكاي أحد أبـــرز أفالم

الصيـــف ،ســـواء بموازنتـــه البالغـــة 200

مليون دوالر أو بفضل موضوعه المنتمي
إلى نوع الخيال العلمي ،ومشاركة النجم

الهوليوودي كريس برات فيه.

لكن الفيلم لن ينافس على شباك التذاكر،
إذ بيـــع إلى منصة “برايـــم فيديو” التابعة
لشـــركة “أمازون” لقـــاء مبلغ ضخم خالل

كلوي كارداشيان:

حظيت بأروع عيد ميالد مع ابنتي

مرحلـــة الحجر وإقفال دور الســـينما في
ً
تاليـــا بتوفير هذا
وســـيكتفى
كاليفورنيا.
ُ
ً
عالميـــا مـــن خـــال “برايـــم” ،ما
الشـــريط

بيـــن قصتـــه والوضـــع الذي اســـتجد في

العالـــم بعـــد الجائحـــة ،وأدى إلـــى انقالبه
ً
رأســـا علـــى عقـــب بســـبب تهديـــد
فجـــأة

يجعلـــه أحد أكبـــر األفالم علـــى اإلطالق

ترجم طارق البحار

التي تعرض بالكامل خارج الصاالت.

» »شكرت نجمة  Keeping Up with the Kardashiansعشاقها على تمنياتهم الطيبة على
تويتر بمناسبة عيد ميالدها مؤخرا ،وقالت إنها “ممتنة بشكل ال يصدق لكل الحب التي
وصلها في عيد ميالدها“ .وأضافت النجمة الجميلة” :دائما تجعلونني أشعر بشعور
خاص جدا كل يوم ،وخصوصا في عيد ميالدي ..إنها ”تسونامي“ من الحب!“ وتابعت:
”شكرا لك على محبتكم وأنا أحبكم كثيرا“ .وعن طريقة احتفالها بعيد ميالدها ،فقالت
إنها ال تقوم بأي شيء في يومها الكبير ،الذي جاء بعد أقل من أسبوع من مصادر قالت
الناس إنها وصديقها تريستان طومسون قد انفصال ،وقالت ”فضيت يومي في بركة
السباحة مع ابنتي التي تبلغ من العمر  3سنوات طوال الصباح ،ولكننا حظينا بيوم رائع“.
واحتفلت النجمة “كلوي كارداشيان” بعيد ميالدها السابع والثالثين يوم األحد الماضي،
وذلك وسط انفصالها عن حبيبها تريستان تومبسون بعد فضائح الخيانة التي انتشرت
عنه ،وقام تريستان كعادته وكتب في حسابه الخاص على “إنستغرام” وتمنى لكلوي عيد
ميالد سعيد .ونشرت في ”ستوري“ صفحتها على إنستغرام ،صور وتهاني أخواتها لها بمن
فيهم كورتني كارداشيان وكايلي جينر وكيندال جينر ،واألصدقاء وباريس هيلتون.

وتوجـــه المخـــرج كريـــس مـــكاي إلـــى
الجمهور قائالً “أرجوكم ال تشاهدوه على

زمنية هـــي ثالثة عقود لمســـاعدتهم في

ممكنـــة وارفعـــوا الصوت قـــدر اإلمكان”.

يجمع الفيلم بين مشاهد الحركة الحافلة

من رفعكم الصوت ،وشاهدوه مع الكثير
ً
ً
ممتعا”.
وقتا
من الناس ألنكم ستقضون

بينها أيســـلندا ،وأجواء الرعـــب والدراما

معهم إلى المســـتقبل الواقع على مسافة

هواتفكـــم! احضـــروه علـــى أكبـــر شاشـــة

صد جحافل “المسامير البيضاء” الغازية.

وأضـــاف “أدعو الجيـــران كي ال ينزعجوا

بالمؤثرات التي ُصـــوّ رت في مواقع عدة
العائليـــة وحتـــى الموضوعـــات البيئيـــة

يبـــدأ الفيلـــم بوصـــول مســـافرين عبـــر

كالتغيـــر المناخـــيُ .
وصوّ ر القســـم األكبر

فيـــه البشـــرية خطـــر اإلبادة بســـبب غزو

المراحـــل التاليـــة وعمليـــة التوليف جرى

المســـافرون آباءهـــم وأجدادهـــم الســـفر

ولم يفـــوّ ت فريـــق الفيلم أوجه التشـــابه

الزمـــن فجأة من مســـتقبل قريب تواجه

لكـــن إنجاز
من المشـــاهد قبـــل الجائحة،
ّ

مرعب لكائنات فضائية .ويتوسل هؤالء

عن بُعد ،على ما روى المخرج.

يتطلـــب اســـتجابة موحـــدة .ورأت بيتي

غيلبين التي تؤدي في الفيلم دور زوجة
المحـــارب المخضـــرم بـــرات أن الفيلـــم

يحقـــق وظيفتيـــن رئيســـيتين ،أولهمـــا
توفيـــر الترفيـــه الخالص ،والثانيـــة إبراز
عبـــرة او اثنتيـــن عـــن واجـــب البشـــر في

شـــأن مستقبل كوكب األرض .وقالت “ما
جذبنـــي حقا إلـــى هذا الســـيناريو هو أنه
ً
ً
مســـليا ،لكنه فـــي الوقت
فيلمـــا
ســـيكون

نفسه يع ّبر عن أفكار ذكية”.
ً
أيضا
والحـــظ مـــكاي الذي ســـبق أن عمل
مـــع كريـــس بـــرات فـــي فيلـــم “ذي ليغـــو

موفـــي” أن “الكثير مـــن الناس يحترمون
انتقالـــه” مـــن دوره فـــي المسلســـل
الكوميـــدي إلـــى “غارديانـــز أوف ذي

غاالكسي” .ووصفه بأنه “نجم سينمائي”،
معتبـــرا أن “في إمكانه القيام بالكثير من
األمـــور المختلفـــة” .وفـــي دوره في “ذي
تومـــورو وور” ،يـــؤدي بـــرات دور جنـــدي
ســـابق فـــي وحـــدات العمليـــات الخاصة

يضيـــق به عمله كمـــدرس في الضواحي،
قبـــل أن يتـــم تجنيـــده لمحاربـــة الغـــزاة

الفضائيين في المستقبل .وقالت غيلبين
عن بـــرات ،وهـــو زوجها في الفيلـــم ،إنها

من أشـــد المعجبين بمسلسل “باركس آند
ريكريشـــن” ،مضيفـــة “لذلـــك أشـــعر بأنه،
ً
دائما آندي” دواير.
بالنسبة لي  ،سيكون

الثقافة الكورية تحظى بترحيب واهتمام الشعب البحريني
السفير تشونغ :السمات الثقافية البحرينية حاضرة في كل نشاط فني وثقافي تقيمه السفارة

مهرجان األفالم الكورية في نسخته الثامنة

من الفعاليات الفنية

أسامة الماجد

أوضح سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين “هاي كوان تشونغ” أن الجمهور البحريني
يقبل كثيرا على الثقافة الكورية ويسعى للتعرف عليها ودائم الحضور وبقوة في مختلف

الفعاليات الفنية والثقافية التي تقيمها السفارة ،مؤكدا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات تلعب
دورا مهما في زيادة وتعزيز التفاهم بين الشعوب وفتح آفاق أوسع للتعاون .وفيما يلي نص

الحوار الذي أجرته “البالد” مع السفير الكوري لدى المملكة:

»»

»»

حدثنا عن األنشطة الثقافية والفنية التي تقيمها

تحرص مملكة البحرين متمثلة في هيئة البحرين

السفارة في مملكة البحرين؟

للثقافة واآلثار على إدراج النشاط الثقافي

إحدى أولويات السفارة الكورية في مملكة البحرين

هي تسهيل وترويج األنشطة الفنية والثقافية ،من
خـــال اســـتضافة وتنظيم عدد مـــن البرامج والتي

أصبحـــت حدثا ســـنويا كمهرجـــان األفـــام الكورية

وبطولة التايكواندو ،ناهيك عن اســـتضافة عروض
للموســـيقى والرقـــص التقليـــدي الكـــوري ،وعـــرض

األزيـــاء التقليديـــة الكوريـــة ومعرض الصـــور التي

تنقل الطبيعة الكورية وغيرها من األنشطة.

فنحـــن مؤمنـــون بـــأن تنظيم مثـــل هـــذه الفعاليات

واألنشـــطة الفنيـــة والثقافيـــة تلعـــب دورا مهما في
زيـــادة وتعزيـــز التفاهم بين الشـــعوب وفتـــح آفاق

أوسع للتعاون بين الدول.

»»

إلى أي مدى هناك إقبال من الجمهور البحريني

على األنشطة الفنية والثقافية الكورية؟

هنـــاك إقبـــال كبيـــر مـــن الجمهـــور البحرينـــي علـــى

الثقافـــة الكوريـــة والتعـــرف عليهـــا ،فدائمـــا نجـــد
الجمهـــور البحرينـــي حاضـــرا وبقـــوة فـــي مختلـــف

الفعاليـــات التـــي نقيمهـــا ،فعلى ســـبيل المثال حقق
مهرجـــان األفـــام الكوريـــة فـــي نســـخته الثامنـــة

التـــي نظمتـــه الســـفارة في العـــام  2020في ســـينما

الســـيارات بخليـــج البحريـــن ،نجاحـــا كبيـــرا وامتأل
المـــكان بالحضـــور قـــدر بنحـــو  700شـــخص مـــع

كامـــل االلتـــزام بكافة التدابيـــر االحترازيـــة واتباع

التعليمات المتعلقة بفيروس كورونا.

والفني ضمن مختلف برامجها على مدار العام...
ما تعليقك؟

نثمـــن جهود هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار وهناك
تعاون قائم بيننا ،فقد شاركنا بأحد العروض الفنية
في مهرجان ربيع الثقافة الذي تقيمه الهيئة ســـنويا
والـــذي يعـــد منصـــة مهمـــة الســـتقطاب الجماهيـــر
واكتشـــاف الفنـــون والثقافـــات ،ونحن فـــي تواصل
دائـــم مـــع الهيئـــة لتحقيـــق مزيـــد مـــن التعـــاون في
المجال الفني والثقافي.

»»

كيف وجدتم أصداء تجربة عرض مسلسل درامي
كوري في تلفزيون البحرين؟

أصـــداء ممتـــازة وتجربـــة ناجحـــة بـــكل المقاييـــس
ونتمنـــى أن تســـتمر ،كمـــا عرفنـــا أن هنـــاك عـــددا ال
بأس من المشـــاهدين البحرينيين تحدثوا بإيجابية
وإعجاب عـــن الدراما الكورية في مختلف وســـائل
التواصـــل االجتماعـــي ووصفوهـــا بالتميـــز الفنـــي
الخـــاص والمتماســـك ونقلهـــا للـــروح والمبـــادئ
الشرقية المعروفة ،كما قام تلفزيون البحرين أيضا
بعـــرض عدد من برامج الرســـوم المتحركة الكورية
بالتعاون مع منظمة كوريا العالمية للبث (.)Arirang

»»

الثقافة والفنون لغة تخاطب بين الشعوب على
اختالفها ..إلى أي مدى استطاعت الفنون

والثقافة الكورية أن تلعب هذا الدور خصوصا مع
تحول العالم إلى قرية صغيرة في هذا العصر؟

فعاليات رياضية

عروض فلكلورية

تم استحداث مصطلح  ،K-Cultureوهو المصطلح

العالم من خاللهما على مسألة غاية في األهمية

البوب الكورية واألفالم الكورية ،والدراما الكورية

اآلخر ،وهذا ال ينطبق على الثقافة الكورية وحدها

الذي تندرج تحته أنواع الثقافة الكورية كموسيقى

وكذلك الرياضات الكورية ،وأتمنى وأنا على يقين

أيضا أن ثقافة “ ”kستساهم في نهاية المطاف
إلــى تحويل العالم إلــى قرية صغيرة مسالمة
ّ
وجذابة ،كما ستعرض وتنقل الصفة المميزة
للثقافة والحياة الكورية ومن أبرز المشاهير
فــي هــذا الــمــيــدان الــفــرق الــمــعــروفــة عالميا
كـــ  BTSو BlackPinkواللتين تتمتعان

بقاعدة جماهيرية

وح ــض ــور آســر

وش ـ ــع ـ ــب ـ ــي ـ ــة
واســعــة وأثــر
كـ ــبـ ــيـ ــر عــلــى

ال ـ ـ ــش ـ ـ ــب ـ ـ ــاب،

ك ـ ــم ـ ــا تـ ــعـ ــرف

وهي التفاهم المتبادل بين الشعوب واالنفتاح على
فحسب ،وإنما على العالم أجمع.

»»

ما مدى معرفة واطالع الشعب الكوري
الصديق بالثقافة والفنون البحرينية خصوصا
والعربية عموما؟

* بطبيعة الحال األدب العربي معروف
عــالــمــيــا م ــن خــــال قــصــص ألــــف ليلة
وليلة وغيرها من القصص والحكايات
الــشــهــيــرة ،وأتــصــور أن مسألة معرفة
واطــاع الشعب الكوري على الثقافة
والفنون البحرينية ونشرها تحتاج
إلى جهود ،علما بأن السفارة حينما
تنظم أي فعالية فنية أو ثقافية
تــعــمــل ع ــل ــى دم ــج ــه ــا بــالــســمــات
الــثــقــافــيــة الــبــحــريــنــيــة وكــذلــك
إشــراك المواهب في الفعاليات
م ــث ــل الــمــوســيــقــى واألغـ ــانـ ــي
وأي ــض ــا األنــشــطــة الــريــاضــيــة،
وذل ــك نــابــع مــن الــســعــي نحو
خ ــل ــق نـــــوع مـ ــن ال ــت ــواص ــل
وتبادل الخبرات واالندماج
والـ ــمـ ــشـ ــاركـ ــات الــمــتــبــادلــة
وتعزيز روح التعاون.

»

»

عــدد من الجامعات المحلية وبدعم أكاديمي من
مؤسسة “الملك سيجونغ” فــي جمهورية كوريا،
وبعض ال ــدورات تقام على المستوى المجتمعي
واآلخر على المستوى األكاديمي .وال تقتصر هذه
الدورات على البحرينيين فقط ،بل تشمل المقيمين
أيضا.
ففـــي العـــام الماضـــي وحـــده ،شـــهدت دورة اللغـــة
الكوريـــة  407تســـجيالت فـــي جميـــع حصصهـــا
بالمســـتويين المجتمعـــي واألكاديمـــي ،ناهيـــك عن
فـــوز الطالبـــة البحرينية “زهـــراء الصافـــي” بالمركز
األول فـــي مســـابقة الخطابـــة والتـــي ينظمها معهد
“الملك ســـيجونغ “على مســـتوى العالم ،متخطية ما
يزيد عن  1000متسابق.
وأتمنـــى حقيقـــة أن يبـــدي الطـــاب البحرينيـــون
اهتمامـــا ورغبـــة أكثـــر فـــي تعلـــم اللغـــة الكوريـــة
وإجادتها وتحقيق مزيد من النجاح.

»»

ما المشاريع القادمة للسفارة؟

هنـــاك عـــدد مـــن البرامج التـــي تعمل الســـفارة على
تنظيمهـــا للفتـــرة المقبلـــة فـــي الربـــع األخيـــر مـــن
الســـنة ،منها اســـتضافة عرض للموسيقى التقليدية
الكوريـــة ،وحفـــل اســـتقبال لليوم الوطنـــي الكوري،
وكذلك مهرجان األفالم الســـنوي ،وكل ذلك بطبيعة
الحال رهن القرارات الســـارية فيما يتعلق بمكافحة
جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية المتبعة.

هل هناك
إحصائية عن عدد البحرينيين
الذين يتحدثون الكورية أو
الذين يسعون إلى تعلمها؟

ســـعيد جـــدا بالترحيـــب الـــذي تحظـــى بـــه الثقافـــة

تــقــوم الــســفــارة الكورية

الكورية بكل أنواعها لدى الشعب البحريني والعالم

منذ العام  2016بتقديم
دورات لــتــعــلــم الــلــغــة
ال ــك ــوري ــة مـ ــن خ ــال
التعاون المشترك مع

»»

هل من كلمة أخيرة؟

أجمع ،متمنيا أن تســـاهم الثقافة الكورية من خالل
األنشـــطة التي تقيمها الســـفارة فـــي توطيد أواصر
المحبـــة بيـــن الشـــعبين الصديقيـــن وتعزيـــز روح
التعاون الخالق.

“الوطني” يدشن سلسلة
ندوات برنامج “الثقافة المالية”

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

أول جلســة تســتهدف الشــركات “الصغيرة والمتوسطة”
أعلـــن بنك البحريـــن الوطني عن إطالقه لسلســـلة

مـــن الجلســـات والندوات التوعويـــة ضمن برنامج

“الثقافة المالية” والذي بدأ بأول جلســـة تستهدف
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وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة .ويضـــم

برنامج “الثقافة المالية” جلســـات توعوية شـــاملة
ومكثفة متعددة في الفتـــرة المقبلة؛ بغرض إثراء

المعرفـــة الماليـــة واكتســـاب المهـــارات والمفاهيم

والمتوســـطة في دفـــع عجلة التنميـــة االقتصادية

المالية األساسية.

للمملكـــة .وعبر العلوي عن ســـعادته بمشـــاركته مع

تماشيا مع استراتيجية البنك
وتأتي هذه المبادرة
ً

البنـــك الوطنـــي الرائد في أول جلســـة من برنامج

المســـتمرة فـــي االلتـــزام بمســـؤوليته فـــي مجـــال

الحوكمـــة البيئية واالجتماعية والمؤسســـية ،وهو
مـــا جعلـــه يخطـــو خطـــوات متواصلة ومتســـارعة

عارف جناحي

خالد العلوي

بهـــذا المجـــال ،وتضمينـــه للمزيـــد مـــن ممارســـات

والمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي بنـــك

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة وبنـــك البحريـــن

نحـــو تطبيـــق المزيـــد مـــن المنهجيـــات المتعلقـــة

االستدامة في صميم أعماله المؤسسية على مدار
العـــام ،كمـــا تعكس هـــذه المبـــادرة دعمـــه لألعمال

التجاريـــة المحلية في المملكـــة ،وجهوده الحثيثة
لتعزيـــز النظـــام البيئي لريـــادة الشـــركات الصغيرة

والمتوســـطة ،والتي تعد أحد األهداف األساســـية
في البنك.

واســـتضاف البنـــك الجلســـة األولـــى مـــن البرنامج

افتراضيـــا ،فـــي الثانـــي عشـــر من شـــهر يوليـــو ،إذ
ً
ناقشـــت الجلســـة موضـــوع “شـــهادات تصنيـــف

الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة” ،وكانت الجلسة

بمشـــاركة الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة
الصناعـــة والتجارة والســـياحة خالد فهـــد العلوي،

ورئيس الخدمـــات المصرفية للشـــركات التجارية

ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة

ودورها المحوري في االرتقاء بقطاع المؤسســـات

المصرفـــي على المســـتوى اإلقليمـــي؛ ومن منطلق

المرجوة وخلق الوعي حول أهمية الثقافة المالية
الصغيرة والمتوسطة.

وقـــال رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة للشـــركات

هشام أبو الفتح.

المشـــاركين ومناقشـــة استفســـاراتهم المتعلقـــة

اســـتضافة وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة،

وأشـــار الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة الصناعـــة خالـــد

الهادفـــة إلكســـاب منتســـبينا وعمالئنـــا وشـــركاءنا

والسياحة ،زايد الزياني ،لمجلس تنمية المؤسسات

اقتصاديـــة ســـليمة ،عـــن طريـــق معرفـــة اآلليـــات

إلـــى مشـــاركة بعـــض مـــن قصـــص النجـــاح لبعض

اهتمـــام الوزارة بهـــذا القطاع ،الذي تعمـــل الوزارة

بالنظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة في

مناقشـــة الخطط والمبادرات المســـتقبلية الهادفة

التمويل ،والوصول إلى األسواق ،وتعزيز االبتكار،

وأضـــاف “لطالمـــا دعـــم بنـــك البحريـــن الوطنـــي

والتي من الممكن التنسيق لها بالتعاون بين وزارة

للدور المهم الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة

والمتوســـطة ،وذلك من خالل طرح وتنفيذ حزمة

التجارية والمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة في

عموما ،واختتمت الجلســـة بالرد على استفسارات

بنـــك البحريـــن الوطنـــي عـــارف جناحي “يســـعدنا

وتضمنـــت الجلســـة األولـــى مناقشـــة عـــدد مـــن

بريادة األعمال.

فـــي أول جلســـة من سلســـلة الجلســـات التوعوية

شهادة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

العلـــوي ،إلـــى أن تـــرؤس وزير الصناعـــة والتجارة

الثقافة المالية ،وذلك في ســـبيل خلق بنية فكرية

ومنافع الحصول على شهادة التصنيف؛ باإلضافة

الصغيـــرة والمتوســـطة ومبادراتـــه يبرهـــن علـــى

العلميـــة للتخطيـــط المالي ،ما يســـهم في االرتقاء

المؤسســـات المســـتفيدة مـــن الشـــهادة .كمـــا تـــم

من خالله وفق  5محاور استراتيجية ،هي :تيسير

المملكة”.

لتنميـــة قطاع المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة،

وتطويـــر المهـــارات ،وتبســـيط بيئة األعمـــال نظرًا

الشركات المحلية ،وبالخصوص الشركات الصغيرة

كطريقـــة التقديـــم واشـــتراطات القبـــول ومزايـــا

الرائـــد فـــي المملكـــة ،يتبنـــى “البحريـــن الوطنـــي”

“الثقافـــة الماليـــة” للوصول إلى النتائـــج اإليجابية

البحريـــن الوطنـــي عـــارف جناحـــي ،وإدارة مديـــر

الموضوعـــات الهامـــة المتعلقـــة بالحصـــول علـــى

من المبـــادرات المالية واالجتماعية .ولكونه البنك

الشـــركات ،ويعمل على تضمينها في صميم أعماله

الوطني خصوصا ومؤسســـات القطـــاع المصرفي

االتصاالت المؤسســـية في بنـــك البحرين الوطني

multaqa@albiladpress.com

المؤسسية ،ويطمح بذلك ليكون رائ ًدا في القطاع
مســـؤوليتنا المجتمعيـــة تجاه الوطـــن الذي ننتمي
لـــه ،يتحتـــم علينـــا المســـاهمة بتنميـــة االقتصـــاد
الوطنـــي ،ولـــذا يســـعى البنـــك بجهـــود متواصلـــة
وحثيثـــة لتحقيق األهـــداف الوطنية المحددة في

الرؤية االقتصادية .”2030
ويلتـــزم بنـــك البحريـــن الوطنـــي بتقديـــم المزيـــد
مـــن المبـــادرات التـــي يســـعى مـــن خاللهـــا لدعـــم
الشـــركات المحلية ،وخاصة الصغيرة والمتوسطة
منهـــا ،وذلـــك من منطلـــق مســـؤوليته االجتماعية،
وتماشـــيا مـــع أهدافه الرئيســـية المتعلقة بتضمين
ً

ركائز وممارســـات الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية
والمؤسســـية .ويطمـــح البنك ألن يكـــون على قدر
هـــذه المســـؤولية المجتمعية ،ويتمكـــن من الوفاء
بوعده في إثراء حياة األجيال المستقبلية.

ً
معرضا تعريف ًّيا بـ “السيتي سنتر”
“البحرين للتكنولوجيا” تقيم

يــــــوم مـــفـــتـــوح لـــبـــرامـــج الـــجـــامـــعـــة وبـــــــدء الـــتـــســـجـــيـــل لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد

تواصـــل جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا
ً
ســـابقا) اســـتعدادها للفصل
(جامعة AMA
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الدراســـي األول للعـــام األكاديمي - 2021

بالجامعة وبرامجهـــا األكاديمية كما توفر

بكالوريوس علوم الحاسوب وهو برنامج

وذلك من خالل استمرار إجراءات القبول

علـــى المختبرات والخدمات واإلمكانيات

 ،2022الذي سيبدأ في  19سبتمبر المقبل،

والتسجيل التي تتم بالحضور الشخصي
أو عبر منصات الجامعة اإللكترونية.

الغرض ،وتهـــدف الفعاليتان إلى التعريف
فرصـــا للطلبـــة وأولياء أمورهـــم لإلطالع
ً

التـــي توفرهـــا الجامعـــة ،فســـوف تنظـــم

المتنوعة المتعلقة بالرسوم الدراسية.

الغرض في مجمع الســـيتي ســـنتر بالقرب
مـــن مدخـــل الســـينما ،وذلـــك من الســـاعة

ً
صباحـــا حتـــى العاشـــرة مســـاءً ،
العاشـــرة
ابتـــداءً مـــن يـــوم الخميـــس  5أغســـطس

إلـــى يـــوم الســـبت  7أغســـطس الجـــاري.

هذا إضافة إلى أن الجامعة ســـوف تنظم
ً
افتراضيـــا مـــن الســـاعة
مفتوحـــا
يومً ـــا
ً
الرابعـــة إلـــى الخامســـة مســـاءً مـــن يـــوم

الحلـــول الحســـابية وأنظمـــة تشـــغيل
ولغـــات الحاســـوب وتقنيـــات البرمجـــة،

علـــى التعريـــف باالعتمـــادات األكاديميـــة

وســـعيا مـــن الجامعـــة لتعريـــف الطلبـــة
ً

الجامعـــة منصـــة ترويـــج تعريفيـــة لهـــذا

يركز على دراســـة هيكلـــة البيانات ونظم

المتاحـــة فـــي الحـــرم الجامعـــي ،عـــاوة

والمؤسســـية المحليـــة والدوليـــة التـــي

وأولياء األمـــور والجمهور عامة بالبرامج

وتوفـــر

ويقـــوم علـــى إعـــداد خريجيـــن مؤهليـــن
للعمـــل فـــي مجـــاالت البرمجـــة وتصميـــم

تحظـــى بهـــا الجامعـــة ،والخصومـــات

وتؤكـــد جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيـــا

بهذا الصـــدد التزامها بتوفير تعليم متميز

وفـــق معايير عالية من الجـــودة والمهنية

ومحليا
دوليا
وبرامـــج أكاديمية معتمـــدة
ً
ً
في عدة مجاالت تقوم على إعداد الطلبة
وعمليا وتزويدهـــم بمهارات تقنية
علميـــا
ً
ً

وحرفية وكفايات تتماشى مع احتياجات
ومتطلبات ســـوق العمل .وتقوم الجامعة
علـــى توفير عدد مـــن البرامـــج من خالل

قواعد البيانات والعمل في مجال تطوير

الشبكات اإللكترونية والوسائط المتعددة

كلياتهـــا الثـــاث الهندســـة ودراســـات

الميكاترونكس وهندسة تقنية المعلومات

للموائمـــة والربـــط بيـــن مجالـــي إدارة

وتقلـــد مناصـــب ومســـؤوليات مهمـــة في

ففـــي مجـــال الهندســـة توفـــر الجامعـــة

تعزيـــز أهمية ومكانة الهندســـة والتحول

برنامـــج ماجســـتير إدارة األعمـــال الـــذي

وتعتـــز جامعـــة البحريـــن للتكنولوجيا أن

كمـــا توفر كلية العلـــوم اإلداريـــة والمالية

كمديريـــن فـــي مجـــال إدارة األعمـــال،

الســـنوات الماضية أصبح يتبـــوأ مناصب

الدوليـــة وبكالوريـــوس العلـــوم فـــي نظم

مجال المشاريع الخاصة وغيرها ،وجميع

والخاص ،ما يعكـــس كفاءة وتميز برامج

األوروبـــي للتعليـــم وريـــادة األعمـــال

الجامعة لدى هذه القطاعات.

الحاسوب وكلية العلوم اإلدارية والمالية،
برنامـــج بكالوريـــوس العلوم في هندســـة

تقنيـــة المعلومـــات وبكالوريـــوس العلـــوم

فـــي هندســـة الميكاترونكـــس المعتمـــدان

من مؤسســـة  ABETلالعتماد األكاديمي،

واللذيـــن يقومان على تخريج مهندســـين

قادرين على النجاح في ممارســـة هندسة

لتطويـــر تقـــدم المجتمـــع والســـعي نحـــو

الرقمي.

برنامـــج بكالوريـــوس العلـــوم فـــي اإلدارة
المعلومـــات اإلداريـــة الـــذي يقـــوم علـــى

تخريج طلبة على قـــدر كبير من المعرفة

“المطـار” 9.176 :رحلـة طيـران فـي  6أشهـر

 920.21ألـــف مســـافر عبـــر المبنـــى الجديـــد رغـــم تحديـــات “كورونـــا”
أعلنت شـــركة مطار البحرين أن حركة الســـفر في

الطيـــران الخـــاص الـــذي ســـيخدم رجـــال األعمال

و 9,176رحلة طيران ،إلى جانب  20شركة طيران

وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد  4أضعاف

مطار البحرين الدولي قد بلغت  920,210مســـافر

ومالكي الطائرات الخاصة.

تجارية في الستة أشهر الماضية منذ افتتاح مبنى
المســـافرين الجديـــد .وتمثـــل هذه األرقـــام إنجا ًزا
ً
ً
ملحوظا في حركـــة النقل الجوي
انتعاشـــا
يعكس

تحتية
العالميـــة وتدعمه بنيـــة
بأحـــدث التقنيـــات
ّ
ّ

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  .)19ورغـــم أن حركـــة

االستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 14
الطاقة
ّ

علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات الناجمة عـــن جائحة

العالمية لم تبلغ بعد مستويات ما قبل
المســـافرين
ّ

الجائحـــة؛ نظرًا للقيود المفروضة على الســـفر في
شـــ ّتى أنحاء العالم ،إال أن مطـــار البحرين يواصل

مسيرته في تقديم تجربة سفر رفيعة المستوى.

التشـــغيلية إلـــى مبنـــى
وجـــاء نقـــل العمليـــات
ّ
ّ
ليشـــكل
المســـافرين الجديـــد فـــي ينايـــر الماضـــي

ويتميـــز تصميمه بطابـــع بحريني
المبنـــى القديـــم،
ّ

ترحيبية حميمة .وقد تم تجهيزه
أصيل وأجـــواء
ّ
جديـــدة فائقة الجودة ،كما يســـاهم فـــي مضاعفة

مليون مسافر سنويًا ،ويقدم تجربة سفر متطورة

والتميز
ومتكاملـــة تتيـــح أعلى معاييـــر الرفاهيـــة
ّ

دون أي عناء لمرتادي مطار البحرين الدولي كافة.
ومما ال شـــك فيه أن مبنى المسافرين الجديد يعد
عالمية
البحرينيـــة
أصدق شـــاهد علـــى الكفـــاءات
ّ
ّ

المحليـــة المبدعـــة ،إذ خرج
المســـتوى والمواهـــب
ّ

خطـــوة كبـــرى فـــي مســـيرة وزارة المواصـــات

هـــذا المشـــروع التنمـــوي إلى النـــور بقيـــادة فريق

النهائية من
االســـتراتيجيين نحو إنجاز المراحـــل
ّ

البحرينية الشابة العاملة في قطاع الطيران.
ّ

واالتصـــاالت وشـــركة مطـــار البحريـــن والشـــركاء
برنامـــج تحديـــث المطـــار ،الـــذي يعد أحـــد أضخم

الوطنيـــة التنمويّـــة وأهمهـــا فـــي تاريخ
المشـــاريع
ّ
مملكـــة البحريـــن .فإلـــى جانـــب مبنى المســـافرين
ً
أيضـــا العديـــد مـــن
الجديـــد ،يشـــمل البرنامـــج

ضخم من البحرينيين وبدعم مئات من الســـواعد
ويتبلـــور الهـــدف األول لشـــركة مطـــار البحريـــن
حـــول ضمـــان تحقيـــق المطـــار ألعلـــى مســـتويات

التميـــز في األداء مـــع االحتفاء بالســـمات الفريدة
ّ
ً
فضل
البحرينيـــة والطابع المميـــز للمملكة،
للهويـــة
ّ

االســـتراتيجية مثـــل مشـــروع مجمـــع
المشـــاريع
ّ
مســـتودعات وقـــود الطائرات الذي سيســـاهم في

والثقافيـــة والنقـــل الجـــوي علـــى صعيـــد
الماليـــة
ّ
ّ

وقـــود الطائرات في منطقـــة دول الخليج ،ومبنى

على االبتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي.

تعزيـــز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لخدمات

.

الجامعـــة

كذلـــك

برنامـــج

عـــن تعزيز مكانـــة البحرين الرائدة فـــي القطاعات

المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خالل التركيز

األعمـــال وتقنيـــة المعلومـــات ،إضافة إلى

مجال إدارة تقنية المعلومات.

يهيـــئ الخريجين لتولي وظائـــف قيادية

عدد كبير من خريجي الجامعة على مدى

شؤون األفراد ،مستشارين ماليين أو في

قياديـــة ومتقدمـــة فـــي القطاعيـــن العـــام

هـــذه البرامـــج معتمدة من قبـــل المجلس

الجامعـــة والثقة التي يحظى بها خريجي

“السالم” يطلق حملته الترويجية الصيفية
أعلـــن مصرف الســـام عـــن إطالق
حملتـــه الترويجيـــة الصيفيـــة
لحاملي جميع البطاقات االئتمانية
وبطاقـــات الدفـــع المســـبق متعددة
العمـــات ،إذ ســـيتم اختيـــار 40
فائـــ ًزا شـــهريًا يمتلـــك أكبـــر عـــدد
محليـــا أو خـــارج
مـــن المعامـــات
ً
البحريـــن أو عبـــر اإلنترنـــت لربـــح
اســـترداد نقـــدي يصل إلـــى % 300
على جميـــع المعامالت ،إضافة إلى
جوائـــز حصريـــة بقيمـــة  100دينار
عنـــد التســـوق عبـــر اإلنترنـــت فـــي
الفترة ما بين  1أغسطس حتى 30
سبتمبر .2021
وكلمـــا زاد عـــدد مـــرات اســـتخدام
البطاقـــات االئتمانيـــة الذهبيـــة
أو البالتينيـــة أو  Signatureأو
إنفينيـــت أو بطاقـــة الدفع المســـبق
متعددة العمالت بالدينار البحريني
أو الـــدوالر األميركـــي أو اليـــورو
أو الجنيـــه اإلســـترليني أو الليـــرة
التركية زادت فـــرص الفوز ،إضافة
إلـــى كســـب النقـــاط ضمـــن برنامج
مكافآت الوالء ،واســـتبدالها مقابل
االسترداد النقدي ،وأميال الطيران
وحجوزات السفر وغيرها الكثير.
وبهـــذه المناســـبة ،قـــال رئيـــس
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد في
مصـــرف الســـام ،محمـــد بوحجـــي

محمد بوحجي

“يســـرنا اإلعـــان عـــن هـــذه الحملة
الترويجيـــة الصيفيـــة المتميـــزة
والتـــي تقـــوم علـــى مكافـــأة زبائننا
علـــى ثقتهـــم بنـــا واختيارهـــم لنـــا،
حيـــث إننـــا نســـعى دائمً ـــا لبنـــاء
عالقـــات طويلـــة األمـــد مـــع زبائننا
الكـــرام ،ونتطلـــع لالســـتمرار بتلبية
احتياجاتهم المصرفية .وبناءً على
ذلـــك ،تأتـــي هـــذه الحملـــة المميزة
لتمنحهـــم فرصـــة للفـــوز باســـترداد
نقدي يصل إلى  % 300على جميع
مشـــترياتهم بالبطاقـــات االئتمانية
أو الدفـــع المســـبق والتـــي بدورهـــا
توفـــر الحريـــة والمرونـــة والراحـــة
علـــى الصعيـــد المحلـــي والدولـــي
وعبـــر اإلنترنـــت ،كونهـــا تحظـــى
عال
بقبول عالمي وتتمتع بمستوى ٍ
من األمان.
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سمو الشيخ خالد بن حمد مع الشيخ علي بن خليفة

 ...وسموه يتوسط رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة

 ...وسموه لدى زيارته اتحاد الكرة

سمو الشيخ خالد بن حمد يطلع على خطط اتحادي كرة القدم وألعاب القوى

فـــــي بـــــاكـــــورة زيــــــــــارات ســــمــــوه لـــــاتـــــحـــــادات واألنــــــديــــــة الـــوطـــنـــيـــة

الرفاع  -المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

زار النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس

الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ
خالــد بــن حمــد آل خليفــة ،االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم واالتحــاد

البحريني أللعاب القوى.

وحضـــر الزيارة نائـــب رئيس الهيئة
العامـــة للرياضـــة رئيـــس المجلـــس
البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة ســـمو

الشـــيخ سلمان بن محمد آل خليفة،
والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامة

للرياضة عبدالرحمن عسكر.

وتأتـــي زيارة ســـموه التحـــادي كرة
القـــدم وألعـــاب القـــوى ،فـــي باكورة
الجـــوالت التفقديـــة التـــي يقـــوم

بهـــا ســـموه لالتحـــادات واألنديـــة

الوطنيـــة ،منذ تولي ســـموه رئاســـة
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة ،بهـــدف
االطـــاع علـــى الخطـــط والبرامـــج

التي تنفذهـــا االتحـــادات واألندية،
والجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا فـــي

ســـبيل االرتقـــاء بمســـتوى األلعـــاب
الرياضيـــة

ومنتســـبيها،

علـــى

الشـــكل الذي يتوافق مع سياســـات
الهيئـــة العامـــة للرياضة ،في ســـبيل

مضاعفـــة الجهود لتحقيق مزيد من

النجاحات في الرياضة البحرينية.

والتقى ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد

آل خليفـــة خالل زيارته لالتحادين،
برئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة
القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة آل

خليفـــة ورئيـــس االتحـــاد البحريني

أللعاب القوى محمد عبداللطيف بن
جالل ،وعدد من أعضاء ومنتســـبي

االتحادين.

وأشـــاد سموه بالجهود الكبيرة التي
يبذلهـــا االتحـــادان من خـــال إقامة

سموه يوجه إلى
زيادة برامج دعم
الرياضيين واكتشاف
الموهوبين
الفعاليـــات والمســـابقات المحليـــة

وتهيئـــة األجـــواء المثاليـــة إلعـــداد
وتحضيـــر المنتخبـــات الوطنيـــة
للمشـــاركة فـــي مختلـــف البطـــوالت
بالصـــورة المشـــرفة ،التـــي تدفـــع

المنتخبـــات للمنافســـة على تحقيق

المزيـــد من اإلنجـــازات التي تضاف

لســـجل الرياضـــة بالمملكـــة ،موجها

ســـموه االتحادين إلى زيادة برامج

دعم الرياضيين واكتشاف المواهب
وتعزيز الحوكمـــة واالرتقاء بالعمل
اإلداري والمالـــي والفنـــي ،مـــن أجل

االرتقـــاء بالمنظومـــة الرياضيـــة

البحرينية.

سمو الشيخ خالد بن حمد لدى لقائه محمد بن جالل

الفريـــق الواحـــد لتطويـــر األلعـــاب
الرياضيـــة ،عبـــر دعم تلـــك الجهات

وتهيئة ســـبل النجاح كافة لتحقيق
طموحاتهـــا ،لتكـــون قـــادرة علـــى

اســـتمرار الجهود لتحقيق مزيد من
المنجزات في القطاع الرياضي”.

واســـتمع ســـموه إلـــى إيجـــاز مـــن

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
ورئيـــس االتحاد البحرينـــي أللعاب

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل

القـــوى ،بشـــأن خطـــط االتحاديـــن

لالتحادات الوطنية واألندية ،لنكون

البحريـــن ،فـــي ضـــوء اإلنجـــازات

الجهـــات الرياضية ،لتعزيز سياســـة

للعبتين ،بما يضمن مواصلة مسيرة

الذي ستســـير من خاللـــه المنظومة

المســـتويات

والقاريـــة

والـــذي يرتكـــز علـــى العمـــل بـــروح

مـــن جهتهمـــا ،قـــدم رئيـــس االتحاد

خليفة “نســـعى مـــن خـــال زياراتنا

ومســـتقبل اللعبتيـــن فـــي مملكـــة

قريبين من أعضاء ومنتسبي جميع

التـــي حققتهـــا المنتخبـــات الوطنية

الباب المفتوح ،والتأكيد على النهج

النجـــاح واإلنجـــازات علـــى جميـــع

الرياضيـــة خـــال الفتـــرة المقبلـــة،

والدولية.

المحليـــة

 ...وسموه لدى زيارته اتحاد ألعاب القوى

وصول المنتخبات

تحديد مواعيد مسابقات فئات الكرة
مواعيـــد انطـــاق مســـابقات الفئات

.2022

الخليجيـــة

السادســـة

عشـــرة

للمنتخبـــات للناشـــئين المؤهلـــة

لبطولـــة آســـيا ،التـــي ســـتقام في

مملكة البحرين خـــال الفترة من
 7لغاية  13أغسطس الجاري.

وســـيصل منتخبـــا الكويت وقطر

في ساعة مبكرة من صباح اليوم

الخميس ،فيما ســـيصل المنتخب

السعودي في الفترة المسائية.

محمـــد عبداللطيـــف بـــن جـــال،

شـــكرهما وعظيـــم امتنانهمـــا إلـــى

ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل

خليفـــة ،علـــى تفضل ســـموه بزيارة

االتحادين ،مؤكدين أن هذه الزيارة
تعكـــس التقديـــر الكبير الـــذي يوليه

ســـموه بجميع االتحادات ،مضيفين
أن الزيـــارة تعكس حـــرص واهتمام
ســـموه علـــى دعـــم االتحـــادات مـــن

أجـــل النهـــوض باأللعـــاب وتطويـــر

مســـتوياتها لتحقيـــق أعلى معدالت
النجـــاح ،معاهديـــن ســـموه للمضـــي

قدمـــا نحو مواصلة العطاء لتحقيق

كل ما من شـــأنه رفعة وازدهار لعبة
كرة القدم وألعاب القوى البحرينية.

 ...وسموه يطلع على اتحاد ألعاب القوى

وديتان دوليتان لألولمبي أمام طاجيكستان
يســـتضيف

منتخبنـــا

األولمبـــي

وســـيبدأ دوري الشـــباب (مواليـــد

لكـــرة القـــدم نظيـــره الطاجيكـــي

مـــن أكتوبـــر  2021ويســـتمر حتـــى

ستقامان خالل فترة األيام الدولية

تسجيل  5العبين من مواليد .2000

وســـيلعب أولمبينـــا لقاءيـــن وديين

 2001و )2002فـــي األســـبوع األول

فـــي مباراتيـــن وديتيـــن دوليتيـــن

نهايـــة أبريـــل  .2022ويحق لكل ناد

بشهر سبتمبر المقبل.

وســـيبدأ دوري الناشـــئين (مواليـــد

 2003و )2004فـــي األســـبوع األول
مـــن نوفمبـــر  2021ويســـتمر حتـــى

نهاية فبراير .2022

وســـيبدأ دوري األشـــبال (مواليـــد

 2005و )2006فـــي األســـبوع األول
مـــن نوفمبـــر  2021ويســـتمر حتـــى

نهاية فبراير .2022

وســـيبدأ دوري البراعـــم (مواليـــد

 ...وسموه يطلع على برامج ألعاب القوى

أحمد مهدي

العمريـــة للموســـم الرياضي - 2021

المنتخبات المشاركة في البطولة

االتحـــاد البحرينـــي أللعـــاب القـــوى

عاما
ضمن فترات اإلعداد لتصفيات كأس آسيا تحت ً 23

حدد االتحـــاد البحريني لكرة القدم

تصـــل اليـــوم الخميـــس جميـــع

علي بـــن خليفة آل خليفـــة ورئيس

من زيارة سموه لمقر اتحاد الكرة

أحمد مهدي

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ

 2007و )2008فـــي األســـبوع األول
مـــن ديســـمبر  2021ويســـتمر حتى

نهاية مارس .2022

يأتـــي ذلـــك بعـــد توقـــف مســـابقات

الفئـــات العمريـــة لمـــدة موســـمين

بسبب جائحة كورونا.

ومـــن المتوقـــع أن تتضـــح الصـــورة
فـــي الفتـــرة المقبلة حـــول نظام كل

مسابقة.

أمام نظيره الطاجيكي يومي  3و6

سبتمبر المقبل.

منتخبنا األولمبي

ويأتي اللقـــاءان الوديـــان الدوليان

تحـــت  23عامً ـــا  ،2022إذ ســـتقام

إســـماعيل كرامـــي .وكان المنتخب

للمشـــاركة فـــي بطولـــة غرب آســـيا

المنتخـــب فـــي المجموعـــة الثالثـــة

معســـكرً ا فـــي تركيـــا خـــاض فيه 3

العربيـــة الســـعودية ،والتـــي تســـبق

والمالديـــف ،وســـتقام المباريـــات

المتمثـــل فـــي تصفيات كأس آســـيا

ويقـــود المنتخب المـــدرب الوطني

ضمـــن إطـــار تحضيـــرات المنتخب

التصفيـــات فـــي البحريـــن ،ووقـــع

التي ســـتقام فـــي أكتوبـــر بالمملكة

إلـــى جانـــب العـــراق وأفغانســـتان

للمنتخـــب

خالل الفترة  27وحتى  31أكتوبر.

االســـتحقاق

المهـــم

اختتـــم أواخـــر يوليـــو الماضـــي
وديات:فـــاز علـــى نـــادي beykoz

التركـــي ( ،)5-1ولعـــب أمام الكويت

األولمبي مرتين خسر األولى ()4-2
وفاز في الثانية (.)2-1
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منتخب كرة اليد سطر ملحمة بطولية بأولمبياد طوكيو 2020

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء باإلنجاز التاريخي

منتخب المحاربين سطر ملحمة بطولية

سمو الشيخ عيسى بن علي كان داعما لمنتخب المحاربين

سمو الشيخ عيسى بن علي أثناء مؤازرته المنتخب

حسن علي من طوكيو (تصوير  :علي الحلواجي)

أعـــرب نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

األولمبية “طوكيو .”2020

 2020ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن خليفة

والرعاية التي تحظى بها الحركة الرياضية من

رئيس وفـــد مملكة البحريـــن بأولمبياد طوكيو

آل خليفة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلـــى مقام عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ،وإلى ولـــي العهد

رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وإلـــى ممثل جاللة
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب

رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ،والنائب األول
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة

األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفة بمناســـبة التأهل التاريخي للمنتخب
األول لكـــرة اليـــد إلـــى منافســـات دور الثمانية

سمو الشيخ عيسى بن علي يؤازر منتخب كرة اليد

بالنســـخة الثانيـــة والثالثيـــن بـــدورة األلعـــاب

اإلنجاز ثمرة لدعم
سمو الشيخ خالد بن
حمد وتحفيزه الالعبين

وأكـــد ســـموه أن هـــذا اإلنجاز يعد ثمـــرة للدعم

لـــدن جاللة الملـــك ،وهو ما ســـاهم في تحقيق
العديـــد مـــن اإلنجـــازات بمختلـــف المشـــاركات

الخارجيـــة التـــي عـــززت مكانـــة البحرين على

خارطة الرياضة العالمية.

وأشـــار ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن

خليفـــة آل خليفـــة إلى أن هـــذا اإلنجاز يعكس
دعـــم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة

للقطـــاع الرياضي واهتمام ســـموه بالرياضيين

وتحفيزهم على التمثيل المشرف دوما.

كمـــا أكـــد ســـموه أن المـــؤازرة التـــي حظـــي بها
منتخـــب كـــرة اليـــد من ســـمو الشـــيخ خالد بن
حمـــد آل خليفـــة وتوجيهـــات ســـموه لالعبيـــن

ومهاتفـــة ســـموه وتحفيزه لهم وبث الحماســـة
والـــروح كان لهـــا أبلـــغ األثـــر فـــي تشـــجيع

في الوقت ذاته بجهود االتحاد البحريني لكرة
اليد برئاســـة علي عيســـى إســـحاقي في تهيئة
جميع الظروف المالئمة أمام المنتخب.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن
خليفـــة آل خليفـــة “لقـــد ســـطر العبـــو منتخب
كـــرة اليد ملحمة بطولية فـــي أولمبياد طوكيو

الالعبيـــن وتحفيزهـــم علـــى التميـــز والعطـــاء،
وهـــو ما تكلل بالفوز على اليابان وتحقيق هذا
اإلنجـــاز التاريخـــي ،كما أشـــاد بمتابعـــة اهتمام
ســـموه بمنتخب المحاربين وتوجيهات ســـموه
بصـــرف مكافـــآت ماليـــة  3مـــرات تقديـــرا مـــن
ســـموه لمجهوداتهم التي أثمرت عن بلوغ دور
الثمانية ،مؤكدا سموه أن دعم اللجنة األولمبية
البحرينيـــة للمنتخـــب تنفيذا لتوجيهات ســـمو
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة كان أحـــد
األســـباب الرئيســـة وراء ذلـــك اإلنجاز ،مشـــيدا

 2020وحققـــوا إنجـــازا تاريخيـــا بوصولهـــم
لـــدور الثمانية وقدموا مســـتويات حازت على
اإلعجـــاب والتقدير ،وبدورنـــا نفتخر ونعتز بما
قدمـــه منتخـــب المحاربين ،متمنيـــن لهم دوام
التوفيق والنجاح.”..
وأشاد سموه باألداء الراقي لمنتخب كرة اليد،
منوهـــا بالـــروح القتاليـــة والعزيمـــة واإلصـــرار
التـــي تحلـــى بهـــا الالعبـــون ليحققـــوا إنجـــازا
ســـيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة
البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي األمير فيصل بن الحسين

نقــل لــه تحيات ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد وأشــاد بالعالقــات البحرينيــة األردنية
حسن علي من طوكيو (تصوير :علي الحلواجي)

التقـــى نائب رئيـــس اللجنة األولمبية

كرة اليد ،وذلك في إطار دعم سموه

والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية ومـــا

بـــن الحســـين بالمكانـــة المتميـــزة

البحرينيـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة

للمنتخبات العربية.

تشـــهده هـــذه العالقـــات العريقـــة من

للرياضـــة البحرينيـــة وما تشـــهده من

البحريـــن بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020

ورحـــب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن

تقدم وتطور فـــي جميع الميادين بما

تطـــور واضـــح علـــى األصعـــدة كافة،

ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن

علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة باألميـــر

يعـــود بالخير والمنفعة علـــى البلدين

مشـــيدا بالمســـتويات الراقيـــة التـــي

خليفـــة آل خليفـــة برئيـــس اللجنـــة

فيصل بن الحســـين ونقـــل له تحيات

والشعبين الشقيقين.

قدمهـــا المنتخـــب الوطني لكـــرة اليد

األولمبيـــة األردنيـــة األمير فيصل بن

النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس

كما تناول الطرفان آخر المســـتجدات

فـــي المحفـــل األولمبـــي بوصوله إلى

الحسين ،وذلك بحضور األمين العام

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس

المرتبطـــة بمشـــاركة كل مـــن مملكـــة

دور الثمانيـــة ليكـــون خيـــر ممثـــل

للجنـــة األولمبيـــة نائب رئيـــس الوفد

الهيئة العامـــة للرياضة رئيس اللجنة

البحرين والمملكة األردنية الهاشمية

لكرة اليد العربية واآلســـيوية متمنيا

محمـــد النصف ،علـــى هامش حضور

األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ

فـــي أولمبيـــاد طوكيـــو  2020وأعربا

لمملكـــة البحريـــن دوام التوفيـــق

األميـــر فيصـــل بن الحســـين مبـــاراة

خالد بن حمد آل خليفة.

عن أملهما بزيادة حصيلة الميداليات

واالزدهـــار وتحقيـــق مزيـــد مـــن

منتخبنـــا الوطني لكـــرة اليد ونظيره

وأشـــاد ســـموه بالعالقـــات التاريخية

للدول العربية المشاركة.

النجاحات واإلنجازات فيما تبقى من

الفرنسي ضمن دور الثمانية لمسابقة

الوطيدة التـــي تربط مملكة البحرين

ومن جهته ،أشـــاد سمو األمير فيصل

منافسات دورة األلعاب األولمبية.

سمو الشيخ عيسى بن علي لدى لقائه األمير فيصل بن الحسين

وينفرد يافي تخالف التوقعات وتحقق المركز العاشر
حسن علي من طوكيو (تصوير :علي الحلواجي)

حققـــت العـــداءة وينفـــرد يافـــي نتيجـــة

دقيقـــة .وبخـــاف التوقعـــات واآلمـــال

مخيبـــة للتوقعـــات فـــي نهائـــي ســـباق 3

التي كانت معقودة على العداءة وينفرد

آالف متر موانع للسيدات بدورة األلعاب

فقـــد بـــان عليها الخـــوف واالرتبـــاك منذ

األولمبيـــة الثانيـــة والثالثيـــن “أولمبيـــاد

اجتيازهـــا ألول مانـــع فـــي اللفـــة األولى

طوكيـــو  ”2020التي تســـتضيفها اليابان

ولم تتمكن من زيادة ســـرعتها منذ اللفة

حتـــى  8الشـــهر الجـــاري بعدمـــا احتلـــت

الخامســـة تقريبـــا مـــن أصـــل ســـبع لفات

المركز العاشـــر في ترتيب الســـباق بزمن

وبان عليها التعب واإلرهاق واضحا رغم

 9:19:74دقيقة.

أنهـــا حققـــت أفضل زمن فـــي التصفيات

وكانــ�ت العــ�داءة األوغنديــ�ة �CHEMU

األوليـــة من بين جميع  29متســـابقة في

 TAIقـــد فازت بالمركـــز األول والميدالية

المجموعـــات الثـــاث بزمـــن 9:10:80

الذهبيـــة بزمـــن  9:01:45دقيقـــة ،فيمـــا

دقيقـــة ،بينما رقمهـــا التأهيلي لألولمبياد

جاءت العـــداءة األميركية FRERICHS

يبلـــغ  9:05:68دقيقـــة بينمـــا أفضل زمن

بالمركز الثاني لتكسب الميدالية الفضية

شخصي سجلته هو  9:02:64دقيقة كما

بزمـــن  9:04:79دقيقـــة ،فيمـــا احتلـــت

حققـــت وينفرد المركـــز الرابع في بطولة

العداءة الكينية  KIYENGالمركز الثالث

العالم األخيـــرة التي أقيمت في الدوحة

والميداليـــة البرونزيـــة بزمـــن 9:05:39

 2019بزمـــن  9:03:30دقيقـــة .وكانـــت

في سباق 3
آالف متر موانع
بأولمبياد طوكيو
2020
وينفـــرد يافـــي مرشـــحة للظفـــر بالمركـــز
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة على أقل
تقديـــر بعد مســـتواها القوي فـــي بطولة
العالـــم  2019ونتيجتهـــا بالتصفيـــات

وينفرد خالل السباق

حسن عبدالرحيم

جمعـــة إن اللجنـــة األولمبية اســـتطاعت

فعالة من الجهتيـــن ومختلف المنظمات

األلعاب األولمبيـــة ال يختلف كثيرا عن

أن تنجـــز جميـــع اإلجـــراءات المطلوبـــة

الرياضية اإلقليمية والعالمية.

باقـــي الدورات ولكنـــه يتطلب االلتزام

مـــن اللجنـــة المنظمة واللجنـــة األولمبية

وأضاف جمعة أنه اكتسب خبرة جيدة

بالعديـــد مـــن اإلجـــراءات خصوصا أن

قـــال عضـــو الوفـــد اإلداري لبعثـــة مملكة

الدولية للمشـــاركة األولمبية بنجاح كبير

من خالل سلســـلة الـــدورات الخليجية

الـــدورة الحاليـــة أقيمـــت فـــي ظـــروف

وذلـــك في ظـــل الخبرة المتميـــزة لدائرة

واآلســـيوية التـــي عمـــل فيهـــا ضمـــن

اســـتثنائية بســـبب تفشـــي جائحـــة

البحرين بأولمبياد طوكيو  2020حســـن

العالقات الدولية في بناء شـــبكة اتصال

الطاقـــم اإلداري وأن العمـــل فـــي دورة

كورونا “كوفيد .”19

ولكنها حققت نتيجة غير متوقعة.

نجاح كبير للبعثة اإلدارية

“فنادق الخليج” تعلن نتائجها المالية للستة أشهر 2021

مليونا سهم حجم
التداول ببورصة البحرين
المنامة  -بورصة البحرين

المؤيد :صناعة الضيافة مازالت تتأثر بشــدة بجائحة “كورونا”

ت ـ ــداول الــمــســتــثــمــرون ف ــي بــورصــة
البحرين،أمس 2.07 ،مليون سهم ،

بقيمة قدرها  537.60ألف دينار ،تم
تنفيذها من خالل  69صفقة  ،حيث

المنامة  -مجموعة فنادق الخليج

رك ــز المستثمرون تعامالتهم على

حققــت مجموعــة فنــادق الخليــج مــا يلــي في الربــع الثاني مــن العــام  ،2021إذ

أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة

بلغــت صافــي الخســارة  424,515دينــار مقارنــة بخســارة قدرهــا  4.071مليون

أسهمه المتداولة  223.64ألف دينار
أي مــا نسبته  41.60%مــن القيمة

دينار في الربع الثاني من العام السابق ،مع انخفاض في الخسارة قدره 3.647

اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها

مليــون دينــار بنســبة قدرهــا  .% 89.57وبلغــت خســارة الســهم  2فلســا مقارنــة

 1.34مليون سهم  ،تم تنفيذها من

فلسا في الربع الثاني من العام الماضي.
بخسارة ً 18

خالل  34صفقة.
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وبلـــغ إجمالـــي الخســـارة الشـــاملة

أشهر من العام :2021

قدرهـــا  4.874مليـــون دينـــار للربـــع

مقارنة بخســـارة قدرهـــا  2.999مليون

 417,393دينـــار ،مقارنـــة بخســـارة

business@albiladpress.com

الثانـــي من العام الســـابق ،مع انخفاض
في الخسارة قدره  4.457مليون دينار
بنســـبة قدرها  .% 91.44وبلغ إجمالي

الربـــح  2.018مليـــون دينـــار ،مقارنـــة

 965,984دينار لنفس الفترة من العام

نبيل آل محمود

الماضـــي ،بزيادة قدرهـــا  1.052مليون

دينار أو .% 108.86

بلـــغ صافـــي الخســـارة  631,634دينار

العام الســـابق ،بانخفـــاض قدره 2.367

مليون دينار بنسبة قدرها .% 78.94

بلغت خســـارة الســـهم  3فلســـا مقارنة

بخســـارة  13فلســـا في األشـــهر الســـتة

األولى من العام الماضي.

وبلـــغ إجمالـــي الخســـارة الشـــاملة

وبلغـــت إيـــرادات المجموعـــة للربـــع

 574,471دينار مقارنة بخســـارة بلغت

 3.417مليـــون دينار للفترة نفســـها من

األولى من العام الســـابق ،مع انخفاض

الثانـــي  4.669مليـــون دينـــار ،مقارنـــة

 4.268مليـــون دينار في الســـتة أشـــهر

“صوفيا أنتيبوليس” ومنظومة االبتكار

العـــام الماضـــي ،بزيادة قدرهـــا 1.251

علـــى مـــدار ســـنوات ،أجريـــت العديـــد مـــن الدراســـات

ويرجـــع االنخفـــاض فـــي صافـــي

وبلـــغ إجمالـــي الربـــح  3.805مليـــون

نفســـها من العام الماضي بشكل رئيس

للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي،

مليون دينار أو .% 36.61

الخســـارة للربع الثاني مقارنـــة بالفترة

والمســـوحات والمؤتمـــرات حول بنـــاء اقتصـــادات المعرفة
فـــي معظـــم دول العالـــم باعتبارهـــا قـــوة أساســـية للتنميـــة

إلـــى الزيـــادة فـــي اإليـــرادات بلغـــت

االقتصاديـــة .ومع ذلك ،فإن “مشـــاركة المعرفة” هي العنصر
الذي يُ ســـرّ ع ويُ عمّ ق عمليات التنمية االقتصادية التي ُت ّ
مكن

 1.251مليـــون دينـــار .إضافـــة إلـــى

انخفـــاض في قيمة االســـتهالك بمقدار

مـــن االبتكار وتســـريع االبتـــكار وخلق فرص عمـــل .فالهدف

 236,103دينـــار ،وانخفـــاض الفوائـــد

النهائـــي القتصاد “مشـــاركة المعرفة” هو خلـــق ثقافة ابتكار

بمقـــدار  67,177دينـــار ،وانخفاض في

تؤدي إلى بناء منظومة متكاملة لالبتكار بكل جوانبها.

مخصصات الذمم التجارية المشـــكوك

وعلـــى الرغم من أن العديد مـــن دول العالم  -ومنها مجلس

فيهـــا بمقـــدار  337,525دينـــار ،إضافة

التعاون الخليجي  -ســـعت ومازالت تســـعى ،إال أن الحقيقة
ّ
تتمكن من خلق مثل هذه الثقافة وال هذه
هي أن الغالبية لم

إلـــى  2,315,810دينـــار قيمـــة مـــا تـــم

تخفيضه في بعض الممتلكات حســـب

المنظومة بعد ويُ عزى ذلك لعدم وجود اســـتراتيجية وطنية
ً
فضل عن فقدان تنفيذ عمليات تقييم
لالبتـــكار بتلك الدول

القيمـــة الســـوقية فـــي العـــام الســـابق

مقابل الشيء هذا العام.

شـــاملة لمنظومة االبتكار الحاليـــة لتعريف المنظومة وبيان

ولقد حققت الشركة ما يلي في الستة

التحديات والفرص ورســـم خريطة الطريق ووضع المعايير
وتأسيس مسرّ عات ابتكار وتحديد برامج المهارات الناعمة،

الحاليـــة كجهات رســـمية أو خاصة أو أهليـــة مما ينتج عنه
مســـتوى الدولة بمؤسســـاتها المعنية كأقطاب أساسية .فما

يحدث في معظم الدول هو أحادية عمل كل جهة وانعزالها
التميـز والتقدير بمنأى عن البقية.
بحثا عن
ُّ
ً
شـــرقا
في المقابل ،نجحت دول متقدمة غربًا ودول ناشـــئة
ً
ّ
دول
تخطت بها
في خلق ثقافة ابتكار وبناء منظومة ابتكار
ســـبقتها في ذلك بل أسســـت مناطق ُتعنـــى باالبتكار وإثارة
مفاهيمه ودعم شـــركائه تحت مظلـــة ّ
وحدت جهود الجميع

دون تداخل مســـؤوليات جهة مع أخرى ودون إقصاء جهة
لحســـاب أخرى .ومن مناطق االبتـــكار ما يُ عرف بـ “مجمعات
ّ
تمكنت فرنســـا
العلـــوم والتكنولوجيـــا” ،فعلى ســـبيل المثال
مـــن تحقيـــق هذا اإلنجاز من خالل إنشـــاء واحـــدة من أكثر
المجمعـــات إبداعً ـــا في العالـــم“ :منطقة صوفيـــا أنتيبوليس

للعلـــوم والتكنولوجيا” ،وهي المنطقـــة رقم  1في أوروبا ،إذ

تمثـــل صوفيا أنتيبوليـــس منظومة ابتـــكار متكاملة لرعاية

بانخفاض قدره  411,263دينار بنسبة

قدرها .% 9.75

وبلغت اإليرادات  9.128مليون دينار،
مقارنة  11.071مليـــون دينار بحريني
للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي،
بانخفـــاض قـــدره  1.943مليـــون دينار

بنسبة قدرها  .% 17.55وبلغ إجمالي
حقـــوق الملكيـــة (باســـتثناء مصالـــح

األقليـــة) لهـــذا العـــام  97.776مليـــون

دينـــار مقارنـــة  100.622مليـــون دينار
فـــي العـــام الماضـــي ،بانخفـــاض قدره

 2.845مليـــون دينـــار و بنســـبة قدرهـــا

فـــي العـــام الســـابق ،بانخفـــاض قـــدره

 5.153مليـــون و بنســـبة قدرهـــا 4.34

.%

ويمكـــن إيعـــاز االنخفـــاض فـــي صافي

الخســـارة في األشهر الستة األولى من
العـــام مقارنـــة بالفترة نفســـها من العام
الماضـــي بشـــكل رئيـــس إلـــى التوفيـــر

في إجمالـــي تكاليف التشـــغيل بمقدار
 1.531مليـــون دينـــار ،والمصاريـــف
اإلداريـــة بمقـــدار  106,354دينـــار،

واالســـتهالك بمقـــدار  528,271دينـــار،
وانخفـــاض مصروفـــات الفائدة بمقدار

 124,719دينار مقارنة بالعام الماضي.
باإلضافة إلـــى  2,315,810دينار قيمة
مـــا تـــم تخفيضه فـــي بعـــض ممتلكات

المجموعـــة حســـب القيمـــة الســـوقية
في العام الســـابق مقابل ال شـــيء هذا
العـــام ،وانخفـــاض فـــي مخصصـــات

الذمم التجارية المشـــكوك فيها بمقدار

 336,291دينار مقارنة بالعام الماضي.
مـــن ناحية أخـــرى انخفضـــت إيرادات
المجموعـــة مقارنـــة بالعـــام الماضـــي

(فتـــرة قبـــل الجائحـــة) ،إضافـــة إلـــى
انخفاض أرباح الشركات الزميلة بمقار
 197,726دينار.
وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة ،فاروق
المؤيـــد “مازالت صناعة الضيافة تتأثر
بشدة بســـبب الجائحة والتي أدت إلى
إغـــاق تـــام للمطاعم والبيـــع بالتجزئة
في شـــهر يونيو .إضافة إلى ذلك ،أدت
القيود المفروضة على دخول البحرين
مـــن عدة دول إلى زيادة تأثير وفقدان
فـــي األعمـــال التجاريـــة للفنـــادق”.
وأضـــاف “تعمـــل فرقنا جاهـــدة لتقليل
التكاليـــف والتأثيـــر الســـلبي الناجـــم
عـــن القيـــود المفروضـــة علـــى األعمال
التجاريـــة” .ومـــن ناحيتـــه ،أضـــاف
الرئيـــس التنفيذي جارفيلـــد جونز إلى
تعليقـــات الرئيـــس قائـــا “مـــع تخفيف
القيـــود ،يخطط فنـــدق الخليج إلعادة
فتح بعـــض المطاعم مثـــل ال بيرجوال،
والتـــي ظلـــت مغلقـــة منـــذ بـــدء وبـــاء
الكورونا”.

المنامة  -البحرينية الكويتية للتأمين

حققـــت الشـــركة البحرينيـــة الكويتيـــة

وقـــد بلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة فـــي

في  30يونيو  2021ربح صافي عائد إلى

مليـــون دينـــار ،مقارنـــة مـــع 39.607

للتأمين خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية

النصـــف األول مـــن العام الحالـــي 40.293

مساهمي الشركة بلغ  1.485مليون دينار،

مليـــون دينار فـــي نهاية العام الســـابق أي

مقارنـــة مع  1.448مليـــون دينار في الربع

بزيـــادة نســـبتها  .% 2و أعـــرب مجلـــس

الثانـــي من العام الســـابق ،بزيادة قدرها 3

اإلدارة عـــن رضـــاه لهـــذه النتائـــج الجيدة

.%

التـــي حققتهـــا الشـــركة خـــال النصـــف

وبلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثالثة
شـــهور الحاليـــة  10فلـــوس مقارنة بنفس

 40,000وظيفـــة وجذب  3000شـــركة عملت من الصفر في

مســـاهمي الشـــركة خالل الربع الثاني من

ويُ عـــزى نجـــاح هـــذه المنطقـــة ألن البيئـــات المتنوعـــة

مـــع  2.955مليون دينـــار لنفس الفترة من

االســـتراتيجيات المبتكرة ،مثل تزويد رواد األعمال بالدعم

ويعزى االنخفـــاض إلى التعافي الذي طرأ

ربحيـــة الســـهم لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام

بمرور الوقت ،وتم رعايته على مــــرّ الســـنين فأ ّدى إلى خلق

وبلـــغ مجموع الدخـــل الشـــامل العائد إلى

بيئة صحراوية خضراء.

العـــام الحالي  1.783مليـــون دينار مقارنة

وغيـــر المتجانســـة يُ مكـــن أن تســـتفيد أكثـــر مـــن غيرها من

العام السابق ،أي بانخفاض قدره .% 40

لتطويـــر أفكارهـــم ومشـــاريعهم المبتكرة ،وطبعً ا “مشـــاركة
المعرفة” هي األهم ألن التخصيب المتبادل للكفاءات يُ ّ
مكن

على القيمة العادلة لالســـتثمارات المتاحة
للبيـــع في الربـــع الثاني من العـــام الماضي
قبـــل بدء األثـــر الكبيـــر للجائحـــة العالمية

على أسواق المال.

وأمـــا علـــى صعيـــد إجمالـــي الدخـــل مـــن

لطرق جديدة في التفكير المتق ّ
دم ونقل عقلياتهم من تفكير

األقســـاط ،فحققت الشـــركة زيادة قدرها

وأدى ذلـــك إلى ظهـــور منظومة ابتكارية الفتـــة لديها قدرة

نهايـــة الربع الثانـــي من العام الســـابق إلى

جديـــدة مثـــل الـــذكاء االصطناعـــي ،البيانـــات الضخمـــة،

الثانـــي مـــن العـــام الحالـــي .وزادت أرباح

والوظائف التخصصية.

دينـــار فـــي نهايـــة الربـــع الثاني مـــن العام

نمطي إلى تفكير ابتكاري عبر “مشاركة المعرفة”.

دينـــار ،مقارنـــة  4.216مليـــون دينـــار

دينـــار مقارنـــة  118.780مليـــون دينار

جيـــدة جـــ ًدا فـــي الربـــع األول 2020

بزي ــادة قدره ــا  ...% 3مجم ــوع الدخ ــل الش ــامل بل ــغ  1.8ملي ــون دين ــار

السابق.

البيئة المحيطة .وهذا هو السبب الرئيس الذي جعل منطقة
ً
مثال رائعً ـــا لعملية تعريـــض الموظفين
صوفيـــا أنتيبوليـــس

بنسبة قدرها .% 86.54

وبلغ إجمالي أصـــول  113.627مليون

السبب إلى أن األعمال التجارية كانت

مليون دينار

العمليـــات التنظيميـــة التـــي تقـــ ّ
در االبتـــكار وتدعمـــه ،وقـــد
ّ
مســـتداما
ً
تمكنـــت من تأســـيس إطار عمـــل لالبتكار فأصبح

األفكار من االزدهار واالنتشـــار وزيادة التأثير اإليجابي في

في الخسارة قدره  3.693مليون دينار

.% 2.83

بمقـــدار  1.942مليون دينـــار ،إذ يرجع

 1.5أرباح “البحرينية الكويتية للتأمين” بالربع الثاني

تلـــك العمليـــة تشـــمل جميع الشـــركاء في منظومـــة االبتكار
تعريـــف منظومـــة االبتـــكار المســـتقبلية المـــراد بلوغها على

فاروق المؤيد

دينـــار فـــي األشـــهر الســـتة األولـــى من

جارفيلد جونز

 % 19.4مـــن  17.044مليـــون دينـــار فـــي

تحويـــل األفكار إلى واقع ،ما قاد لتطوير صناعات ابتكارية

 20.302مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة الربـــع

الســـيارات المســـتقلة ومـــا شـــاكل ،فـــذاك مـــا يخلـــق الثروة

االكتتاب بنســـبة  % 47من  1.141مليون
السابق إلى  1.677مليون دينار في نهاية

األول مـــن العـــام الجـــاري علـــى الرغم من

مراد علي مراد

التأثيـــرات المتواصلـــة للجائحـــة العالمية

عبدالله سلطان

علـــى االقتصاديـــن الوطنـــي والعالمـــي
التـــي أدت إلـــى انخفـــاض حجـــم األعمال
ً
ً
وعالميا .كما أشـــاد مجلس اإلدارة
محليـــا

الربع الثاني من العام الحالي.

دينار بحريني في النصف األول من العام

فـــي حيـــن انخفـــض صافـــي الدخـــل مـــن

السابق ،أي بارتفاع قدره .% 43

االســـتثمار بنســـبة  ،% 78مـــن 0.589

وأمـــا علـــى صعيـــد إجمالـــي الدخـــل مـــن

مليـــون دينـــار فـــي نهاية الربـــع الثاني من

األقســـاط ،فقـــد حققـــت الشـــركة خـــال

العام الســـابق إلى  0.128مليون دينار في

النصـــف األول مـــن العام الحالـــي 44.927

نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

مليـــون دينار ،مقارنة مـــع  38.019مليون

وأما على صعيـــد النتائج المالية الموحدة

دينار لنفس الفترة من العام السابق وذلك

النصـــف ســـنوية للفتـــرة المنتهيـــة في 30

بزيادة قدرها .% 18

يونيو  ،2021فتمكنت الشركة من تحقيق

وزادت أربـــاح االكتتاب بنســـبة قدرها 42

ربـــح صافي عائد إلى مســـاهمي الشـــركة

 ،%مـــن  1.732مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة

بلغ  2.435مليون دينار ،مقارنة مع 2.302

النصف األول من العام السابق إلى 2.461

مليـــون دينـــار فـــي نهاية الفترة مـــن العام

مليـــون دينار في نهايـــة النصف األول من

السابق ،وذلك بارتفاع قدره  .% 6وبلغت

العام الحالي.

ربحية الســـهم الواحد للفتـــرة الحالية 16

ويعـــود ســـبب االرتفاع في صافـــي الربح

فلـــس مقارنة مـــع  15فلس لنفـــس الفترة

للفتـــرة الماليـــة المنتهيـــة فـــي  30يونيـــو

سياســـتها المتحفظة بشـــأن المخصصات
ً
اســـتعدادا لعملية تطبيـــق للمعايير
وذلـــك

مـــن العـــام الســـابق .وبلغ مجمـــوع الدخل

 2021مقارنـــة مـــع نفس الفترة مـــن العام

الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم 9

الشـــامل العائد إلى مســـاهمي الشركة في

السابق إلى التحسن الكبير الذي طرأ على

و 17في العام .”2022

النصـــف األول مـــن العـــام الحالـــي 2.822

أرباح االكتتاب الذي يمثل العمل الرئيسي

* لقـــراء مزيـــد مـــن التفاصيـــل يرجـــى

مليـــون دينار بالمقارنة مـــع  1.968مليون

للشركة.

الرجـــوع للموقـــع اإللكترونـــي لصحيفـــة

بالسياســـة المتحفظـــة التـــي انتهجتهـــا

اإلدارة لزيـــادة االحتياطيـــات الفنيـــة

للشـــركة لتتمكن من مواجهة أية تأثيرات
مســـتقبلية محتملـــة لجائحـــة فيـــروس

كورونا (كوفيد )-19على االقتصاد”.

ومـــن جهتـــه ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي

للشـــركة ،عبـــدهللا ســـلطان “إن النتائـــج

المالية الموحدة للشركة في نهاية النصف
األول مـــن العـــام الحالي جاءت مشـــجعة
بالمقارنـــة مـــع أداء النصـــف األول مـــن

العام الســـابق .كما أن الشـــركة ســـتواصل

“البالد”.

“إنوفست” تعلن عن النتائج المالية للنصف األول 2021

 140.5مــــلــــيــــون دوالر إجـــــمـــــالـــــي حـــــقـــــوق مــــســــاهــــمــــي الـــــشـــــركـــــة األم
فـــي الدخل من االســـتثمارات العقارية مقارنة مع

فقد حققت المجموعة صافي خســـارة لمســـاهمي

مـــن العـــام الماضـــي .أما صافـــي الربح التشـــغيلي

أعلنت “إنوفســـت” أمس عن نتائجها المالية للربع

الدخـــل اآلخـــر .أما صافـــي الخســـارة التشـــغيلية

وقـــدره  4.79مليون دوالر لعام  .2020وعليه ،بلغ

وقدرهـــا  1.80مليـــون دوالر لفتـــرة النصف األول

خســـارة لمساهمي الشركة األم بلغت  1.60مليون

مـــع ربـــح  0.40مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن

الفتـــرة  .2020وعليـــه ،بلـــغ النصيب األســـاس من

اإليرادات التشغيلية بنسبة  % 69لتصل إلى 866

مـــع ربح وقدره  0.07ســـنتا للربع الثاني  ،2020إذ

بالعام الماضي والبالغة  2.81مليون دوالر.

المنامة  -إنوفست

نفـــس الفترة من العـــام الماضـــي واالنخفاض في

الثاني لعام  ،2021فقد ســـجلت المجموعة صافي

فقد ســـجلت خســـارة ( )1.52مليون دوالر مقارنة

دوالر مقارنة مع ربح وقدره  195ألف دوالر لنفس

العام الماضي لنفس الســـبب أعاله .كما انخفضت

صافي الخســـارة للسهم الواحد  0.54سنتا مقارنة

ألف دوالر للثالثة أشـــهر مـــن العام الجاري مقارنة

يعزى هذا االنخفاض بشـــكل رئيس إلى انخفاض

وأما فيما يتعلق باألداء المالي للنصف األول 2021

الشركة األم بلغ  1.67مليون دوالر مقارنة مع ربح
النصيب األســـاس والمخفض للســـهم في خسارة
الشـــركة األم للســـهم الواحد لفتـــرة النصف األول
مـــن الســـنة الحاليـــة  0.56ســـنتا مقارنـــة مـــع ربح
وقـــدره  1.61ســـنتا عـــن نفـــس الفتـــرة  ،2020إذ

يعزى هـــذا االنخفاض بشـــكل أســـاس إلى صافي

االستردادات من الخسائر االئتمانية بمبلغ وقدره
 5.92مليـــون دوالر المســـجل فـــي النصـــف األول

فقـــد انخفـــض بنســـبة  141%ليصل إلى خســـارة

 2021مقارنـــة مـــع خســـارة قـــدره  748ألف دوالر

لعام  ،2020إذ ينســـب ذلك إلى األسباب المذكورة

أعاله .كما انخفضت اإليرادات التشـــغيلية بنسبة
 9لتصل إلى  2.79مليون دوالر للســـتة أشـــهر من

العام الحالي مقارنة بالعام الماضي والبالغة 4.61
مليون دوالر.

نسبيا
أما على صعيد المركز المالي ،فقد ظل ثابتا
ً

حيـــث بلغ إجمالي حقوق مســـاهمي الشـــركة األم
 140.55مليـــون دوالر بنهاية النصف األول 2021
مقارنة بـ 141.62مليون دوالر بنهاية العام .2020
أمـــا إجمالـــي األصـــول الموحـــدة فواصلـــت ثباتها
خـــال نفـــس الفتـــرة لتصـــل إلـــى  239.84مليون
دوالر مقارنـــة مـــع  241.43مليـــون دوالر بنهايـــة
العـــام  ،2020لتشـــكل الســـيولة النقدية ما نســـبته
 % 8وتصـــل إلى  18.80مليـــون دوالر من 23.40
مليون دوالر ،أي انخفاض بنسبة وقدرها .% 20

“كـروسفـت المحـرق” ينـضـم لـلمستأجـريـن بمجمـع دلمونيـا

المحرق  -مجمع دلمونيا

ترفيهيا رائ ًدا
يعـــد مجمع دلمونيا مرك ًزا
ً

كروســـفت المحـــرق بصفتـــه مســـتأجرًا

يســـتفيد مـــن المميـــزات التـــي يتمتـــع

بتصميـــم داخلـــي الفـــت ،ومطاعـــم

المحرق” في مجمع دلمونيا الذي يتميز

شـــيء مدهـــش بانتظاركـــم” .وفي ذات

في جزيـــرة دلمونيا بالبحريـــن ،ويتميز
فاخـــرة ،وبرنامـــج ترفيهـــي ديناميكـــي

مشـــوق ملـــيء باإلثـــارة .وإضافـــة إلى

كونـــه وجهـــة ترفيهية ،يطمـــح المجمع

إلـــى توفير مســـاحة مخصصـــة للصحة
واللياقـــة .ووقـــع الرئيـــس التنفيـــذي

لمجمع دلمونيا الشـــيخ محمد بن دعيج

آل خليفـــة اتفاقية إيجار مع مؤسســـي

رئيســـا .وســـيتم افتتـــاح “كروســـفت
ً
بموقعـــه االســـتراتيجي ،مـــا ســـيجعله

وجهـــة قريبـــة ألولئـــك الذين يعيشـــون

في المنطقة.

بهـــا المجمـــع وجزيـــرة دلمونيـــا عموما.
الصـــدد ،قالـــت نائبة الرئيـــس التنفيذي

والمدير العـــام ،ريبيكا شـــارلوت أرنولد
“هـــذا اإلنجـــاز المهـــم سيتماشـــى مـــع

و صـــرح مؤسســـو كروســـفت المحـــرق

االســـتراتيجية الحاليـــة للمجمـــع لخلق

دلمونيـــا .نهـــدف إلنشـــاء نـــادي لياقـــة

مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات

“يســـرنا أن نعلن عن شـــراكتنا مع مجمع
بدنيـــة فريد من نوعه وذو جودة عالية

تجربـــة فريـــدة وتحويليـــة مـــع تقديـــم

المخصصة لزواره”.

إنشاء نادي لياقة
بدنية فريد من
نوعه
و “كروســـفت المحـــرق” هـــو أحد نوادي
اللياقـــة األولـــى في البحريـــن من حيث

مســـتوى القـــوة وهو أحد أفضـــل أندية

اللياقة البدنية في المنطقة.

أثناء توقيع اتفاقية اإليجار
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انعقاد اجتماع الرؤساء التنفيذيين لشركات مقاوالت تحديث مصفاة “بابكو”

اســـتعراض التقـــدم المحقـــق فـــي شـــتى أنشـــطة المشـــروع ومناقشـــة المرئيـــات

عوالي  -بابكو

عُ قـــد اجتمـــاع إدارة برنامـــج تحديث

ونيابـــة عن الفريـــق اإلداري للمشـــروع

مرئيات الرؤساء التنفيذيين والجهات

مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيـــذي

المنشـــود .وفي أعقـــاب االجتمـــاع ،تم

مصفـــاة بابكـــو مـــع المقـــاول الرئيـــس

والمقـــاول الرئيـــس ،أعـــرب رئيـــس

لشـــركات المقاوالت ،والجهات الراعية

لشـــركة بابكـــو عن أســـمى آيات الشـــكر

للمشـــروع ،والرؤســـاء التنفيذييـــن

المشـــاركة فـــي تنفيذ المشـــروع ،وذلك
صبـــاح أمـــس األربعـــاء الموافـــق 4

أغســـطس  2021فـــي مقـــر الضيافـــة

(الدار) بالعوالي .حضر االجتماع رئيس
مجلـــس اإلدارة الرئيـــس التنفيـــذي

لشـــركة نفـــط البحريـــن (بابكـــو) داوود

نصيف ،ورئيـــس العمليات ماركو فيال،
ومديـــر المشـــروع التنفيـــذي بشـــركة

تيكنيـــب اينيجيز الفونســـو دي ماريو،
ونائـــب الرئيس التنفيـــذي المدير العام

لشـــركة تكنيكاس ريوندياس ميجويل
باراديناس ،والرئيس التنفيذي لشـــركة
سامســـونج

تشوي.

اينجنيرنـــج

ســـونجان

298.6
مليـــــــــــــون دوالر

والعرفان لملك مملكة البحرين صاحب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

خليفـــة ،ولولـــي العهـــد ،رئيـــس مجلس

الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ،مشـــي ًدا
بالدعـــم الفعـــال والمتواصـــل مـــن لـــدن

القيادة الرشـــيدة ،ومؤكـــ ًدا على التزام

الفريـــق اإلداري للمشـــروع ،واإلدارة
التنفيذيـــة ،وجميع العامليـــن بمواصلة

العمل الجاد واإلسهام في دعم مسيرة
االقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

الراعيـــة لتحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم

تنظيم جولة ميدانية لموقع المشروع،
اطلع الحضور خاللها على ما تم إحرازه
من تقدم ملموس في تنفيذ المشـــروع،
وتوجهـــوا بخالـــص الشـــكر واالمتنـــان
لجميـــع أعضـــاء فريـــق عمل المشـــروع

على الرغم من الظروف العصيبة جراء
تفشـــي جائحـــة كورونـــا (كوفيـــد .)19

وفي ختام الزيارة ،لمس الحضور مدى

التغير المذهل الذي سيطرأ على صورة
المصفـــاة فـــي المســـتقبل ،مـــع تركيـــب

معظم معدات المشروع .تجدر اإلشارة
أن العمـــل لـــم يتوقف بموقع المشـــروع

وأثنـــاء االجتماع ،اســـتعرض الحضور

ليـــوم واحـــد منذ تفشـــي وبـــاء كورونا

المتعلقـــة بالمشـــروع ،وتطـــرق إلـــى

مطلع العام الماضي.

التقـــدم المحقـــق فـــي شـــتى األنشـــطة

(كوفيـــد  )19في شـــتى بقـــاع العالم مع
جانب من االجتماع

أربــاح مجمــوعــة “األهلــي المتحــد” بالنصــف األول

حـــقـــقـــت  13.8%عــــــائــــــدًا ســــنــــويًــــا عــــلــــى مــــتــــوســــط حـــــقـــــوق الـــمـــســـاهـــمـــيـــن

المنامة  -البنك األهلي المتحد

ســـجل البنـــك األهلـــي المتحـــد فـــي الربـــع

 298.6مليـــون دوالر مقابل  293.4مليون

 552.2مليون دوالر في النصف األول من

 2021صافـــي ربـــح عائـــد لمســـاهمي

الســـابق ،أي بنمو  % 1.7يعزى إلى تحسن

ذاتها .2020

الثانـــي مـــن العـــام المنتهي فـــي  30يونيو
المجموعـــة األم بلـــغ  138.9مليـــون دوالر

بالمقارنة مع  122.0مليون دوالر ســـجلته

الفترة الربعية نفسها  ،2020بارتفاع قدره

 % 13.9ناتـــج عن زيـــادة إيرادات صافي
الفوائد وانخفاض مســـتوى المخصصات،
بحيـــث بلـــغ العائـــد األســـاس والمخفـــض

للســـهم  1.2ســـنت مقابل عائد  1.0ســـنت

عن الربع نفسه  ،2020في حين بلغ الدخل
الشـــامل العائـــد لمســـاهمي المجموعـــة

 162.9مليـــون دوالر في الربـــع الثاني من
العـــام مقابـــل  194.3مليـــون دوالر للربـــع

المماثل من العام الســـابق بانخفاض 16.1
 .%وســـجل الربـــع الثاني من العـــام زيادة

دوالر للســـتة أشـــهر المقارنـــة مـــن العـــام
هوامـــش الفوائـــد وتراجـــع مســـتويات
المخصصـــات االحترازيـــة عـــن تلـــك التي

اســـتدعتها الظـــروف التي واكبـــت اندالع
الجائحـــة الفيروســـية ضمـــن إجـــراءات

التحـــوط المتحفظـــة لتبعاتها ســـواء على

االقتصـــاد ككل أو على قطاعات النشـــاط
المختلفـــة ،وبناء علـــى ذلك فقد بلغ العائد

األساســـي والمخفـــض للســـهم  2.8ســـنت
عـــن النصـــف األول مـــن العـــام مقابل عائد
 2.7ســـنت للفتـــرة النصفيـــة نفســـها مـــن

العـــام الســـابق .وقـــد بلـــغ الدخل الشـــامل

العائد لمساهمي المجموعة  337.8مليون
دوالر فـــي النصـــف األول مـــن العام مقابل

في دخـــل صافي الفوائد بنســـبة % 11.3

 157.3مليون دوالر للســـتة أشهر المقارنة

 192.9مليـــون دوالر للربـــع الثانـــي مـــن
العـــام الســـابق ،كما تقـــ ّدم إجمالـــي الدخل

 .% 114.7كمـــا ارتفع كذلـــك صافي دخل
البنك من الفوائد ليصل إلى  421.7مليون

مليـــون دوالر مقابـــل  256.8مليون دوالر

مع  406.7مليون دوالر للفترة ذاتها 2020

ليرتفـــع إلـــى  214.7مليـــون دوالر مقابـــل

التشـــغيلي بنســـبة  % 1.7ليبلـــغ 261.2

لذات الفترة من السنة السابقة.

مـــن العـــام  2020أي بزيادة بلغت نســـبتها

دوالر في النصف األول من العام بالمقارنة
أي بزيادة  % 3.7ناتجة عن تحسن نطاق

وعليه ،فقد ارتفعت األرباح الصافية التي

فـــارق الفوائـــد وتراجع كلفة الســـيولة في

فترة الستة أشهر األولى من العام الجاري

المرحلـــة الراهنة ،في حين تراجع إجمالي

حققهـــا البنـــك األهلي المتحـــد عن مجمل
لتبلـــغ  -بعـــد اســـتثناء حصـــص األقليـــة -

ظل أوضاع تنحو لالســـتقرار النســـبي في
الدخـــل التشـــغيلي بنســـبة  % 4.1ليبلـــغ

العـــام مقابـــل  575.6مليـــون دوالر للفترة

النصفيـــة المقارنـــة من العـــام  2020وذلك

خطـــط وتدابيـــر ســـوف نتابـــع تنفيذهـــا

ومبـــادرات ترشـــيد ورقمنـــة العمليات في

في النصف الثاني من هذا العام”.

بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات

وعلـــى صعيـــد الميزانيـــة العموميـــة ،فقـــد

إطار خطط البنك للتحوّ ل اإلســـتراتيجي

المجموعـــة بنســـبة  % 4.8إلـــى  4.2مليار

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك

ارتفـــع إجمالي الحقوق العائدة لمســـاهمي

الشامل على مستوى المجموعة.

دوالر فـــي  30يونيـــو  2021مقابـــل 4.0

األهلي المتحد ،مشعل عبدالعزيز العثمان

مليار دوالر في  31ديسمبر  ،2020بحيث

”ســـجل العديد مـــن االقتصاديات العالمية

ســـجل معها العائـــد على متوســـط حقوق

مشعل العثمان

الرئيســـة واإلقليميـــة مؤشـــرات إيجابيـــة

مـــن العـــام مقابـــل  % 13.6لنفـــس الفترة

إجمالي المحفظة االئتمانية مقابل % 2.6

فـــي األفـــق خصوصـــا فـــي تلـــك األقطـــار

في توفير نســـبة مرتفعة من المخصصات

بيـــن قطاعـــات واســـعة مـــن ســـكانها ،غير

حيـــث بلغـــت  % 83.9مقابل  % 85.9في

كبيـــر مـــن الترقـــب وعـــدم اليقيـــن إزاء

محتســـبة علـــى أســـاس المخصصـــات

ســـاالت متحورة قد يســـتفحل انتشارها

تجـــاه أي مخاطـــر محتملة لهـــذه األصول

التنقل والسفر داخليا وخارجيا” .وأضاف

مـــن الرهونـــات العقاريـــة واألوراق المالية

األول مـــن العـــام والنتائـــج الجيـــدة التـــي

سدادها.

االســـتثنائية مدعاة لالرتياح ويبرهن مرة

المســـاهمين معدل  % 13.8للنصف األول
من العام الســـابق ،كما حققت الموجودات
اإلجماليـــة للمجموعـــة ارتفاعا طفيفا (1.0
 )%لتبلـــغ  40.5مليـــار دوالر كمـــا فـــي 30

يونيـــو  2021بالمقارنـــة مـــع  40.1مليـــار

دوالر فـــي  31ديســـمبر  2020ممـــا يعكس

نموا متوازنا لمكونات الميزانية العمومية
للمجموعـــة وإدارة مدروســـة لمواردهـــا

وتوظيفاتهـــا التمويليـــة وفقـــا لمقتضيات
األوضاع التشـــغيلية الســـائدة في أسواق
عملهـــا الرئيســـة ،وليبلغ بذلـــك العائد على

متوسط األصول  % 1.6عن فترة النصف
األول مـــن العـــام الجـــاري دون تغييـــر عن

معدله لنفس الفترة من العام السابق.

وواصـــل البنـــك الحفـــاظ علـــى مؤشـــرات

عالية لجودة األصول ،إذ تحســـنت نســـبة
القـــروض غير المنتظمة لتبلـــغ  % 2.5من

تعـــزز التوقعـــات بتعـــاف اقتصـــادي يلوح

كما في  31ديســـمبر  ،2020مع االســـتمرار

التـــي حققـــت معـــدالت تطعيـــم مرتفعـــة

المحـــددة المرصـــودة تجاه هـــذه األصول

أن آفـــاق هـــذا التعافي تظل مشـــوبة بقدر

 31ديســـمبر  ،2020وهـــي نســـبة تغطيـــة

مآالت الجائحة الفيروســـية وتكرار نشوء

النقديـــة الصافيـــة التـــي تـــم تجنيبهـــا

خصوصـــا مـــع تخفيف القيـــود على حرية

وبمعـــزل عـــن الضمانـــات العينيـــة الكبيرة

“أن هذا األداء اإليجابي للبنك في النصف

المتاحـــة للبنك كبدائل إضافية الســـتيفاء

يواصـــل تحقيقها في مثل هـــذه الظروف

ومن ناحية أخرى ،فقد حافظ البنك أيضا

أخـــرى على فعالية وكفاءة نهجنا الوقائي

محتويـــا نســـبة التكاليـــف إلـــى إجمالـــي

والتدابيـــر االســـتباقية التـــي اتخذناهـــا

علـــى معدالته العالية للكفاءة التشـــغيلية،

في التعامل مع الجائحة وصواب الخطط

الدخل عند  % 27.9مقابل  % 27.4للفترة

الحتـــواء تأثيراتهـــا علـــى أعمالنـــا وهـــي

وتحديثها بحسب ما يطرأ من مستجدات
وتابـــع العثمـــان ”علـــى الرغـــم مـــن هـــذه

األوضـــاع التشـــغيلية الحافلـــة بالتقلبـــات

والتحديـــات ،فـــإن مجموعتنـــا المصرفية
ماضيـــة قدمـــا فـــي تنفيـــذ خططهـــا

ومبادراتهـــا اإلســـتراتيجية الراميـــة إلـــى
تعزيـــز إمكاناتهـــا وقدراتهـــا التنافســـية
وترســـيخ دورهـــا وحضورهـــا اإلقليمـــي،
وفـــي هـــذا اإلطـــار فقـــد قمنا برفـــع حصة

ملكيتنا في “البنك األهلي المتحد  -مصر”
من نســـبة  % 85.5إلى  % 95.7من رأس

مال هذا البنك العامل في جمهورية مصر
العربيـــة عـــن طريق عرض طوعي لشـــراء

األسهم ،كما استكملنا أخيرا وبنجاح كبير
عمليـــة إصـــدار صكـــوك ضمـــن الشـــريحة

األولى اإلضافيـــة من رأس المال بإجمالي
 600مليـــون دوالر بهـــدف تدعيم القاعدة

الرأســـمالية لبنك المجموعـــة في الكويت،
“البنـــك األهلـــي المتحـــد  -الكويـــت” ،وهو
اإلصـــدار الـــذي حظـــي بإقبـــال كبيـــر فاق

المبلـــغ المســـتهدف بــــ  3أضعـــاف وأقفـــل

االكتتـــاب فيـــه في وقت قصير وبتســـعير
ممتـــاز لصالح البنك في إنجاز يعكس ثقة
الســـوق باســـتراتيجية عمـــل المجموعـــة

وبنوكها التابعة وقوة مراكزها المالية”.

“المصارف ““ :جيتكس  ”2021فرصة إلبراز التحول الرقمي
المنامة  -جمعية المصارف

“جيتكس  ”2021في الفترة من  17حتى

 21أكتوبـــر المقبـــل فـــي مركـــز التجـــارة

مصارف البحرين برئاســـة عدنان يوسف

و أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف

الجناح يمثل إضافـــة نوعية ألعماله هذا

ســـتعمل علـــى تشـــجيع جميـــع أعضائهـــا

لمشـــاركة البنـــوك البحرينيـــة فـــي هـــذا

أكـــدت جمعيـــة مصـــارف البحريـــن

العالمـــي بدبي ،وتحت شـــعار “معً ا نخلق
ً
رقميـــا أكثـــر جـــرأة” .وتنظـــم
مســـتقبل
ً

العـــام ،ويزيـــد من تكاملـــه ،خصوصا وأن

“جيتكس ،”2021من شـــأنه إبـــراز التقدم

 ”2021جمعية البحرين لشـــركات التقنية

أساســـيا إن لـــم يكن الجـــزء األكثر أهمية

أن مشـــاركة البنـــوك البحرينيـــة فـــي
الـــرواق الوطنـــي البحرينـــي بمعـــرض

الملمـــوس الـــذي تحـــرزه تلـــك المصارف
فـــي مجـــال التحـــول الرقمـــي ،وصناعـــة

التكنولوجيا المالية بشـــكل خاص .ويقام

الجنـــاح الوطني البحريني في “جيتكس
“ ِبتِـــك” وشـــركة “وورك ســـمارت” لتنظيم

الفعاليـــات ،واعتبر رئيـــس جمعية “بتك”،
عبيدلـــي العبيدلـــي ،أن دعـــم جمعيـــة

تقنية المعلومات واالتصاالت باتت جزءا
في عمل القطاع المالي والمصرفي .ونوه
العبيدلـــي إلى أهمية هـــذه المزاوجة بين
القطاع المالي البحريني ونظيره التقني.

البحريـــن وحيـــد القاســـم أن الجمعيـــة
علـــى المشـــاركة فـــي الجنـــاح الوطنـــي
البحرينـــي فـــي جيتكـــس ،يجمـــع فـــي

مكان واحـــد مبادرات بحرينية بارزة في

مجـــال التكنولوجيـــا المالية ،وبما يعكس
الجهـــود التـــي يقودها مصـــرف البحرين

المركزي في هذا المجال ،وتنفذها الكثير

مـــن المصـــارف والمؤسســـات البحرينية
الرائـــدة .وأضـــاف أنـــه مـــن المرتقـــب أن
يقـــدم الجنـــاح البحرينـــي للعالـــم مـــن

خـــال “جيتكس” برهانا آخـــر على ريادة
وتميـــز القطاع المصرفـــي البحريني على

مســـتوى نوعية الخدمات التـــي يقدمها،

وكفـــاءة المنتجات التـــي يوفرها .وعلى
نحـــو مـــواز ،أكـــد رئيـــس شـــركة وورك
ســـمارت أحمـــد عطيـــة هللا الحجيـــري

حـــرص المنظمين على توفير أفضل حيز

متـــاح للمشـــاركة البحرينية في جيتكس

 ،2021من خالل توســـيع مساحة الجناح
الوطنـــي البحرينـــي هـــذا العـــام ،وإتاحة

موقـــع اســـتراتيجي مميز لـــه ،وبما يكفل

للمشـــاركين من مملكة البحرين بما فيهم
جمعيـــة مصارف البحريـــن أفضل ترويج

تنافسي ممكن ،مقارنة باألجنحة األخرى

للدول المشاركة في معرض جيتكس.
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فتحيــة طنطــاوي إثــر أزمــة صحيــة

أحــد أقارب الفنانــة الراحلة ،إن “الوفاة

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4678

حدثــت دون مقدمــات .فجــأة توقفــت

الخميس

عضلة القلب ليتم نقلها إلحدى مستشــفيات الســادس من أكتوبر” .وتابع عســكر “لم
يكتــب هللا لهــا النجــاة فــي المستشــفى وتوفيــت رغم محــاوالت األطباء إلنعاشــها.
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رحمــة هللا عليهــا كانــت ســيدة عظيمة تعمل آلخــر نفس لكي تكــون بجانب أوالدها
وترعاهم وتقدم لهم ما يريدون” .وشاركت الفنانة الراحلة في نحو  140عمال فنيا،

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
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مــن أبرزهــا مسلســل “البخيــل وأنا” مــع الفنان الراحــل فريد شــوقي ،وفيلم “اضحك
الصورة تطلع حلوة” مع الفنان الراحل أحمد زكي ،ومسلسل “الناس في كفر عسكر”
مع صالح السعدني وفيلم “الطوق واألسورة” مع عزت العاليلي.

طريقة متهورة لكسب المشاهدات على “السوشال ميديا”
ال يعــدم نجــوم شــبكات التواصل وســيلة مــن أجل تحقيق مشــاهدات كبيرة
علــى تلــك الشــبكات ،وإن تطلــب األمــر خــوض مغامــرات خطيــرة ،وهــذا مــا

حــدث لنجــم روســي وصديقتــه .وأراد ســيرغي كوســينكو ،الــذي يتابعــه 5

ماليين شــخص على “إنســتغرام” يذهب بعيدا في “جنون السوشــال ميديا”،
فربط صديقته الحسناء فوق السيارة الفارهة بالحبال واألغالل وانطلق في

شــوارع موســكو .ولوحظ في الفيديو أنه كان يقود الســيارة من طراز “رولز

رايس” في يد واحد ،بينما كانت اليد الثانية أصفاد تربط أيضا يد صديقته.
واســتعان ســيرغي بمصورين لتوثيــق الرحلة الخطيرة وأيضــا لرصد مالمح
االندهــاش علــى وجــوه ســكان العاصمــة الروســية .ولســبب غريــب واضــح،

وضــع المؤثــر الروســي الصقا علــى فم صديقتــه .وفي يومين فقط من نشــر

الفيديو ،حصد وما يزيد عن  81ألف إعجاب وأكثر من  3آالف تعليق .وكتب
فــي تعليــق مقتضــب مرفــق بالفيديــو “فقط شــاهد حتــى النهاية .لقــد فعلت

قدمت جورجينا رودريغيز ،هدية “باهظة الثمن” لصديقها النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس اإليطالي .ووفق ما ذكرت صحيفة
“ذا صن” البريطانية ،فإن هدية رونالدو هي سيارة “مرسيدس جي-كالس
برابوس” الرياضية متعددة االستخدامات.

ذلــك  20مــرة بالفعــل” .وقالت وســائل إعالم روســية :إن ســيرغي وصديقته
خاضــا هــذه التجربــة الخطيــرة ضمــن مــا يمســيانه “اختبــارات الثقــة” ،لكــن

هــذه االختبــارات كلفتــه كثيــرا .وذكرت تقارير أن الســلطات فتحــت تحقيقا

فــي الفيديــو ،وفرضــت غرامة على نجم “إنســتغرام” بقيمــة بلغت  750روبل

روسي الرتكابه مخالفة القيادة المتهورة.

“واتساب” تعلن إطالق

ميزة “العرض مرة واحدة”

وسط اتهامات بالتحرش ..بايدن يدعو حاكم نيويورك لالستقالة

أعلنت شــركة “واتساب” للتواصل

دعا الرئيس األميركي جو بايدن ،الحاكم الديمقراطي لوالية

“العرض لمرة واحدة” ،التي طلبها

بسلسلة من أعمال التحرش الجنسي بعدد من النساء.

ووفــق مــا ذكــر موقــع “ســكاي

االستقالة” .وكان كومو قد أكد في وقت سابق أنه “لم يلمس
ً
ملمحا إلى أنه يســتبعد
أبــ ًدا أي شــخص بطريقــة غير الئقــة”،

مقاطــع فيديــو وصــور “علــى أن

جيمــس ،الثالثــاء ،أن حاكــم الواليــة أنــدرو كومــو “تحــرش

ويمكن لمرسل الصورة أو الفيديو

التقريــر المثيــر ،تفاصيــل اتهامــات  11امــرأة ترســم صــورة
“مزعجة ج ًدا لكنها واضحة” لنمط من ســلوك مســيء مارسه

أو “العــرض مــرة واحــدة” فــي

نفيها .ولم يتضح ما إذا كان سيواجه كومو محاكمة جنائية،

وســيجري تحذيــر المرســل مــن

بطبيعته”.

الفــوري ،األربعــاء ،إطــاق ميــزة

عدد كبير من المستخدمين.

نيــوز” البريطانــي ،فــإن الخاصيــة

تحذف تلقائيا بعد مشاهدتها مرة

جنســيا بالعديــد مــن النســاء” ،بينهــن موظفــات .ويذكــر هــذا

واحدة”.

محاوال السباحة إلى السعودية ،على حد قولها.

قفز مرة أخرى في البحر من رصيف في مرسى مدينة تانجونج ،والشرطة
البحريــة أنقذتــه .وأوضــح ســانتونج أن التحقيقات األولية كشــفت أنه كان

وقــال بايــدن فــي البيــت األبيــض “أعتقــد أنــه يتعيــن عليــه

الجديدة تتيح لألشــخاص إرسال

أفــادت الشــرطة الماليزيــة أن شــابا يبلــغ من العمــر  28عاما ،قفــز إلى البحر،

وقال قائد شــرطة المنطقة الشــمالية الشرقية سوفيان سانتونج :إن الرجل

نيويورك أندرو كومو ،إلى االستقالة ،بعد نشر تحقيق يتهمه

تقديم اســتقالته .وأعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيســيا

إنقاذ ماليزي يصر على “السباحة” إلى السعودية

نفــس الرجــل الــذي حــاول الســباحة عبــر ســيبيرانج بيــراي فــي  12يوليــو

الماضي ،عندما لم يسمح له بركوب العبارة دون تصريحات رسمية للسماح
لــه بالســفر بيــن المناطــق” .وأكمل “هذه المــرة ،كان عذره أنه يريد الســباحة

إلــى أرض مكــة المكرمــة” .وأفــاد ســوفيان أن الرجــل “تــم وضعه في قســم

األمراض النفسية لتلقي مزيد من العالج”.
أندرو كومو

نيويــورك عبر لمســهن بطريقة غير مرحب بهــا وغير رضائية

االنتحار في العراق “أكثر من أي وقت مضى”

عمــل معاديــة للنســاء” .وأشــارت إلــى أن التحقيــق خلــص

تشــير األرقام الرســمية التي تصدرها وزارتا الصحة والداخلية في العراق ،إلى
متزايــدة مــن حــاالت االنتحار كل عام ،بلغت في العام الماضي  ،644وهو الرقم

النقــر علــى أيقونــة “”View Once

الحاكــم وكبــار موظفيــه ،وفق جيمس ،وقد ســارع كومو إلى

شريط النص قبل إرسال الرسالة.

“مدنيــا
فيمــا أشــارت المدعيــة العامــة إلــى أن التحقيــق كان
ً

إرســال الصــور أو مقاطــع الفيديو
“ألشــخاص موثــوق بهــم” ،علــى

وقالــت جيمــس أثنــاء مؤتمــر صحافــي إن التحقيــق الــذي
اســتمر  5أشــهر ُ
“خلــص إلــى أن الحاكــم أندرو كومــو تحرش

اعتبــار أنــه مــا زال مــن الممكــن

جنســيا بالعديــد من النســاء ،وانتهك بذلك القانــون الفدرالي
ً

الحقيقيــة أضعــاف هــذا الرقــم ،ألن أغلبيــة واضحــة من الحاالت ال يتــم إعالنها

التقاط “لقطة شاشــة” أو تســجيل

وقانــون الواليــة” .وتابعــت أن التحقيــق وجد أيضــا أن كومو

موظفــة ســابقة واحــدة علــى األقل بعــد تقديمها شــكوى في
هــذا اإلطــار .وفــور صــدور التقرير ،أصــدر كومو بيا ًنــا متلف ًزا
ينفــي فيــه كل تلــك المزاعــم .وقــال ً
“أول ،أريدكــم أن تعلموا

جنســيا بموظفــات حاليــات وســابقات فــي واليــة
“تحــرش
ً

أدل بتعليقات جنسية غير الئقة”.

االجتماعيــة ،كذلــك ألن االنتحــار فــي الكثيــر مــن الحــاالت ،خصوصــا بالنســبة

بخاصيــة العــرض مــرة واحــدة

الفيديو قبل اختفائه.

عقاب فوري “غير متوقع” للراكب المتحرش
تلقى مســافر مخمور جزاءه على متن طائرة ،حيث كبله طاقمها باألشــرطة الالصقة في
مقعده بعد أن تحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة.

وإبــداء تعليقــات ذات طبيعــة جنســية موحيــة أوجدت بيئة
كذلــك إلــى أن كومــو وفريقه اتخــذا إجــراءات انتقامية ضد

مني مباشرة أنني لم أالمس أي شخص بشكل غير الئق ولم

جانــب المفوضيــة العليــا المســتقلة لحقوق اإلنســان ،إلــى أن البلد يشــهد أعدادا

المكتشــف منهــا فحســب .ويشــير المراقبــون للوضــع العراقــي إلــى أن األرقــام

أو الكشــف عنهــا مــن جانب األهــل ،لما لذلك من تأثير على العائلة في األوســاط
للفتيات الصغيرات نسبيا ،يكون نتيجة ظروف عائلية قاهرة يتم التكتم عليها.

الجيش الدنماركي يهدر

مجتمعا
أنثى تتزعم
ً

دم دب “صاحب سوابق”

من القرود ألول مرة

تمامــا كمــا هــي الحــال فــي المجتمــع

يواجــه دب أبيــض احتمــال المــوت

راكــب يدعــى ماكســويل بيــري ويبلغ من العمــر  22عاما أن والديه مــن األثرياء ،وتطاول

بالقيــادة فــي عالم القــردة .وطالمــا كانت

كان آخرهــا مهاجمتــه فريــق تصويــر

وقال تقرير لشرطة مقاطعة ميامي ديد :إن بيري تحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة،

واحدة كسرت هذه القاعدة أخيرا ،وذلك

وكانــت الرحلــة المتجهــة مــن فيالدلفيا إلى ميامي ،الســبت ،شــهدت جلبــة ،بعد أن ادعى

على المضيفات ،وذلك بعد أن تناول عدة كؤوس من الخمر على متن الطائرة.

وخلع قميصه في الحمام وخرج منه عاريا .وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد طاقم الطائرة

وهو يقيد الشاب السكير في مقعده ويكمم فمه باألشرطة الالصقة ،بينما ظهر بيري في
مقطع آخر وهو يصرح مرارا وتكرارا “ساعدوني ساعدوني”.

قتــا ،بعدمــا تســبب بحــوادث عــدة

البشــري ،ثمــة صــراع وتراتبيــة تنتهــي

فــي محطــة بشــمال شــرق غرينالنــد،

هذه القيادة حكرا على الذكور ،لكن أنثى

وفق ما أعلن الجيش الدنماركي الذي
أعطــى اإلذن بقتلــه فــي حــال أعــاد

فــي محميــة طبيعيــة بجزيــرة كيوشــو

الكــرّة .وفــي ســاعة مبكرة مــن صباح

جنــوب غربــي اليابــان ،حســب صحيفــة

االثنين ،مد الدب رأســه عبر نافذة لم

“غارديــان” البريطانيــة .ويعيش في هذه

تكــن مغلقــة فــي مركــز أبحــاث يقيــم

المحميــة اليابانيــة  1500قــرد من الذكور

فيــه فريــق التصويــر ،قــرب قاعــدة

واإلنــاث مــن فصيلــة المــكاك ،التــي يمتد

دانبورغ العسكرية الصغيرة.

موطنهــا من آســيا وحتى شــمال أفريقيا،

وبحســب

ويعــرف عنهــا تفضيلهــا للفاكهــة كطعــام،

وفي بعض األحيان تكون عدوانية .وفي

األركتيكيــة” ،وهــي وحــدة دنماركيــة

هــذا المجتمــع ،أصبحــت “قــردة” صغيــرة

متمركــزة فــي الموقــع ،عــض الــدب

الســن ال تتجاوز  9ســنوات وتعرف باسم

أحــد الرجــال الثالثــة فــي يــده ،قبــل

“ياكــي” ،زعيمــة القطيــع .وبــدأت “ياكــي”

فــي الصعــود نحــو قيــادة مجمتــع القرود

في أبريل الماضي ،عندما ضربت والدتها

لتحتــل مرتبة قوية بيــن إناث القردة في
ولدى وصول الرحلة إلى وجهتها ،ألقي القبض على الشاب حيث وجهت له  3تهم ،وفقا لموقع
“لوكال  ”10المحلي المتخصص في أخبار مقاطعة ميامي ديد.

المحميــة الطبيعيــة القريبــة مــن مدينــة

أويتا ،وباتت مثاال على المرأة القوية.

“قــوات

الكومانــدوز

أن يبعده الفريق بواســطة مسدســات
قالت الممثلة األميركية جينيفر أنيستون إنها ابتعدت عن بعض أصدقائها
مضطرة وذلك لرفضهم تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وأضافت أنيستون في حوار مع مجلة “إن ستايل” :إنه ليس لديها وقت
لمعارضي اللقاحات أو الذين ال “يستمعون للحقائق” عندما يتعلق األمر بالعلم.

إنذار.

وعاد مرتين إلى الموقع وكســر إحدى
نوافــذ المركــز قبــل أن يفــر مذعــورا،
علمــا أنــه ســبق لــه أن تســبب فــي 5

حوادث.

