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رفع رؤســـاء المآتم الحسينية وعدد من رجال 
الدين أســـمى آيات الشـــكر والعرفان إلى مقام 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة؛ لدعمه المســـتمر، 
وتســـخير إمكانـــات الدولـــة في ســـبيل إنجاح 
مراســـم إحيـــاء ذكرى عاشـــوراء للعـــام 1444 
هجريـــة، ومـــا تميـــز بـــه الموســـم من مســـتوى 
عال من التنظيـــم وتوفير المقومات المطلوبة 
بفضل جهود فريق البحرين بقيادة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكدوا مـــا تنعم به مملكة البحرين من أجواء 
انفتاح وحرية والتي رســـخ دعائمها المشروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملك المعظـــم، حيث تعد 
مراســـم إحياء ذكرى عاشـــوراء بمـــا تتمتع بها 
مـــن خصوصيـــة وطابـــع روحانـــي، أحـــد أبـــرز 
مظاهـــر احتـــرام وصيانـــة الحريـــات الدينيـــة 
والتعدديـــة المذهبية في مملكة البحرين على 
امتـــداد العصـــور، بمـــا يدحـــض كل الدعـــاوى 
واإلثـــارات الخارجية التي تســـتهدف تشـــويه 

ســـمعة مملكـــة البحريـــن وما تنعم بـــه المملكة 
من أجواء أمن واستقرار. 

وأشـــادوا بجهـــود مختلـــف األجهزة الرســـمية 
وعلـــى رأســـها وزارة الداخلية وإدارة األوقاف 
الجعفريـــة، من خالل توفير كافة التســـهيالت 
والمجتمعيـــة،  األمنيـــة  والخدمـــات  الالزمـــة 
والتـــي ســـاهمت في توفيـــر األجواء مناســـبة 
إلحيـــاء الشـــعائر بمختلـــف صورها بكل يســـر 
وأمـــان، وبتعـــاون مـــن رؤســـاء المآتـــم وفـــرق 
ووعـــي  المتطوعيـــن  مـــن  الميدانيـــة  العمـــل 

)07(المعزين.

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، أن مملكـــة البحرين 
العريـــق،  الحضـــاري  نهجهـــا  تواصـــل 
مســـتندًة إلـــى مـــا تتميـــز بـــه مـــن تنـــوع 
نســـيجها المجتمعي المتماســـك، مشـــيًرا 
إلى أن ما تتســـم به المملكـــة من احترام 
التعدديـــة عـــزز قوتهـــا ومكانتهـــا، وذلـــك 
تجســـيًدا لـــرؤى وتطلعـــات ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مؤكًدا أن تجلي الروح 
الواحدة خالل هذا الموسم عكس الوعي 
والمســـؤولية الوطنية لدى الجميع. جاء 
ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه في قصـــر الرفاع 
أمس، وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
آل خليفـــة، ووزيـــر  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
شـــؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، 
ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، ووزيـــر 

العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
نـــواف المعـــاودة، ووزير شـــؤون مجلس 

الـــوزراء حمـــد المالكـــي، ورئيـــس األمـــن 
العـــام الفريـــق طـــارق الحســـن، ورئيـــس 

الصالـــح،  يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
بمناسبة ختام موسم عاشوراء.

تجلي الروح الواحدة في عاشوراء عكس المسؤولية الوطنية
اتسام المملكة باحترام التعددية عزز قوتها... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى استقباله عددا من الوزراء والمسؤولين

المنامة - بنا
قالـــت أمينة ســـر الجمعية البهائية االجتماعية المحامية وفـــاء األنصاري إن أهم ما 
يميـــز البحريـــن حكومًة وشـــعبًا هـــو روح التســـامح والتعايش والمســـاواة بين كافة 
أطيـــاف المجتمـــع الواحد، وهو العامل األساســـي لتقدم الشـــعوب وتمتعهم بالحرية 

والرخـــاء. وأضافـــت األنصـــاري فـــي حـــوار مـــع “البـــالد”: 
“والتســـامح صفـــة ال غنـــى عنهـــا للعيش المشـــترك بين 

كل فئـــات المجتمـــع، وهـــو المحـــرك للســـالم واالبداع 
علـــى  قـــادرون  البهائييـــن  “إن  وقالـــت:  واالبتـــكار”. 
ممارســـة معتقداتهـــم وعبادتهـــم بـــكل حريـــة وذلك 

لتقدمهـــم الروحـــي وكذلـــك المســـاهمة فـــي 
العمـــل الصالح فـــي مجتمعهـــم”. وتابعت: 

“يتلـــو البهائيون الصـــالة المفروضة في 
كل يـــوم، والتـــي تـــؤدى فـــرادى، كمـــا 

يـــؤدون فريضـــة الصيـــام فـــي شـــهر 
الصيام البهائي لمدة 19 يوما، والذي 
يصادف شهر مارس من كل عام، إذ 
يمتنعـــون عن الطعام والشـــراب من 

طلوع الشمس حتى غروبها”.

الجمعية البهائية لـ “^”: 
التسامح والتعايش يميزان البحرين
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أشادوا بالدعم الملكي وأكدوا بطالن االدعاءات الخارجية... رؤساء مآتم ورجال دين لـ “^”:

نجاح إحياء “عاشوراء” في أجواء من األمن واالنفتاح
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ستبقى أبرز أركان التعددية المذهبية للبحرين منذ عصور ... الملك المعظم:

إحياء “عاشوراء” اتسم بأعلى مستويات االنضباط
أكد ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، اعتـــزازه بجهـــود 
فريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، في تهيئة ســـبل النجاح وتوفير 
كافـــة المقومات المطلوبة خالل مراســـم إحياء 
ذكـــرى عاشـــوراء، التـــي ســـتبقى بخصوصيتها 
وطابعها الروحاني، أبرز أركان الحريات الدينية 
والتعدديـــة المذهبيـــة التـــي تنعـــم بهـــا مملكـــة 

البحرين على امتداد العصور.
وأضاف جاللته أن إحياء ذكرى عاشـــوراء هذا 
العـــام اتســـم بأعلـــى مســـتويات مـــن االنضباط 
والتنظيـــم، بما يؤكـــد رحابة البحريـــن كمجتمع 
منفتح ومتجانس، وواحة إخاء وســـالم، وسط 

عالم ال ســـبيل أمامـــه إال التعايش والتعاون من 
أجل صالح الجميع.

وثمـــن جاللته ما قامت به األجهـــزة الحكومية، 
كل فـــي مجالـــه، مـــن جهـــود حثيثـــة ومتكاملة 
إلحيـــاء ذكرى عاشـــوراء، مشـــيًدا بتقديم كافة 

وإحاطـــة  والمجتمعيـــة،  األمنيـــة  الخدمـــات 
لضمـــان  الالزمـــة  والمتابعـــة  بالعنايـــة  الشـــعائر 
ممارســـتها بحريـــة وأريحيـــة، مشـــيًدا جاللتـــه 
بجهـــود المؤسســـات واألجهـــزة المعنيـــة وعلى 
األوقـــاف  ومجلـــس  الداخليـــة  وزارة  رأســـها 
الجعفرية والعلماء والمشايخ األفاضل ورؤساء 
المآتـــم واللجـــان المشـــرفة وجهود فـــرق العمل 
الميدانيـــة مـــن المتطوعيـــن، مثمًنـــا جاللتـــه ما 
أبـــداه الجميع خالل إحياء ذكرى عاشـــوراء من 
وعي ومســـؤولية وطنية، شاكًرا حسن المتابعة 

ودقة وسالسة التنظيم.

شكرا لـ “الداخلية” 
و“الجعفرية” والعلماء 

والمشايخ ورؤساء المآتم

نعتز بجهود فريق 
البحرين في تهيئة سبل 

إنجاح المناسبة الدينية

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل عددا من الوزراء والمسؤولين

اتسام المملكة باحترام التعددية عزز قوتها... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مبادرات لتعزيز كفاءة األداء وإعادة هندسة اإلجراءات ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

زيادة تطبيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات باستقاللية وعدالة

تجلي الروح الواحدة خالل عاشوراء عكس المسؤولية الوطنية للجميع

ترسيخ العدالة لصون الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تواصل 
نهجها الحضـــاري العريق مســـتندًة إلى ما 
تتميـــز به مـــن تنـــوع نســـيجها المجتمعي 
المتماســـك، مشـــيًرا إلـــى أن مـــا تتســـم به 
المملكة مـــن احترام التعدديـــة عزز قوتها 
ومكانتهـــا وذلك تجســـيًدا لرؤى وتطلعات 

ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة. 

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
الرفـــاع أمس، وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير 
شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبارك، 
ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، ووزيـــر 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
نـــواف المعـــاودة، ووزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء حمد المالكي، ورئيس األمن العام 

الفريـــق طارق الحســـن، ورئيـــس األوقاف 
الجعفرية يوســـف الصالح، بمناسبة ختام 
ســـموه  أشـــاد  حيـــث  عاشـــوراء،  موســـم 
بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  ومختلـــف 
ودورهـــم الفاعل الـــذي اضطلعوا به خالل 
موسم عاشوراء، معرًبا عن شكره لمجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة والعلماء والمشـــايخ 
األفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة 
وفـــرق العمـــل الميدانيـــة مـــن المتطوعين 

اللتزامهـــم الوطني المجتمعـــي، مؤكًدا أن 
تجلـــي الروح الواحدة خالل هذا الموســـم 
عكس الوعـــي والمســـؤولية الوطنية لدى 

الجميع.
المعالـــي  أصحـــاب  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
والسعادة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء على ما يبديه من حرٍص واهتمام 
مســـتمر بمتابعـــة كل ما من شـــأنه تيســـير 

كافة المتطلبات لموسم عاشوراء.

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة دور الســـلطة 
القضائيـــة فـــي ترســـيخ مبـــدأ العدالـــة كأحـــد المرتكـــزات 
الرئيســـية لصـــون الحقـــوق وتحقيق التنمية المســـتدامة، 
القضائيـــة  المنظومـــة  إليـــه  وصلـــت  بمـــا  ســـموه  منوهـــًا 
مـــن مســـتويات متقدمـــة، وأهميـــة اســـتمرار تطوير هذه 
المنظومـــة عبـــر مواصلـــة تبنـــي المزيـــد مـــن المبـــادرات 
التـــي تعـــزز من كفـــاءة األداء وتحســـين وإعادة هندســـة 
اإلجـــراءات لتواكب متطلبات التنمية، وذلك بما يعزز من 
إســـهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
التـــي أرســـى دعائمها ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه في قصر الرفـــاع أمس، نائب 
رئيـــس المجلـــس األعلى للقضاء ورئيـــس محكمة التمييز 
الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفـــة، بحضور وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون مجلس الوزراء حمـــد المالكي، حيث هنأه 
ســـموه بمناســـبة تعيينـــه نائبـــا لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للقضـــاء ورئيســـًا لمحكمـــة التمييـــز، متمنًيـــا لـــه التوفيـــق 

والنجاح في مهام عمله.
ونـــوه ســـموه بمـــا يضطلـــع بـــه المجلـــس األعلـــى للقضاء 
مـــن دوٍر مهـــم فـــي تعزيـــز نزاهـــة الســـلطة القضائيـــة من 
خـــالل تعزيـــز تطبيـــق ســـيادة القانـــون وحمايـــة الحقوق 
والحريـــات باســـتقاللية وعدالة، مشـــيًدا ســـموه بالتعاون 

المميز للسلطات الثالث وعملهم بروح الفريق الواحد؛ من 
أجل تحقيق الرؤى والتطلعات الملكية الســـامية لصاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم، مؤكدًا ســـموه أهمية مواصلة 
التعاون والتنســـيق بين الســـلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائيـــة للبنـــاء على ما تحقق من مســـتوياٍت متقدمة 
على مختلـــف األصعدة بما ينعكس أثره على رفعة ونماء 

الوطن والمواطن.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفة عن 
شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه ســـموه من حرص واهتمام 
بالســـلطة القضائية بما يســـهم في تعزيز مسارات التنمية 

بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المعظـــم  البـــالد  ملـــك  عـــن  صـــدر 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
رقـــم  مرســـوم  خليفـــة،  آل  عيســـى 
إلـــى  باالنضمـــام   2022 لســـنة   )41(
النظام األساسي للشراكة الصناعية 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 

مستدامة، جاء فيه:

المادة األولى
ُووفـــق علـــى االنضمـــام إلـــى النظام 

الصناعيـــة  للشـــراكة  األساســـي 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 
مســـتدامة الموقـــع بتاريـــخ 3 يونيو 

2022م، والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية
علـــى وزير الصناعة والتجارة تنفيذ 
هذا المرســـوم، ويعمـــل به من اليوم 
التالـــي لتاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة مرســـوم رقم 
)42( لســـنة 2022 بتعديـــل بعض 
أحكام المرســـوم رقم )83( لســـنة 
بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس   2020
إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 

جاء فيه:

المادة األولى
تحل عبـــارة )وزيـــر العمل( محل 
والتنميـــة  العمـــل  )وزيـــر  عبـــارة 
فـــي  وردت  أينمـــا  االجتماعيـــة( 
المرســـوم رقم )83( لســـنة 2020 
إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة 

هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثانية
ُتعين فاطمة عبدالغني إسماعيل 

عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارة هيئة 
تنظيم ســـوق العمل بدالً من مها 
عبدالحميـــد مفيـــز، وتكـــون مدة 
عضويتهـــا لنهايـــة مـــدة المجلس 

الحالي.

المادة الثالثة
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
ووزيـــر العمـــل - كٌل فيما يخصه 
- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

تلقى ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن أخيه 
ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
علـــى  رًدا  وذلـــك  ســـعود،  آل 
برقيـــة التهنئة التي بعثها ســـموه 
بمناســـبة نجاح حج موســـم هذا 

العام 1443هـ.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
عـــن شـــكره  الســـعودية  العربيـــة 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الطيبـــة  ســـموه  مشـــاعر  علـــى 
متمنًيـــا  الصادقـــة،  ودعواتـــه 
لســـموه موفور الصحة والسعادة 
ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
امس، ســـفير المملكـــة المتحدة لدى 
درامونـــد،  رودي  البحريـــن  مملكـــة 
وذلـــك بحضـــور رئيـــس األمـــن العام 

الفريق طارق الحسن.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 

عالقات التعاون األمني بين البلدين 
الصديقيـــن، وبحـــث الســـبل الكفيلة 
بتعزيـــز العمل المشـــترك فـــي مجال 
تبـــادل الخبرات وبنـــاء القدرات، بما 

يدعم مصالح البلدين.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  اللقـــاء،  حضـــر 

العامة لإلصالح والتأهيل.

االنضمام إلى نظام 
الشراكة الصناعية التكاملية

الملك المعظم: إعادة تشكيل 
“إدارة هيئة تنظيم سوق العمل”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى شكر محمد بن سلمان

تبادل الخبرات األمنية مع بريطانيا
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تعيين فاطمة 
إسماعيل عضوًا 

في المجلس 
بداًل من مفيز

جاللة الملك المعظم



تســـتعد وزارة التربيـــة والتعليـــم لفتـــح مراكـــز التعليم المســـائي 
للرجال والنســـاء، التي تمنح شهادة التعليم األساسي المعادل )ما 
قبـــل الثانوية( والتعليم الثانـــوي الموازي، والموزعة على مختلف 
المحافظات، وذلك للدراسة حضوريًا خالل العام الدراسي 2022 
/ 2023م. وفـــي هـــذا اإلطار، اعتمد وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمي،187 معلمًا ومعلمة من منتســـبي الـــوزارة للعمل في تلك 
المراكـــز، بمـــن في ذلك معلمـــو لغة اإلشـــارة للطلبة الصـــم والبكم 
الملتحقيـــن للدراســـة، مؤكـــدًا اهتمام الـــوزارة بالتعليم المســـائي 
وتطوير الخدمات المقدمة للدارســـين فيه، ضمن جهودها لتوفير 
التعليم للجميع، اســـتنادًا إلى القانون رقم )27( لسنة 2005 بشأن 
التعليـــم، الـــذي أكد فـــي مادته التاســـعة أن )محو األميـــة وتعليم 
الكبـــار مســـئولية وطنيـــة هدفها رفع مســـتوى المواطنيـــن ثقافيًا 

واجتماعيًا ومهنيًا، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط الالزمة للقضاء 
على األمية(، مضيفًا أن الوزارة حرصت كذلك على أن تشمل هذه 
الخدمـــة الطلبة الصـــم والبكم، حيث يقـــوم معلمون متخصصون 
في لغة اإلشـــارة بترجمة شـــرح الدروس إلى أولئك الطلبة؛ سعيًا 
نحو تقديم أفضل الخدمات التعليمية لجميع الطالب والطالبات.
يذكـــر أن مراكـــز التعليـــم األساســـي المعـــادل هـــي مركز مدرســـة 
أبوبكـــر الصديـــق االبتدائية للبنين، ومركز مدرســـة وادي الســـيل 
االبتدائية اإلعدادية للبنين، ومركز مدرســـة البســـيتين االبتدائية 
للبنـــات، ومركـــز مدرســـة العـــالء الحضرمـــي االبتدائيـــة للبنيـــن، 
ومركـــز مدرســـة الرفـــاع الشـــرقي اإلعداديـــة للبنـــات. أمـــا مراكز 
التعليـــم الثانوي الموازي، فهي مركز مدرســـة الشـــيخ عيســـى بن 
علي الثانوية للبنين، ومركز مدرســـة أم ســـلمة اإلعدادية الثانوية 

للبنات، ومركز مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

لتقديم خدمات تعليمية لصالح مشاريع المؤسسة
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“الجامعة البريطانية” توقع مذكرة تفاهم مع “الملكية لألعمال اإلنسانية”

استضافت الجامعة البريطانية في البحرين 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  مـــن  وفـــدًا 
اإلنســـانية برئاســـة األميـــن العام للمؤسســـة 
مصطفـــى الســـيد، حيـــث كان في اســـتقباله 

رئيـــس الجامعـــة جولي كـــروس وعـــددًا من 
أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية.

ووقعـــت كل من المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنسانية والجامعة البريطانية في البحرين 
تعليميـــة  خدمـــات  لتقديـــم  تفاهـــم  مذكـــرة 
لصالح مشـــاريع المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 

اإلنسانية، حيث وقع االتفاقية عن المؤسسة 
األميـــن العـــام مصطفـــى الســـيد، ومـــن قبـــل 
الجامعـــة جولـــي كـــروس، وتنـــص االتفاقية 

على تقديم بعثات مجانية لأليتام.
وعلقـــت رئيســـة الجامعـــة بمناســـبة توقيـــع 
هـــذه االتفاقيـــة “إنه لمن دواعي ســـرورنا أن 

نســـتضيف وفد المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية فـــي الحـــرم الجامعـــي، ويســـعدنا 
توقيع اتفاقية تفاهم معهم والتي من شأنها 
دعم الشـــباب البحرينـــي وفقا للرؤية األبوية 
لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملـــك البالد المعظـــم الرئيس الفخري 

للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، وجهود 
ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
المؤسســـة  أمنـــاء  رئيـــس مجلـــس  الشـــباب 
الملكية لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفـــة في قيادة العمل الخيري 

من خالل المؤسسة”.

مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة، المفوض 
الدائـــم لبعثـــة جامعـــة الســـالم التابعـــة 
لألمـــم المتحدة ديفيـــد فرنانديز بويانا، 
وذلك خالل زيارته إلى مملكة البحرين. 
وخـــالل اللقاء، رحبت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيج آل خليفـــة بالمفوض، 
وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك 
بين الطرفين، حيـــث قدم عرضًا لفرص 
تهتـــم  التـــي  المجـــاالت  فـــي  التعـــاون 

بهـــا جامعـــة الســـالم لخدمة مؤسســـات 
التعليم العالي في مملكة البحرين.

من جانبه، أشاد السفير بحفاوة وحسن 
اســـتقبال األميـــن العـــام لـــه، معربـــًا عن 
اعتـــزازه وتقديـــره لجهودهـــا المبذولـــة 
العالـــي  التعليـــم  فـــي دعـــم مؤسســـات 
ورســـالتها  مهامهـــا  أداء  مـــن  لتمكينهـــا 
التعليميـــة والعلميـــة؛ لالرتقاء بمســـيرة 
التعليم العالي بمملكة البحرين، متطلعًا 
إلـــى إيجـــاد طـــرق مبتكرة للتعـــاون في 
مجال التعليم وذلك في ســـياق تحقيق 

األهداف الوطنية.

رنا بنت عيسى:  تعزيز العالقات مع 
المفوض الدائم لبعثة جامعة السالم

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، في مقر الوزارة، أمس األربعاء، 
تيرثـــا واجل، الذي ســـلم الوزير نســـخة 
مـــن أوراق اعتماده ســـفيًرا لنيبال معيًنا 

لدى مملكة البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، رحـــب وزيـــر الخارجية 
بواجل، مشـــيًدا بعالقات الصداقة التي 
تجمع بين مملكـــة البحرين ونيبال، وما 
وصلـــت إليه مـــن تقدم ونمو في شـــتى 
المجـــاالت، مؤكـــًدا أهميـــة المضـــي بهـــا 
قدًمـــا نحو آفاق أشـــمل خدمًة للمصالح 

المشتركة، متمنًيا للسفير دوام التوفيق 
والنجـــاح في مهـــام عمله الدبلوماســـي 

كسفير لبالده لدى مملكة البحرين.
مـــن جانبه، أعرب الســـفير عن ســـعادته 
بلقـــاء وزيـــر الخارجيـــة، مؤكـــًدا اعتزاز 
بـــالده بعالقـــات الصداقـــة المتنامية مع 
مملكة البحرين، وحرصها على االرتقاء 
بالتعاون المشـــترك بما يخدم طموحات 
وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين، 
مـــن  المزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

التقدم والنماء.

وزير الخارجية يتسلم أوراق السفير النيبالي

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
الركن عبدهللا النعيمـــي، امس األربعاء، 
سفير الواليات المتحدة األميركية لدى 

مملكة البحرين ستيفن بوندي.
 وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع 
بســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
لدى المملكة، مشـــيدًا بعالقات الصداقة 
القائمـــة بين مملكـــة البحرين والواليات 
المتحدة األميركية وســـبل تعزيزها وما 

تشهده من تطور على مختلف األصعدة 
بالتنســـيق  منهـــا  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 

العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء مديـــر التخطيط والتنظيم 
والتقنيـــة اللـــواء الركن الشـــيخ ســـلمان 
بـــن خالـــد آل خليفـــة، ومديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن طيـــار الشـــيخ 
محمد بن ســـلمان آل خليفـــة، وعدد من 

كبار الضباط.

التنسيق العسكري مع أميركا

تدريب 1000 بحرينية على مهارات العلوم والتكنولوجيا
إنشاء األلعاب والمواقع اإللكترونية وأساسيات علم الروبوتات

“زيـــن  شـــركة  مـــن  كل  دشـــنت 
بـــالي”  “كليفـــر  وشـــركة  البحريـــن” 
النســـخة الثالثـــة من برنامـــج “مخيم 
الـــذي يأتـــي  للفتيـــات”  التكنولوجيـــا 
بشـــراكة اســـتراتيجية مـــع المجلـــس 
بنـــاء  إلـــى  ويهـــدف  للمـــرأة  األعلـــى 
ومهـــارات  ومعـــارف  قـــدرات 
مجـــال  فـــي  البحرينيـــات  الفتيـــات 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
والرياضيـــات، وبمـــا يســـهم في ســـد 
الفجـــوة بيـــن الجنســـين فـــي مجـــال 
إتاحـــة  عبـــر  والتكنولوجيـــا،  العلـــوم 
المزيـــد مـــن الفـــرص للفتيـــات لتلقي 
التدريب األساســـي الـــالزم للمواصلة 
فـــي هـــذا المجـــال بشـــكل احترافـــي 

ومهني في المستقبل .
ويســـتهدف هذا المخيم في نســـخته 
الثالثة 1000 من الفتيات البحرينيات 
مـــن الفئـــة العمرية بيـــن 8 و14 عاما، 
وتقـــام جلســـاته أســـبوعيًا على مدى 
شهرين خالل الصيف، وتركز جلساته 
على موضوعات مختلفة مثل كيفية 
إنشاء األلعاب والمواقع اإللكترونية، 
وأساســـيات علم الروبوتات، وكيفية 
دمج دراسات العلوم اإللكترونية في 

الحياة اليومية .
مـــن  كاســـتجابة  البرنامـــج  ويأتـــي 
شركتي “زين البحرين” و”كليفر بالي”، 

لدعم وترجمة مســـاعي المجلس في 
ضمـــان التـــوازن بيـــن الجنســـين في 
مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا، وذلك 

مـــن خـــالل منـــح المزيد مـــن الفرص 
والخيـــارات أمـــام الفتيـــات البحرين 
ياتـــي لتحقيق أقصـــى إمكاناتهن من 
خـــالل هذه التجربة التعليمية القيمة 
استكشـــاف  شـــأنه  ومـــن  والممتعـــة. 
وتعزيز المواهب الجديدة والتشجيع 
على التوجه لمثـــل هذه التخصصات 

كمسارات وظيفية واعدة.
اســـتقطاب  فـــي  البرنامـــج  ونجـــح 
1000 فتـــاة بحرينيـــة مـــن خالله في 
الدورتين السابقتين، كما تم نقل 100 
فتـــاة متميزة إلى برامج متقدمة بعد 
أدائهم المتميز في هذا البرنامج، مما 
يشـــجع مشـــاركة الفتيـــات في مجال 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
أوســـع،  نطـــاق  علـــى  والرياضيـــات 
البرنامـــج  هـــذا  تطويـــر  ومواصلـــة 
لتحقيق المخرجات المنشودة منه”. 

ضمـــن  الفتيـــات  لجميـــع  ويمكـــن 
وحتـــى   8 مـــن  العمريـــة  الشـــريحة 
بمجـــال  والمهتمـــات  عامـــًا   14
والهaندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 
والرياضيـــات التســـجيل واالنضمـــام 
خـــالل  مـــن  الصيفـــي  المخيـــم  لهـــذا 
https://www.bh.zain. الرابـــط: 

com/ar/cs/girlcode

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تدشين برنامج مخيم التكنولوجيا للفتيات

تخفيض الرسوم البلدية على 333 أسرة بحرينية
أسرة ال تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة

أصـــدر وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
وائل المبارك قرارات وزارية لتخفيض 
وإســـقاط الرســـوم البلديـــة علـــى 333 
أسرة بحرينية ال تمتلك مساكن خاصة 
بهـــا وتســـكن فـــي مســـاكن مســـتأجرة 
العـــام  2022 مـــن  خـــالل شـــهر يوليـــو 

الجاري.
وأوضـــح الوزيـــر المبـــارك “أن القرارات 
الســـامية  للتوجيهـــات  تنفيـــذا  تأتـــي 
مـــن لـــدن ملك البـــالد المعظـــم صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفة الراميـــة إلى توفير حياة كريمة 
لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض 
األعبـــاء المعيشـــية عـــن كواهلهـــم، من 

خالل رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة 
المواطنيـــن،  هـــؤالء  احتياجـــات  مـــع 
الدخـــل  ذوي  بعـــض  إعفـــاء  وكذلـــك 
المحدود من سداد الرسوم مستقبال أو 

إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار المبارك أنه وفقًا لقانون البلديات 
والمعـــدل   2001 لســـنة   )35( رقـــم 
بالقانـــون رقم )38( لســـنة 2001 وعلى 
الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون البلديـــات 
الصـــادر بقرار مجلس الوزراء رقم )16( 
لســـنة 2002 وبخاصـــة الفقـــرة )ب( من 
المادة )48( من الالئحة المذكورة وبناء 
على عرض مديري عموم البلديات فقد 
تم تخفيـــض الرســـوم البلدية عن 329 
أســـرة بحرينية، واإلعفاء من الرســـوم 

البلدية عن 4 أسر بحرينية، خالل شهر 
يوليو 2022م”.

ولـــي  توجيهـــات  علـــى  “بنـــاء  أضـــاف 

العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
فـــإن وزراة شـــؤون  حمـــد آل خليفـــة، 
لتســـخير  تســـعى  والزراعـــة  البلديـــات 
للعمـــل  والمـــوارد  اإلمكانيـــات  كافـــة 
المعيشـــي  بالمســـتوى  االرتقـــاء  علـــى 
الرســـوم  مـــن  والتخفيـــف  للمواطنيـــن 

البلدية عليهم”.
كمـــا أكـــد الوزيـــر المبـــارك اســـتمرارية 
التنســـيق بين شـــؤون البلديات وإدارة 
خدمات المشتركين في هيئة الكهرباء 
الرســـوم  تعديـــل  أجـــل  مـــن  والمـــاء؛ 
البلدية لهذه األسر في فواتير الكهرباء 
الخاصة بهم تنفيـــذا للقرارات الوزارية 

في هذا الشأن.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

وائل المبارك

اعتماد 187 معلمًا للعمل بمراكز التعليم المسائي
تشمل تعليم الطلبة من ذوي الصم والبكم ... النعيمي:

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

محرر الشؤون المحلية



^ أكــد رئيــس الجمعيــة البهائيــة االجتماعيــة بديــع جابــري لـ”البــاد” أن 
رؤيــة جالــة الملــك المعظــم وضعت البحرين علــى الخريطــة العالمية، حيث 
ضمنــت للمواطــن االنخــراط فــي تشــييد األســس التنمويــة الصحيحــة وبناء 
قدراتــه لتمكينــه للقيــام بــدوره الريــادي وأخــذ موقعــه الحقيقــي فــي تنفيــذ 

أهداف التنمية المستدامة.

أبناء  هم  “البهائيين  أن  جابري  وأضــاف 
ــزء ال يــتــجــزأ من  ــذه الــمــجــتــمــعــات وجــ هـ
البهائية  الشخصيات  فقائمة  نسيجها، 
الــرجــال  مــن  بــالــعــديــد  حــافــلــة  البحرينية 
لمجتمعهم  أخــلــصــوا  ــذيــن  ال ــســيــدات  وال
وكـــانـــت لــهــم مــســاهــمــات فـــي الــتــنــمــيــة 

والتطوير.  

كيف تنظر الجمعية البهائية  «
االجتماعية في البحرين 

للتعايش والتسامح 
الديني القائم 
بالمجتمع من 
حيث ممارسة 

الشعائر الدينية 
المختلفة؟

 الـــبـــحـــريـــن مــعــروفــة 
شعب  إن  كما  بتنوعها؛ 

ــذه الـــجـــزيـــرة الــدافــئــة  هــ
ــمــنــطــقــة  ــي ال ــ مـــشـــهـــور فـ

بأخالقه السمحة وتسامحه وتعايشه.
المجتمعات  هـــذه  أبــنــاء  هــم  الــبــهــائــيــون   
فقائمة  نــســيــجــهــا،  مــن  يــتــجــزأ  ال  ــزء  وجــ
حافلة  البحرينية  البهائية  الشخصيات 
ــرجــال والــســيــدات الــذيــن  بــالــعــديــد مــن ال
أخلصوا لمجتمعهم وكانت لهم مساهمات 

في التنمية والتطوير. 
إن البهائيين، جنبًا إلى جنب مع إخوتهم 
لديهم  تــكــون  لكي  يسعون  الــوطــن،  فــي 
ــة، وأن  رؤيــــة شــامــل
أداة  يـــكـــونـــوا 
لــــــــلــــــــوحــــــــدة 
والــــــوئــــــام 
فــــــــــــــــــــــي 

الـــديـــن للخلق  ــروج  ــ الــمــجــتــمــع. عــنــدمــا ي
الــمــســتــقــيــم والـــرحـــمـــة والــمــغــفــرة ونــبــل 
أرضية  توافر  الممكن  من  األفكار، يصبح 
مشتركة بين المؤمنين من جميع األديان 
نراه  ما  إن  معًا.  المجتمع  للعيش وخدمة 
لمبدأ  تجسيد  لهو  وشعبها  البحرين  في 
الوحدة فى التنوع الذي دعا إليه حضرة 

بهاء هللا قبل أكثر من 150 عامًا. 

كيف تنظر لقصص النجاح التي  «
حققتها البحرين باعتبارها قبلة 

للعيش والحتضان اآلخر، وانفتاحها 
الثقافي واإلنساني والذي تزايد 
وتعاظم مع إطالق جاللة الملك 

المعظم لمشروعه اإلصالحي العابر 
للحدود الوطنية؟

والمشرقة  الثاقبة  ــرؤيــة  ال إن 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
ورعــاه  هللا  حفظه  المعظم 
وضــعــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العالمية،  الــخــريــطــة  عــلــى 

االنـــخـــراط في  لــلــمــواطــن  حــيــث ضمنت 
تشييد األسس التنموية الصحيحة وبناء 
الــريــادي  بـــدوره  للقيام  لتمكينه  قــدراتــه 
وأخذ موقعه الحقيقي في تنفيذ أهداف 
أفكاره  جميع  وحشد  المستدامة  التنمية 
وطاقاته نحو خدمة المجتمع لبناء عالم 

أكثر تطوًرا وازدهاًرا.
التحديات  مــن  الكثير  أصبحت  حيث   
المختلفة  األمم  التي تواجه  المستعصية 
العالم بأسره.  َهّمًا واحدًا مشتركًا يواجه 
أننا ال نعيش  لنا  بّين  إن فيروس كورونا 
أو  بــعــدت  مهما  وأنـــه  الــعــالــم  عــن  بمعزل 
قربت المسافات سنظل ننتمي إلى نفس 

العائلة اإلنسانية.
التعاون  “إن  البهائية:  الكتابات  نقرأ في   
واالعتماد المتبادل هما أسمى ما تحتاجه 
األلفة  روابـــط  ازدادت  وكلما  اإلنسانية. 
والتكافل بين البشر ازدادت القوة البناءة 
وَتَقدم اإلنجاز في جميع مجاالت النشاط 

اإلنساني”.

التسامح واالعتدال والوسطية  «
نهج تسير عليه مملكة البحرين منذ 

البدايات األولى، ما الذي تنصح 
به في هذا الشأن، خصوصًا على 

مستوى التركيز النشأة والمبادرات 
المتخصصة؟

فيها  نشترك  الــتــي  الجماعية  المسؤولية 
ــذا الــتــراث  ــحــفــاظ عــلــى هــ جــمــيــعــًا هـــي ال
شأنها  من  التي  بالقيم  ــراؤه  وإثـ اإليجابي 
تقدمه  في  يستمر  أن  مجتمعنا  تساعد  أن 
»بناء  مؤتمر  والعشرين  الواحد  القرن  في 
ــان إحــدى  ــــذي عــقــد أخـــيـــرًا كـ الــمــجــتــمــع« ال
المبادرات التي نظمها البهائيون وبمشاركة 
أكثر من 350 شخصًا من مختلف األطياف 
والفئات العمرية بما فيهم األطفال والناشئة 
والذي ناقش دور المجتمع في تطبيق قيم 
اإلنسانية وبالشكل  العليا والقيم  المواطنة 
ــار وتــطــور الــوطــن  ــ ــــذي يــســهــم فــي ازدهـ ال

ويعود بالخير على المجتمع بأسره. 
خدمة  مفهوم  من  أتت  المؤتمر  فكرة  إن 

هذا  إن  حيث  اآلخرين،  بجانب  المجتمع 
التعايش  حــالــة  لتعزيز  أســاســي  مــفــهــوم 
بين أبناء المجتمع الواحد وترجمتها إلى 

أعمال ينتفع منها الجميع. 

تحولت مملكة البحرين في  «
األلفية الجديدة إلى موطن لتعزيز 
مفاهيم تالقي الحضارات وقبول 

اآلخر، واحتضان الجميع، ما السمات 
التي تميز البحرين لتكون مركزًا 

مشعًا في المنطقة والعالم، مع 
اختالف المكونات المجتمعية بها، 

وتعددها؟

ــزمــــان على  ــ ــن ال ــرور عــقــد مـ ــ بــمــنــاســبــة مـ
االجتماعية  البهائية  الجمعية  تــأســيــس 
اآلبـــاء  بــدأهــا  لمسيرة طــويــلــة  وانــعــكــاســًا 
ــداد كــتــاب  ــ واألجــــــداد مــنــذ الـــقـــدم، تـــم إعـ
في  الرائدة  البحرينية  التجربة  يبرز  فريد 
البهائيين.  منظور  من  والتعايش  التسامح 
لمملكة  المشرقة  السمات  الكتاب  يتناول 
الـــزاهـــر لــجــاللــة الملك  الــبــحــريــن والــعــهــد 
المعظم حفظه هللا ورعاه. هناك الكثير من 
القيم في اإلرث الحضاري البحريني يمكننا 
بمناسبة  الــمــثــال،  سبيل  فعلى  تــعــزيــزهــا. 
ــعــاون مـــع هيئة  ــت ــال ــاد الــوطــنــيــة وب ــيـ األعـ
الجمعية  نظمت  واآلثــار،  للثقافة  البحرين 
البهائية االجتماعية فعالية السفن التراثية 
عــراد  قلعة  موقع  فــي  والناشئة  لألطفال 
ديسمبر   16 بتاريخ  قيمنا”  “تراثنا  بعنوان 
الــفــعــالــيــة فــي أن  2021.  ولــقــد ســاهــمــت 
كيف سعى  والناشئة  األطفال  أبناؤنا  يرى 
وما  حولهم  مــن  البيئة  لتسخير  األجـــداد 
كان يؤمنون به من قيم التعاون والتكاتف 
زاد  كلما  أنــه  ــوا  وأدركــ الجماعي،  والعمل 
ــًا واتـــحـــادًا زاد ازدهـــــارًا  الــمــجــتــمــع تــعــاون

وتطورًا.

 كيف يقضي البهائيون يومياتهم  «
الدينية، وهل لديكم معابد أو مراكز 

دينية تمارسون بها شعائركم؟

في  الــمــفــروضــة  الــصــالة  البهائيون  يتلو 
كل يوم، والتي تؤدى فرادى، كما يؤدون 
البهائي  الصيام  شهر  في  الصيام  فريضة 
لمدة 19 يوما، والذي يصادف شهر مارس 
ــام، إذ يــمــتــنــعــون عــن الــطــعــام  مــن كــل عــ
والشراب من طلوع الشمس حتى غروبها.

ــة  ــيـ ــأن األدعـ ــ ــن الـــبـــهـــائـــيـــون بـ ــؤمـ  كـــمـــا يـ
حياة  تطوير  في  كبير  أثــر  لها  والمناجاة 
على  يحفز  مناخ  وخلق  والمجتمع  الفرد 
خدمة البشرية، كما ورد في اآلية التالية 
اتلوا  ثم  ْيَحان  والرَّ ْوح  بــالــرَّ اجتمعوا  “أن 
حَمن بها ُتْفَتُح على قلوبكم أبواب  آيات الرَّ
العرفان إذًا َتجدوا أنفسكم على استقامة 

وَتروا قلوبكم في فرح مبين”. 
باإلضافة إلى جلسات الدعاء التي تعقدها 
أدرصدقائهم  بمشاركة  البهائية  العائالت 
تعبيرا  يشهد  أن  للمرء  يمكن  وجيرانهم، 
يميز  الــذي  والتعايش  الــوحــدة  مبدأ  عــن 
الــدعــاء  جلسة  فــي  البحريني  المجتمع 
التي تعقد بصورة مستمرة والتي يشارك 
المجتمع  أطــيــاف  جميع  مــن  الــنــاس  فيها 
المحبة  بروح من  البهائيين  إخوانهم  مع  
الكلمات  تـــالوة  والـــوحـــدة ويــتــم خــاللــهــا 

اإللهية من اآلثار البهائية ومن غيرها من 
التعبدية  الحالة  لتعزيز  المقدسة؛  الكتب 

والتقرب إلى هللا عّز وجّل. 
لترحيب  تلبية  مــبــادرة  هــنــاك  كــانــت  كما 
ورعــاه  هللا  حفظه  المعظم  الملك  جاللة 
اإلنسانية،  لــألخــوة  العليا  اللجنة  لــدعــوة 
بمختلف  ــبــحــريــن  ال ــفـــال  أطـ ــام  قــ حــيــث 
جماعي  دعاء  بعقد  وخلفياتهم  أطيافهم 
“دعــاء  بعنوان  االفــتــراضــي  الفضاء  على 

ألجل اإلنسانية”. 

ما الذي يميز مملكة البحرين عن  «
بقية نظرائها في المنطقة بهذا 

الشأن؟

وشعبًا  حــكــومــًة  الــبــحــريــن  يميز  مــا  أهـــم 
والمساواة  والتعايش  التسامح  روح  هو 
وهو  الواحد،  المجتمع  أطياف  كافة  بين 
العامل األساسي لتقدم الشعوب وتمتعهم 
ــاء. والــتــســامــح صــفــة ال  ــرخـ بــالــحــريــة والـ
غنى عنها للعيش المشترك بين كل فئات 
واإلبـــداع  للسالم  المحرك  وهــو  المجتمع 

واالبتكار. 
إن الــبــهــائــيــيــن قــــــادرون عــلــى مــمــارســة 
وذلك  حرية  بكل  وعبادتهم  معتقداتهم 
في  المساهمة  وكذلك  الروحي  لتقدمهم 

العمل الصالح في مجتمعهم.

في كليومتر واحد بالعاصمة  «

المنامة، ترى المسجد والمأتم 
والكنيسة والمعبد وغيرها، جنبًا 

الى جنب، الالَم يشير ذلك؟

منذ  البحرين  بــه  تميزت  مــا  يعكس  هــذا 
وأيضا  دينية  وحريات  انفتاح  من  القدم 
روح التعايش والتسامح وروابط المحبة 
لهذه  تعزيزا  ــان؛  األديـ اتــبــاع  بين  واأللــفــة 
الروح، كانت هناك مبادرة جميلة بمشاركة 
المجتمع، حيث  أطياف  من  الدين  رجــال 
قامت الجمعية بعمل فيديو قصير بعنوان 
“كلنا متحدين” يعكس اتحادنا جميعًا في 
بالعالم.  عصفت  التي  الجائحة  مواجهة 

الفيديو  مــع  بــالــتــزامــن  الجمعية  ــت  ودعـ
إلـــى مـــبـــادرة دعـــاء جــمــاعــي مــن منازلنا 
يــشــارك فــيــهــا كــل مــن يــعــيــش عــلــى هــذه 
األرض الطيبة. رابط الفيديو لمبادرة “كلنا 

متحدين”. 

تهتم البحرين بتعزيز حرية  «
المعتقد والدين على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي، وتدعو إلنشاء 
شبكات فعالة وطويلة األمد بين 

المجتمعات، كمنصات عالمية 
للحوار، ما الذي تدعو اليه لتعزيز 

هذه األطر والمفاهيم من حيث 
مسئولية المجتمع البحريني نفسه؟

الجمعية  نظمتها  التي  المبادرات  بين  من 
ننتمي  “جميعنا  مــبــادرة  الجائحة  خــالل 
ــدة”، حــيــث قامت  ــ لــعــائــلــة إنــســانــيــة واحــ
فـــي شــهــر أغــســطــس ٢٠٢١م  الــجــمــعــيــة 
من  عـــدد  بــمــشــاركــة  قصير  فــيــديــو  بعمل 
من  الصحية  الخدمات  فــي  المتطوعين 

مختلف أطياف المجتمع. 
جميعا  اتحادنا  أن  كيف  الفيديو  يعكس 
المجتمع  لــخــدمــة  الــجــائــحــة  فـــتـــرة  فـــي 
المحورية  الــعــوامــل  والــتــطــوع كــان أحــد 

الجائحة  على  التغلب  في  ساهمت  التي 
جميعا  بأننا  إدراكنا  إنَّ  آثارها.  وتخفيف 
أمــرًا  يعد  اإلنــســانــيــة  العائلة  إلــى  ننتمي 
التحديات  إّن  واالزدهــار.  للتقدم  أساسيا 
الجائحة  فترة  أجمع  العالم  في  الصحية 
لن  فالنجاح  المبدأ،  هذا  قبول  إلى  قادتنا 
لخدمة  جميعنا  نقوم  عندما  إال  يتحقق 

الصالح العام.
إّن هذا النمط من العمل المشترك ُيفضي 
بالحياة  نــابــضــة  مــجــتــمــعــات  ظــهــور  ــى  إلـ
فيها  ــبــنــى  ُت حــيــث  وغـــايـــة،  هــــدف  ذات 
المتأصلة  الوحدة  أســاس  على  العالقات 
في اإلنسانية. كما يزداد وعي األفراد بأن 
بأسره  المجتمع  رفــاه  في  يكمن  رفاههم 

والتزامهم برخاء الجميع. 
ــتــي  ــخــالــصــة وال إن خـــدمـــة الــمــجــتــمــع ال
المشترك  العمل  وروح  بالتفاني  تتسم 
الــنــظــر عن  بــغــض  المجتمع  أطــيــاف  بــيــن 
ــى تــعــزيــز وتــنــمــيــة  ــ ــؤدي إل ــ خــلــفــيــاتــهــم تـ
صفات وفضائل من قبيل األمانة واإليثار 
ــتــعــاون والــتــحــلــي بــالــصــبــر. الــمــهــم هو  وال
مجتمعنا  خدمة  أجــل  مــن  ســويــة؛  العمل 
انه  حيث  البشري،  الجنس  وصالح  لخير 
والتعاضد  الــتــعــاون  صــفــات  تجلت  كلما 
أكثر في طريق  تقدَم مجتمعنا  المتبادل، 

الترقي والسعادة.

شهر الصيام 
البهائي في 
مارس ولمدة 

19 يوما

يشارك 
الجميع في 

جلسات دعاء 
البهائيين 

قالت أمينة سر الجمعية البهائية االجتماعية المحامية وفاء 
األنصاري بأن أهم ما يميز البحرين حكومًة وشــعبًا 
هــو روح التســامح والتعايــش والمســاواة بيــن 
كافــة أطيــاف المجتمــع الواحــد، وهــو العامل 
األساســي لتقدم الشعوب وتمتعهم بالحرية 

والرخاء.

وأضافــت األنصــاري “والتســامح صفــة 
ال غنــى عنهــا للعيــش المشــترك بين كل 
فئــات المجتمــع، وهــو المحــرك للســام 

واإلبداع واالبتكار”.

البهائيون يؤمنون بأن األدعية والمناجاة لها أثر كبير في تطوير حياة الفرد والمجتمع... المحامية األنصاري:

“^” تحاور األنصاري

جابري: رؤية جاللة الملك المعظم وضعت البحرين على الخريطة العالمية

روح التسامح والتعايش والمساواة أهم ما يميز البحرين 

local@albiladpress.com04

إبراهيم النهام | تصوير: دعاء مهدي

البهائيون أبناء المجتمعات وجزء ال يتجزأ من نسيجها... جابري لـ“^”:

حضرة بهاء اهلل دعا قبل 150 عاما لمبدأ الوحدة في التنوع.. والبحرين تجسدها
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، بمقـــر الوزارة أمس، رئيـــس برلمان البحر األبيض المتوســـط ورئيس اللجنة 
البرلمانيـــة الخاصـــة بمكافحة اإلرهاب جينـــارو ميغليوري. وخالل االجتماع، أشـــاد 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة بالعالقات الوطيـــدة والمتميزة التي تجمـــع مملكة البحرين 
بالدول األعضاء في برلمان البحر األبيض المتوسط، وحرصهم المشترك على تعزيز 
الحـــوار السياســـي وتعميـــق الشـــراكة البرلمانيـــة بما يدعـــم األهداف المشـــتركة في 
ترســـيخ األمن والســـالم، ومكافحة التطرف واإلرهاب، وتدعيم التنمية المستدامة. 
وأكـــد حرص مملكة البحريـــن  تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التشـــريعية بين دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة األورومتوسطية.

عبداهلل بن أحمد: حرص مشترك لترسيخ السالم

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد محافظ العاصمة الشيخ راشد 
بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة، بالرعاية 
الملكية السامية لموسم عاشوراء من 
ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
مجتمعيـــا  نموذجـــا  تجســـد  والتـــي 
رفيعـــا لإلخـــاء الوطنـــي، معربـــا عـــن 
خالص شـــكره وتقديره لجاللته على 
مـــا يقدمه ســـنويا من مكارم ســـامية 
للمآتم الحســـينية. وأثنـــى المحافظ، 
بمناسبة ختام موسم عاشوراء، على 
جهـــود فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، والتي أسهمت في إنجاح 
موســـم عاشـــوراء، من خالل توجيه 
الجهـــات المعنية بتهيئة كافة الســـبل 
التي تضمن سير المناسبة في أفضل 
صـــورة، وتوفيـــر كافـــة االحتياجات 

األوقـــاف  مـــع  بالتنســـيق  المطلوبـــة 
الجعفريـــة ورؤســـاء المآتـــم واللجان 

المشرفة.
بمتابعـــة  المحافـــظ،  أشـــاد  كمـــا 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  واهتمـــام 
بـــن عبـــدهللا آل  أول الشـــيخ راشـــد 
خليفـــة، وتوجيهـــه اإلدارات األمنية 
لمتابعة احتياجات المآتم والمواكب 
الحســـينية بالعاصمـــة، ألجل تســـيير 

األمور المتصلة بهذه المناسبة.

محافظ العاصمة: المآتم والمعزون تحلوا بالمسؤولية الوطنية

روح األسرة الواحدة هو ما ميز إحياء “عاشوراء” منذ األزل
الملك المعظم يبدي اهتماما خاصا بالذكرى الخالدة ... “الجعفرية”:

رفـــع رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  الصالـــح  يوســـف 
والتقديـــر واالعتـــزاز إلـــى المقام الســـامي 
لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناسبة 
نجـــاح موســـم عاشـــوراء للعـــام 1444هـــــ 
ســـبحانه  هللا  بفضـــل  2022م  الموافـــق 
عاشـــوراء،  لموســـم  الملكيـــة  والرعايـــة 
وبتضافـــر الجهود الرســـمية واألهلية، مما 
أســـهم فـــي نجـــاح الموســـم علـــى الوجـــه 

األكمل.
ورفـــع الصالـــح ونيابـــة عن جميـــع أعضاء 
وكافـــة  الجعفريـــة  األوقـــاف  مجلـــس 
المآتـــم  إدارات  ورؤســـاء  منتســـبيها 
فـــي  الحســـينية  والفعاليـــات  والمواكـــب 
جميـــع محافظـــات مملكـــة البحريـــن إلـــى 
مقـــام جاللـــة الملك أســـمى آيـــات التقدير 

واالمتنان والشكر والعرفان على ما يوليه 
جاللته مـــن رعايٍة وعنايـــٍة واهتمام بدور 
ســـيما  وال  الدينيـــة  والمناســـبات  العبـــادة 
مراســـم إحياء ذكـــرى عاشـــوراء الخالدة، 
ســـبحانه  هللا  بفضـــل   - تكللـــت  والتـــي 
وتوجيهـــات جاللتـــه الكريمـــة - بالنجـــاح 

والتوفيق.
وفـــي هـــذا الصدد، ثمـــن الصالـــح المكرمة 
الملكية الســـامية بمناســـبة العـــام الهجري 
جريـــا على عادة جاللتـــه الحميدة في كل 
عـــام، حيث تأتـــي هذه المكرمـــة في إطار 
مشاركة جاللته لشعبه الوفي في مناسبة 
عاشـــوراء الخالدة، منتهجا خطى أجداده 
وآبائـــه الكـــرام ومـــا توارثـــوه مـــن تعاهـــٍد 

ورعايٍة خاصة لمناسبة عاشوراء.
كما رفع رئيس مجلس األوقاف الجعفرية 
أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنان إلـــى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة وتوجيهات ســـموه لكافة الوزارات 
جميـــع  لتلبيـــة  الحكوميـــة  والجهـــات 
احتياجـــات الموســـم بمـــا يعكـــس مبـــادئ 

التعايش والتعددية واإلخاء.
وثمـــن رئيس األوقـــاف الجعفريـــة، جهود 

وزارة الداخليـــة فـــي توفير األمن واألمان 
وحماية المكتســـبات والمنجزات الوطنية 
وصحـــة  أمـــن  حفـــظ  فـــي  والمســـاهمة 
وسالمة الجميع، فضالً عن جهود المجلس 
األعلى للشؤون اإلســـالمية ووزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف في رعاية 
دور العبـــادة ومختلـــف الشـــعائر الدينيـــة، 
ووزارة الصحـــة ومـــا قدمته مـــن خدمات 
صحيـــة متميـــزة خـــالل الموســـم الســـيما 
جهـــود الوزارة في عيادة اإلمام الحســـين 
)ع( الطبيـــة وكذلـــك جهـــود وزارة شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة فـــي توفيـــر خدمـــات 
النظافـــة علـــى مـــدار الســـاعة وإلـــى كافة 
الجهـــات الرســـمية األخـــرى علـــى تعاونها 

المشهود.
إلـــى ذلك، أكـــد رئيس األوقـــاف الجعفرية 
أّن روح الشراكة المجتمعية تجلت بشكل 

كبير للغاية هذا العام .

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

خطوات جديدة لتعزيز التعاون السياحي مع السعودية
الصيرفي: خلق مزيد من فرص العمل النوعية وتسريع مسارات التنمية

اجتمعت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي 
العربيـــة  بالمملكـــة  الســـياحة  وزيـــر  مـــع  
الســـعودية الشـــقيقة أحمد الخطيب، على 
هامش الزيارة التي تقوم بها سعادتها إلى 

المملكة العربية السعودية الشقيقة. 
وخالل اللقاء، أكدت الوزيرة أن العالقات 
تجمـــع  التـــي  المتجـــذرة  التاريخيـــة 
مثـــال  أضحـــت  الشـــقيقتين  المملكتيـــن 
يحتـــذى علـــى كافـــة المســـتويات، نتيجة 
مـــا تحظى بـــه من دعم واهتمـــام من ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه  ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود، ومتابعـــة مســـتمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، وأخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود. وأشـــارت الصيرفي إلى حرص 
القطـــاع  تكامـــل  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الســـياحي بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية الشقيقة، بما يسهم في 
رفع مســـاهمة هـــذا القطاع فـــي االقتصاد 
الوطنـــي لكال المملكتيـــن، وخلق مزيد من 
فـــرص العمل النوعية، وتســـريع مســـارات 

التنمية الوطنية في البلدين الشقيقين. 
وأعربـــت الوزيـــرة عـــن إعجابهـــا بالتطـــور 
الكبيـــر الـــذي يشـــهده القطـــاع الســـياحي 

في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
مشـــيرة فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن مملكة 
الســـتراتيجية  وفقـــًا  تعمـــل  البحريـــن 
الســـياحة 2026-2022 والتي تأتي ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصادي، علـــى تحقيق 
بمختلـــف  لالرتقـــاء  طموحـــة  أهـــداف 
مكونـــات قطاع الســـياحة، وهو مـــا يفتح 
مجاالً أوســـع للتعاون الســـياحي المشترك 

وتحقيق األهداف الثنائية المنشودة. 
الخطـــوات  مـــن  عـــدد  الجانبـــان  وناقـــش 
المجـــال  فـــي  التعـــاون  لتطويـــر  العمليـــة 
السياحي، تمهيدًا لترجمتها إلى اتفاقيات 
تعاون مشتركة ترسم خطة عمل للمرحلة 
القادمـــة، ويعمـــل الجانبـــان بموجبها على 
تنفيـــذ برامـــج ومبـــادرات مشـــتركة ذات 
لـــدى  الســـياحي  القطـــاع  بتنشـــيط  صلـــة 
المملكتيـــن الشـــقيقتين وتســـريع مســـيرة 

تنميته وتطويره.

المنامة - بنا

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢                                 بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في ٣٠ يونيـــو ٢٠٢٢

PWC البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في ٣٠ يونيــو ٢٠٢٢ والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ والمراجعة من قبل
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢                              بآالف الدنانير البحرينية 

٣٠ يونيو
٢٠٢٢

)ُمراجعة(

31 ديسمبر
2021
)ُمدققة(

الموجودات

24,53125,639موجودات غير ملموسة
665670معدات ومركبات

٢5,١9626,309مجموع الموجودات غير المتداولة

496362المخزون
1,5911,550ذمم تجارية مدينة

1,203285مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
896788مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
22,11525,512أرصدة لدى قسم الخزينة بالمجموعة

9181,730النقد وما في حكمه
٢7,٢١930,227مجموع الموجودات المتداولة 

5٢,4١556,536مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

9,0009,000رأس المال 
4,5004,500االحتياطي القانوني

5,5317,984األرباح الُمدورة
١9,٠٣١21,484مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

23,44524,330التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
816738مكافآت تعويضات نهاية خدمة الموظفين

٢4,٢6١25,068مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,0578,035ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
601514مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة

1,4651,435التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
9,١٢٣9,984مجموع المطلوبات المتداولة

٣٣,٣8435,052مجموع المطلوبات
5٢,4١556,536مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

للثالثة أشهر المنتهية فيللستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2022

)ُمراجعة(
30 يونيو 2021

)معاد بيانها - ُمراجعة( 
30 يونيو 2022

)ُمراجعة(
30 يونيو 2021

)معاد بيانها - ُمراجعة(  
19,56719,7099,90210,018اإليرادات

)3,339()3,436()6,440()6,844(مصاريف التشغيل المباشرة 
)3,074()1,583()6,057()4,616(مصاريف تشغيلية أخرى 

8,١٠77,2124,88٣3,605إجمالي الربح 

46392620الدخل التشغيلي اآلخر 
--9-أرباح من استبعاد معدات ومركبات

)1,157()1,001()2,181()1,922(مصاريف عمومية وإدارية
)17()41()25()41(صافي خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

6,١9٠5,054٣,8672,451الربح التشغيلي

23624883101إيرادات التمويل
)441()439()906()895(مصروفات التمويل

)340()٣56()658()659(صافي تكاليف التمويل
5,5٣١4,396٣,5١١2,111ربح الفترة

----الدخل الشامل اآلخر

5,5٣١4,396٣,5١١2,111إجمالي الدخل الشامل للفترة 

ربحية السهم
6١49٣923ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالفلس(

المجموعاألرباح الُمدورةاالحتياطي القانونيرأس المال٢٠٢٢ )مراجعة(

9,0004,5007,98421,484في 1 يناير 2022

5,531 5,531--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)7,984()7,984(--توزيعات أرباح ُمعلنة لسنة 2021 

9,٠٠٠4,5٠٠5,5٣١١9,٠٣١في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ 

المجموعاألرباح المدورةاالحتياطي القانونيرأس المال2021 )مراجعة(

9,0004,50013,66227,162في 1 يناير 2021
4,3964,396--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)13,662()13,662(--توزيعات أرباح معلنة لسنة 2020

9.0004,5004,39617,896في 30 يونيو 2021 

30 يونيو 2021
)معاد بيانها - مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٢
)ُمراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
4,396 5,5٣١ ربح الفترة

تسويات لـ :
182 165 اإلستهالك 

1,172 1,108 اإلطفاء
906 895 مصروفات التمويل
)9( - ربح من بيع معدات ومركبات
25 41 مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
2 24 مخصص انخفاض قيمة المخزون

)248( )236( إيرادات التمويل
78 86 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المصروف

تغيرات في :
)134( )158( - المخزون
)221( )82( - ذمم تجارية مدينة
)591( )847( - مصروفات مدفوعة ُمقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

337 )22( - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)40( )978( - ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
153 87 - مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
)53( )8( تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المدفوع

5,955 5,6٠6 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)35( )160( شراء معدات ومركبات

)106( - شراء األصول غير الملموسة
14,362 10,919 المتحصل من أرصدة مستحقة من قسم الخزينة بالمجموعة
)3,430( )7,443( اإليداعات لدى قسم الخزينة بالمجموعة

9 - المتحصل من استبعاد معدات ومركبات

10,800 ٣,٣١6 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)889( )895( مدفوعات مصروفات التمويل  
)755( )855( مدفوعات التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلية ومدفوعات التزامات مالية أخرى

)13,662( )7,984( األرباح المدفوعة
)15,306( )9,7٣4( صافي النقد الُمستخدم في األنشطة التمويلية

1,449 )8١٢( صافي )االنخفاض( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
1,184 1,730 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
2,633 9١8 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر للثالثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢   بآالف الدنانير البحرينية

إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. 

الشيخ راشد بن عبدالرحمن
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أكـــد عدد من الفعاليات التشـــريعية 
موســـم  نجـــاح  أن  والحقوقيـــة 
قـــوض  العـــام  هـــذا  عاشـــوراء 
محاوالت البعض الفاشلة في إثارة 
الطائفية والفتن وكذلك االدعاءات 
الخارجيـــة المغرضـــة، وذلك بفضل 
وعـــي المجتمـــع والوحـــدة الوطنية 
التي تتسم بها البحرين منذ عصور.
وقالـــوا فـــي تصريحـــات إن مملكة 
للســـام  واحـــة  ســـتبقى  البحريـــن 
لمختلـــف  وحاضنـــة  واإلنســـانية 

األديان والمذاهب.

نموذج متقدم

من جانبها، أشـــادت رئيسة مجلس 
النـــواب فوزيـــة بنت عبـــدهللا زينل 
بنجاح موســـم عاشـــوراء، وما نتج 
عن الجهود الرســـمية واألهلية، في 
إبـــراز الصـــورة الحضاريـــة لمملكـــة 
البحرين، التي تعد نموذجًا متقدما 
فـــي الحريـــات الدينيـــة، وحاضنـــة 
للتنـــوع والتعايـــش، ورعايـــة القيم 
الســـامية فـــي المجتمـــع البحرينـــي 
الـــذي يعيش لحمة وطنيـــة متينة، 
فـــي ظل العهـــد الزاهر لملـــك الباد 
الملـــك  الجالـــة  المعظـــم صاحـــب 

حمد بن عيسى آل خليفة.
الســـامية  بالمضاميـــن  وأشـــادت 
للتصريـــح الـــذي تفضـــل بـــه جالة 
نجـــاح  بمناســـبة  المعظـــم  الملـــك 
أنهـــا  مؤكـــدة  عاشـــوراء،  موســـم 
تمثل مرجعًا دائما لمســـيرة الوطن 
فـــي االنفتاح علـــى آفاق أرحب من 
قيم السام واإلخاء والتعايش بما 
يحقـــق صالـــح الجميـــع، ويعزز من 
الخصوصيـــة البحرينية في مجال 
الحريـــات والتي تنعم بهـــا المملكة 

منذ القدم.
الوطنيـــة  الجهـــود  زينـــل  وثمنـــت 
المخلصة التي بذلها فريق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وما قامت به مؤسسات الدولة من 
دور فاعل وجهود متكاملة، حققت 
الترجمـــة المطلوبة للـــرؤى الملكية 

ممارســـات  تأميـــن  فـــي  الســـامية 
الشـــعائر، وضمـــان إقامتهـــا بحرية 

وساسة.
الرســـمية  بالجهـــود  وأشـــادت 
لوزارات ومؤسســـات الدولة، وفي 
مقدمتهـــم وزارة الداخليـــة ووزارة 
الصحة وإدارة األوقاف الجعفرية، 
وفـــرق العمـــل التطوعيـــة، بجانـــب 
الجهـــد الطيـــب للعلماء والمشـــايخ 
األفاضـــل الـــذي ســـاهم فـــي تعزيز 
الوطنيـــة  والمســـؤولية  الوعـــي 
تجـــاه المجتمـــع، وتأكيد التماســـك 
علـــى  والحفـــاظ  االجتماعـــي 

الخصوصية البحرينية المتميزة.

رعاية ملكية

وأكـــد رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح أن مملكة البحريـــن تعتبر 
نموذًجـــا وضاًء في احترام األديان 
والتعددية المذهبية، وصون حرية 
المعتقـــدات والشـــعائر والتجمعات 
مملكـــة  أّن  إلـــى  مشـــيًرا  الدينيـــة، 
البحريـــن تشـــّكل منـــارة بـــارزة في 
واإلخـــاء،  والتســـامح  التعايـــش 
وتسير وفق نهج راسخ وقائم على 
أســـس ومبـــادئ إنســـانية راســـخة، 

بقياد ملك الباد المعّظم.
وأعـــرب رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
عن الفخر الكبيـــر واالعتزاز الرفيع 
بمـــا يوليـــه جالـــة الملـــك المعظم، 
مـــن رعايـــة ملكيـــة ســـامية، ودعٍم 
ســـخٍي ومتواصل للشعائر الدينية، 
التـــي تضمن صـــون وحماية إحياء 
المناســـبات الدينية المختلفة التي 
تشهدها مملكة البحرين على مدار 

العام.
الشـــورى،  رئيـــس مجلـــس  وأثنـــى 
بمناســـبة ختام موســـم عاشـــوراء، 
علـــى مضي مملكـــة البحريـــن على 
الدينيـــة،  الحريـــات  احتـــرام  نهـــج 
بما ُيترجم القيم اإلنســـانية النبيلة 
التـــي تلتزم بهـــا المملكـــة، وعرفت 
بها على مر التاريخ، مشيًدا معاليه 
والمبـــادئ  الحميـــدة،  بالخصـــال 
النبيلة التي يرّســـخها جالة الملك 
المعظم حفظه هللا ورعاه؛ من أجل 
أن تبقـــى مملكـــة البحرين النموذج 
األسمى للحوار والتسامح والسام 

مع الجميع.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وبّيـــن 
الـــذي تحققـــه مملكـــة  النجـــاح  أّن 
البحرين في إحياء ذكرى عاشوراء 
كل عـــام، يعكـــس تضافـــر الجهـــود 
المجتمعيـــة  والشـــراكة  المثمـــرة 
المســـؤولة، مقـــدًرا عالًيـــا الخطـــط 
التنظيمية الشـــاملة التـــي وضعتها 
الحكومة الموقرة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء حفظه هللا، والتي 
أسهمت في نجاح موسم عاشوراء 

والحفاظ على قدسيته ومكانته.
مـــن  العاليـــة  بالمســـتويات  وأشـــاد 
وزارة  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
األوقـــاف  ومجلـــس  الداخليـــة 
المآتـــم  ورؤســـاء  الجعفريـــة 
جانـــب  إلـــى  والحســـينيات، 
اإلسهامات المشهودة التي قدمتها 
المؤسســـات المجتمعيـــة واألهليـــة 
التكامـــل  أنَّ  مؤكـــًدا  والتطوعيـــة، 
في العمـــل والعطـــاءات بين جميع 

واألهليـــة  الرســـمية  المؤسســـات 
واألفـــراد يثمـــر عنـــه نجـــاح وتمّيز 

موسم عاشوراء كل عام.
وأشـــار إلـــى أن االلتـــزام باألنظمـــة 
والضوابـــط التـــي تضعهـــا الجهات 
المعنيـــة، وتنفيذ البرامج والخطط 
خـــال موســـم عاشـــوراء، يعكـــس 
وعًيا مجتمعًيا، وإدراًكا للمسؤولية 
الوطنية في الحفاظ على قدســـية 
الشـــعائر الدينية واحترامها، مؤكًدا 
أنَّ مملكـــة البحرين ســـتبقى واحة 
وحاضنـــة  واإلنســـانية  للســـام 

لمختلف األديان والمذاهب.

تفنيد االدعاءات

عبـــاس  فاطمـــة  النائـــب  وأشـــادت 
القطري بما حققه موسم عاشوراء 
من نجـــاح على جميع المســـتويات 
بفضـــل الدعم الامحـــدود من ملك 
فريـــق  ومســـاندة  المعظـــم  البـــاد 
البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو  

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
الداخليـــة  وزارة  بجهـــود  ونوهـــت 
بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبد هللا آل خليفة، وإدارة األوقاف 
الجعفرية برئاســـة يوسف الصالح، 
إلـــى جانـــب جهـــود كل مـــن وزارة 
الصحـــة ووزارة شـــؤون البلديـــات، 
وجميع المؤسســـات الرسمية التي 
فـــي  وفعـــال  مؤثـــر  دور  لهـــا  كان 
إنجـــاح موســـم عاشـــوراء، وتوفير 
الخدمـــات  وتقديـــم  التســـهيات 
األمنية والصحية والبيئية وتنظيم 

الحركة المرورية وغيرها.
وأشـــارت النائـــب فاطمـــة القطـــري 

إلـــى ما تنعم به مملكة البحرين من 
أجـــواء انفتـــاح وحريـــة وتعايـــش 
واحترام للتعددية المذهبية، حيث 
مثل إحياء مناسبة عاشوراء اإلمام 
يفنـــد  واضحـــًا  نموذجـــًا  الحســـين 
كافة االدعاءات الخارجية، ويؤكد 
حرص القيادة الرشيدة على رعاية 
واحتضان هذه المناســـبات وتهيئة 
كافة الظروف واألجواء المناســـبة 
لها إلظهارها بأفضل صورة ممكنة.

جهود المتطوعين

وأكد عضـــو مجلس الشـــورى فؤاد 
التـــي  النيـــرة  الحاجـــي، المســـاعي 
قـــام بها محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
مـــن  عاشـــوراء؛  موســـم  طـــوال   ،
أجل تســـهيل األمور المتصلة بهذه 
المناســـبة، واطاعـــه عـــن كثب من 
خـــال الزيـــارات الميدانيـــة برفقة 
مســـؤولي األجهـــزة األمنيـــة علـــى 
حســـن التنظيم ومتطلبـــات ضمان 
انعقـــاد ذكرى عاشـــوراء على أكمل 

وجه.
وأكد الحاجي أن ما أظهره العلماء 
والمشايخ األفاضل ورؤساء المآتم 
واللجـــان  المواكـــب  ومســـؤولي 
فـــرق  جهـــود  وكذلـــك  المشـــرفة، 
العمـــل الميدانيـــة مـــن المتطوعين، 
وعنايتـــه  الجميـــع  حـــرص  أكـــدت 
بـــأن تقام الشـــعائر الدينيـــة بحرية 
وأريحية، وعكست مستوى الوعي 
تطبيًقـــا  الوطنيـــة  والمســـؤولية 
الســـنوية  الذكـــرى  هـــذه  ألهـــداف 

المباركة.

تصدي وطني 

كمـــا قالـــت رئيـــس مركـــز المنامـــة 
لحقـــوق اإلنســـان المحاميـــة دينـــا 
مملكـــة  إن  اللظـــي  عبدالرحمـــن 
البحرين وبتوجيهات ملكية سامية 
تمكنـــت كعادتهـــا من تهيئة الســـبل 
الكفيلـــة إلحياء موســـم عاشـــوراء 
مشـــيدة  المطلـــوب،  بالمســـتوى 
بتوجيهات صاحـــب الجالة الملك 
المعظـــم بتوزيـــع العـــادة الســـنوية، 
األوقـــاف  إدارتـــي  طريـــق  عـــن 
السنية والجعفرية على الجمعيات 
الخيرية والمآتم الحسينية لحلول 
مثمنـــة  الجديـــد،  الهجـــري  العـــام 
اآلمنـــة  البيئـــة  بتوفيـــر  الجهـــود 
االحتياجـــات  وكافـــة  والخدمـــات 
والمتطلبـــات من مختلـــف الجهات 
الحكوميـــة، وذلـــك بتوجيهـــات من 
صاحـــب الســـمو ولي العهـــد رئيس 

مجلس الوزراء.
الحعفريـــة  األوقـــاف  دور  وأكـــدت 
في ضمان التـــزام الخطباء بجوهر 
أو  التســـييس  وعـــدم  عاشـــوراء 
الخـــروج عن اإلطار الديني، ووعي 
مـــع  التجـــاوب  بعـــدم  المواطنيـــن 
عـــام  كل  تتكـــرر  التـــي  اإلشـــاعات 
باســـتهداف البحرين واتهامها بمنع 
الحريـــات الدينية، وتجاهلهم كافة 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا البحرين من 
ومحاوالتهـــم  المســـتويات،  أعلـــى 
الفاشـــلة في إثارة الطائفية والفتن 
التي يتصدى لها المجتمع البحريني 
بوعيه ووحدتـــه الوطنية، وتغليب 

المصلحة الوطنية.

نجاح عاشوراء ... شوكة في حلق مثيري الطائفية واالدعاءات الخارجية
البحرين ستبقى حاضنة لمختلف األديان والمذاهب ... تشريعيون وحقوقيون:

فؤاد الحاجي فاطمة القطري دينا اللظيصالح الصالح فوزية زينل

اطلـــع وفد مجلس مفوضي المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان، برئاســـة علـــي الـــدرازي، على 
اإلجـــراءات التنظيميـــة التـــي تـــم اتخاذهـــا في 
النـــزالء  لتمكيـــن  والتأهيـــل؛  اإلصـــاح  مراكـــز 
مـــن ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة خال موســـم 
عاشـــوراء، بمـــا ال يخل بأمـــن وســـامة النزالء، 
وعلـــى نحو ال يشـــكل إضرارًا أو تجـــاوزًا لحرية 
األديـــان  مـــن  اآلخريـــن  النـــزالء  وخصوصيـــة 

والطوائف األخرى في ممارسة شعائرهم.
جاء ذلك، خال زيارات ميدانية معلنة إلى مركز 
اإلصـــاح والتأهيـــل فـــي “جـــو” ومركـــز الحبس 
االحتياطي في “الحوض الجاف” استمرت عدة 
أيـــام، وأكـــدت إحياء مراســـم عاشـــوراء بمراكز 

اإلصاح والتأهيل بساسة وحرية.

وفـــي مســـتهل الزيـــارة، عقـــد وفـــد المؤسســـة، 
اجتماعات موســـعة مـــع القائمين علـــى المراكز، 
حيـــث قدمـــت اإلدارة إيجـــازًا حـــول الخدمات 
تـــم  التـــي  التنظيميـــة  واإلجـــراءات  االداريـــة 
اتخاذهـــا فـــي هـــذا الشـــأن ، ومن ثم قـــام الوفد 
بجولة تفقدية لعدد من المباني والعنابر التابعة 
لها لمعاينة المكان ومرافقه والخدمات اإلدارية 
والمســـاندة فيه، والتقى الوفد عددا من النزالء 
، الذين تم اختيارهم بشـــكل عشوائي، حيث تم 
االستماع إليهم وأخذ ماحظاتهم بشأن ظروف 
معيشتهم في المراكز بشكل عام، ومدى تمتعهم 
بحريـــة ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة خصوصا، 
والتحقق من أوضاعهم الصحية والمعاملة التي 

يتلقونها.

كما اطلع وفد المؤسســـة على التســـهيات التي 
قدمتهـــا إدارة المراكز والتـــي مّكنت النزالء من 
أداء شـــعائرهم الدينيـــة بكل ســـهولة فـــي كافة 
المباني التي زاروها في أوقاتها ووفًقا للضوابط 
التي حددها قانون مؤسسة اإلصاح والتأهيل 
والئحتـــه التنفيذيـــة، فضـــا عـــن االطـــاع على 
تسجيات الكاميرات األمنية في مباني المراكز 

التي بًينت ذات الشيء بشكل طبيعي.
وخلصت زيارة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان إلى أن حرية ممارسة الشعائر الدينية 
وأداء العبـــادة للنـــزالء مكفولـــة، حيـــث وّفـــرت 
إدارة المراكز مكانا مخصصا به مســـاحة كافية 
ألداء العبادة وممارســـة الشعائر الدينية بشكل 
جماعي وتتناســـب مع عدد النـــزالء، وتم وضع 

الافتـــات والشـــعارات المكتوبـــة الخاصة بهذه 
الشـــعائر فـــي ذات المـــكان، مـــع توافـــر التلفـــاز 
لنقـــل المشـــاعر الدينيـــة، باإلضافة إلـــى الكتب 
مختلـــف  لممارســـة  الدينيـــة  والمســـتلزمات 
إلحيـــاء  األماكـــن  توفيـــر  تـــم  كمـــا  العبـــادات. 
المجالس الحسينية مع تواجد الرواديد إلقامة 

العزاء للنزالء المعنيين.
وفـــي ختام الزيـــارة، أوضـــح رئيس المؤسســـة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، أن الزيارات التي قام 
بهـــا مفوضو المؤسســـة، أتت انطاقـــا من الدور 
الحقوقي والرقابي للمؤسسة وفًقا لصاحياتها 
التي أكدها قانون إنشائها؛ لتفقد أوضاع النزالء 
والتأكـــد مـــن مـــدى تمتعهـــم بحقوقهـــم المقررة 
بمـــا يتوافـــق مـــع األنظمـــة المتبعـــة دون تقييد، 

الوقـــت بحزمـــة اإلجـــراءات  فـــي ذات  منوًهـــا 
والتدابيـــر التي اتخذتها إدارة المراكز لتســـهيل 
إحياء الشـــعائر الحسينية  للنزالء خال موسم 
عاشـــوراء خصوصـــا، والتـــي مـــن بينهـــا تطبيق 
وتوفيـــر  االحترازيـــة  الصحيـــة  اإلجـــراءات 
اإلسعافات األولية، وطبيب مناوب في العيادة، 
مـــع مضاعفـــة مـــدة ممارســـة الشـــعائر فـــي يوم 

العاشر من محرم بما يتناسب ورغبة النزالء.
وثمن الدرازي، التعـــاون الدائم لوزارة الداخلية 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  مـــع 
واســـتجابتها لطلبـــات الزيـــارات المعلنـــة وغيـــر 
ومراكـــز  والتأهيـــل  اإلصـــاح  لمراكـــز  المعلنـــة 
االحتجـــاز فـــي الوقـــت الـــذي تـــراه المؤسســـة 

مناسًبا.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

مجالس حسينية ورواديد وشعارات مكتوبة في مراكز اإلصالح
مضاعفة مدة ممارسة الشعائر في يوم العاشر ... “الوطنية لحقوق اإلنسان”:

محرر الشؤون المحلية



رفع رؤساء المآتم الحسينية ورجال 
ديـــن أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفان 
إلى مقام ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة؛ لدعمه المســـتمر، وتســـخير 
إمكانـــات الدولـــة فـــي ســـبيل إنجاح 
مراســـم إحياء ذكرى عاشوراء للعام 
1444 هجرية، وما تميز به الموســـم 
التنظيـــم  مـــن  عـــال  مســـتوى  مـــن 
وتوفيـــر المقومـــات المطلوبة بفضل 
جهـــود فريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأكدوا مـــا تنعم به مملكـــة البحرين 
مـــن أجـــواء انفتـــاح وحريـــة والتـــي 
رسخ دعائمها المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم، حيـــث تعد 
مراســـم إحيـــاء ذكرى عاشـــوراء بما 
تتمتـــع بهـــا مـــن خصوصيـــة وطابـــع 
روحانـــي، أحـــد أبرز مظاهـــر احترام 
وصيانة الحريات الدينية والتعددية 
المذهبيـــة في مملكـــة البحرين على 
بمـــا يدحـــض كل  العصـــور،  امتـــداد 
الدعـــاوى واإلثـــارات الخارجية التي 
مملكـــة  ســـمعة  تشـــويه  تســـتهدف 
البحريـــن ومـــا تنعـــم بـــه المملكة من 

أجواء أمن واستقرار.
وأشـــادوا بجهـــود مختلـــف األجهزة 
وزارة  رأســـها  وعلـــى  الرســـمية 
الداخلية وإدارة األوقاف الجعفرية، 
من خـــالل توفيـــر كافة التســـهيالت 
األمنيـــة  والخدمـــات  الالزمـــة 
والمجتمعيـــة، والتـــي ســـاهمت فـــي 
إلحيـــاء  مناســـبة  األجـــواء  توفيـــر 
بـــكل  صورهـــا  بمختلـــف  الشـــعائر 
أريحية وأمان، وبتعاون من رؤساء 
المآتـــم وفـــرق العمـــل الميدانيـــة من 

المتطوعين ووعي المعزين.

األجواء اآلمنة

مـــن جهتـــه، رفـــع رئيـــس مأتـــم بـــن 
رجب وعضو الهيئة العامة للمواكب 
الحســـينية فيصل بـــن رجب أصدق 
مشـــاعر الشـــكر واالمتنـــان إلى مقام 
جاللة الملك المعظـــم، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء،  مجلـــس 

موسم عاشوراء.
وتقـــدم فيصـــل بـــن رجـــب بجزيـــل 
الشـــكر والتقدير إلـــى وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
الكبيـــرة  الجهـــود  علـــى  آل خليفـــة، 
والمتميزة والواضحة للجميع على ما 
قامت به وزارة الداخلية ومنتسبيها 
من عمل دءوب ومســـتمر من ناحية 
الدور األمني لتوفير األجواء اآلمنة 
خالل موسم عاشوراء؛ حفاظًا على 
التنســـيق  وأيضـــا  الجميـــع،  ســـالمة 
بـــه  تقـــوم  التـــي  والمســـبق  الدائـــم 
الوزارة مع رؤســـاء المآتـــم وأعضاء 
الهيئـــة العامـــة للمواكب الحســـينية، 

من أجل تأمين موسم عاشوراء.
وتوجـــه بـــن رجـــب بالشـــكر الجزيل 
إلى محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
علـــى  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
جهود محافظة العاصمة ومديريات 
األمن وجميع المؤسســـات واألجهزة 
الزيـــارات  خـــالل  مـــن  المعنيـــة، 
لتفقـــد  بهـــا  التـــي قامـــوا  الميدانيـــة 
احتياجـــات المآتـــم وعلـــى الجهـــود 
والتســـهيالت الكبيرة التـــي قدموها 

خالل أيام عاشوراء.
وتقدم رئيس مأتم بن رجب بالشكر 
إلى كل من ســـاهم في إنجاح ذكرى 
عليـــه  الحســـين  اإلمـــام  عاشـــوراء 
الســـالم من رؤساء المآتم والمواكب 
والرواديـــد  والخطبـــاء  الحســـينية 

والمعزين.
وأشار إلى أن مســـتوى النجاح الذي 
شـــهده موســـم عاشـــوراء ومـــا تميز 
بـــه مـــن تنظيـــم وانضبـــاط، يعكـــس 
صـــورة جميلـــة عـــن أجـــواء الحرية 
واالنفتـــاح الـــذي تحظـــى بـــه مملكة 
الملـــك  جاللـــة  بقيـــادة  البحريـــن 
المعظـــم، والدعـــم الالمحـــدود الذي 
تقدمـــه الدولة وحرصها على صيانة 
الحريات الدينية وممارســـة الشعائر 
وفـــق العـــادات المرعيـــة فـــي البلـــد، 
علـــى خـــالف اإلدعـــاءات الخارجية 
التي تستهدف تشويه سمعة مملكة 

البحرين.

المسافة الواحدة

مأتـــم  رئيســـا  قـــال  جانبهمـــا،  مـــن 
جنوســـان كل من عبـــدهللا وإبراهيم 
البحريـــن  مملكـــة  إن  الجنوســـاني 
تحظـــى بقيـــادة تقـــف على مســـافة 
واحدة مـــن الجميـــع، وتحرص على 
تســـخير مختلف الجهود في ســـبيل 
إنجاح إقامة المناسبات الدينية في 
موسم عاشوراء وغيره من المواسم 

والمناسبات الدينية.
عاشـــوراء  أن موســـم  إلـــى  وأشـــارا 
هـــذا العام كان موســـمًا مميزًا، حيث 
التنظيـــم  بأعلـــى مســـتويات  اتســـم 
واالنضبـــاط، مما ســـاهم فـــي إعطاء 
صـــورة حضاريـــة عـــن الموســـم وما 
دينيـــة  وقيـــم  رســـائل  مـــن  يحملـــه 
وأخالقيـــة رفيعة تســـتمد عبرها من 
مبـــادئ الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف، 

وسيرة أهل البيت عليهم السالم.
وأكدا ما تتمتع به المملكة من أجواء 
ورعايـــة  دينيـــة  وحريـــات  انفتـــاح 
سامية من لدن صاحب الجاللة ملك 
البـــالد المعظم، ومتابعـــة حثيثة من 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وجهود األجهزة الرسمية 
المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية 
واألوقـــاف الجعفرية؛ لضمان إنجاح 
موسم عاشـــوراء وإظهاره بالصورة 
المناســـبة وتحقيق أهداف المناسبة 

الدينية.
ولفتـــا إلى أن مجتمع البحرين يتميز 
بكونـــه مجتمعا متجانســـا ومنفتحا، 
ويقف على أسس قوية من التعايش 
والتعاون، وهو ما يشكل حائط صد 
أمـــام كل الدعـــاوى الخارجيـــة التي 
أمـــن واســـتقرار  تســـتهدف زعزعـــة 

المملكة، وإشعال نار الفتن. 

تأمين المراسم

إلى ذلك، أعرب رئيس مأتم العريض 
حســـن العريـــض عـــن خالص شـــكره 
الملكيـــة  للرعايـــة  امتنانـــه  وعظيـــم 
الســـامية لموســـم عاشـــوراء والتـــي 
كان لهـــا الفضـــل في إتمام المراســـم 
بكل يســـر وهدوء وأمان وطمأنينة، 
ســـواء داخل المآتم والحسينيات أو 
خالل المواكب الحسينية بالشوارع 

العامة.
ولفـــت إلى أن الموســـم شـــهد تعاونًا 
وتنسيقا متميزا من وزارة الداخلية، 
وحرصا على تقديم كافة التسهيالت 
في إطـــار تأمين مراســـم عاشـــوراء 
بالمناســـبة  يليـــق  الـــذي  بالشـــكل 

وقدسيتها.
وأشـــاد بما قدمته الحكومة الموقرة 
بكافـــة وزاراتهـــا وأجهزتهـــا المعنيـــة 
من دعـــم والتزام بتوفيـــر الخدمات 
المختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الجوانـــب 
االحتياجـــات  وتلبيـــة  التنظيميـــة، 
األمنيـــة والخدمية بمـــا يتفق وروح 
المناسبة الدينية، مما كان له الفضل 
فـــي إتمـــام مراســـم عاشـــوراء فـــي 
أجـــواء آمنـــة، ننعـــم فيهـــا بالســـالم 

والطمأنينة.
وأكد ما لمســـه الجميـــع من حالة من 
الرضـــا واالمتنـــان جانـــب كل محبي 
تجـــاه  الســـالم،  عليهـــم  البيـــت  آل 
الخدمات والتسهيالت التي قدمتها 
الخدميـــة  قطاعاتهـــا  بـــكل  الدولـــة 
مـــن أجـــل إنجـــاح الموســـم، معبرين 
عـــن تقديرنا التـــام للرعايـــة الملكية 
التـــي  الجبـــارة  والجهـــود  الســـامية 
قامـــت بهـــا وزارة الداخليـــة والتـــي 

كانـــت خيـــر معيـــن لنـــا فـــي إجـــراء 
فعاليات عاشوراء بكل يسر وسهولة 

وفي أجواء آمنة.
وتقـــدم نائـــب رئيس مأتـــم العريض 
الشـــكر  بجزيـــل  العريـــض  ماهـــر 
بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق  والتقديـــر 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على متابعته 
الحثيثـــة وتوجيهه مختلف الجهات 
كافـــة  لتأميـــن  المعنيـــة  الرســـمية 
لضمان  والتســـهيالت؛  االحتياجـــات 
اإلمـــام  عاشـــوراء  موســـم  إنجـــاح 

الحسين عليه السالم.
المؤسســـات  كافـــة  بجهـــود  ونـــوه 
بـــارز  دور  لهـــا  كان  التـــي  الرســـمية 
ومؤثـــر فـــي إنجـــاح هـــذا الموســـم، 
وعلى رأســـها وزارة الداخلية بقيادة 
وزير الداخليـــة، ومحافظ العاصمة، 
ومديريـــات األمـــن؛ لتوفيـــر األجواء 
عاشـــوراء  موســـم  خـــالل  اآلمنـــة 
حفاظـــًا علـــى ســـالمة الجميـــع، إلـــى 
جانب جهـــود وزارة الصحـــة بقيادة 
وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد عبـــر 
توفيـــر الخدمـــات الصحيـــة الالزمة 
للمعزيـــن، ووزارة شـــؤون البلديـــات 
بقيادة الوزير وائل المبارك من خالل 
توفيـــر خدمـــات النظافـــة المنتظمة 
في مواقع اإلحياء، فضال عن جهود 
وزارة شؤون الكهرباء والماء بقيادة 
ومنتســـبي  حميـــدان  ياســـر  الوزيـــر 
الوزارة الذين كانوا متواجدين على 
مدار الســـاعة للتعامـــل مع أي طارئ، 
داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ 

هللا المملكة من كل مكروه.

أريحية وأمان

من جانبه، رفع رئيس مأتم المحاري 
نصـــر المحـــاري أســـمى آيات الشـــكر 
البـــالد  إلـــى مقـــام ملـــك  واالمتنـــان 
الالمحـــدود  دعمـــه  علـــى  المعظـــم، 
إلنجاح موسم عاشوراء، في ظل ما 
تتمتـــع به مملكة البحرين من أجواء 

من الحرية واألمان واالستقرار.
وأشـــار إلى أن موســـم عاشوراء هذا 
العام ظهر بمستوى عاٍل من التنظيم 
وتوفيـــر كافـــة التســـهيالت والعودة 
الحســـينية  الشـــعائر  ممارســـة  إلـــى 
الظـــرف  بعـــد  المعهـــود  بشـــكلها 
االســـتثنائي الـــذي مرت بـــه المملكة 
والعالـــم خـــالل العاميـــن الماضييـــن 

بفعل تفشي جائحة كورونا.
وثمن المحاري جهود فريق البحرين 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
وتوجيهاته لمختلـــف أجهزة الدولة؛ 
لتوفير كل التسهيالت إلقامة مراسم 

اإلحياء بأفضل صورة ممكنة.
الـــوزارات  كافـــة  بجهـــود  ونـــوه 
والمؤسسات الرسمية المعنية ممثلة 
بوزارة الداخليـــة بقيادة الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، 
وكل مـــن إدارة األوقـــاف الجعفرية، 
والبلديـــات  الصحـــة  ووزارات 
والكهربـــاء وغيرهـــا، والتـــي وفـــرت 
كل االحتياجـــات األمنية والمرورية 
والصحيـــة والبلديـــة والتعامـــل مـــع 

الطوارئ المختلفة، بما ســـهل عملية 
إقامة الشعائر بكل يسر وأمان سواء 
العـــزاء  بمواكـــب  أو  المأتـــم  داخـــل 
الخارجية وإلى ساعات متأخرة من 

الليل.

الحس بالمسؤولية

مـــن جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة 
مأتـــم مـــدن خليـــل المنصور أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفـــان إلـــى مقـــام 
ملـــك البـــالد المعظـــم، علـــى رعايتـــه 
أجهـــزة  لـــكل  الســـامية  وتوجيهاتـــه 
الدولة لتوفير جميع الخدمات للمآتم 
والمواكب الحســـينية والجمهور، بما 
ســـاهم في إنجاح موســـم عاشوراء 

اإلمام الحسين عليه السالم.
إلـــى وزارة  الشـــكر  وتقـــدم بجزيـــل 
الداخلية بقيـــادة الوزير الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، 
وإلـــى مدير األمن العام اللواء طارق 
الحســـن ومحافـــظ العاصمة وجميع 
علـــى  الداخليـــة  وزارة  منتســـبي 
جهودهـــم الكبيـــرة والتـــي ترجمـــت 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية فـــي 
دعم إنجاح موســـم عاشوراء اإلمام 

الحسين عليه السالم.
ونقـــل تقديـــر إدارة ومنتســـبي مأتم 
مدن لجهود الفريـــق الوطني بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء، وتوجيهاته 
ممثلـــة  المعنيـــة  الـــوزارات  لكافـــة 
فـــي األشـــغال والبلديـــات والصحـــة 
والكهربـــاء والمـــاء وإدارة األوقـــاف 
شـــركات  جانـــب  إلـــى  الجعفريـــة 
كافـــة  وفـــرت  والتـــي  النظافـــة، 
الالزمـــة  والخدمـــات  التســـهيالت 
بأعلـــى المســـتويات لضمـــان إقامـــة 

الشعائر بكل يسر وأمان.
وأشاد بالدور الفعال والمهم لرؤساء 
المآتـــم والحســـينيات والمتطوعيـــن 
والجمهور المعزيـــن وما أظهروه من 
تعاون وحســـهم العالي بالمســـؤولية 
الموســـم  تحقيـــق  إلـــى  أدى  والـــذي 
هـــذا النجـــاح، داعيـــًا المولـــى العلـــي 
القديـــر أن يعيـــد هذه المناســـبة في 
ظل أجواء األمن واألمان الذي تنعم 
بـــه المملكة تحت قيـــادة ملك البالد 

المعظم.

استتباب األمن

مـــن جانبـــه، رفع رئيـــس مأتم الحاج 
عباس محمود حســـين خلف أســـمى 
والعرفـــان  والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات 
لدعمـــه  المعظـــم؛  البـــالد  ملـــك  إلـــى 
المســـتمر إلحيـــاء ذكـــري عاشـــوراء 
الخالدة بمناســـبة ختام الموسم لهذا 
العام، وتقديم الشـــكر واالمتنان إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء على الجهود 
الموقـــرة  الحكومـــة  تبذلهـــا  التـــي 
علـــى جميـــع الصعـــد األمنيـــة منهـــا 

والخدمية.
وأشاد بجهود وزير الداخلية وجميع 
علـــى  األمنيـــة  األجهـــزة  منتســـبي 
الجهـــد المميز والالفت إلـــى الجميع 
األمـــر الـــذي كان لـــه دور كبيـــر فـــي 

استتباب األمن على الصعيد األمني 
محافـــظ  بـــدور  منوهـــًا  والمـــروري، 
التســـهيالت  توفيـــر  فـــي  العاصمـــة 
والتنسيق مع الجهات المعنية والتي 
نجـــاح  فـــي  الكبيـــر  الـــدور  لهـــا  كان 

الموسم العشورائي لهذا العام.
ولفـــت إلى أن ذلك يأتي تماشـــيا مع 
الملـــك  الحكيمـــة لجاللـــة  السياســـة 
المعظم في ممارسة الشعائر الدينية 
لكل الطوائف واألديـــان في مملكتنا 
الغاليـــة البحريـــن والتـــي تمتـــاز عن 
غيرها من الدول في إيجاد االجواء 

المناسبة لممارسة الشعائر.

الوعي العالي

مـــن جهتـــه، نـــوه رئيس مأتـــم مقابة 
جعفر الشـــرف بمضامين بيان جاللة 
الملـــك المعظـــم عـــن نجـــاح موســـم 
عاشـــوراء والذي أشـــاد فيـــه بجهود 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء، وكذلك االعتزاز بخصوصية 
ذكرى عاشـــوراء وطابعها الروحاني 
كواجهـــة تتفـــرد بها مملكـــة البحرين 
الدينيـــة  الحريـــات  فـــي  الغاليـــة 

والتعددية المذهبية منذ القدم.
وأكد أن ذكرى عاشـــوراء في مملكة 
البحريـــن تتميز بحالة من التنســـيق 
والمتابعة بين الوزارات الخدمية مع 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة من جهة، 
وبيـــن إدارات المآتـــم والحســـينيات 
والمواكب والمؤسســـات العاملة في 
مختلف مناطق البحرين، مشيرًا إلى 
أن جميع الجهات تعمل على اإلعداد 
للموســـم وتلبيـــة احتياجاته الالزمة 
قبـــل بدئـــه، حيـــث تتكاتـــف الجهود 
وتتالقى برامج العمل بشكل واضح 
عاليـــة،  بدرجـــة  ومنظـــم  ومنســـق 
هـــي  المتحصلـــة  النتيجـــة  فتكـــون 
والراحـــة وســـير  التنظيـــم واألمـــان 

الموسم على أفضل حال.
ولفـــت الشـــرف إلـــى درجـــة الوعـــي 
العالي بين المشـــاركين في الموســـم 
حيـــث  البحريـــن،  مناطـــق  كل  فـــي 
كان اســـتعداد الخطبـــاء فـــي اختيار 
موضوعاتهم وكذلـــك أبحاثهم ومن 
جهـــة الرواديد والشـــعراء ومن جهة 
فرق العمل في الحسينيات ومواكب 
العـــزاء تجســـد كلها قـــدرة تنظيمية 

متفردة لمملكة البحرين.

النهج الراسخ

من جانبه رفـــع رئيس مأتم القصاب 
غالـــب العلـــوي الشـــكر والعرفان إلى 
وإلـــى  المعظـــم،  البـــالد  ملـــك  مقـــام 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء،  رئيـــس 

موسم عاشوراء.
نجـــاح موســـم عاشـــوراء  أن  وأكـــد 
ترجـــم الدعـــم الكبيـــر والتوجيهـــات 
الســـديدة من لدن القيادة الرشـــيدة، 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  مبينـــًا 
تعتبـــر نموذجـــًا في احتـــرام األديان 
والتعدديـــة المذهبيـــة وصون حرية 
والتجمعـــات  والشـــعائر  المعتقـــدات 
الدينية، ما يؤكد النهج الراسخ الذي 

تسير عليه المملكة؛ باعتبارها منارة 
بارزة في التعايش والتسامح بقيادة 

صاحب الجاللة الملك المعظم.
وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى 
وزيـــر الداخلية وكل ضبـــاط وأفراد 
وشـــرطة المجتمـــع فـــي ظـــل الدور 
البارز الذي قامت به وزارة الداخلية 
التســـهيالت  كافـــة  توفيـــر  فـــي 
واألجواء األمنية لممارســـة الشعائر 

الحسينية بشكل مميز.

احترام المعتقدات

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس حســـينية 
الغدير بالدراز الشيخ صادق الجمري 
إن نجـــاح موســـم عاشـــوراء يبرهن 
البحرينـــي  المجتمـــع  وعـــي  مـــدى 
خصوصا رؤســـاء المآتم الحســـينية 
ورجـــال الدين والعلمـــاء لما أظهروه 
مـــن حـــسٍّ عـــاٍل بالمســـؤولية وذلك 
الســـديدة  التوجيهـــات  بفضـــل 
ومتابعـــة  المعظـــم،  البـــالد  لملـــك 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، والجهـــود الكبيـــرة 
الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة  لـــوزارة 
والمســـؤولين فـــي إجـــارة األوقـــاف 

الجعفرية.
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك يـــدل علـــى أن 
ســـعيها  للجميـــع  أثبتـــت  البحريـــن 
المســـتمر عبـــر التاريخ في ترســـيخ 
قيم احتـــرام المعتقدات والمذاهب، 
واإلخـــاء  التعايـــش  ومبـــادئ 
بـــه منـــذ  الـــذي ُعرفـــت  المجتمعـــي 
اإلنســـانية  بالقيـــم  للرقـــي  القـــدم، 

واالجتماعية.

أريحية مطلقة

إلى ذلـــك، رفـــع رئيس مأتـــم العجم 
الكبيـــر محمد عباس بلجيك أســـمى 
آيات الشكر والتقدير إلى ملك البالد 
المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
معبـــرا عـــن غايـــة االمتنـــان للرعاية 
الملكية الســـامية والدعم واالهتمام 
الحكومـــي؛ من أجل إنجاح موســـم 

عاشوراء.
مراســـم  إجـــراء  أن  إلـــى  وأشـــار 
أو  المآتـــم  فـــي  ســـواء  عاشـــوراء، 
المواكـــب الحســـينية، تـــم بأريحيـــة 
التســـهيالت  بفضـــل  مطلقـــة، 
والخدمـــات التي قدمتهـــا الوزارات 
واألجهـــزة المعنيـــة وفـــي مقدمتهـــا 
وزارة الداخليـــة، منوهـــا إلـــى تلبيـــة 
كافة االحتياجات األمنية والخدمية 
والتنظيميـــة، بفضل توجيهات وزير 
إلتمـــام  الدائـــم  ودعمـــه  الداخليـــة 
مراســـم عاشـــوراء فـــي أجـــواء من 

الطمأنينة والهدوء والسالم.
الميدانيـــة  الزيـــارات  أن  وأوضـــح 
مـــن جانـــب المحافظيـــن والقيادات 
أنحـــاء  كافـــة  فـــي  للمآتـــم  األمنيـــة 
تفقدهـــم  وكذلـــك  البحريـــن، 
الحســـينية،  المواكـــب  الحتياجـــات 
محل تقدير من جانب كل محبي آل 
البيـــت؛ ألنه يعكـــس روحا عالية من 
المســـؤولية وااللتزام بأمن وسالمة 

الجميع.
وقـــال رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر 
“مـــا جرى في عاشـــوراء هـــذا العام، 
ليـــس غريبا على البحرين المشـــهود 
لهـــا بالتعايـــش واحتـــرام الحريـــات 
الدينيـــة والتعددية المذهبية، وهذه 
ســـمة البحرين ونهجهـــا الدائم على 

امتداد السنين”.

local@albiladpress.com

الخميس 11 أغسطس 2022 - 13 محرم 1444 - العدد 5049
07

إبراهيم الجنوساني

نجاح إحياء “عاشـوراء” في أجـواء مـن األمـن واالنفتـاح
أشادوا بالدعم الملكي وجهود الفريق الوطني إلنجاح الموسم وأكدوا بطالن االدعاءات الخارجية... رؤساء مآتم ورجال دين لـ “^”:

ميرزا فردان فيصل بن رجب

محرر الشؤون المحلية

حسن العريض

ماهر العريض نصر المحاريعبدالله الجنوساني

غالب العلوي

خليل المنصور

سيد هادي آل أسعد علي درويش السيد محمود خلف

محمد بلجيكالشيخ صادق الجمري

السيد جعفر الشرف

سيد جميل محمد

وسام السبع

الشيخ محمد سعيد العراديالشيخ كاظم الحواج

التفاصيل على الموقع اإللكتروني



^ملف البطالة من أولويات 
ويجـــب  االنتخابـــي،  برنامجـــي 
إلزام الشركات بتوظيف الكوادر 

البحرينية.
البطالـــة قنبلـــة موقوتة وليســـت 
التـــي تعالـــج  الموضوعـــات  مـــن 
لـــه  الملـــف  وهـــذا  بالعواطـــف. 
وتطبيـــق  عامـــة،  انعكاســـات 
إلـــزام  خـــال  مـــن  البحرنـــة 
القطاعـــات بتوظيـــف نســـبة من 
المواطنيـــن العاطلين يســـهم في 
امتصـــاص أعـــداد مـــن العاطلين 
بـــدل  إلحالهـــم  أو  العمـــل  عـــن 

األجانب إن أمكن. 
وبحســـب آخـــر اإلحصائيات فإن 
مـــن   %  77 يشـــكلون  األجانـــب 
مجمـــل  فـــي  العامليـــن  إجمالـــي 

القطاعات.

كامل	ميرزا	
مترشـــح نيابي متوقع عـــن الدائرة 

السادسة بمحافظة العاصمة

البطالة ال تعالج بالعواطف

منال الشيخ

فــي	ظــل	موافقة	مجلس	النواب	في	وقت	ســابق	على	زيــادة	مخصص	ذوي	اإلعاقة	إلى	200	
دينــار،	شــدد	عدد	من	المترشــحين	المتوقعين	لخوض	غمار	االنتخابــات	النيابية	المقبلة	2022	
عبــر	“البــاد”	علــى	ضرورة	زيــادة	مخصص	ذوي	اإلعاقة	ألكثر	من	ذلــك،	الفتين	الى	أنه	المبلغ	
المذكــور	غيــر	كاف	لتلبيــة	احتياجات	ذوي	اإلعاقة	من	أجهزة	ومعدات	طبية	والحصول	على	

جلسات	العاج	الطبيعي،	وأن	األسر	تصرف	مبالغ	كثيرة	تفوق	المخصص	المالي.

انعكاسات إيجابية 

الدائـــرة  المتوقـــع عـــن  النيابـــي  المترشـــح  أوضـــح 
الحادية عشـــرة بالمحافظة الشـــمالية صالح عيسى 
االعاقـــة  ذوي  فئـــة  مخصـــص  زيـــادة  يجـــب  أنـــه 
وخصوصا في ظل ارتفاع أســـعار السلع والخدمات 

وكلفة الحياة المعيشية.
وأكـــد عيســـى أنهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المجتمـــع 
البحرينـــي ولهم إســـهامات عديدة في نهضة الباد، 
بل وفي شـــتى المجاالت، فأي زيادة ستشكل فارق 

وستخفف عليهم الكثير من األعباء.
ولفـــت إلى أن ملفهـــم يعد من الملفـــات الهامة التي 
ســـيطرحها ضمن برنامجه االنتخابـــي بجانب ملف 

تحسين مستوى المعيشة للمواطن البحريني.
وقـــال “كلـــي ثقـــة بـــأن الزيـــادة المقننـــة ســـواء في 
المخصصات أم فـــي رفع الحد األدنى لألجور باتت 
ضـــرورة ملحـــة ليـــس فقـــط لهم، بـــل للجميـــع دون 
اســـتثناء ولمـــن هـــم يعملـــون فـــي القطاعيـــن العام 
والخاص وخاصة أن مملكة البحرين على مشـــارف 
الوصـــول إلـــى نقطة التعافـــي اإلقتصـــادي في عام 
2024 كمـــا صرح وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة وهـــذا مبعث 
للتفاؤل للمرحلة التي تتزامن والتي ســـتلي مرحلة 

التعافي االقتصادي”.
كما أكد أن الزيادة بشـــكل مدروس ومقنن تعد أمرًا 
ملحـــًا ومهمـــا ولـــه انعكاســـات إيجابية علـــى جميع 
المواطنيـــن البحرينييـــن بمـــن فيهـــم ذوو اإلعاقـــة 
وسيؤثر ذلك إيجابا على قدرتهم الشرائية مختتمًا 

المواطن البحريني يستحق األفضل.

مصدر الهام 

مـــن جانبـــه، شـــدد المترشـــح النيابـــي المتوقـــع عن 
الدائرة التاســـعة بالمحافظة الشمالية أحمد الحدي 

“على أن فئة ذوي اإلعاقة من الفئات التي ال تحتمل 
التأخيـــر في االهتمام وأننا نســـتمد ونســـتلهم منهم 
قصص النجاح وأســـمى الصفات القتالية والتمسك 

بالمثابرة والعطاء”. 
وقـــال “يجب أن نعلـــم جيدًا، أن االهتمام بهم يجب 
أال يقـــف عند حد عمل مواقف ســـيارات خاصة لهم 
فحســـب، فإنهـــم أحـــق بزيـــادة مخصصاتهـــم التـــي 

يستحقونها”.
وزاد “يجب علينا أن نضع حلوالً شاملة تعيد هيكلة 
الخّزان ال أن نضع حلوالً ترقيعية تسد تسرب المياه 
منـــه، فالمواطـــن البســـيط يحتاج إلـــى مخصصات 

ترفع من همته”.
واختتـــم “يجـــب علينا أن نجتمع علـــى وضع حلول 
جميـــع  تكفـــل  التـــي  المعيشـــية  األوضـــاع  لجميـــع 
الشـــرائح فـــي المجتمـــع، وهكـــذا ســـأرى مجتمعـــي 

بشكل أفضل”.

مصاريف كثيرة

بدورهـــا، أيـــدت المترشـــحة النيابيـــة المتوقعة عن 
الدائـــرة الثالثـــة بمحافظة العاصمـــة زهراء الوطني 
زيادة مخصص ذوي اإلعاقة، الفتة إلى أن أســـرهم 
وأوليـــاء أمورهم “ملوا” االنتظار لما يقارب الخمس 

سنوات أو أكثر لزيادته.
وقالـــت الوطنـــي رغـــم أن زيـــادة المخصـــص لـ 200 
دينـــار محـــدد وفق معايير اإلعاقة الشـــديدة، إال أن 
مبلـــغ الـ 100 دينار، والـ 200 دينار عمومًا غير كافي 
لتلبيـــة احتياجـــات ذوي اإلعاقـــة وتوفيـــر األجهزة 
والمعدات الطبية الباهظة وال الحصول على العاج 
الطبيعـــي وأن األســـر تصـــرف مبالـــغ كثيـــرة تفـــوق 

المخصص المالي.
وذكـــرت على ســـبيل المثـــال أن 10 جلســـات عاج 
طبيعي تتطلب مبلغًا وقدره 180 دينارا تقريبًا، وإذا 
كان هناك نقص باألجهزة الطبية في المستشـــفيات 

الحكوميـــة، يضطـــر ولـــي األمـــر لطلـــب الجهـــاز من 
الخارج وتحمل التكلفة الباهظة عاوة عن الكرسي 

المتحرك الذي تصل قيمته إلى 1500 دينار.
و تابعـــت ان “تخصيـــص مبلغ 200 دينار هو طموح 
متواضـــع ألســـر ذوي اإلعاقـــة، رغـــم أنـــه غيـــُر كاٍف 
لتقديـــم التطبيـــب الازم لهذه الفئة لغاء األســـعار، 
فـــي حيـــن أن األســـر لـــم تطلـــب أكثر من ذلـــك وقد 
يكـــون ذو اإلعاقة  المعيل الوحيد لألســـر في بعض 

الحاالت”.
وتمنـــت أن تشـــمل بطاقـــة ذوي اإلعاقـــة الخاصـــة 
علـــى تخفيـــض للســـلع والمنتجـــات والمســـتلزمات 
الضروريـــة، كما أن لســـاُن حال هذه األســـرة يتمنى 
أن يكون عاج أبنائهم من ذوي اإلعاقة مجانيًا في 
كافة المراكز الطبية أســـوًة بدول الخليج الشـــقيقة 
التي ُتعطي ذوي اإلعاقة بسخاء، والتأمين الصحي 

ضرورة قصوى لهذه الفئة. 
وأوضحـــت “أن ذوي اإلعاقـــة أمانة لدينا ويجب أن 
يؤسســـوا التأســـيس الجيد مـــن خال تعليـــٍم جيد 
كونـــه هدفـــا من أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وإن 
عـــدم توافر مدارس خاصـــة بهذه الفئة تترتب على 
ولي األمر التزامات مالية طائلة تتراوح مابين 300 

إلى 400 دينار شـــهريًا لتدريســـهم بمدرســـة خاصة، 
وفي حال عدم  توافـــر اإلمكانية المادية، فنتاجهم 

يكون دون المستوى التعليمي المطلوب”. 
وشددت الوطني على أهمية إعادة تأهيل وتدريب 
ذوي اإلعاقـــة البســـيطة والمتوســـطة ودمجهم في 
المجتمـــع البحريني بما يكفل إنتاجيتهم، وتنشـــيط 
عجلة االقتصـــاد، لتوازي مصروفـــات مخصصاتهم 

مع العائد واإليرادات التي ُتدرُّ على المملكة.

معاناة فعلية 

إلـــى ذلـــك، أوضـــح المترشـــح النيابـــي المتوقع عن 
الدائرة الخامســـة بمحافظـــة المحرق أحمد بوهزاع 
أن الزيـــادة األخيـــرة فـــي مخصـــص ذوي اإلعاقـــة 
إيجابيـــة بـــكل المقاييس، غيـــر أن المخصص لذوي 
مـــع  يتناســـب  ال  دينـــار  بمئتـــي  والمقـــدر  اإلعاقـــة 

االحتياجات الفعلية لهم.
وأشـــار إلـــى أنه تـــرأس تنظيم عدد مـــن المؤتمرات 
الموجهـــة لمجـــال التربيـــة الخاصـــة مثـــل “تكنـــو ال 
إعاقـــة” والتـــي كانـــت تحـــت رعايـــة النائـــب األول 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبية 

البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة 
ومؤتمـــر آخر في نفـــس المجال تحـــت رعاية وزير 
عـــن  آنـــذاك، فضـــا  العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
رحـــات التربيـــة الخاصة التـــي قام بهـــا والجوالت 
المتعددة في دول مجلس التعاون حول نفس األمر 
و التواصل المباشـــر مع ذوي االعاقـــة والمختصين 

في هذا المجال اإلنساني.
وقـــال بوهزاع: “إنني والـــد لطفلة من ذوي اإلعاقة، 
وبالتالـــي أعـــرف تمامـــا االحتياجـــات الفعليـــة التي 
يجب أن تتوفر لها من عاجات مســـتمرة وجلسات 
للعاج الطبيعي وتعامل خاص للغاية داخل وخارج 
المنـــزل، والتي تكلف مبالـــغ تفوق المبلغ المخصص 

بأكثر من خمسة أضعاف في الشهر الواحد”.
فـــي معيشـــته  إذا كان ميســـرا  اإلنســـان  أن  وأكـــد 
يســـتطيع أن يلبـــي طلبـــات واحتياجـــات أبنائه من 
األســـر  بعـــض  هنـــاك  أن  مســـتدركا  االعاقـــة،  ذوي 
التـــي تواجـــه معانـــاة فـــي احتياجاتهـــا  المتعففـــة 
المعيشـــية األساســـية وتتكدر من ظـــروف العيش، 
فـــإن احتياجـــات ذوي اإلعاقـــة وطلباتهـــم الخاصة 
أكبـــر بكثير مما تحدده مبالغ مثل الــ 200 دينار حد 

قوله.

200 دينار غير كافية ولن تسد رمق ذوي اإلعاقة
الكرسي المتحرك يصل لــ 1500 دينار ... مترشحون نيابيون عبر “^”:

تطوير دوار درة البحرين ليكون دوارا نموذجيا
مقترحا إعادة تدوير مياه مغاسل السيارات... البلدي الدوسري لــ “^”:

عبـــر العضو البلدي حزام الدوســـري 
عن حجم ســـعادته باإلنجازات التي 
حققها المجلس البلدي الجنوبي في 
اختتام الفصل التشريعي الخامس.

وذكـــر أن من أبرزهـــا الموافقة على 
إنشـــاء مركـــز صحـــي لعـــاج أهالي 
الدائرة إضافة إلى تزيين وتشجير 
الجســـر الخامـــس وتطويـــر شـــارع 
الملـــك حمـــد؛ بغيـــة القضـــاء علـــى 
التصحـــر من خال زراعة الشـــارع، 
الفتـــًا إلـــى أنه تقـــدم بتطويـــر دوار 
درة البحريـــن بقصد أن يكون دوارا 
نموذجيـــا يعكـــس ماضـــي وحاضر 

المملكة.
وأوضح أن مقترح المتحف البحري 
الجنوبيـــة  ومتحـــف  والغـــوص 
قيـــد  لهـــم  تقـــدم  الـــذي  الشـــعبي 
الدراســـة وقريبًا سيرى النور، مبينًا 
أنـــه تقـــدم كذلـــك بمقتـــرح إلنشـــاء 
مرســـى خـــاص بالـــزوارق والســـفن 

الشراعية والبوانيش السياحية.
وفيما يتعلق بســـوق السيارات ذكر 
المجلـــس  مـــن  تمـــت  الموافقـــة  أن 
والجهـــاز التنفيـــذي إال أن تداعيات 
جائحـــة كورونا )كوفيـــد19( أخرت 
التنفيـــذ، مؤكـــدًا مطالبتـــه الجهات 
ذات العاقة باإلســـراع في تنفيذه، 

الفتـــًا إلـــى أن مقترح إعـــادة تدوير 
ســـيوفر  الســـيارات  مغاســـل  ميـــاه 

واألكثـــر  المـــاء  اســـتهاك  عمليـــة 
سيسهم في الحفاظ عليه.

واختتـــم حديثـــه لــ “الباد” مشـــيدًا 
وتعافـــي  الســـياحية  بالحركـــة 
مملكـــة  فـــي  االقتصـــاد  وانتعـــاش 
البحريـــن، مشـــددًا علـــى أن الفضل 
يعـــود لحكمـــة وحنكـــة ملـــك الباد 
المعّظـــم حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه، ولي العهد رئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

حزام الدوسري 

local@albiladpress.com5049 الخميس 11 أغسطس 2022 - 13 محرم 1444 - العدد 08

كامل ميرزا 

منال الشيخ

زهراء الوطنيأحمد بوهزاعأحمد الحديصالح عيسى
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حمد آل خليفة
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المسـاحات

مميزات
المخطط

أقل سعر في مملكة البحرين.
أوسع شوارع داخلية في مملكة البحرين ( 20 - 30 - 40 متر ).

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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Vacancies Available
ALFENOON LAND DECORATION 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 39748999 or ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM

2000 WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17784189 or INFO@2000WORKSHOP.COM

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17212572

JARIR MARKETING BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17212572

MOHAMMED HABIB MOHAMMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
, suitably qualified applicants can contact

 66333744 or mohhmoh1@gmail.com

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact
 33990991 or MDASALDOY@GMAIL.COM

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com

AL AYAM TRANSPORT & EXCAVATION 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)
, suitably qualified applicants can contact

 35628817 or alikhalaf68@hotmail.com

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR
, suitably qualified applicants can contact

 38899982 or SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact
 17790090 or ITICO@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN INTERNATIONAL GOLF COURSE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact
 33377437 or s.ali@theroyalgolfclub.com

BAHRAIN INTERNATIONAL GOLF COURSE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER/BARTENDER
, suitably qualified applicants can contact
 33377437 or s.ali@theroyalgolfclub.com

TEA CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39693934 or NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM

AL KUDS CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33133301 or ALQUDSCARGO@GMAIL.COM

NOFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR(LADIES)
, suitably qualified applicants can contact
 39432202 or KBURSHAID71@GMAIL.COM

MARZOOQ GENT BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39420202 or aeam@batelco.com.bh

LAMHA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34551380 or ALWAHADCCR@GMAIL.COM

AWAL SPEED AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39457030 or AWALGARAGE@HOTMAIL.COM

AL MADOOSH LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33440999 or HAS_RAT_4123@HOTMAIL.COM

ATLAS COPCO SERVICES -MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 33533315 or MOHAMED.REDA@ATLASCOPCO.COM

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com

ELITE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39611774 or ahmedalifire@gmail.com

DUNYA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17292940 or tar3q@live.com

JANAT ALENSAN CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33660370 or hr1@jaradahfish.com

LANTERNS RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17591807 or MR.LALIT@GMAIL.COM

Bdo Consulting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17530077 or JAWAD.HABIB@BDO.BH

ALMARKHY FOR FRUIT AND VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36692655 or SALEH983@HOTMAIL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of
 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact
 17636363 or ahmed@jazayani.com

HAREEM ALSULTAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17405559 or ALHABAIB-11@HOTMAIL.COM

IN TIME DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39666050 or BE.SPORT.1@GMAIL.COM

ABU HAMZA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39581507 or BAHLOVE6@GMAIL.COM

La Pasta Verona 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39194942 or SA.13.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM

KKT MENA HOLDING CO. B.S.C.(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
, suitably qualified applicants can contact
 17566504 or JALAM@YQBAHRAIN.COM

EILAF SAMA ALRIFFAEIN  PHONE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34335952 or FARUQESANTOS@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة شعث لالستيراد والتصدير ذ.م.م سجل تجاري رقم 123541

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
)شركة شعث لالستيراد والتصدير ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 123541، 
علي  حسين  )عادل  السادة  وتعيين  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  بطلب 

شعث( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)عادل حسين علي شعث(
) )973 +( 36282834(

lawyer_lramadan@hotmail.com

القيد : 151874   -   التاريخ : 27/7/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -   إدارة التسجيل

إعالن رقم )103490( لسنة 2022
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة شركة سوداقلف لإلستشارات اإلدارية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
المسجلة  ذ.م.م  اإلدارية  لإلستشارات  السادة اصحاب شركة شركة سوداقلف 
شركة  من  التجاري  االسم  تغيير  طالبين   ،1515874 رقم  القيد  بموجب 
لالستشارات  ستارز  فالي  شركة  الى  ذ.م.م  اإلدارية  لإلستشارات  سوداقلف 

والتسويق ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
وتحويله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدمت إليها  تعلن 
مالك المؤسسة الفردية المسماة اتش دي لتلميع السيارات والمملوكة للسيد/
 ،2-44868 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  مسيفر  حسن  عامد  علي  السيدة 
إلى شركة  وتحويله  المذكور  الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب 
ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 100 دينار بحريني، وذلك بتنازل مالك 
والتزامات  وموجودات  أصول  كافة  الفردية( عن  )آلمؤسسة  التجاري  المحل 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للسيدة:
ثورة جهاد عباس العزاوي بنسبة 100 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

  CR2022-87817   إعالن رقم
معاملة مشركة - تغيير االسم التجارى

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاطمه محمد مسعد الورد

االسم التجاري الحالي : كافتيريا سنتر الخرطوم
االسم التجاري الجديد : مخبز سنتر الخرطوم

قيد رقم : 138572 – 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2022-106302   إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التجاري الحالي : كافيتيريا الفاصلة

اسم التاجر : يحي حسن قايد ياسين
االسم التجاري الجديد : مطعم الفاصلة

رقم القيد : 3 - 139765

التاريخ : 2022/07/21
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2022-112785   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
االسم التاجر : منصور محمد عبد الحسين ال سعيد

اسم  التجاري الحالي : بيت السعيد للهواتف والدالله
االسم التجاري الجديد : بيت السعيد لالتصاالت

رقم القيد : 13422 – 3

اشعار نهائي لدائني الشركات التالية:
شركة واي واي تي لفناء المأكوالت ذ.م.م، س.ت رقم 16749 وفروعها.

شركة واي واي تي إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م ، س.ت رقم 76502 وفروعها.
شركة واي واي تي القابضة ذ.م.م س.ت رقم 72498 

 
في   28/11/2021 بتاريخ  السابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  عدالة  من  الصادر  للقرار  وفقاً 
الشركات  بتصفية   والقاضي  و6/12229/20201/02   ،5/9811/2021/02 رقم  الدعويين 
اعاله وتعين مكتب عبد العال الخليج للتدقيق مصفياً واستكماال إلجراءات التصفية التي قمنا بها 

ومنها دعوة الدائنين وتسجيل مطالباتهم والتأكد منها.
المعدة من قبل  المطالبات  بالتحقق من قائمة  الدائنين  الدائنين ومن له مصلحة من  نعلن كافة 
األمين المشتملة على أسماء الدائنين ومقدار الدين المستحق لكل منهم وتأكيد صحة المبالغ وذلك 
بموجب مذكرة الكترونية ترفع على النظام االلكتروني في ملف الدعوى يذكر فيها فقط البيانات 
التالية )-1 اسم الدائن وترتيبه في قائمة المطالبات -2 نوع دينه مضمون/غير مضمون+ نوع 
المعدة من  بالقائمة  الوارد  المبلغ  الضمان ان وجد -3 عبارة موافق/ غير موافق على مقدار 
األمين للمطالبات -4 مقدار الدين المستحق له حتى تاريخ افتتاح اإلجراءات في 30/11/2021  

في حال جود اختالف عما ذكر بالقائمة. 
حيث يعتبر عدم تقديم التأكيد في موعد أقصاه 30/8/2022 بمثابة قبول لمقدار مبلغ المديونية 
اعادى  امين  الى  المذكرة  نسخة من  ارفاق  كذلك  يتم  ان  التنبيه على  مع  األمين،  المحقق من 

التنظيم عبر البريد االلكتروني:
البريد اإللكتروني: 

Mohamed.fayek@bh.gt.com    -     legal@bh.gt.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية ان سبا فاست غالمر فور نيلز
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
المؤسسة الفردية المسماة ان سبا فاست غالمر فور نيلز والمملوكة للسيد/
السيدة الرا خليل شكرهللا ميرزا مندني والمسجلة بموجب القيد رقم   53477 
- 1   ، بطلب تحويل قيد جميع فروع المؤسسة الفردية   ,1,2,4,6,7,9,10
11,12,13,16,17,18   المذكور إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
وقدره 10000 دينار بحريني، وذلك بكافة أصول وموجودات والتزامات المحل 

التجاري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

بست وود لتجارة الفحم ذ.م.م
سجل تجاري رقم 130034

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد / خالد 
المسجلة  ذ.م.م  الفحم  لتجارة  وود  بست  شركة  السادة  عن  نيابة  العشار  عبدهللا  احمد 
بموجب القيد رقم 130034 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السادة خالد 

احمد عبدهللا العشار مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
بنص  و عمال   ،  2001 لعام   (  21  ) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
ذلك  و  اإلعالن،  نشر هذا  تاريخ  يوم من   15 الالزمة، خالل  بالمستندات  إليه، مدعومة 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

خالد احمد عبدهللا العشار
khalid.alashar62@gmail.com    -     39460594 +973

To,
The Manager,
Indian Embassy,
Kingdom of Bahrain.
SUBJECT: ADD SURNAME IN PASSPORT
I, KANCHAN holding Indian Passport No:- W1140130 dated 
17/05/2022 issued at BAHRAIN having permanent residence at 
)full address in India(:-107,Datta Niwas,Rawalpada,Dahisar, 
East Mumbai,Maharashtra, 400068, presently residing at )full 
address in Bahrain( Flat 2, Building 21, Road 2834, Block 328, 
Area Salmaniya, will henceforth be known as KANCHAN 
NIRANJAN .
Objection)s( if any, may be forwarded to Embassy of India, P.O 
Box 26106, Bldg 1090, Road 2819, Block 428, Al Seef, Kingdom 
of Bahrain.
Thank you.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:  األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  17111501 - 17111503 - 
17111444 - 17111504

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

الشركة العربية لسيارات األجرة ش.م.ب. (مقفلة)
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

والمقررالعاديةالعموميةالجمعيةاجتماعلحضورالكرامالمساهميندعوة(مقفلة)ش.م.ب.األجرةلسياراتالعربيةالشركةإدارةمجلسيسر
الناشئةالصناعاتلتنميةالبحرينبمركزدلمونبقاعةصباحًاعشرةالحاديةالساعةتمامفيم2022أغسطس25الموافقالخميسيومفيانعقادها

بمنطقة الحد.
عددنصفمنأكثريحملونمساهمينحضرهإذاصحيحًااإلجتماعويعتبرصباحًا،عشرةالحاديةالساعةتمامفيتعقدالعادية:العموميةالجمعية

األسهم الصادرة، فإذا لم يتوافر النصاب يكون اإلجتماع صحيحًا بالحاضرين بعد نصف ساعة من الموعد المحدد لإلجتماع األول.
جدول األعمال:

م.2021 سبتمبر 30قراءة محضر إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 
م.2021مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 

م.2021قراءة  تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 
م.2021مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 

م.2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية 
، و تفويض مجلس االدارة بتحديد أتعابهم.2022تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
م وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.2021مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 

فيمبينهوكماالعالقةذاتاألطرافمنأيٍمع2021ديسمبر31المنتهيةالماليةالسنةخاللجرتالتيالعملياتعلىوالموافقةالتبليغ
 من قانون الشركات التجارية.189 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 19االيضاح رقم 
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11 الخميس 11 أغسطس 2022 - 13 محرم 1444 - العدد 5049 Vacancies Available
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 ELECTRI CIAN

, suitably qualified applicants can contact
 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17252078 or S.RADHI@EAMCO.BH

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17700711 or JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

Golden Bee Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39208838 or NOORA.ABDULLA2001@GMAIL.COM

ALZEEBAQ BUILDING MATERIAL AND LIGHT EQUIPMENT HIRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 34343465 or ALZEEBAQHIRING@GMAIL.COM

THE CREPE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PASTRY MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 17689666 or BIJUJOSEPH55@GMAIL.COM

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR
, suitably qualified applicants can contact
 17295555 or samuigroup.bh@gmail.com

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
, suitably qualified applicants can contact

 33599939 or gosi@DRM.BH

SMALCO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33040002 or smalco.bh@hotmail.com

Ahmed Karimi EST 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33250148 or ahmedkme@gmail.com

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39699957 or a.a.qarata.bh@gmail.com

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17759999 or HR@RHWC.COM.BH

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17822218 or INFO@CIRCLE.BH

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com

Magic Interior W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(FURNITURE)
, suitably qualified applicants can contact
 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com

Kaefer Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17564050 or mohammed.alasfour@kaefer.com

ABUSAIBA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33640616 or A.ALZAKI79@GMAIL.COM

MOHAMMED  SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39769225 or M.SHOWAITER@LIVE.COM

ACHUS BOTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 33157555 or HARIES@BATELCO.COM.BH

SHUTTLE MECHNICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33247319 or muhammedshah338@gmail.com

VETRISELVAM CONSULTING MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE WORKER HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 33340335 or VETRICONSULTING@GMAIL.COM

TIPTLONIC CAR ACSSESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34430225 or HAMANA959@HOTMAIL.COM

ROSARIO PHONE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39795999 or rosario.spc@gmail.com

YOUNIS STAR BURGER 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN AIDE
, suitably qualified applicants can contact

 33284555 or YOUNISBURGER@GMAIL.COM

Azza International Enterprise Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

 DESIGNER(JEWELLERY)
, suitably qualified applicants can contact
 17230123 or INFO@AZZAALHUJAIRI.COM

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL ENGINEER
, suitably qualified applicants can contact

 17233317 or aquatt.hr@gmail.com

Skylink Consultancy 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 33470547 or SUJITH686633@YAHOO.CO.IN

SALON DAR SHAYKHA BEAUTY AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17723217 or MARYAM.SHAMSUDDIN@GMAIL.COM

RAMZ ALSHEYAKAH GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33393430 or NADEMAALHAIKI@GMAIL.COM

RINAD VENTURES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 39404403 or athilatr@batelco.com.bh

IN TIME DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39666050 or BE.SPORT.1@GMAIL.COM

LAZORD MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS)
, suitably qualified applicants can contact

 39811858 or JALALZAYED@HOTMAIL.COM

ZAMAN AL TAYBEEN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39974000 or A.ALHADIFADUL@GMAIL.COM

WASHINGTON SUIT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17200161 or MIROSAIRCARGO@GMAIL.COM

Alumar decoration 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17333250 or ALUMAR.ALUM.BH@GMAIL.COM

PAK BEARD SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39454342 or SHAKEELG8607@YAHOO.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17830909 or info@esmaelylenzohm.com

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

VIBRANT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

BABA RAMADAN CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39064201 or BABARAMDHANCONTRACTING@GMAIL.COM

GMI MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39959936 or manpower.gmi@gmail.com

ALI ISA ALSAFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39497776 or ALIIALSAFI89@GMAIL.COM

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39725445 or MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM

Gulf Auto Zone Trading Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 17550419 or INQ@DALMABAHRAIN.COM

KHALIL ABDULLA MOHAMMED BLACKSMITH&FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33457447 or Khlilaladrag@Gmail.com

AL THAWADI 911 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33000025 or OTHMANOOO999@GMAIL.COM

ZEKO GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39592942 or zekointl@gmail.com

RAHIM PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact
 32230002 or AIA@RAHIMHOLDINGS.COM

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33871955 or maheshyogidas@gmail.com

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39695253 or pradeep@rpgroup.ae

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM

Plus One Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33222613 or Kg407004@gmail.com

Bawba al madina garage 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33636845 or HMARHOON88@GMAIL.COM

PASEO CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 34353010 or ABD.AWAN90@GMAIL.COM

ALNOOR PRINTING & PACKAGING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39456969 or buzaal1970@GMAIL.COM

GOLDEN ELBOGHDADY FOR BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 32318144 or MAHMOUDEGYPT100@YAHOO.COM

DWILMY FOR FRESH FISH Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33739999 or MASOMA1976BH@HOTMAIL.COM

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 66767587 or Forceps17@gmail.com

AL SHAH CLEANING AND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 66755303 or alshacc20@gmail.com

HK GENERAL TRADING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39817191 or KWAYEDS@GMAIL.COM

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 38166942 or jobs@asb.bh

ZAFEER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39339937 or ZAFEER2030@YAHOO.COM

THREE LIONS TRADING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39652299 or TAWFIG1959@GMAIL.COM

Rui Da Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 66765089 or chenxin520lujian@gmail.com

CALICUT CARS SERVICE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTING ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact
 39208889 or CHARMAN@GSTGULF.COM

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36894192 or SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM

PAK BRILLIANT EVENT ORGANISER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33207095 or FAISALRAJA7095@GMAIL.COM

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39805905 or ANIL.R.NATH@GMAIL.COM

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39805905 or ANIL.R.NATH@GMAIL.COM

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

ROLANS AUTO SHINE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33003262 or ABDULLA360.1@GMAIL.COM

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

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220055 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 REINFORCED IRON WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39267838 or alivirk101@gmail.com

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

SMART SKYLINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 33351310 or sunil@alsarayabahrain.bh

MOZEN ALMAKAREEM FOR GENERAL TRADE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 36389120 or MMOKBEL88@HOTMAIL.COM

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

, suitably qualified applicants can contact
 17768181 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH

Reddy  Electronics Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)
, suitably qualified applicants can contact
 39918782 or MJ.GROUP.BH@GMAIL.COM

AL ANDALUS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36322261 or MAHER.BAHMAN@GMAIL.COM

Hani star contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 37353545 or HANISTARBH@GMAIL.COM

AL MIAMEEN SUPERMARKT W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39035626 or NAJEEBNADAMAL@GMAIL.COM

Capital Laundry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
, suitably qualified applicants can contact

 39464157 or hr.recruitment@deekobahrain.com

BU HANI LOGISTIC SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36829415 or M.IMRAN277@GMAIL.COM

WAJDA INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17410567 or asif@wajdagroup.com

BIGZEE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33624040 or mrifty.bh@GMAIL.COM

GLOBAL MASTER GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact
 33822669 or BOUOMAR78@GMAIL.COM

SECCO BY COFFEA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 33332028 or HA.BEHBEHANI@GMAIL.COM

LULLYA SWEET KARAK BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35109004 or RAFIBH1233@GMAIL.COM

ALRAMLA GRILLS & SANDWICHES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 17340748 or DAWOODTRADING@HOTMAIL.COM

ASTRON CERTIFICATION BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38068886 or S-PANDRA@ASTRONGROUP.COM

STRIGHT STREET GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 37799574 or MLY833061@GMAIL.COM

ALL CARE VETERINARY CLINIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36282962 or TIKTALK1@GMAIL.COM

NEXEN FOR CLEANING AND MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33349993 or DANIELGENERAL777@GMAIL.COM

FRUITS OF LIFE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34341413 or 3BDULRAHMAN612@GMAIL.COM

KHAYBER PAK GARAGE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35628058 or SAQIBKHANN096@GMAIL.COM

JOINT GLOBAL BUSINESS COMPANY W.L.L. BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 GENERAL MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 17784374 or GAFOOR@JBGUSA.COM

WAHAT RAS RUMAAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 37102011

WAHAT RAS RUMAAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 37102011

T AND H SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36130533 or TAHIRMUGHAL325@GMAIL.COM

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

Almearaaj cafeteria and juice 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33285166 or ebrahimalamana@gmail.com

EMJAY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36151874 or EMJAY@BATELCO.COM.BH

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Ali Rashid Al Amin co . b. s.c. - closed 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER
, suitably qualified applicants can contact

 39730000 or ARALAMIN@BATELCO.COM.BH

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.com

BAHRAIN DALLA FOR FOOD FACTORY CO 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39338892 or BMMR74@YAHOO.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

 LIGHT VEHICLES DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com

THE WORLD OF HERBS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17228218 or herbs@batelco.com.bh

CONSULTANT CONSTRUCTION MAINTENANCE ESTA 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39456036 or CONSULTANT_EST@HOTMAIL.COM

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 33315911 or info@haiderwood.com

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 33315911 or info@haiderwood.com

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 17262998 or ssaleh@americana-food.com

STAR TECHNICAL TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17783780 or STARTECH@BATELCO.COM.BH

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com

SENTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39424276 or sebtanaresturant@yahoo.com

ROOTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39431931 or dosseri-691@hotmail.com

THE WILL CONSTRUCTION GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39988909 or materials@aegbh.com

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM

HUSNIYA FASHIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17624126 or THEKRYATISA@GMAIL.COM

ALMAZAYA CONSTRUCTION Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17689966 or lemazaya@hotmail.com



تحقيق : أسامة الماجد

^ لقاؤنـــا األول مـــع المصـــور عيســـى إبراهيـــم 
الحاصل على عّدة ألقاب عالمية أهمها لقب الماســـتر 
الفيـــاب )MFIAP( مـــن االتحاد الدولـــي لفن التصوير 

وهو أول عربي ينال هذا اللقب.
يقـــول عيســـى: أوال دعنـــي أحدثكم عـــن مواصفات 

الحكم:
أن يكون عادال ومنصفا.

أن يكـــون ملما بالفنـــون البصريـــة ومتابعته مدارس 
الفن المتجددة.

أن يكون ذا ذوق رفيع وحس فني.
أن يعي قراءة الصورة بالشكل الصحيح.

أن يكـــون أحـــد أعضـــاء لجنة التحكيـــم حاصل على 
لقب من منظمة FIAP )للمسابقات المعترفة من قبل 

 ،)FIAP
أما بالنسبة عن ســـؤال التحقيق، فأنا حقيقة ال أعلم 
مـــن هي الجهة التـــي طرحت مثل هـــذا االتهام، فأنا 
أشـــارك فـــي مختلـــف المســـابقات منـــذ العـــام 2005 
المحلية والعربيـــة والدولية، وهذه هي المرة األولى 
التـــي أســـمع فيها أن من يريد الفـــوز عليه بدفع مبلغ 

من المال للجنة التحكيم.
ولـــو افترضنـــا أن أحـــدا تجـــرأ وأعطـــى مـــاال ألحـــد 
أعضاء لجنة التحكيم، فهذا ال يعنى الفوز؛ الن الفوز 

ال يقتصـــر علـــى رأي محكـــم 

واحد، بل على بقية أعضاء اللجنة ودائما تتكون من 
ثالثة أو خمسة أو سبعة محكمين، ومن الصعوبة أن 
ينفـــرد محكما برأيـــه ويرجح كفه صـــورة من أعطاه 

المال على سبيل المثال.
.وهـــذا يقودنـــي للحديـــث عـــن طبيعـــة عمـــل لجنـــة 
التحكيـــم، فجميع الصور تصل إلـــى اللجنة من دون 
أســـماء “ ألشـــخاص أو دول” فقـــط صـــورة وأمـــام 
المحكـــم ثـــوان معـــدودة التخـــاذ القـــرار، ناهيك عن 
مراحـــل القبول والترشـــيح ومن ثـــم اختيار األعمال 
الفائـــزة، وهنـــاك أيضا اللجـــوء إلى االتفـــاق أو إبداء 

الرأي خصوصا في المراكز المتقدمة.
 من الممكن في دولنا العربية أن نجد محكما منحازا 
إلى مصور معين، سواء من دولته أو ألي سبب كان، 
ولكن مســـألة إعطاء المال لضمـــان الفوز. هذا أمر لم 

نسمع عنه من قبل أبدا.
أخيـــرا أقـــول أن جميع مســـابقات التصويـــر الدولية 
معترف بها من قبل المنظمات الدولية، وهناك معايير 

معينـــة فـــي طـــرق التحكيـــم واختيار 
المحكميـــن، ومواصفـــات الصورة 

وغيرهـــا، كمـــا هنـــاك معاييـــر 
أخرى عن التالعب.

^ كمـــا شـــاركنا فـــي التحقيق المصـــور والمخرج 
جـــان البلوشـــي والحاصل على عـــدة جوائز أيضا في 

مجاله.. يقول البلوشي:
 منـــذ ســـنوات طويلـــة وأنـــا أشـــارك فـــي مســـابقات 
التصويـــر، وقـــد فـــزت بجوائز، كمـــا تم اختيـــاري في 
لجان التحكيم في الكثير من المســـابقات سواء على 

المســـتوى المحلي أو الخارجي ، ولكني لم أشعر يوما 
ما أن هناك رشاوى وال أتوقع أن ما يقال صحيح.

لجنـــة التحكيـــم تتكون مـــن أكثر من شـــخص، ودائما 
أعداد فردية  -5 -3  7، ولكل محكم أســـلوب مختلف 
وطريقة مختلفة عن اآلخرين، فهي قضية صعبة وال 
أعتقـــد أن في دولنـــا الخليجية حدث مثل ذلك..” في 

الخارج ال أعلم”.
ويضيـــف: هنـــاك صور فـــازت فـــي أكثر من مســـابقة، 
وكذلـــك مصورين فازوا؛ ألنهم يعرفون إســـتراتيجية 
المســـابقة ويعرفـــون أمزجـــه لجنـــة التحكيـــم ومـــاذا 
تريـــد اللجنـــة. والســـنوات الطويلة التـــي قضوها في 
المشاركات شفعت لهم لتحقيق ذلك، أما دفع الرشوة 

أو الواسطة، فال أعتقد.
فـــي رأيـــي الشـــخصي الذي يســـوق هـــذا االتهـــام، هو 
من ليس له نصيب في الفوز وصوره دون المســـتوى 
ولذلـــك تراه يلقي باالتهام على لجـــان التحكيم، فمن 
يريـــد الفـــوز في المســـابقات عليـــه االجتهـــاد وتقديم 

األفضل.

^ المصـــور علي القميش عضـــو جمعية البحرين 
للتصوير الفوتوغرافي قال: ال أعتقد بأنه من المجدي 
االنســـياق وراء افتراضـــات يختلقهـــا البعـــض حـــول 
اآلخريـــن دون إثبـــات ذلـــك، كمـــا أنـــه ليـــس بإمكانـــي 
تفادي تلك المســـاحات اإلبداعية التي يقدمها شـــباب 
المملكـــة فـــي مجـــاالت مختلفـــة مـــن بينهـــا التصويـــر 
الفوتوغرافـــي، ودعنـــي هنـــا أســـوق لـــك خبـــر تتويج 
مصـــوري البحريـــن منـــذ أيام قليلـــة بالمركـــز الخامس 
فـــي كأس العالم للتصويـــر الفوتوغرافـــي بتنظيم من 
 ،FIAP قبـــل االتحاد الدولـــي للتصويـــر الفوتوغرافـــي
وهـــي الدولـــة العربيـــة الوحيـــدة التـــي حققـــت الفوز، 
والفضـــل في ذلـــك للجهود التي بذلتها الشـــيخة مروة 
بنت راشـــد آل خليفة رئيســـة جمعية البحرين للفنون 
التشكيلية بالتعاون مع شفيق الشارقي رئيس جمعية 
البحريـــن للتصويـــر الفوتوغرافـــي، وبفضـــل إبداعات 

الفوتوغرافيين الشباب.
فـــي تصـــوري علينا تفـــادي تلـــك الســـجاالت الصغيرة 
التي ال قيمة لها، كما أنها لن تفضي لشـــيء ســـوى هدر 
الكالم، وأنصح من يعمد االنتقاص من تجربة الفنانين 
الفوتوغرافية في المملكة أن يتجرأ ويعمل بجد إذا 

كان يريد أن يكتسب قيمة ما.
ويتابع: جمعية البحريـــن للتصوير الفوتوغرافي تضم 
نخبـــة مـــن المصوريـــن المحترفين، تعمل بجـــد كما أن 
شـــغلها الشـــاغل كان ومـــازال رفعـــة اســـم المملكة في 
المحافـــل العربيـــة و الدوليـــة، إذ إن رؤيتها تنطلق من 
الرغبة في أن تكون الصورة - لديها- سفيرًا يعكس ما 
تتميز به البحرين من صورة حضارية يفخر بها إنسان 

هذه األرض.
بجـــردة بســـيطة يمكنـــك التعرف علـــى أبـــرز إنجازات 
شـــبابنا المبـــدع، ففـــي العـــام 2016 فـــاز الفوتوغرافي 
حميـــد المخلـــوق بالجائزة الكبرى لمســـابقة حمدان بن 
محمـــد الدوليـــة للتصويـــر الضوئـــي، كما فـــزت أنا في 

العام 2018 
ضمن فعاليات الدورة السادســـة لجائزة ســـمو الشـــيخ 
منصـــور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية بالمركز الرابع 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 1000 مصـــور فوتوغرافـــي مـــن 

مختلف دول العالم.
كما كان شفيق الشارقي قد فاز بالميدالية الذهبية في 
مســـابقة آل ثاني بدولة قطر  2017، وفاز في مسابقة  

 .the golden digital
التي تقـــام في الدنمارك بميداليـــة برونزية والميدالية 
الذهبية الفضية ألحسن بورتريه على صورته 

“الراعي”.
هناك جوائز كثيـــرة فاز بها أعضاء الجمعية 
فـــي محافل مختلفـــة، واألهم في ذلك هو 

المشروع الفني.
الجائـــزة في نهاية األمر لـــن تعطي الفنان 
قيمـــة فنيـــة، لكنهـــا بمثابـــة تقديـــر ال أكثـــر، 
بـــكل األعضـــاء  ونحـــن فـــي جمعيتنـــا نفخـــر 
المتغـــوي  فاضـــل  الفوتوغرافـــي  أبرزهـــم  ولعـــل 
والفوتوغرافـــي المجتهـــد و المثابـــر عيســـى إبراهيم 
الـــذي تـــم اختيـــاره إلـــى جانـــب كبـــار الفوتوغرافيين 
في العالم للمشـــاركة في “إكســـبوجر 2022” في إمارة 
الشـــارقة، وهو الحـــدث العالمي المعني بفـــن التصوير 

الفوتوغرافي، وإبداعاته.

“من الصعوبة أن ينفرد محكم برأيه”

“ مصورون يعرفون إستراتيجية المسابقة وأمزجة لجنة التحكيم”

“الجائزة لن تعطي الفنان قيمة فنية 
لكنها بمثابة تقدير ال أكثر” 

tariq.albahar@albiladpress.com
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مسابقات التصوير الفوتوغرافي الدولية.. 

 محاباة لمن يدفع 
أكثر أم نزاهة الضمير؟

لقـــد كثـــرت وتنوعت مســـابقات التصويـــر الفوتوغرافي للهـــواة والمحترفين فـــي العصر الحاضر 
ويتشـــعب الـــكالم عليهـــا جميعا، ولســـنا فـــي حاجة إلى ذكر أســـماء تلـــك المســـابقات وال الجهات 

والبلـــدان المنظمـــة، ولكننا ســـنتحدث في هذا التحقيق عن مســـألة أخالقية تـــدور في األفق حاليا 
وطـــرأت فـــي الســـنوات األخيرة ، عن استســـالم لجان التحكيم فـــي بعض تلك المســـابقات ألهواء 

النفـــوس البشـــرية في العالقات والتمييز والمحاباة لمن يدفع أكثـــر. فتجد اللجنة تحرم مصورا كان 
أهـــال للجائزة والفوز، وتمنحها إلى المصور األقل اســـتحقاقا، بحيث نرى أن اللجنة تخص الجوائز 

ألسماء معدودة تجيد قصائد الغزل والرشوة ) هكذا يقال ويكتب( وال نملك الفصل بين جملة 
اآلراء فـــي هـــذه الموازنـــة، ولكننا طرحنا هذا الســـؤال علـــى مصورين بحرينيين مشـــهورين 

للتعليـــق عن أســـباب المحابـــاة وما يدور من لغط حول لجان التحكيم ونســـفها لشـــروط 
القيم األخالقية والمثل العليا.

إبراهيم: 
أول مرة اسمع أن من يريد 

الفوز عليه رشوة لجنة 
التحكيم

القميش: 
أنصح من يعمد االنتقاص 

من تجربة الفنانين في 
المملكة أن يعمل بجد

البلوشي: 
من ليس له نصيب 
في الفوز هو من 

يسوق هذا االتهام

اختيار االشخاص قد لقي في بعض السنين ما ولنا كلمة:
لم يلقه اختيار الموضوعات في جائزة نوبل على 

رأي بعض النقاد!
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القضيـــة التي شـــغلت النـــاس على مـــدى األســـابيع الفائتـــة، وبالتحديد منذ 
إعالن فض الدور التشريعي للمجلس النيابّي، كانت تدور حول أيهما األكفأ 
لعضوية المجلس النيابّي القادم.. من ينتمي لجمعية سياسية أم المستقل؟!

الذي نعتقده أّن المفاضلة هنا غير جائزة، ولن نناقش هنا قضية االنتماء أو 
عدم االنتماء للجمعيات على اختالف مسمياتها وتوجهاتها، لكن الّذي يهمنا 
هنا ومن خالل المتابعة والرصد الدقيق ألداء أعضاء المجلس النيابّي على 
مدى العقدين الفائتين أّن هناك نوابا مســـتقلين كان أداؤهم طوال السنوات 
األربع رائعا جدا، وأثارت مداخالتهم إعجاب المواطن لسبب ال أظنه خافيا 

هو أنهم كانوا يتوخون مصلحة المواطن ومالمسة همومه الحقيقية.
إن الـــذي يدعـــو لالســـتغراب مـــا صـــرح بـــه البعـــض ممـــن ينتمـــي لجمعيات 
سياسية، والذي يتلخص في أّن المستقلين هم من أهانوا بطريقة أو بأخرى 
صالحيـــات البرلمان، وأحبطـــوا الناس، وضيعوا فرصا كبيـــرة في الدورتين 
الســـالفتين 2014 و2018، واألدهـــى مـــا وصفـــوه بأّن الشـــعب لـــن يغفر لهم! 
وهناك من بالغ في نعت المستقلين إلى حد القول إّن مسألة تراجع وضعف 

األداء البرلماني بشكل كبير كانت نتيجة سيطرة المستقلين على المجلس، 
وهـــو قـــول يفتقر إلـــى الموضوعيـــة والدقة، ويحمـــل تجنيا مـــا كان لباحث 

أكاديمّي أن يطرحه.
نحـــن نـــرى ضرورة اختيار األكفأ واألجدر لعضويـــة المجلس النيابّي بصرف 
النظـــر عـــن كونـــه منتميا إلحدى الجمعيـــات أم كان فردا مســـتقال، وهنا البّد 
من اإلشـــارة إلى نقطة نحسبها في غاية األهمية، وتتمثل في أّن الكثير من 
الكفـــاءات الوطنيـــة كانت رؤيتهم الوقوف على أرضية مســـتقلة ألنها تتيح 
لهـــم الحديـــث بحريـــة أكبر، ذلك أّن الّذي اســـتقر في األذهـــان أّن الجمعيات 
غالبا ما تقيد أعضاءها بتعليمات وآراء آيديولوجية محددة، ولو أّن عضوا 
حـــاول التعبير عن رأيه خارج تلك التعليمات لوجد ذاته معرضا للمحاســـبة 
وربمـــا العقاب.. وذاكرتنا تســـعفنا بموقف ألحدهـــم عّبر ذات مرة عن رأي لم 

تستسغه الجمعية فكان عرضة للحساب العسير.
إّن وجود نواب - أصحاب خبرات وكفاءات - مستقلين في كل التخصصات، 

خصوصا االقتصادية والقانونية، بغير شك إثراء للتجربة النيابية.

sm.adnan56@hotmail.
com

محمد المحفوظ

مستقلون ومنتمون

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

للتواصل: 17111483

أضحوكة اليوم الوطني للصحافي في إيران
ال غرابة في أن يكون اإلعالم اإليراني ســـيد األخبار الزائفة والشـــائعات 
المضللة، وأشنع من يرتكب تضليل العقول باالفتراء، ألنه يسير بال قيم 

اجتماعية وأخالقية وإنسانية.
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي قال في رسالة بمناسبة اليوم الوطني 
للصحافي والمراسل في إيران، والذي وافق 8 أغسطس.. “إن هذا اليوم 
يمثـــل فرصة لحماية تقصي الحقائق والشـــفافية وحـــق المواطنين في 
معرفـــة الحقيقـــة وحرية الوصول إلى المعلومـــات، باإلضافة إلى تكريم 
المكانـــة الرفيعـــة للصحافيين في المجتمع.. فـــي الوقت الذي دخل فيه 
أعـــداء الثـــورة اإلســـالمية فـــي معركة جـــادة ومســـتمرة ضـــد الحقيقة 
بتشويهها والتحيز في نقلها، أصبح دور اإلعالم أكثر أهمية في مواجهة 

موجة التخريب والكذب والخداع”.
عـــن أيـــة صحافـــة وإعـــالم وشـــفافية تتحـــدث يـــا رئيســـي، وبلـــدك في 
ذيـــل قائمـــة حرية اإلعـــالم والصحافة في العالم، وآلـــة القمع والتعذيب 
والترهيب واالعتقاالت التعسفية والمحاكمات الجائرة ال تتوقف، حتى 
وصـــل عـــدد المعتقلين من الصحافيين حســـب المصـــادر إلى 1000 منذ 

عام 1979، هذا إن لم يكن الرقم أكبر، وتم وصف إيران بأنها واحدة من 
أكبر السّجانين في العالم للصحافيين.

ال يوجـــد شـــيء فـــي إيـــران يـــا ســـيد رئيســـي اســـمه حريـــة الكلمة في 
الصحافـــة والثقافة واألدب، وحتى السياســـة، وأنتـــم البلد الوحيد على 
وجـــه الكـــرة األرضيـــة الـــذي ال يســـتطيع فيـــه المثقـــف أن يكتـــب كلمة 
ويمشـــي إلى بيتـــه، وإن فعل ذلك فمصيره الســـجون والتعذيب، وليس 
من المبالغة في شـــيء أن نقول إن نظام الماللي الديكتاتوري وبســـبب 
طغيانـــه فـــرض علـــى المبدعين اإليرانييـــن من مخرجي ســـينما وكتاب 
وأدبـــاء وموســـيقيين وغيرهم واقعـــا مريرا، وتخلص مـــن الكثير منهم، 
والبعض بقي مثل الجزئيات والهوامش، يحاول التخلص من هذا الحلم 
المزعج الذي لم يعد حلما، ويســـتحيل التعبير عنه بكل دقة، فهو خارج 

المنظومات اللغوية.
اليـــوم الوطني للصحافي والمراســـل في إيران، هو يوم الكذب وســـحر 

الخداع وشهقة الخوف من الصدر إلى الحنجرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

ضمـــن إطـــار الحريـــات الدينيـــة التـــي تكفلهـــا مملكـــة البحريـــن للمواطنيـــن 
والمقيميـــن، توافـــد المعـــزون إلحيـــاء يوم العاشـــر من شـــهر محـــرم في كل 
محافظـــات المملكـــة، وإبراز النموذج المتحضر في االلتزام بما يتناســـب مع 

مكانة وقيمة موسم عاشوراء.
مملكة البحرين كانت وال تزال ســـباقة في الحريات الدينية، وتمتلك الكثير 
مـــن التجـــارب والبراهين في هذا األمر، أهمها إقامـــة االحتفاالت العقائدية، 
وحرية ممارســـة الشعائر الدينية لجميع األديان ومختلف مذاهبها، البحرين 
ترســـخ وتؤكـــد للعالم حجم التآلـــف والترابط والمـــودة والتعايش بين أبناء 
الوطـــن، بجميع شـــرائحهم ودياناتهم، عنصرية وتمييـــز رأيناهما في الكثير 
من الدول ولم نجدهما في بلدنا الحبيب، فتحت ظل قيادتنا الرشيدة ننعم 

بالمحبة والوحدة والتالحم والسالم واحترام اآلخر رغم االختالف.
التســـامح والتعايـــش في مملكتنا يضـــم كل فئات المجتمـــع بجميع أطيافه، 

معززًا كل معاني اإلنســـانية والقيم التعددية، إطار تشـــريعي مكفول لحرية 
التعبير، هذا ما ينص عليه مشـــروع جاللة الملك المعظم اإلصالحي، والذي 
حـــرص منذ انطالقه على توفير الضمانات الدســـتورية واألجواء المناســـبة 
للتعايـــش والتعبيـــر عـــن الـــرأي، وممارســـة الطقـــوس الدينيـــة باســـتقاللية 
وحرية بال قيود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وااللتزام 

بالقوانين، حتى استطعنا اليوم تحقيق األهداف والتطلعات المرجوة.
أصبحنا اليوم في زمن نسعى فيه بكل طاقاتنا لإلصالح والعدالة ومحاربة 
أعـــداء الســـالم والنجاح بعيدًا عـــن الفتنة والكراهية، ونأمل أن نســـتمر في 
احتـــرام اآلخر وااللتزام بالقوانين بكل وعي وحب ومســـؤولية، ونتمنى أن 
نجـــد دائمـــًا اآلذان الصاغيـــة حتى نشـــق طريـــق النهضة بعيدًا عـــن العثرات 
المناقضـــة والغريبـــة علـــى مجتمعنـــا البحرينـــي المعروف بترابطـــه وطيبته 

ومحبته وتسامحه.

فاتن حمزة

موسم عاشوراء.. جهود قيادة حكيمة ووعي شعب تكلل بالنجاح

قراءة في التسويق االنتخابي
المتتبـــع آلراء الجمهـــور عند قرب االنتخابـــات النيابية والبلدية ُيـــدرُك أن هناك 
خطأ فادحًا يقُع فيه بعض المترشـــحين بعد فوزهم، أال وهو ضعف اســـتمرارية 
تواصلهـــم مـــع الناخبيـــن، فتراهـــم قبـــل اعتمـــاد الترشـــيح حاضرين فـــي أغلب 
المناســـبات والفعاليـــات، ويقومـــون بزيـــارات وجـــوالت مكوكيـــة طـــوال اليـــوم 
وبصـــورة مكثفـــة ومتواصلة، ويغردون في الشـــاردة والواردة عبـــر “تويتر” كل 
يوم، لكنهم يعودون لالختفاء بعد فوزهم، ومن العســـير الوصول لهم بعد ذلك. 
تجد هاتفه متاحا قبل االنتخابات، يرد على أي اتصال، ويجيب عن أي ســـؤال، 
ويبـــدي المرونة في األخذ واالســـتماع، بل وكثيرا ما يســـير في طرقات الدائرة 

التي سيترشح فيها مرة بسيارته ومرات عديدة راجال مترجال.
إذا كان النائـــب يختلـــق األعذار بضيـــق الوقت، وأن أعماله كثيـــرة تصعب معها 
متابعـــة شـــؤون أبنـــاء دائرته، وما إلى ذلـــك من األعذار حينها تيقـــن أنه يتصنع 
الحيـــل والحجـــج ليبرر الغياب والتقصير. البد من اإلشـــارة إلـــى أن عمل النائب 
والجلســـات التي يحضرهـــا ُنظمت بصورة دقيقة بحيـــث ال تتعارض مع الوقت 
الـــذي يجـــب أن يخصصـــه ألبناء دائرتـــه الذين أوصلـــوه إلى هذا المـــكان، وهنا 
ترتب بطالن األعذار وذلك الخذالن. غياب الجدية في تحمل المســـؤولية أكثر 
مـــا نعانيه مـــن بعض النواب الذين نســـوا حجم المســـؤوليات التـــي ألقيت على 
عاتقهم، والتي يعرفونها قطعا قبل أن يرشـــحوا أنفســـهم لهذا المكان.. تلك هي 
المشكلة التي يجب أن نقف معها وقفة صريحة وجادة، وأال نجامل فيها أحدا، 

فالمصلحة المرجوة مقدمة على كل شيء.
ولســـنا بحاجة إلى القول إن ضرورة التمكن العلمي للمترشـــح وامتالكه مهاراٍت 
عديـــدة يحتـــاُج إليهـــا لتأديـــِة عملـــه علـــى أكمل وجـــه تمثـــُل ركيزة أساســـية ال 
غنـــى عنهـــا. مـــن تلك المهـــارات على ســـبيل المثال مهـــارة التواصـــل الفاعلة مع 
أصحـــاب القرار، ومهـــارة إدارة الحوار الناجح، وأســـلوب المناقشـــة الصحيحة، 
وتقبـــل وجهات نظـــر اآلخرين، وضبط النفس عند االختـــالف، ومهارة التواصل 
الجماهيري، والقدرة على تحمل ضغوط العمل المختلفة، وما لم يتصف بجميع 
تلـــك الصفـــات، فإن من األرجح أال يتمكن من الوصـــول إلى الغاية المطلوبة من 

عمله. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عباس العمران

في عاشوراء.. مبادرة وال أروع
بداية دعوني أرفع القبعة لكل من شـــارك في حملة اإلمام الحســـين للتبرع بالدم 
لهذا الموســـم في نســـختها الرابعة والعشـــرين، ويقول الخبر إن الحملة حصدت 
500 كيس دم من المتطوعين في هذه المناسبة الدينية، حيث وصل العدد إلى 

15 ألف كيس دم منذ إطالق الحملة.
هذه المبادرة اإلنســـانية الرائعة بكل معانيها تعكس حرص الجميع على تحقيق 
الشراكة المجتمعية، وتؤكد أهميتها لترفد بنك الدم بمختلف أنواع فصائل الدم، 
وتمثل أيضا نموذجا للتضامن اإلنســـاني لمساعدة المحتاجين من المرضى، كما 
أنها تجسد القيم النبيلة التي يتمتع بها أبناء البحرين، فالجميع يقدر هذا العمل 
النبيل ويثمن عاليًا روح المســـؤولية والحس الوطني لجميع من شارك في هذه 
الحملة التي حققت المملكة بفضلها االكتفاء الذاتي من مخزون بنك الدم، والبد 
هنا أن نشيد أيضا بجهود وزارة الصحة في توفير كل المتطلبات واالحتياجات 
الالزمة إلنجاح هذه الحملة، والشكر موصول للقائمين على تنظيم هذه الحملة.
الحقيقـــة أن هـــذه الحملـــة الســـنوية التـــي يتم تنظيمهـــا منذ 24 عامًا، تســـتحق 
الوقـــوف عندهـــا والتنويـــه بها لتكون درســـا مخلصا في هذه المناســـبة الدينية، 
حيث ستفيد حتما أناسا بأمس الحاجة لهذا المخزون، كما أن هذه الحملة تعتبر 

أنموذجا للتحضر والرقي والمشاركة الوجدانية.
فـــي اعتقـــادي الشـــخصي ان موســـم عاشـــوراء هـــذا العـــام كان األفضـــل بـــكل 
المقاييـــس، فجاللـــة الملـــك المعظم، وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، حفظهمـــا هللا ورعاهمـــا، يوليان جـــل اهتمامهمـــا إلنجاح هذه 
المناســـبة الدينيـــة من خالل التوجيه المســـتمر لألجهزة الحكوميـــة بتقديم كل 
الدعم والمساندة الممكنة، كما أن متابعة معالي وزير الداخلية كان لها أكبر األثر 
فـــي ترجمـــة توجيهات القيادة الحكيمة من خالل تنســـيق الجهود مع مديريات 
الشـــرطة وخدمـــة المجتمـــع واإلدارة العامـــة للمـــرور والمحافظـــات المختلفـــة. 
خالصة القول إن أي عمل ســـيكون متميًزا وناجحا متى ما كان جماعًيا وبروح 

الفريق الواحد.
تمنياتي أن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك 
والجامعـــات المحليـــة وغيرهـــا بتنظيم حمالت تبـــرع بالدم للعامليـــن لديها في 
مناســـبات مختلفـــة، أو حتى بدون مناســـبة، وذلك في إطار برامج المســـؤولية 
المجتمعيـــة، وهنـــاك بعـــض المؤسســـات الخاصة التـــي تقوم بذلـــك، لكن عددها 

ضئيل جًدا قياسا بالعدد الكبير للمؤسسات المختلفة في البالد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



منتخبا البولينج للرجال والسيدات يشاركان بالبطولة العربية
يشـــارك منتخبنـــا الوطنـــي للبولينـــج للرجـــال 
العاشـــرة  العربيـــة  البطولـــة  فـــي  والســـيدات 
للرجـــال والسادســـة للســـيدات والتـــي ســـتقام 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة فـــي الفتـــرة من 11 
لغايـــة 19 أغســـطس الجـــاري. ويغـــادر الوفـــد 
يـــوم الخميـــس 11 أغســـطس 2022 برئاســـة 
األميـــن المالـــي لالتحـــاد البحرينـــي للبولينـــج 
راشـــد البوعينيـــن، ويضـــم الوفد رئيـــس لجنة 
المنتخبات ومدير الفرق إبراهيم الجار بجانب 

المدرب محمد أحمد جناحي ومساعد المدرب 
خليفة خلفان.

وتضـــم قائمة منتخب الرجـــال كال من عبدهللا 
عبدالكريم وأحمد فريد )نادي البحرين(، عقيل 
أحمـــد عقيل )نـــادي المنامة(، أحمـــد األنصاري، 
زياد العوضي، راشد الدلهان )نادي أم الحصم(.
أمـــا قائمـــة منتخـــب الســـيدات تضـــم كال مـــن 
ليلـــى الجناحـــي ومريم الشـــيخ )نـــادي الرفاع( 
والالعبتين زهراء الســـيد علي ونورة سلطان. 
ويتطلـــع منتخبـــا الرجـــال والســـيدات للظهور 

اإليجابـــي فـــي البطولـــة العربيـــة التي ســـتقام 
على المركز الدولي للبولينج.

ويغـــادر مـــع وفـــد المنتخـــب أمين الســـر العام 
لالتحـــاد البحريني للبولينـــج إبراهيم الرفاعي 
لحضـــور اجتمـــاع الجمعية العموميـــة لالتحاد 

العربي للبولينج.
كما سيشـــارك يعقوب الشهابي مدير عام نادي 
عوالـــي للبولينـــج عضو اللجنـــة الفنية لإلتحاد 
العربـــي فـــي االجتماعـــات بدعوة رســـمية من 

االتحاد العربي.

اللجنة اإلعالمية

نقدر إسهامات “الخاص” في دعم المبادرات الشبابية والرياضية
سموه شكر مجموعة “سايا كورب” لدعمها القطاع... خالد بن حمد:

أكـــد النائـــب االول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة أن دور القطـــاع الخاص في مملكة 
البحريـــن كشـــريك رئيـــس ونوعـــي فـــي التنمية قد 
تجســـد بإيجابيـــة فـــي رفـــع معـــدالت اإلنجـــاز فـــي 

مختلف مسارات التنمية.
ولدى لقاء ســـموه مـــع الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
ســـايا كورب محمد شـــكري غانم في مكتب ســـموه 
بوادي الســـيل، أعرب ســـموه عن تقديره إلسهامات 
مؤسســـات القطـــاع الخـــاص فـــي دعـــم المبـــادرات 
والبرامج الشـــبابية والرياضية فـــي مملكة البحرين 
ممـــا يعزز مردودها وأثرها، وخص ســـموه مجموعة 
سايا كورب بالشكر على ما تقدمه من دعم في هذا 

المجال في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية. 
مـــن جانبـــه، أشـــاد محمـــد شـــكري غانم بالمبـــادرات 
الرائدة التي يرعاها ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة في المجاالت الشـــبابية والرياضيـــة، مؤكدا 
الحرص على التعاون والتنســـيق من أجل دعم هذه 
المبـــادرات المهمـــة التي لهـــا دور كبير فـــي مواصلة 
تطوير هذا القطاع وتحقيق المزيد من المكتســـبات 

النوعية فيه.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد

إبراهيم الجار إبراهيم الرفاعي راشد البوعينين
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

وجه النائب االول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة إلى إعـــداد خطة عمـــل لزيادة 
المبـــادرات الشـــبابية فـــي مكتب مبـــادرات خالد بن 

حمد بجامعة البحرين.
كما أكد ســـموه ضـــرورة تشـــجيع مشـــاريع التخرج 
واالستثمار فيها من خالل مكتب مبادرات خالد بن 
حمد بجامعـــة البحرين، الذي يقـــوم بدور الحاضنة 
لـــرؤى وأفـــكار الشـــباب الجامعـــي الذيـــن هـــم ثروة 
وطنيـــة هائلة بما يمتلكونه مـــن طاقات وإمكانيات 
التقـــدم  مســـيرة  مواصلـــة  فـــي  لإلســـهام  واعـــدة 
والتطويـــر فـــي مملكـــة البحرين بقيادة ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة. جـــاء ذلـــك لدى اســـتقبال ســـموه أمس 
فـــي مكتبه بقصـــر الوادي رئيســـة جامعـــة البحرين 
جواهـــر المضحكـــي وأعضـــاء اللجنة العليـــا لمكتب 
مبـــادرات خالـــد بـــن حمـــد بالجامعة رئيـــس اللجنة 
ونائب رئيـــس الجامعة لخدمـــات تقنية المعلومات 
والشـــؤون اإلدارية والمالية أسامة الجودر وعميدة 
شؤون الطلبة فاطمة المالكي، وعميدة كلية العلوم 
الصحيـــة والرياضيـــة لينـــا خنجـــي، ومديـــر دائـــرة 
الشـــهابي  غســـان   الجامعيـــة  والعالقـــات  اإلعـــالم 
ومســـاعد بحث وتدريس بكليـــة التعليم التطبيقي 

مريم  أبوالفتح. كما وجه ســـموه في اللقاء لتفعيل 
مشاركة فريق عمل مكتب مبادرات سموه من طلبة 
جامعـــة البحريـــن في مختلـــف األنشـــطة الرياضية 
قـــرب علـــى ســـير  عـــن  ليطلعـــوا  محليـــا وعالميـــا، 
األنشطة الشبابية والرياضية ويكتسبوا المزيد من 
الخبرة في هذا المجال. من جانبها، أعربت رئيســـة 
جامعـــة البحريـــن وأعضـــاء اللجنـــة العليـــا لمكتـــب 
مبـــادرات خالـــد بن حمـــد بالجامعة عن بالغ الشـــكر 
والتقدير لســـموه على توجيهاته التي ستســـهم في 
اكتشـــاف الطاقات الشـــابة وتشـــجيع وتحفيز طلبة 

الجامعة على التميز واإلبداع واالبتكار.

سمو الشيخ خالد بن حمد من اللقاء

تشجيع مشاريع التخرج واالستثمار فيها... خالد بن حمد:

زيــادة المبــادرات الشبــابيـــة بجــامعــة البحــريـــن

االتحاد البحريني لكرة القدم

يخـــوض منتخـــب الناشـــئين لكـــرة القـــدم، عنـــد 5 من عصـــر الخميس 
الموافق 11 أغســـطس الجاري، لقاءه الثالث في معســـكر تركيا، وذلك 
أمام فريق نادي بشكتاش التركي.  وتعتبر ودية اليوم الثالثة لمنتخب 
الناشـــئين في المعســـكر الذي يســـتمر حتى منتصف أغسطس الجاري، 
إذ دشـــن المنتخب ودياته يوم الســـبت الماضي بالفوز على فريق نادي 
hisareyn التركي بنتيجة )1-2(، قبل أن يتعادل في الثانية أمام فريق 

نادي kocaelispor التركي، إذ سجل الهدفين الالعب سامي بسام.
واختتـــم المنتخـــب تدريباته لمبـــاراة اليوم بخوضه مرانا استشـــفائًيا، 

خصوصا مع وجود فترة راحة فقط بين اللقاءين الثاني والثالث.

منتخب الناشئين يالقي نادي بشكتاش التركي

منتخب الناشئين لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

النائـــب  توجيهـــات  علـــى  بنـــاًء 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
فيمـــا يتعلق بتطويـــر المنظومة 
الرياضيـــة واالهتمـــام بالقاعدة 

والعبـــي الفئات العمرية، فـــإن الهيئة العامة للرياضة تعلن عـــن عقد مؤتمر صحافي 
لكشف الستار عن مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الخاصة بدعم الفئات 

العمرية )دوري خالد بن حمد لجيل الذهب(
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد المؤتمـــر الصحافـــي في تمام الســـاعة 12:30 من مســـاء 
يـــوم األحـــد المقبـــل فـــي قاعـــة المؤتمـــرات باســـتاد البحريـــن الوطنـــي، وذلـــك 
بحضـــور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عســـكر وعدد من 
المســـؤولين في الهيئـــة العامة للرياضة، إلى جانب ممثلـــي األندية واالتحادات 
الرياضية ورجال االعالم والصحافة. وسيتم في المؤتمر الصحافي اإلعالن عن 
تفاصيل مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة )دوري خالد بن حمد لجيل 
الذهـــب(، والموجهـــة بشـــكل خـــاص لدعم الفئـــات العمرية في عدد مـــن األلعاب 
الجماعيـــة والفردية، والتطرق للجوانـــب التنظيمية للمبادرة، عالوة على اإلطار 

الفني واإلعالمي وغيرها من أمور متعلقة بالمشروع.
وتسعى الهيئة العامة للرياضة بقيادة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عبر إطالق  «

المبادرات الرائدة لالرتقاء بالمستويات الفنية وتطوير الرياضة في المملكة من كافة 
النواحي، وذلك من خالل تقديم الدعم والمساندة بالتعاون مع المؤسسات الرياضية 

التابعة للهيئة والشركاء في القطاعين العام والخاص، إذ تأتي مبادرة سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة لدعم الفئات العمرية )دوري خالد بن حمد لجيل الذهب( ضمن 

استراتيجية الهيئة العامة للرياضة لبناء قاعدة قوية قادرة على المنافسة على أعلى 
المستويات وتحقيق التطلعات في مختلف الرياضات التنافسية.

 مـؤتـمـــــر للكـشــــف عــن مبــــادرة
خــالــد بــن حمــد لجيــل الذهــب



مـــن  يعـــد  الـــذي  وبفريقهـــا  أوزباكســـتان 
أصغر الفرق المشـــاركة ســـنًا فـــي أولمبياد 
الالعـــب  وبقيـــادة  للرجـــال،  الشـــطرنج 
األوزبكي األستاذ الدولي الكبير نوديربيك 
عبدالســـتار  رووف البالـــغ 17 عامـــا، وهـــو 
مـــن أصغـــر الالعبيـــن فـــي العالـــم حيـــازة 
للقب اســـتاذ دولي كبير في عمر 13 ســـنة 
وشهر واحد و11 يوما، وكان ألدائه الرائع 
بســـبعة انتصـــارات و3 تعـــادالت وهزيمـــة 
تمكنـــت  إذ  الحســـن،  الصيـــت  واحـــدة 
أوزباكســـتان ومن دون تسجيل أي هزيمة 
لفريقهـــا الشـــرس فـــي أي مـــن المباريـــات 
الممتدة على مـــدى 11 جولة في أولمبياد 
الشـــطرنج بالهند، والتـــي تكللت بفوز مهم 
علـــى فريق هولندا بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 
نقطـــة، لتســـتحوذ وبجـــدارة علـــى الذهب 
واللقـــب العالمـــي متقدمـــة علـــى أرمينيـــا 
وفريـــق الهنـــد 2 وفريـــق الهنـــد والواليات 

المتحـــدة األميركية وملدوفـــا وأذربيجان 
وهنجاريـــا وبولنـــدا وهولنـــدا التـــي حلت 
عاشـــرا، وبالنســـبة لنتائـــج الفـــرق العربية 
للرجال، فقد حلـــت مصر بالمركز 36 تلتها 
تونس والمغـــرب واإلمارات وليبيا واليمن 
وســـوريا ولبنان والجزائر وعمان والعراق 
واألردن والسودان والسعودية وفلسطين 

والكويت ثم البحرين بالمركز 136. 
أمـــا على مســـتوى الســـيدات، فقد توجت 
جورجيـــا  تلتهـــا  األول  بالمركـــز  أوكرانيـــا 
والهنـــد2  وكازاخســـتان  وأمريـــكا  والهنـــد 
وبلغاريـــا وألمانيا التي حلت عاشـــرا. وفي 
منافســـات الســـيدات جـــاءت نتائج الفرق 
العربية وفي المقدمة مصر في المركز 52 
ثـــم اإلمـــارات والعراق والجزائر وســـورية 
والســـعودية  ولبنـــان  وعمـــان  وتونـــس 

والكويت والبحرين في المركز 131. 
واألخيـــرة   11 الجولـــة  نتائـــج  وكانـــت 
لمنافســـات الفتيات، فقد فازت كوســـوفو 
 0.5 3.5 مقابـــل  البحريـــن بنتيجـــة  علـــى 

مـــرام  الالعبـــة  خســـرت  حيـــث  نقطـــة، 
الموســـوي من الالعبة ندريكونا وخســـرت 
الالعبـــة نجـــالء أحمد من الالعبة رينيســـا 
وتعادلـــت الالعبة زينـــب العفو من الالعبة 
إنيسا وخســـرت الالعبة حوراء شرف من 
الالعبـــة إلما، وقد كانـــت طبيعة المباريات 
قد اتســـمت بالصعوبة؛ نظـــرا لخبرة فريق 
كوسوفو ولكون الجولة 11 منهكة للجميع 

الفرق.
وفـــي منافســـات فريـــق البحريـــن للرجال 
فـــازت جنـــوب الســـودان علـــى البحرين 3 
مقابـــل 1 نقطة، حيث خســـر الالعب ماهر 
عيـــاد مـــن الالعـــب كبريانو وفـــاز الالعب 
حســـين عيـــاد على الالعب دواني وخســـر 
الالعب إبراهيم بورشـــيد من الالعب بيتر 
وخســـر الالعب مصعب شـــاكر من الالعب 

بانثوم. 
يشار بشكل عام بأن مسألة إشراك الالعب 
البديل من عدمه وتوقيت إراحة الالعبين 
قدر األمـــكان وتوزيع فـــرص اللعب بينهم 

فـــي الظـــروف الطبيعية، مســـألة في غاية 
األهمية وتحتاج لحســـم مـــن ذوي الخبرة 
المالزمين للفريق، وتتحقق بشـــكل مهني 
عنـــد اســـتقراء المعطيـــات والفهـــم الجيد 
لنفســـيات الالعبيـــن والقـــدرة علـــى أخـــذ 
القرار في حـــال وجود بوادر طبيعية لدى 
الالعبيـــن بالشـــعور الزائـــف بالقـــدرة على 
ديمومـــة أداء مباريـــات منهكة ومتواصلة 

وهـــي  المســـتمر،  التعويـــض  أمـــل  علـــى 
مقامـــرة تزيـــد من الطيـــن بلة، الســـيما إذا 
مـــا تعضد األمر وبحســـن نية فـــي اإلمعان 
بإبقـــاء الالعـــب البديل مســـترخيا وبعيدا 
عن اإلسهام في توزيع عبء المنافسة مع 
بقية الالعبين؛ لكي يلتقطوا األنفاس تباعًا 
إيذانا بالعودة إلى حالة االتزان التنافســـي 
سعيًا لحشـــد الظروف لنتائج أفضل، وهو 
أمر ال يســـتطيع الالعب نفسه إدراكه وهو 
فـــي خضم ضباب المنافســـة، الســـيما وأن 
لعبـــة الشـــطرنج لعبـــة ســـيكيولوجية فـــي 
المقـــام األول، ومســـألة تذبـــذب جاهزيـــة 
ونفســـية الالعـــب المتغيـــرة أمـــر طبيعـــي 
يطرأ في مختلف أطوار المنافسة، واألمر 
األهـــم هـــو قـــراءة المشـــهد بتأنـــي وأخـــذ 
القرار المناســـب لصالح الفريق وهو أمر ال 

يسهل اتخاذه برضا الجميع.
وجـــاءت النتائج الفرديـــة لالعبينا الرجال 
كالتالي أحرز ماهر عياد 4.5 من 11 جولة 
دون راحـــة فـــي أي جولة، وأحرز حســـين 

عيـــاد 7.5 من 11 جولة دون راحة في أي 
جولـــة، وهي أحســـن نتيجة أحرزها العب 
فـــي الوفـــد على اإلطـــالق، وأحرز مصعب 
شـــاكر 3.5 مـــن 10 جـــوالت مـــع راحة في 
إبراهيـــم  وأحـــرز  فقـــط،  واحـــدة  جولـــة 
بورشـــيد 2.5 من 10 جوالت مع راحة في 
جولة واحدة فقط، وأحرز حسين بوخلف 
0.5 نقطـــة من 3 جوالت مـــع راحة ممتدة 
إلـــى 8 جـــوالت، وهو األمر الذي لم يفســـر 

الدافع منه.
وبالنســـبة لنتائج الفتيات الفردية أحرزت 
مـــرام الموســـوي 3.5 من عشـــرة مع جولة 
أحمـــد  نجـــالء  وأحـــرزت  راحـــة،  واحـــدة 
نقطتيـــن مـــن 10 جوالت مـــع جولة راحة، 
وأحرزت زينـــب العفو 4.5 من 10 جوالت 
مـــع جولة راحـــة، وأحرزت حوراء شـــرف 
5 نقـــاط مـــن 10 جـــوالت مـــع يـــوم راحة، 
وأحـــرزت ســـندس عبيـــد 1 نقطـــة مـــن 4 
جـــوالت مع 7 جـــوالت راحة، وهـــو توزيع 

للفرص لم تتضح الفكرة التي بني عليها.

اللجنة اإلعالمية

لهيب الجولة األخيرة يرفع وتيرة التحدي أمام فرق البحرين
أوزباكستان تظفر بلقبها التاريخي في أولمبياد الشطرنج

حسين عياد

3 ذهبيات وفضية واحدة تزين صدور أبطال ألعاب القوى
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي بقونية

بـــدورة  القـــوى  ألعـــاب  اســـتمر حصـــاد 
ألعـــاب التضامـــن اإلســـالمي الخامســـة 
التـــي تحتضنهـــا مدينة قونيـــة التركية 
بعدمـــا  الجـــاري  أغســـطس   18 حتـــى 
فـــاز أبطالنـــا وبطالتنا بأربـــع ميداليات 
ملونـــة بينها ثالث ذهبيات وفضية في 
ثالث أيام مســـابقة “أم األلعاب” لترتفع 
حصيلتنـــا إلـــى 10 ميداليـــات بواقـــع 5 
وبرونزيتيـــن.  فضيـــات  و3  ذهبيـــات 
العـــداءة وينفـــرد يافـــي فـــازت بالمركز 
 3 لســـباق  الذهبيـــة  والميداليـــة  األول 
آالف متر موانع للســـيدات بعدما أنهت 
السباق بـ 9:34:57 دقيقة، بينما ظفرت 
العـــداءة تايجســـت ميكونيـــن بالمركـــز 
بعدمـــا  الفضيـــة  والميداليـــة  الثانـــي 
قطعت مسافة الســـباق بزمن 9:50:14 

دقيقة.
وفـــازت العـــداءة منـــى مبـــارك بالمركز 
األول والميداليـــة الذهبيـــة في ســـباق 
400 متـــر عـــدو بعدمـــا قطعت مســـافة 
وظفـــر  ثانيـــة.   52:97 بزمـــن  الســـباق 
العـــداء داويـــت فيـــكادو بالمركز األول 
والميدالية الذهبية في سباق 10 آالف 
متـــر بعدما قطع مســـافة الســـباق بزمن 

28:31:14 دقيقة.
وضمـــن منافســـات الدور األول لســـباق 
200 متـــر للرجال تأهـــل العداء يعقوب 
ســـالم إلـــى نصـــف النهائي بعدمـــا أحرز 
المركـــز الثالـــث فـــي مجموعتـــه بزمـــن 

20:92 ثانية.
كمـــا تأهلت العـــداءة زينـــب محمد إلى 
نصف نهائي ســـباق 200 متر للسيدات 
بعدما حققت المركز الثاني بمجموعتها 
بزمـــن 23:33 ثانيـــة. وتأهلـــت العداءة 
أديديونغ إلى نصف نهائي ســـباق 200 
متـــر للســـيدات بعدمـــا أحـــرزت المركز 
 23:23 بزمـــن  مجموعتهـــا  فـــي  األول 

ثانية.

كانو يؤازر منتخب الرماية

حـــرص رئيـــس وفـــد مملكـــة البحريـــن 
اإلســـالمي  التضامـــن  ألعـــاب  بـــدورة 
وعضو مجلـــس إدارة اللجنة األولمبية 
حضـــور  علـــى  كانـــو  خالـــد  فيصـــل  د. 
منافســـات اليـــوم األول للرمايـــة )فئـــة 
تراب( والذي شاركت فيه كال من مروة 
بوعركي، مريم الســـليطي، وشارك فيه 

سعيد كاظم، اسماعيل غلوم.
وتابـــع كانـــو منافســـات الرمايـــة وتابـــع 
الالعبيـــن  أزر  مـــن  وشـــد  المســـابقة 
التمثيـــل  علـــى  وحثهـــم  والالعبـــات 

المشرف.

عبدالعزيز: ألعاب التضامن 
اإلسالمي أقوى من اآلسياد

باالتحـــاد  المنتخبـــات  مديـــر  قـــال 
محمـــد  القـــوى  أللعـــاب  البحرينـــي 
عبدالعزيـــز أن المنافســـة فـــي مســـابقة 
التضامـــن  ألعـــاب  بـــدورة  األلعـــاب  أم 
اإلســـالمي قوية جدا وهي تفوق القوة 
التنافســـية بـــدورة األلعـــاب اآلســـيوية 
تشـــهد مشـــاركة  الحاليـــة  الـــدورة  ألن 
عدائين من ثالث قارات )آسيا وأوروبا 

وأفريقيا(.
وأضاف أن منتخـــب ألعاب القوى جاء 
مـــن أجـــل المنافســـة وحصـــد اكبر عدد 
مـــن الميداليات ولكن ظروف النســـخة 
الحاليـــة تختلف عن ســـابقتها في باكو 
منتخـــب  خاللهـــا  فـــاز  والتـــي   2017
بســـبب  األول  بالمركـــز  القـــوى  ألعـــاب 
قـــوة العدائين والعداءات المشـــاركين، 
مستشـــهدا على ذلك باألرقام الجديدة 
التي تم تحطيمها ونزول األرقام تحت 
حاجـــز 10 ثـــوان فـــي ســـباق 100 متر 

على سبيل المثال .

منتخب الرماية ينهي الجوالت 
الثالث للشوزن )تراب(

فـــي منافســـات اليـــوم األول لمســـابقة 

)تـــراب(  الشـــوزن  لســـالح  الرمايـــة 
والســـيدات  الرجـــال  منتخبـــا  خـــاض 
ثالث جـــوالت علـــى أن يتم اســـتكمال 
الجولتيـــن األخيرتيـــن لـــكل رامي يوم 

الخميس 11 أغسطس 2022.
على مســـتوى الســـيدات أنهـــت الالعبة 
 23( األولـــى  الجولـــة  بوعركـــي  مـــروة 
طلقـــة(،   19( الثانيـــة  الجولـــة  طلقـــة(، 
الجولـــة الثالثة )23 طلقـــة(، أما الالعبة 
مريـــم الســـليطي أنهت الجولـــة األولى 
 18  ( الثانيـــة  والجولـــة  طلقـــة(،   21(

طلقة(، والجولة الثالثة ) 23 طلقة(.
وعلـــى مســـتوى الرجال أنهـــى الالعب 
ســـعيد حســـن كاظـــم الجولـــة األولـــى 
)21 طلقة(، الجولـــة الثانية )24 طلقة(، 
الجولـــة الثالثـــة )25 طلقـــة(، فيما أنهى 
الالعب اســـماعيل غلوم الجولة األولى 
)17 طلقة(، الجولـــة الثانية )25 طلقة(، 

والجولة الثالثة )24 طلقة(.
وتختتم اليوم منافسات تراب للرجال 
والســـيدات على أمل تأهل العبينا إلى 

األدوار النهائية.

كانو يقدم درعا تذكاريا للسفارة 
البحرينية بتركيا

التقـــى رئيـــس وفـــد مملكـــة البحريـــن 
بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي عضو 
مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبية فيصل 
خالـــد كانـــو بالســـكرتير الثاني بســـفارة 
مملكـــة البحريـــن لدى جمهوريـــة تركيا 

مبارك الرميحي.
وقـــدم فيصل خالد كانـــو درعا تذكاريا 
من اللجنـــة األولمبية البحرينية تقديرا 
للجهـــود التـــي بذلتهـــا ســـفارة مملكـــة 
البحرين بجمهورية تركيا في مســـاندة 
التســـهيالت  كافـــة  وتقديـــم  البعثـــة 

الالزمة.

تتويج سباق 100 متر و3 آالف 
متر موانع رسميا

اقيمـــت مراســـم التتويـــج لســـباق 100 
متر للســـيدات والتي فازت به العداءة 
أديديونغ بعدما أنهت مســـافة الســـباق 
بزمـــن بزمـــن 11:03 ثانيـــة، كما أقيمت 
مراســـم تتويج العداءة ســـباق 3 آالف 
متر موانع للســـيدات والـــذي ظفرت به 
العداءة وينفرد يافـــي وجاءت العبتنا 

تايجست ميكونين بالمركز الثاني.

قونية - الوفد اإلعالمي

ذهبية وفضية 3 آالف متر موانع للسيدات لمملكة البحرين

تتويج سباق 100 متر للسيدات

داويت عند خط النهاية بسباق 10 آالف متر
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النجومية تبدأ من المدارس ومالعب الفرجان
Û !!هذا الشبل له مستقبل كروي باهر

Û  ، هــذه الجملــة كنــا نســمعها كثيرًا فــي العقود الزمنيــة الماضية من القرن العشــرين الماضي
حيث كانت تقال هذه العبارة عند مشاهدة موهبة رياضية فذة منذ الصغر خالل ممارسته 
للرياضة عموما أو لعبة كرة القدم خصوصا. أما في المدرسة خالل حصص الرياضة أو في 
فترات قبل طابور الصباح أو في  االستراحة )الفسحة( بين الدروس في الفترة الصباحية، 
وفي الفترة المســائية كنا نســمعها كثيرًا عند حضورنا لمالعب الفرحان أو الســاحات التي 

كانت تمأل مدن وقرى البحرين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. 

Û  المدرسة فالفريج ثم النادي طرق تؤدي للنجومية

Û  كانــت المــدارس ومالعــب الفرجــان وراء صناعــة العبــي كــرة القــدم خصوصــا ، وهــي
األماكــن التــي انطلــق منها العديــد من كبار الالعبين إلى عالم الشــهرة والنجومية، ومنها 

صنعت أندية ومنتخبات أمجادها، وكتبت تاريخًا حافاًل باإلنجازات. 
Û  لقد اشتهرت ديرتنا الحبيبة البحرين منذ القدم بتوافر تلك المالعب الرملية التي مألت

مســاحاتها وشــهدت الكثير من الدورات الصيفية الجماهيرية القوية والتي كانت النواة 
الكتشــاف المواهــب الكرويــة وتمهيــد الطريــق إلى انضمامهــا إلى أحد أنديــة المدينة أو 
القريــة عــن طريق الكشــافين في الفرجان أو عن طريق مدرســين حصــص الرياضة في 

المدارس بشتى مراحلها التعليمية. 

Û  األبداع والتميز يبدأ بدون قيود

Û  حيــث كان الالعبــون يبدعون بشــكل كبير ومن دون ضغوطات رســمية التي قد تحصل
فــي األنديــة، ويتنافســون في إبــراز مواهبهم الشــخصية؛ من أجل لفت األنظــار والتألق 
حتــى تبــدأ الجماهيــر في تناقل األحاديث عن الالعبيــن البارزين وتحثهم لالنضمام الى 
األندية المحلية الرســمية؛ من أجل صنع مجد كروي مميز وشــهرة واســعة النطاق تأهل 

الالعب إلى الحصول على شرف ارتداء شعار الوطن مع المنتخبات الوطنية. 
Û  ومع بداية األلفية الثانية ومع النهضة العمرانية التي تشهدها البلد اختفت تلك المالعب

فــي الفرجــان، فغابــت المواهب، واختفى الكشــافون عن تأدية دورهم ممــا أدى إلى قلة 
أكتشاف المواهب بالرغم من إيماننا القوي بأن البحرين كانت ومازالت تزهر بالمواهب 
فــي شــتى االلعــاب الرياضية، ولكنهــا تحتاج لمن يكتشــفها ويوجهها ويصقلهــا ويرعاها 

ويضعها على طريق النجومية الصحيح. 

Û  خالصة الهجمة المرتدة

Û  بالشــك بأننــا نتطلــع خيرًا للحركة الشــبابية والرياضية فــي بلدنا الغالــي، ويحدونا األمل
والتفــاءل بوضــع اللبنــات األولــى نحــو صناعــة النجــوم الرياضيــة للمســتقبل مــن خــالل 
المــدارس، واستبشــرنا خيــرًا مــن خــالل االجتماعــات المكثفــة والمتواصلــة بيــن النائــب 
األول لرئيــس المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد آل خليفة مع المسؤولين في وزارة التربية 
والتعليــم وفــي هيئة التخطيط العمراني ووزارة االعــالم وباقي الوزارات والهيئات ذات 
االختصاص، حيث جاءت تلك اللقاءات بناًء على توجيهات ممثل جاللة الملك لالعمال 
اإلنســانية والشــباب رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة بشــأن البدء في مشــروع المدرسة الرياضية، ودراسة إمكانية تطوير الصاالت 
والمنشــآت الرياضيــة في المدراس بالتنســيق مع وزارة االشــغال، وفتــح المجال لألندية 
واالتحــادات الســتخدام تلــك المنشــآت الرياضية المدرســية، والتركيز علــى التكامل بين 

تطبيق االنشطة الرياضية ومتابعة اللياقة الصحية وتنظيم التغذية السليمة للطلبة. 
Û  فــكان البــد مــن البــدء في وضــع اللبنات األساســية لتطويــر الحركة الرياضيــة من خالل

المــدارس وكذلــك مع مشــروع ســمو الشــيخ ناصــر لمالعــب الفرجان والذي قطع شــوطًا 
كبيرًا من التنفيد على أرض الواقع. 

Û  نســأل هللا التوفيــق والســداد للجميــع لمــا فيــه خير هــذا الوطــن المعطاء وشــعبه الوفي
عموما والرياضيين خصوصا. 

Û .”وختاما ً .. “ نلتقي لنرتقي .. والوطن يجمعنا

محمد العليوي

اتحاد اليد

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين لكرة 
اليد معسكره الخارجي في جمهورية 
مصـــر العربيـــة، ضمن االســـتعدادات 
األخيرة للبطولة اآلســـيوية التاســـعة 
خـــالل  المملكـــة  تســـتضيفها  والتـــي 
الفترة من 20 – 31 أغســـطس القادم 
والمؤهلـــة الـــى نهائيـــات كأس العالم 

.2023
معســـكره  فـــي  المنتخـــب  ولعـــب 

بالقاهـــرة أربـــع مباريـــات قويـــة أمام 
وناديـــي  للناشـــئين  مصـــر  منتخـــب 
الجزيـــرة و6 أكتوبر، خســـر في ثالث 

مباريات وفاز في واحدة.
وسيواصل منتحبنا تدريباته اليومية 
في البحرين بقيادة المدرب الوطني 
أحمـــد  ومســـاعده  المراغـــي  محمـــد 
المـــدوب، الـــى حيـــن موعـــد انطالق 
البطولـــة والتـــي يبـــدأ فيهـــا الفريـــق 
مشـــواره اآلســـيوية أمام أوزبكستان 

اليـــوم األول ضمـــن منافســـات  فـــي 
المجموعة األولى بالبطولة.

وتضـــم المجموعة األولـــى منتخبات 
كوريـــا  الهنـــد،  ايـــران،  البحريـــن، 
الجنوبيـــة، وأوزبكســـتان، فيما تضم 
المجموعة الثانيـــة منتخبات اليابان، 
الســـعودية، قطـــر، اإلمـــارات، العراق 
المنتخبـــات  وتتنافـــس  والكويـــت، 
المشاركة على خمس بطاقات مؤهلة 
الى نهائيات كأس العالم القادمة بعد 

حصـــول القارة اآلســـيوية على مقعد 
الدولـــي  االتحـــاد  قبـــل  مـــن  إضافـــة 
لكرة اليد. وشـــارك مـــع المنتخب في 
معســـكره الخارجـــي 19 العبـــا، وهم: 
علـــي عبدالكريـــم، نـــوح ســـيد رضـــا 
هاشـــم، محمد يوســـف يعقوب، علي 
عبدالشـــهيد،  جعفـــر  حمـــادة،  رضـــا 
أحمد طالـــب ابراهيم، محمد عبدهللا 
ســـيد  الوداعـــي،  علـــي  ســـيد  عيـــاد، 
ميـــرزا،  قاســـم  المحافظـــة،  حســـين 

الياس محمد علي، حسين الحايكي، 
محمد حســـين شملوه، ســـيد محمود 
المدنـــي،  أحمـــد  علـــي  الفالحـــي، 

محمـــد  الشـــهابي،  أحمـــد  مصطفـــى 
مقبـــل المرزوق، حســـين ماجـــد ربيع 

وعباس حسين عباس.

ختام معسكر مصر لمنتخب الناشئين لكرة اليد

منتخب الناشئين لكرة اليد
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القاهرة ـ وكاالت

حذرت مصر في رسالة إلى مجلس األمن الدولي من وجود شقوق تمتد في 
الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة األثيوبي، مؤكدة أن هذا 
األمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل أثيوبيا في االمتثال لواجب إجراء 

دراسات األثر البيئي واالجتماعي االقتصادي المطلوبة.
وخصصت الرسالة التي بعثها وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، للحديث 
بشأن القرار االنفرادي ألثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، وفق ما نقلت وسائل 

إعالم محلية.
استئناف  انفرادي  بقرار  أثيوبيا  اعتزام  رسالة حول  تلقي مصر  أوضحت  كما 
ملء سد النهضة الكبير في موسم األمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه 

إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.
وأوضح وزير الري المصري أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان 
بذلك  ويتجاهل  النهضة،  سد  وتشغيل  لملء  المنظمة  القواعد  على  وأثيوبيا 
تجاهال تاما بيان رئيس مجلس األمن الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقا 

ماديا متكررا التفاق إعالن المبادئ لعام 2015.

مصر: شقوق خطيرة في سد النهضة

واشنطن ـ وكاالت

األمــيــركــيــة،  الـــعـــدل  وزارة  كــشــفــت 
النقاب عن مخطط  األربــعــاء،  أمــس 
إيـــرانـــي الغــتــيــال مــســتــشــار األمـــن 
القومي السابق للبيت األبيض، جون 
بولتون، وأعلنت عن توجيه االتهام 
ألحد أفراد الحرس الثوري اإليراني.

األميركية،  الــعــدل  وزارة  وقــالــت 
 45( بورصافي  “شــهــرام  إن 

أيضا  ــمــعــروف  ال عــامــا( 
رضائي،  مهدي  باسم 
300 ألف  عرض دفع 
في  ألشخاص  دوالر 

الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
السفير  بــولــتــون،  لقتل 

ــي الـــســـابـــق لــدى  ــركـ ــيـ األمـ
األمم المتحدة”.

كانت  الــخــطــوة  تــلــك  أن  وأضـــافـــت 
“انـــتـــقـــامـــا عــلــى األرجــــــح الغــتــيــال 
الواليات المتحدة لقائد فيلق القدس 

قاسم  اإليراني  الثوري  الحرس  في 
حسب   ،”2020 يناير  في  سليماني، 
مــا ذكــرت وكــالــة فــرانــس بــرس. كما 
لفتت إلى أن عملية اغتيال بولتون 
الــتــي خــطــط لــهــا بــورصــافــي، كانت 
ســتــقــع فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن أو 

والية ماريالند. 
أمــيــركــيــة  ــادر  ــصــ مــ أن  يـــذكـــر 
الماضي،  مــارس  في  كشفت 
بدعم  وجــود مخطط  عــن 
ــثــــوري  ــ مــــن الــــحــــرس ال
اإليــــــرانــــــي الغـــتـــيـــال 
مستشار األمن القومي 
وأن  بولتون،  جون  السابق 
اإليرانيين  من  األقــل  على  اثنين 
التابع  الــقــدس  فيلق  إلــى  المنتمين 
يخططان  اإليــرانــي  الثوري  للحرس 
لتنفيذ العملية وفقًا لمسؤول بوزارة 

العدل مطلع على التحقيق.

واشنطن: عضو في الحرس اإليراني تآمر لقتل بولتون
الخرطوم ـ وكاالت

ــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة  ــب رئـ ــائـ ــد نـ ــ أكـ
ــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو  ــمـ ــحـ الـــــســـــودانـــــي مـ
أن هناك  األربـــعـــاء،  أمـــس  )حــمــيــدتــي(، 
مشددا  الـــســـودان،  لتفكيك  مخططات 

على ضرورة معرفة من يقف خلفها.
تمت  الــتــي  المصالحات  أن  إلــى  ــار  وأشـ

ــور نــهــائــيــة، مــؤكــدا أنــه  ــ ــواليــة دارفـ ب
كــبــيــرة في  ــوات  قـ نــشــر  سيتم 

ــور الــتــي  ــدارفــ ــ الــجــنــيــنــة ب
عادت لطبيعتها.

وكـــــــان حـــمـــيـــدتـــي قــد 
ــوم الــجــمــعــة،  ــ ــ أكـــــــد، ي

الــســيــادي  الــمــجــلــس  أن 
للمدنيين  الحكم  تــرك  قــرر 

ــيــــش لـــلـــمـــهـــام  ــجــ ــ وتـــــفـــــرغ ال
المجلس  أن  وأضـــــاف  ــيــة.  ــوطــن ال

السيادي لن يتمسك بسلطة تؤدي إلراقة 
الــدمــاء وزعــزعــة االســتــقــرار، الفــتــا إلى 
والكراهية  القبلية  الصراعات  انتشار  أن 

والعنصرية ستقود السودان لالنهيار.
تتربص  مخططات  “نــراقــب  أضــاف  كما 
للتصدي  للتكاتف  ونــدعــو  بــالــســودان، 
معلنا  ــبـــالد”،  الـ تــواجــه  الــتــي  للمخاطر 
المنظومة  بـــإصـــالح  بـــااللـــتـــزام  الــتــعــهــد 
وتنفيذ  السودانية  واألمنية  العسكرية 

اتفاق جوبا.
ــيــة  ــوطــن ــوى ال ــ ــق ــ ــك، دعـــــا ال ــ ــذل ــ ك
بتشكيل  لإلسراع  والسياسية 
االنتقالي،  الحكم  مؤسسات 
بحماية  ــتــزام  االل مــجــددا 
ــيــة  ــتــقــال الـــمـــرحـــلـــة االن
وإجراء انتخابات حرة 
ــع من  ــ ــراب ــ ونـــزيـــهـــة. وفــــي ال
يوليو الماضي، أعلن رئيس مجلس 
البرهان،  السوداني، عبدالفتاح  السيادة 
أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل 
ــقــوات الــمــســلــحــة من  ــل مــجــلــس أعــلــى ل

الجيش والدعم السريع.

حميدتي: هناك مخططات لتفكيك السودان
نيويورك ـ وكاالت

أعلن الرئيس األميركي السابق، دونالد 
ــاء، أنـــه رفــض  ــعــ ــ ــب، أمـــس األرب ــرامـ تـ
اإلجابة عن األسئلة أثناء مثوله تحت 
العامة لنيويورك،  القسم أمام المدعية 
ــيــا بــشــأن  الـــتـــي تـــجـــري تــحــقــيــقــا مــدن
احتيال مفترض في ممارسات عائلته 

التجارية.
ــان:  ــيـ وقـــــــال تــــرامــــب فــــي بـ

ــة عــن  ــ ــابـ ــ ــت اإلجـ ــضــ “رفــ
ــب  ــوجـ ــمـ األســـــئـــــلـــــة بـ
واالمتيازات  الحقوق 
ــكـــل  الـــــمـــــمـــــنـــــوحـــــة لـ

مــواطــن فــي الــدســتــور 
األميركي”، وفق ما ذكرت 

وكالة فرانس برس.
عائلتك  تصبح  “عندما  وأضـــاف: 

ــاص في  ــخــ وشـــركـــتـــك وجــمــيــع األشــ
باطلة  اضطهاد  لحملة  أهدافا  دائرتك 
من  بـــدعـــم  ســيــاســيــة،  ــع  ــ ــ دواف وذات 

مــحــامــيــن ومــدعــيــن عــامــيــن ووســائــل 
إعالم مضللة، فلن يكون لديك خيار”.

وتجري المدعية العامة لوالية نيويورك، 
لمعرفة  مدنيا  تحقيقا  ليتيتيا جيمس، 
بالغت  قد  ترامب  منظمة  كانت  إذا  ما 
في تقدير قيم عقارات.  وسعى ترامب 
دونالد  البالغين،  أبنائه  مــن  واثــنــان 
ترامب،  وإيفانكا  ترامب جونيور 
بــشــهــاداتــهــم،  اإلدالء  لتجنب 

لكن مسعاهم باء بالفشل.
العامة  الــمــدعــيــة  وكــانــت 
تحقيقها  إن  قــالــت  قــد 
ــة مهمة  “كــشــف عــن أدلـ
تـــرامـــب،  مــنــظــمــة  أن  عــلــى 
غولف  ومالعب  فنادق  تدير  التي 
ــارات أخــــرى، بــالــغــت فــي تقدير  ــقـ وعـ
قــروض  على  للحصول  األصـــول  قيم 
للحصول  القيم  مــن  وقللت  مــواتــيــة، 

على إعفاءات ضريبية”.

ترامب يرفض اإلجابة عن أسئلة التحقيق المدني

أنقرة تعلن مقتل جندي 
تركي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس األربعاء، 
“حــزب  مسلحي  بنيران  جنودها  أحــد  مقتل 
وقالت  العراق.  شمالي  الكردستاني”،  العمال 
بنيران  تركي  جندي  “قتل  بيان  في  الـــوزارة 
شمالي  الكردستاني  العمال  حــزب  مسلحي 
أمس  أعلن  التركي،  الجيش  وكــان  الــعــراق”. 
االول مــقــتــل أحـــد جـــنـــوده مــتــأثــرا بــجــروح 
في  “المخلب-القفل”  عملية  بها خالل  أصيب 
أعلنت  الماضي  أبــريــل  وفــي  الــعــراق.  شمال 
العملية ضد معاقل “حزب  تلك  تركيا إطالق 
أنــقــرة  الـــذي تصنفه  الــكــردســتــانــي”  الــعــمــال 

“تنظيما إرهابيا”.       

ً الواليات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا

الخارجية الروسية: العالم يسير على حافة الهاوية
ــمــتــحــدثــة بـــاســـم وزارة  قـــالـــت ال
ــا  ــاريـ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــيــــة الـ ــــخــــارجــ ال
زاخاروفا، أمس االربعاء، إن العالم 
“يسير على حافة الهاوية” في ظل 
كييف  بــضــربــات  المتعلق  الــوضــع 
في  النووية  الطاقة  محطة  على 

زابوروجيا.
أن  لي  “يبدو  زاخــاروفــا:  وأضافت 
األمانة العامة لألمم المتحدة، التي 
تتعامل مع مشكلة الطاقة النووية، 
بما في ذلك عواقب الكوارث التي 
مـــن صــنــع اإلنـــســـان، بــشــكــل عـــام، 
يسير  الــعــالــم  أن  تفهم  أن  يــجــب 
ليست  وهــذه  الهاوية.  حافة  على 
للعلماء يوظفونها  تجارب خطيرة 
والبحث  والتنمية  العالم  لصالح 
عــن مــصــادر طــاقــة بــديــلــة، ولكن 
لنظام كييف  أعمال إجرامية  هذه 
كــجــزء مـــن أنــشــطــتــهــم الــخــارجــة 
مدمرة،  وهــي  تماما،  القانون  عن 
حــدود  على  تقتصر  لــن  وعواقبها 

جغرافية معينة”.
ــادت وكــالــة “نــوفــوســتــي” نقال  وأفــ
روسيا  بأن  دبلوماسي  مصدر  عن 
األمن  لمجلس  جلسة  عقد  طلبت 
الدولي يوم 11 أغسطس “لمناقشة 
محطة  على  األوكرانية  الهجمات 

زابوروجيا” الذرية. 
ــح مــصــدر آخــر فــي مجلس  وأوضـ
األمــن الــدولــي، أن روسيا تــود أن 
الدولية  للوكالة  العام  المدير  يقدم 
غــروســي  رفــائــيــل  ــذريــة  ال للطاقة 

تقريرا أمام الجلسة.
أعلنت  قد  المتحدة  األمــم  وكانت 
أنــهــا تعمل على  فــي وقــت ســابــق 
ــة  ــوكــال ــارة لــخــبــراء ال ــ ــ تــنــظــيــم زي
الوضع  لــدراســة  للمحطة  الدولية 

فيها.
وتبادلت كييف وموسكو االتهامات 
بتعريض سالمة المحطة الضخمة، 
األكبر في أوروبا، للخطر من خالل 

تبادل الهجمات على مقربة منها.
الجانبين  غروسي،  رفائيل  وحــّث 
على ممارسة ضبط النفس، محذرا 
لحدوث  جــدا  حقيقي  “خــطــر  مــن 
ــة نـــــوويـــــة”، وفـــقـــمـــا نــقــلــت  ــ ــارث ــ ك

“رويترز”.
مجموعة  خارجية  وزراء  وطالب 
الكبرى،  الصناعية  السبع  الـــدول 
ــاء، روســـيـــا بــإعــادة  ــ ــع ــ أمــــس األرب
ــلـــى الـــمـــحـــطـــة إلـــى  الـــســـيـــطـــرة عـ
أوكـــرانـــيـــا فـــــورا، وهـــو أمـــر يــبــدو 
عليه  تــقــدم  أن  الــمــرجــح  غير  مــن 

موسكو.
ــيــق فــــــوري مــن  ــم يـــصـــدر تــعــل ولـــ
األوكرانية  االتهامات  على  روسيا 
ــوم صـــــاروخـــــي عــلــى  ــجــ ــن هــ ــشـ بـ

مارجانيتس.
تتعمد  ال  إنـــهـــا  مــوســكــو  ــول  ــقـ وتـ
عمليتها  في  المدنيين  استهداف 
أوكرانيا؛  في  الخاصة  العسكرية 
بهدف حماية أمنها بشكل استباقي 

ضد توسع حلف شمال األطلسي.
على حين تقول أوكرانيا، إن نحو 
مــدعــومــيــن  ــي  ــ روسـ جـــنـــدي   500

بمركبات وأسلحة ثقيلة يتمركزون 
ــة، حــيــث  ــ ــووي ــ ــن ــ ــي الــمــحــطــة ال فــ

يواصل فنيون أوكرانيون عملهم.
األربعاء،  أمس  أوكرانيا،  واتهمت 
ــا بــاســتــغــالل مــوقــعــهــا في  ــيـ روسـ
محطة زابوروجيا للطاقة النووية، 
قــريــبــة بهجوم  ــلــدة  ب الســتــهــداف 
 13 مــقــتــل  إلــــى  أدى  ــي  ــاروخــ صــ
شخصا على األقل، وإصابة آخرين 

بجروح خطيرة.
تتصرف  قواتها  إن  روسيا  وتؤكد 
ــيــة وتــفــعــل كـــل مـــا في  بــمــســؤول
المنشأة،  ســالمــة  لضمان  وســعــهــا؛ 
األوكرانية  القوات  موسكو  وتتهم 
تنفيه  مــا  وهـــو  الــمــحــطــة،  بقصف 

كييف.

تحالف من 50 دولة

ــيـــركـــي  ــاع األمـ ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ أكـــــد وزيـ
ــعــاء، أن  لويد أوســتــن، أمــس األرب
الدعم  تقديم  ستواصل  واشنطن 
الهجوم  ضــد  ألوكــرانــيــا  العسكري 
الواليات  أن  إلى  مشيرا  الروسي، 
المتحدة تقود تحالفًا من 50 دولة 

لدعم أوكرانيا عسكريا.
تأتي تلك التصريحات بعد يومين 
ــالن الـــبـــنـــك الــــدولــــي عــن  ــ مــــن إعــ
إضافية  أميركية  مالية  مساعدة 
دوالر،  مليار   4.5 قدرها  ألوكرانيا 
الدعم سيساعد  هذا  أن  إلى  الفتا 
كــيــيــف عـــلـــى تـــأمـــيـــن الـــخـــدمـــات 
والرواتب التقاعدية، وهو أساسي 

لتخفيف وطأة تداعيات الحرب.
الخزانة  وزيـــرة  قالت  جهتها،  مــن 
“هذه  إن  يلين  جانيت  األميركية 
ضــروريــة  االقــتــصــاديــة  المساعدة 
لدعم الشعب األوكراني في دفاعه 
عـــن ديــمــقــراطــيــتــه فـــي مــواجــهــة 
حرب روسية عدوانية غير مبررة”.
في  الــمــرصــودة  األمــــوال  وغالبية 
الــمــســاعــدة ستصرف  ــذه  هـ ــار  إطــ
هــذا الشهر، وهــي جــزء من حزمة 
دعم أميركية بـ 8.5 مليارات دوالر 
“لــمــســاعــدة الــحــكــومــة األوكــرانــيــة 
عــــلــــى إبــــــقــــــاء الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الخدمات  من  وغيرها  والــمــدارس 
الــحــكــومــيــة األســـاســـيـــة مــتــاحــة 

للشعب األوكراني”.

عواصم ـ وكاالت

محطة زابوروجيا النووية شكلت نقطة تحول في الحرب األوكرانية

بغداد ـ وكاالت

وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، 
فيها  طالبه  العراقي  القضاء  إلــى  رسالة 
بحل البرلمان، القائم على “المحاصصة”، 

على حد قوله.
جاء ذلك في بيان نشره أمس األربعاء، 
على صفحته الرسمية على “تويتر”، قال 
األعلى  القضاء  مجلس  يطالب  إنــه  فيه 
ــمــان خـــالل نــهــايــة األســبــوع  ــبــرل بــحــل ال
الجاري، على أقصى تقدير. وقال الصدر 
إنه يأمل أن يقوم مجلس القضاء األعلى 
بما وصفه بـ “تصحيح المسار” بعد انتهاء 
يختار  حتى  للبرلمان؛  الدستورية  المهل 
رئيس الجمهورية ويكلف رئيسا لمجلس 
بعيدا  حكومة  تشكيل  يتولى  الــــوزراء 
الصدر  طالب  كما  القديمة.  الوجوه  عن 
الجمهورية  رئيس  يدعو  بأن  البيان  في 
النــتــخــابــات مــبــكــرة بــعــد حــل الــبــرلــمــان، 
مؤكدا استمرار “الثوار” في اعتصاماتهم 

الصدر  وأكــد  على حد وصفه.  وثورتهم، 
مــن مظاهرات  الــبــالد  فــي  مــا يحدث  أن 
السلطة.  على  صــراعــا  وليس  ثـــورة،  هــو 
العراقي،  الــوزراء  من جانبه، قال رئيس 
“مطلوب  إنه  أمــس،  الكاظمي،  مصطفى 
تتحمل  أن  السياسية  الكتل  مــن  الــيــوم 
مــســؤولــيــاتــهــا بــحــل مــوضــوع االنــســداد 
أنـــه “ال خيار  الــســيــاســي”، مــشــددا عــلــى 

“الحوار  أن  الكاظمي  وأكد  الحوار”.  غير 
مــن لحظة يصطدم  أفــضــل  أللـــف ســنــة، 
اليوم  “نــحــتــاج  وتــابــع:  الــعــراقــيــون”.  بها 
أجل  من  جميعا  والتعاون  التكامل  إلــى 
يليق  عــراق  وبــنــاء  الــطــاقــات،  استنهاض 
بالعراقيين، وهذه الجهود لن تضيع، ولن 
نسمح للفاسدين باستغالل وتبذير أموال 

الشعب”.

الكاظمي: على الكتل حل االنسداد بالحوار

الصـدر يطالـب القضــاء بحــل البرلمــان

أنصار الصدر يعتصمون أمام المنطقة الخضراء 

عواصم ـ وكاالت

الـــدفـــاع  وزارة  بـــاســـم  ــمــتــحــدث  ال ــال  قــ
ــاء،  ــعـ الــصــيــنــيــة تـــان كــيــفــي، أمـــس األربـ
إن الــعــالقــات بــيــن الــصــيــن وتـــايـــوان لها 
إدارة  على  ويتعين  محتملتان  نتيجتان 

تايوان اتخاذ القرار الصحيح.
بنجاح”  “أتم  إنه  الصيني،  الجيش  وقال 
نحو  بعد  تــايــوان  حــول  مختلفة  مهاما 

أسبوع من التدريبات العسكرية.
وأفادت قيادة العمليات الشرقية بجيش 
الرسمي  حسابها  فــي  الشعبي  التحرير 
ستراقب  قواتها  بأن  “ويبو”،  موقع  على 
مضيق  في  األوضـــاع  تغيرات  كثب  عن 
تـــايـــوان، وســتــقــوم بـــدوريـــات بــانــتــظــام 
العسكرية  التدريبات  تنفيذ  وستواصل 
نقلت  وفقما  للقتال،  جاهزة  تكون  حتى 

“رويترز”.
ونظمت الصين مناورات عسكرية واسعة 
ــنــطــاق لــنــشــر الـــصـــواريـــخ والــطــائــرات  ال

رئيسة  زيــارة  على  ردا  الحربية  والسفن 
مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي 

إلى تايوان األسبوع الماضي.
الخارجية  وزيــرة  استدعت  جهتها،  من 
ــعــاء  الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــراس أمـــس األرب
بتقديم  وطالبته  لندن  في  الصين  سفير 
ــايــوان  تــبــريــر لــتــصــرفــات بــكــيــن تــجــاه ت
إن  تــراس  وقــالــت  بيلوسي.   زيـــارة  بعد 

تصرفات الصين “عدوانية وتهدد السالم 
ــمــنــطــقــة”.  وتــابــعــت  ــتـــقـــرار فـــي ال واالسـ
على  الــصــيــن  تــحــث  الــمــتــحــدة  “المملكة 
بدون  السلمية،  بالطرق  أي خالفات  حل 

التهديد أو استخدام القوة أو اإلكراه”.
بما  بالتنديد  الصينية  السفارة  وسارعت 
“غير  البريطانية  بالتصريحات  وصفته 

المسؤولة”. 

بريطانيا تستدعي سفير الصين لالحتجاج على التصعيد “العدواني”

الدفاع الصينية: العالقات مع تايوان عند مفترق طرق

عناصر من الجيش الصيني

أنقرة ـ وكاالت
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تـــم فـــي مطلـــع هـــذا العـــام إطـــاق برنامج 
التوعية االستثمارية “ُملم” من قبل الجهات 
المنظمـــة لألســـواق الماليـــة لـــدول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي، والذي يهـــدف إلى رفع 
الوعي بثقافة التعامات المالية واالستثمار 
فـــي األســـواق المالية وذلك مـــن خال عدد 

من الحمات والفعاليات التوعوية.
ومـــن ضمـــن فعاليـــات برنامـــج “ُملـــم” هـــي 
جائـــزة المســـتثمر الذكي الخليجـــي، والتي 
تهـــدف إلـــى فتح بـــاب المشـــاركة لمواطني 
ومقيمـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
بثقافـــة  متعلقـــة  إبداعيـــة  أفـــكار  لطـــرح 
التعامات المالية واالســـتثمارية، وذلك في 
نطـــاق 3 فئـــات أساســـية، الفيديو والرســـم 

والتصوير الفوتوغرافي.
الطلبـــات  اســـتقبال  سيســـتمر  أنـــه  يذكـــر 
حتـــى 24 ســـبتمبر مـــن العـــام الجـــاري عبـــر 
عـــن  اإلعـــان  وســـيكون  الحملـــة،  موقـــع 

الفائزيـــن والحفل الختامي فـــي أكتوبر من 
العـــام الجـــاري 2022، حيـــث تخضـــع كافـــة 
المشاركات للتقييم من خال لجنة مختصة 
الختيـــار الفائزيـــن مـــن كل مســـار. وتصـــل 
قيمـــة الجوائـــز في المســـابقة إلـــى أكثر من 

250 ألف ريال ســـعودي. وســـتقام ورشـــات 
فـــي  اختصاصييـــن  مـــع  افتراضيـــة  عمـــل 
الفيديـــو والرســـم والتصويـــر الفوتوغرافي 
للراغبيـــن فـــي التعـــرف أكثـــر علـــى طريقـــة 
المشـــاركة والخروج بأفكار إبداعية، والتي 
ســـيتم اإلعان عنها في شهر أغسطس عبر 

حسابات التواصل االجتماعي للحملة.
وبهـــذه المناســـبة، عبـــر ممثلـــو حملـــة ُملـــم 
الخليجيـــة بمصـــرف البحريـــن المركزي عن 
تطلعهم لرؤية إبداع الشباب البحريني بين 
صفوف الفائزين بالجائزة، داعين المهتمين 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن 
البحريـــن إلى المشـــاركة في هذه المســـابقة 
اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى  الدخـــول  عبـــر 
للبرنامـــج mulimgcc.org واإلطـــاع علـــى 
منصـــات  أو  والجائـــزة،  الحملـــة  محتـــوى 
التواصـــل االجتماعـــي للحملـــة فـــي تويتـــر 

@MulimGCC وانستغرام عبر

بجوائز تصل قيمتها لـ 250 ألف ريال سعودي

برنامج “ُملم” يعلن عن جائزة المستثمر الذكي الخليجي

اســـتقبل وزير النفط والبيئة المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ محمد بن دينه 
بمكتبـــه ســـفير ماليزيـــا الصديقة لدى 
مملكة البحرين شـــازريل بن زاهيران؛ 
بهـــدف بحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
بيـــن البلدين فـــي مختلـــف المجاالت 
التنمويـــة خصوصـــا في قطـــاع النفط 
والغـــاز وشـــؤون المنـــاخ، وبمـــا يلبـــي 

المصالح المشتركة للبلدين.
ورّحب الوزير بســـفير ماليزيا، مشيًدا 
بالجهـــود التي يبذلها لتوطيد التعاون 
بيـــن البلدين، متمنيا له دوام التوفيق 
والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية 
البرامـــج  مختلـــف  وتعزيـــز  ودعـــم 
والشـــراكات بين البلديـــن الصديقين، 
العاقـــات  إليـــه  وصلـــت  مـــا  مثمًنـــا 
الثنائية في شتى المجاالت من تطور 

مستمر.
كمـــا تم خـــال اللقـــاء بحث عـــدد من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك في 
القطـــاع النفطـــي والبيئـــي ومناقشـــة 
الفـــرص االســـتثمارية المتاحة بهدف 
بيـــن  االقتصـــادي  التعـــاون  تعزيـــز 

البلدين.
مـــن جانبه، أعـــرب ســـفير ماليزيا عن 
خالـــص شـــكره وتقديره لوزيـــر النفط 
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة 
المناخ على حفاوة االستقبال، مشيًدا 
بما تم اســـتعراضه من مواضيع مهمة 
ذات العاقة، منوها بما يشهده قطاع 
الطاقة والبيئة في المملكة من تطوير 
وتحديث مســـتمر بما يعـــزز من دوره 
في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها 

المملكة.

تعزيز التعاون مع ماليزيا بمختلف المجاالت التنموية

الكتشاف المواهب البحرينية باأللعاب اإللكترونية

“زين البحرين” تطلق البطولة التصنيفية األولى للرياضات اإللكترونية
أعلنـــت زيـــن البحريـــن، الشـــركة الرائـــدة فـــي مجال 
ابتكارات االتصاالت في المملكة، عن إطاق البطولة 
التصنيفية األولى للرياضات اإللكترونية في المملكة 
بالتعاون مـــع االتحاد البحريني لأللعـــاب اإللكترونية 

.)PLAYHERA( وباي هيرا
وستساعد بطولة الرياضات اإللكترونية في اكتشاف 
المواهـــب المحلية في مجـــال الرياضات اإللكترونية 
علـــى نطاق أوســـع وتعزيز هذا المجـــال في المنطقة، 
ما يندرج تحت خطة زين المستقبلية لتنمية مجتمع 

األلعاب اإللكترونية في المملكة.
بـــدأت هـــذه البطولـــة والتـــي مدتهـــا 3 أســـابيع وهي 
مفتوحـــة لجميـــع الاعبيـــن الذيـــن هـــم أعمارهم 13 
 Rocket – ســـنة وأكثر. وستشـــمل 3 ألعاب مشـــهورة
League، وValorant، و FIFA، حيث تنقسم البطولة 
لثـــاث أجزاء، كل جزء من البطولة مخّصص إلحدى 
األلعـــاب الثـــاث ويتـــم اإلعـــان عـــن التســـجيل لكل 
لعبة علـــى مواقع التواصل االجتماعي. وســـيتنافس 
الاعبون األعلى تصنيًفا بعضهم البعض للفوز بجوائز 

نقدية تصل قيمتها إلى 2500 دوالر.
مـــن خـــال هـــذه البطولـــة، تأمـــل زيـــن البحريـــن في 
توفيـــر المنصـــة لاعبيـــن لتنميـــة مهاراتهـــم الرقمية، 
وتحفيز الـــروح الرياضية والعمـــل الجماعي، وتعزيز 
معرفتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات أثناء عملهم مًعا بشغٍف مشترك.

وقـــال المديـــر التنفيـــذي إلدارة االتصـــال وعاقـــات 
المســـتثمرين فـــي زيـــن البحريـــن عبـــدهللا بـــن خالـــد 
آل خليفـــة “كشـــركة رائـــدة فـــي مجـــال االتصـــاالت 
البحريـــن ملتزمـــة  فـــإن زيـــن  الرقميـــة،  والخدمـــات 
بدعـــم مجـــال الرياضـــات اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة 
مـــن خـــال التعـــاون مـــع شـــركائها، ونحن مناســـبون 
تماًمـــا الســـتضافة هـــذه البطولـــة التصنيفيـــة األولى 
مـــن نوعها للرياضات اإللكترونيـــة، حيث تعتمد هذه 
األلعـــاب على ســـرعات اإلنترنـــت العاليـــة، واالتصال 
القوي، ومعرفة جيدة بالسوق المحلية. هذه البطولة 
اإللكترونيـــة  الرياضـــات  عشـــاق  لجميـــع  مخّصصـــة 
والاعبين من سن 13 عاًما وأكثر في المملكة، ونأمل 
أن تلهمهم هذه البطولـــة ليصبحوا العبين محترفين 

يمثلون مملكة البحرين في المستقبل”. 
ستســـتمر زيـــن البحريـــن فـــي العمـــل عـــن قـــرب مـــع 
شـــركائها لتمكيـــن نمـــو الرياضـــات اإللكترونيـــة فـــي 
المملكـــة ومنح العبـــي الرياضـــات اإللكترونية الدعم 

والفرص التي يستحقونها.

“ديار المحرق” راعيا ذهبيا لمعرض “سيتي سكيب” العقاري
يقام ألول مرة بأرض المعارض في الصخير

أعلنت شـــركة ديار المحـــرق، إحدى أكبر 
شـــركات التطويـــر العقـــاري فـــي مملكـــة 
البحريـــن، عـــن رعايتها الذهبية لنســـخة 
هـــذا العـــام مـــن معرض ســـيتي ســـكيب 
العقاري، الذي ســـُيقام للمـــرة األولى في 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي  المملكـــة 
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديد بمنطقة 
الصخيـــر فـــي الفترة ما بيـــن 22 إلى 24 

نوفمبر 2022.
وأقيم حفل توقيع الرعاية الذهبية في 1 
أغسطس الجاري مع “إنفورما ماركتس”، 
مة لمعرض  وهي الشـــركة الرائدة والمنظِّ
“سيتي ســـكيب” العقاري، وذلك بحضور 
أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ديـــار المحـــرق وتومـــي لـــي مـــن شـــركة 
“إنفورمـــا ماركتس” ورئيس السياســـات 
عـــن  ممثـــًا  الخيـــاط  ســـعود  العقاريـــة 
مؤسســـة التنظيـــم العقاري مـــع عدد من 

المسؤولين واإلداريين. 

وجـــاء إعان شـــركة ديـــار المحـــرق عن 
العالمـــي  للمعـــرض  الذهبيـــة  رعايتهـــا 
باعتبـــاره أحـــد أعـــرق وأبـــرز المعـــارض 
اإلقليمية في مجال االستثمار والتطوير 
العقاري بمنطقة الشـــرق األوسط، حيث 
ســـيكون للمعـــرض دورًا مهمـــا في تعزيز 
قطـــاع العقـــارات فـــي مملكـــة البحرين، 
كونه يمثل المنصة المثالية للوصول إلى 

االستثمارات على الصعيد اإلقليمي. 
وتعتزم شـــركة ديار المحرق اســـتعراض 
كافـــة مشـــاريعها المتنوعة عبـــر منصتها 
في المعرض الممتد لـ 3 أيام. كما ســـيتم 
خـــال المعـــرض تســـليط الضـــوء علـــى 
أحـــدث المشـــاريع والتطـــورات العقارية 
فـــي المملكـــة، وعـــرض مختلـــف الفرص 
االســـتثمارية؛ بهـــدف جـــذب أكبـــر فئـــة 
مـــن المســـتثمرين المحلييـــن والدوليين 

وشركات التطوير العقاري.
وفـــي تعليقه حـــول هذا الحـــدث، صّرح 

الرئيس التنفيذي لشـــركة ديـــار المحرق 
علـــى  ديـــار  “تحـــرص  العمـــادي  أحمـــد 
وجودها باستمرار في المعارض العقارية 
الرائدة على مستوى المملكة؛ كونها تعد 

منصة مثالية الستعراض كافة المشاريع 
المتنوعـــة، وهـــي بيئة مائمـــة للتواصل 
مـــع كبـــار المســـتثمرين علـــى المســـتوى 
اإلقليمـــي والدولي. وتعد مشـــاركتنا في 

معرض ســـيتي سكيب بالغة األهمية، إذ 
يمثـــل المعرض نقلـــة نوعية فـــي مجال 
االســـتثمار العقـــاري فـــي المملكـــة، كونه 
أكبر حدث عقاري بالمملكة بتاريخ ممتد 

على نحو 21 عامًا”.
ومـــن جانـــب آخر، صـــرح تومـــي لي من 
شـــركة إنفورمـــا ماركتـــس قائـــًا: “نحـــن 
ســـعداء بتعاوننا مع شركة ديار المحرق 
البحريـــن  فـــي  تقـــام  نســـخة  أول  فـــي 
العقـــاري  ســـكيب  ســـيتي  معـــرض  مـــن 
الرائـــد، وإننا على ثقـــة بأن هذا المعرض 
ســـيحقق األهـــداف المرجـــوة والمتمثلة 
فـــي التعريف عـــن الفرص االســـتثمارية 
وتبادل الخبرات بين مجموعة من قادة 

القطاع العقاري في المنطقة والعالم”.
ويعـــد معـــرض ومؤتمر ســـيتي ســـكيب 
أكبـــر فعالية عالمية في مجـــال التطوير 
إلـــى  المعـــرض  العقـــاري، ويهـــدف هـــذا 
الربـــط بيـــن اختصاصييـــن فـــي المجال 

العقـــاري الســـتعراض أحـــدث التوجهات 
العقاريـــة  والمشـــروعات  والتطـــورات 
الجديـــدة فـــي العالـــم. ويتيـــح المجـــال 
لمطـــوري العقـــارات فـــي البحريـــن وفي 
أحـــدث  لترويـــج  العالـــم  أنحـــاء  جميـــع 
مشـــاريعهم للمســـتثمرين، باإلضافة إلى 
عقد جلســـات حوارية متخّصصة تهدف 
إلـــى تنـــاول أبـــرز المواضيـــع فـــي عالـــم 

العقارات.
وتعتبـــر ديـــار المحـــرق مـــن أكبـــر المدن 
الســـكنية المتكاملة فـــي البحرين، حيث 
واحتفاظهـــا  الفاخـــر  بطابعهـــا  تتســـم 
البحرينـــي،  للمجتمـــع  العائليـــة  بالقيـــم 
وتوفـــر بأرجائهـــا خيـــارات متنوعـــة من 
حلـــول الســـكن وســـبل الحيـــاة العصرية 
مـــن  الفريـــد  المزيـــج  بجانـــب  الراقيـــة. 
المرافق السكنية والتجارية والترفيهية 
والصحيـــة التي تؤصل نمـــوذج المدينة 

العصرية المتكاملة والمستقبلية.

الوطنيـــة  البحريـــن  أعلنـــت شـــركة 
التأميـــن  شـــركة   ،)bni( للتأميـــن 
الرائـــدة فـــي البحريـــن، أمـــس عـــن 
بعـــدد  الســـيارات  تأميـــن  إطـــاق 
المقطوعـــة والتـــي تعتبـــر  األميـــال 
أول تغطيـــة تأمينيـــة من نوعها في 
البحريـــن، إذ توفر للســـائقين الذين 
يقـــودون مســـافات قصيرة ســـنوًيا 
أقســـاًطا تأمينيـــة منخفضة الســـعر 
بنـــاًء على عـــدد األميـــال المقطوعة 

في السنة.
خيـــارات  تقديـــم   ”bni“ وتواصـــل 
تأمينيـــة ذكيـــة لعمائهـــا لتتناســـب 
مـــع احتياجاتهـــم، وذلـــك من خال 
وخدماتهـــا  لمنتجاتهـــا  تطويرهـــا 
التأمينيـــة، إذ يعد تأمين الســـيارات 
بعدد األميـــال المقطوعة حًا مثالًيا 
أميـــااًل  الذيـــن يقطعـــون  للســـائقين 

منخفضة ســـنوًيا أو الذين يمتلكون 
ســـيارات متعددة أو خيـــارات تنقل 
ن  بديلة. وســـيحصل العميـــل المؤمِّ
على تغطيـــة تأمين الطـــرف الثالث 
مع مميزات التأمين الشامل كفوائد 
إضافية بناًء على األميال المختارة 

مسبًقا من ِقَبله.

وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن إيمـــان 
مجلـــي “يســـعدنا اإلعـــان عـــن أول 
فـــي  نوعهـــا  مـــن  تأمينيـــة  تغطيـــة 
عـــدد  بنظـــام  للســـيارات  البحريـــن 
األميـــال المقطوعة، والتي ســـتتيح 
خيـــارات تأمينيـــة مرنـــة مـــن حيث 
توفيـــر أقســـاط تأمينيـــة أقـــل كلفة 
لألشـــخاص الذين يقودون سيارات 
أقل من المتوسط، كمالكي سيارات 
فـــي  المقيميـــن  واآلبـــاء  متعـــددة، 
المنزل والمتقاعدين، ولمستخدمي 
وســـائل تنقـــل بديلـــة، واألشـــخاص 
الذيـــن يعملون من المنـــزل أو قريًبا 
للســـائقين  مصمـــم  أنـــه  كمـــا  منـــه. 
الذيـــن يقطعـــون مســـافات قصيرة 
ويرغبـــون في التحكـــم في تكاليف 

التأمين الخاصة بهم”.

إيمان مجلي

األولى من نوعها في المملكة

“البحرين الوطنية” تطلق تأمين السيارات بعدد األميال المقطوعة

خالل لقائها صندوق التنمية السياحي السعودي.. الصيرفي:

ضخ المزيد من االستثمارات في البنية التحتية السياحية
فاطمـــة  الســـياحة  وزيـــرة  اجتمعـــت 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــع  الصيرفـــي 
قصـــي  الســـياحي  التنميـــة  لصنـــدوق 
الفاخـــري في مدينة الريـــاض بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة. 
الصيرفـــي  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال 
العمـــق الراســـخ للعاقـــات البحرينيـــة 
الســـعودية، منوهـــة بمـــا تشـــهده هـــذه 
العاقـــات التاريخية من تقدم مســـتمر 
على جميع الصعد، الســـيما في المجال 

السياحي. 
وأشـــارت الصيرفي إلـــى حرص مملكة 
البحرين على تنمية القطاع الســـياحي 
الســـياحية  فـــي إطـــار االســـتراتيجية 
بمختلـــف  واالرتقـــاء   ،2026  -  2022
المزيـــد  إلـــى ضـــخ  مكوناتـــه، إضافـــة 
مـــن االســـتثمارات في البنيـــة التحتية 
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مشـــيرة  للقطـــاع، 

إلـــى انفتـــاح المملكـــة علـــى التجـــارب 
اإلقليميـــة والدولية ذات الصلة بتنمية 

القطاع السياحي. 
حـــول  شـــرًحا  الصيرفـــي  وقدمـــت 
لتعزيـــز  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
المنتـــج الســـياحي البحرينـــي، مؤكدة 
مواصلـــة الجهـــود الســـتكمال مســـيرة 

النمو في المؤشـــرات الدولية للسياحة 
والخدمـــات الفندقيـــة من أجـــل تعزيز 
مكانـــة البحريـــن فـــي صـــدارة قائمـــة 
لـــدى  المفضلـــة  الســـياحية  الوجهـــات 
الســـياح، الســـيما من المملكـــة العربية 

السعودية. 
أوجـــه  بحـــث  اللقـــاء  خـــال  وجـــرى 

التعـــاون بيـــن الجانبين بما يســـهم في 
خلق فرص متنوعة لمجتمعي األعمال 
الســـياحة،  قطـــاع  فـــي  البلديـــن  فـــي 
مـــع التركيـــز علـــى مبـــادئ االســـتدامة 
والتطـــور التكنولوجـــي الـــذي يشـــهده 
قطاع السياحة على المستوى العالمي. 
مواصلـــة  علـــى  الطرفـــان  واتفـــق 
والخبـــرات  التجـــارب  أفضـــل  تبـــادل 
والممارســـات فـــي المجال الســـياحي، 
إضافـــة إلى استشـــراف فرص التعاون 
الســـياحية  للمشـــروعات  المســـتقبلي 
المنفـــذة مـــن قبل القطـــاع الخاص في 
المملكتيـــن الشـــقيقتين، عـــاوة علـــى 
تأســـيس آليـــة عمـــل مشـــتركة تمكـــن 
الجانبين من االطـــاع على المزيد من 
فرص التعاون السياحي واالستثماري 

المتاح بينهما.



42.1
مليون دوالر

باإلنابــة عــن وزيــر الصناعــة والتجــارة زايــد الزيانــي، شــهدت وكيــل وزارة الصناعــة 
والتجــارة إيمــان أحمــد الدوســري حفــل اختتام معســكر النســخة الثانية مــن برنامج 

“رائد األعمال التقني الشاب”.

البشـــري  العنصـــر  أن  الدوســـري  وأكـــدت 
األساســـية  الدعامـــة  يعـــد  المؤهـــل 
واالســـتثمار الفعلي لعملية التنمية بمملكة 
البحريـــن، الفتًة إلى أنه مـــن هذا المنطلق 
الوطنيـــة ضمـــن رؤيـــة  الجهـــود  انصبـــت 
تجـــاه  واضحـــة  واســـتراتيجية  شـــاملة 
تنمية الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية 
للوطـــن، والذي نتج عنه سلســـلة نجاحات 
حققتهـــا المملكـــة في العديـــد من مجاالت 

التنمية والتي تعد دليًل بارًزا على ذلك.
وأشـــارت الوكيـــل إلى أن رعايـــة البرنامج 
الحكوميـــة  الخطـــط  ســـياق  فـــي  تأتـــي 
إلبـــراز مملكـــة البحريـــن كمنصـــة إقليمية 
للتكنولوجيـــا في الشـــرق األوســـط، تعمل 
علـــى توفير البيئـــة االقتصادية المناســـبة 
لإلبداع وجذب الشركات الكبرى والناشئة، 
وهي الجهود التي تكللت بجذب شـــركات 
عالمية كبرى مثل أمازون وغيرها، مضيفًة 
أن االستثمار في الشباب البحريني يسهم 
فـــي دعـــم التحـــول االقتصـــادي الرقمـــي 

وتعزيز االقتصاد التنافسي المستدام.
الفـــرص  إلـــى  الدوســـري  وأشـــارت 
االســـتثمارية التي توفرها مملكة البحرين 
أمـــام قطاع األعمال، إلى جانب ما أطلقته 
المملكة من مبادرات ومشـــاريع اقتصادية 
ضمـــن خطـــة التعافي االقتصـــادي، بهدف 
تنمية االقتصاد وخلق الفرص النوعية بما 
يســـهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين 
وجـــذب المزيـــد مـــن االســـتثمارات التـــي 

يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
جـــاء ذلـــك خـــلل حفـــل اختتـــام معســـكر 
النســـخة الثانية من برنامج “رائد األعمال 
التقني الشـــاب”، الـــذي ُأقيم تحـــت رعاية 

الزيانـــي بفنـــدق الدبلومـــات خـــلل الفترة 
مـــن 17 يوليـــو وحتى 7 أغســـطس 2022، 
وذلـــك بهـــدف تزويـــد طـــلب الجامعـــات 
البحرينييـــن المتخصصين فـــي التقنيات، 
بالتدريـــب والمعرفـــة والعلقـــات اللزمـــة 
وتأســـيس  التقنيـــة  األعمـــال  لريـــادة 
مشـــروعاتهم التجاريـــة في هـــذا القطاع، 
الملكـــي  بالســـلم  الحفـــل  ابتـــدأ  حيـــث 
والكلمـــات الترحيبيـــة، ومن ثـــم تم عرض 
وتفضلـــت  للبرنامـــج،  توضيحـــي  فيديـــو 
الدوســـري بتكريم الداعمين والمشـــاركين 
الفائزيـــن والذيـــن بلـــغ عددهـــم 20 طالًبـــا 
جامعيـــا والذين تم تدريبهم ضمن برنامج 
رائـــد األعمـــال التقني الشـــاب، كمـــا تخلل 
الـــوزارة  الحفـــل جولـــة مـــن قبـــل وكيـــل 
للطـــلع علـــى المشـــاريع المشـــاركة فـــي 

النسخة الثانية من البرنامج.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
لبرنامـــج “رائـــد األعمـــال التقنـــي الشـــاب” 
أحمد بوهزاع إن هذا البرنامج يسعى إلى 
تعزيـــز رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030 
عبـــر أهدافـــه التي تســـعى إلى فتـــح آفاق 

واسعة أمام رواد األعمال، واالستثمار في 
المورد البشـــري وتوســـيع خبراته، وإتاحة 
لتنميـــة ملكاتهـــم  الشـــباب  أمـــام  الفـــرص 
وابتكاراتهـــم، وإطـــلق مبادرات تشـــجيع 
األعمـــال بمـــا يضمـــن توفير فـــرص نوعية 
واسعة في العديد من القطاعات الناشئة.

كمـــا تقـــدم بوهـــزاع بالشـــكر والتقدير إلى 
وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة علـــى رعايتـــه 
حضورهـــا  علـــى  الـــوزارة  وكيـــل  وإلـــى 
للحفـــل، مشـــيًدا بدورهمـــا ودعمهمـــا فـــي 
تنمية المورد البشـــري الشـــبابي، وتشجيع 
االســـتثمار فـــي المجتمـــع بما يعـــزز برامج 

التنمية المستدامة في المملكة، وإبرازهما 
الحـــرص الـــذي توليـــه الحكومة لتشـــجيع 
فـــي مجـــال  الشـــبابية  الريـــادة  مبـــادرات 
التحول الرقمي واالســـتفادة من التقنيات 
الحديثـــة، مشـــيًرا إلـــى أن قطـــاع تقنيـــة 
البحريـــن  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
يأتي في مقدمة القطاعات المهيأة لجذب 
االســـتثمارات األجنبية في المملكة، حيث 
100 شـــركة مختصـــة  تحضـــر أكثـــر مـــن 
بالتكنولوجيـــا، كمـــا ضمـــت قائمـــة أقـــوى 
100 شـــركة عربية ناشئة 3 شركات ناشئة 

بحرينية.

وذكـــر بوهـــزاع أن تنظيم النســـخة الثانية 
من البرنامج يأتي بعد النجاح الكبير الذي 
حققته النسخة األولى بالعام 2019، حيث 
يشـــمل علـــى زيـــارات ميدانيـــة للجهـــات 
ذات الصلـــة بريادة األعمال والمؤسســـات 
بحريـــن  مثـــل:  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
فنتك بـــاي وأمـــازون وحاضنـــات األعمال 
وعـــدد  االصطناعـــي  الـــذكاء  ومجموعـــة 
من الشـــركات والبنـــوك الكبرى ومشـــاركة 
العديـــد مـــن الجمعيـــات المهنيـــة كجمعية 
المؤسســـات الصغيرة والناشـــئة وعدد من 
الشـــخصيات الرائـــدة في مجـــال األعمال، 

إضافة إلى التدريب العملي المنهجي على 
يـــد خبـــراء واســـتخدام منصـــة إلكترونية 
متخصصـــة فـــي تنظيـــم خطة المشـــروع 
بشكل عملي ســـهل ومتسلسل، إلى جانب 
االســـتفادة مـــن أجهـــزة الطباعـــة ثلثيـــة 
لعـــرض  اإللكترونيـــة  والمنصـــة  األبعـــاد 
مشاريع المشـــاركين في الحفل الختامي، 
وكل ذلـــك لتزويدهم بالمعرفة والمهارات، 
علـــى مســـتويات تطويـــر الـــذات وخطـــة 
العمـــل وطـــرق إدارة المشـــروع وعرضـــه، 
دون  األعمـــال  ريـــادة  علـــى  لتشـــجيعهم 
انتظار الوظيفة بعد التخرج من الجامعة.
وأضاف أن النســـخة الثانيـــة من البرنامج 
بمشـــاركة 20 طالًبا جامعًيـــا، تم تزويدهم 
وعلى مدار 3 أســـابيع بالمعرفة والمهارات 
الـــذات أو  ســـواء علـــى مســـتوى تطويـــر 
حـــول المواضيع الرائجـــة وحلول األعمال 
بمـــا فـــي ذلـــك إنترنـــت األشـــياء، الـــذكاء 
االصطناعي، الحوســـبة السحابية، سلسلة 
الكتل، البيانات الكبيرة وغيرها، وكل ذلك 
من أجل تشـــجيعهم على ارتياد الوظائف 
ريـــادة  علـــى  ترتكـــز  التـــي  المســـتقبلية 
األعمـــال التجاريـــة دون انتظـــار الوظيفة 

بعد التخرج من الجامعة.
وتابـــع بوهـــزاع أنـــه إضافـــة إلـــى دورات 
تطويـــر الـــذات والدورات المهنية، يشـــمل 
للمؤسســـات  زيـــارات  جولـــة  البرنامـــج 
الداعمة للشـــركات الناشئة ورواد األعمال، 
مثـــل: بنـــك التنميـــة وتمكيـــن وغيرهمـــا، 
والذيـــن يقدمون خدمات متكاملة لألفراد 
الدعـــم  برامـــج  فـــي  تتمثـــل  والشـــركات، 
الماليـــة واالستشـــارية، والتـــي تســـهم في 
والتســـويق  واآلالت،  المعـــدات  شـــراء 
وتصميـــم العلمات التجارية، والمشـــاركة 
في المعارض، وتحســـين مستوى الجودة، 

لتكون على مستوى المشاريع العالمية.

العنصر البشري المؤهل الدعامة األساسية للتنمية في المملكة
شهدت حفل ختام معسكر “رائد األعمال التقني الشاب”.. وكيل “الصناعة”:

أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية “جي إف إتش” عن نتائجها المالية للســتة أشــهر 
األولى من العام للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

يـــؤول  صافًيـــا  ربًحـــا  المجموعـــة  وســـجلت 
دوالر  مليـــون   23.06 بقيمـــة  للمســـاهمين 
للربـــع الثانـــي مـــن العام، بزيـــادة قدرهـــا 10.2 
% مقارنـــة بمـــا مقـــداره 20.92 مليـــون دوالر 
يعكـــس  مـــا   ،2021 العـــام  مـــن  الثانـــي  للربـــع 
النمـــو المطـــرد والتقـــدم المســـتمر للمجموعة. 
شـــملت المســـاهمات الرئيســـة الدخل المحقق 
العالميـــة  االســـتثمارات  فـــي  االكتتـــاب  مـــن 
للمجموعة، نشـــاط الصيرفة التجارية ومنصة 
البنيـــة التحتيـــة المســـتدامة. وبلغـــت ربحيـــة 
الســـهم خلل الربع الثاني 0.67 ســـنتا، مقارنة 
بما مقداره 0.68 ســـنتا خـــلل الربع الثاني من 

العام 2021. 
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل للربـــع الثاني مـــن العام 
2022 ما مقـــداره 91.95 مليون دوالر، مقارنة 
بــــ 90.62 مليـــون دوالر للربع الثانـــي من العام 
2021، بزيـــادة قدرهـــا 1.5 %. وبلـــغ صافـــي 
الربح الموحد للربع الثاني 26.03 مليون دوالر 
مقابـــل 24.81 مليـــون دوالر فـــي الربـــع الثاني 
مـــن العـــام 2021، بزيادة قدرهـــا 4.9 %. فيما 

بلـــغ إجمالـــي المصروفات للربـــع الثاني 65.92 
مليون دوالر مقابل 65.82 مليون دوالر لنفس 

الفترة من العام 2021، بزيادة قدرها 0.2 %.
وبلغ صافي الربح المحقق للمســـاهمين 42.18 
مليـــون دوالر للنصـــف األول مـــن العـــام 2022 
مقارنـــة بمـــا مقـــداره 37.04 مليـــون دوالر في 
األشـــهر الســـتة األولى من العام 2021، بزيادة 
قدرهـــا 13.9 %. وبلغـــت ربحيـــة الســـهم لهذه 
الفترة 1.22 ســـنتا مقارنة بـ 1.21 سنتا لألشهر 
الســـتة األولى من العـــام 2021. وبلـــغ إجمالي 
مـــا   2022 العـــام  مـــن  األول  للنصـــف  الدخـــل 
مقـــداره 182.76 مليـــون دوالر مقابل 181.01 
مليـــون دوالر للفترة المماثلـــة من العام 2021، 

بزيادة قدرها 1.0 %. 
وارتفـــع صافـــي الربـــح الموحـــد لفترة الســـتة 
أشـــهر بنســـبة 2.8 % إلى 45.38 مليون دوالر 
مقارنـــة بــــ 44.15 مليـــون دوالر فـــي األشـــهر 
الســـتة األولى من العـــام 2021. وبلـــغ إجمالي 
دوالر  مليـــون   137.39 للفتـــرة  المصروفـــات 
بزيـــادة 0.4 % عـــن 136.87 مليون دوالر في 

األشهر الستة األولى من 2021.
وبلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة التـــي تـــؤول 
للمســـاهمين 0.98 مليـــار دوالر فـــي 30 يونيو 
2022 بزيـــادة 1.61 % مـــن 0.96 مليـــار دوالر 
فـــي نهايـــة العـــام 2021. وبلغ إجمالـــي أصول 
المجموعـــة 8.52 مليـــار دوالر فـــي 30 يونيـــو 
 31 فـــي  8.08 مليـــار دوالر  بــــ  2022 مقارنـــة 
ديسمبر2021، بما يمثل زيادة بنسبة 5.4 %. 

وقـــال رئيس مجلـــس إدارة مجموعة جي إف 
إتـــش المالية، غـــازي الهاجري “ســـعداء للغاية 
باألداء الثابت المستمر للمجموعة في النصف 
األول مـــن العـــام. تماشـــًيا مـــع اســـتراتيجيتنا 
فـــي التنويع، قمنـــا ببناء محفظة اســـتثماراتنا 
فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق األوســـط وأوروبـــا 
والواليات المتحدة وأدرجنا أسهمنا في سوق 
أبوظبـــي لـــألوراق المالية، وهـــو اإلدراج الرابع 
للمجموعة في بورصة إقليمية، حيث تتماشى 
هـــذه الخطـــوة مـــع الجهـــود المبذولة لتوســـيع 
نطاقنا الجغرافي وقاعدة المســـاهمين وتعزيز 
الرؤية بين المستثمرين العالميين واإلقليميين 
الرئيســـيين مع دخولنا مرحلة أخرى من النمو. 
خـــلل هـــذه الفتـــرة نجحنـــا أيضـــا فـــي فصل 
أنشـــطة البنيـــة التحتيـــة واألصـــول العقاريـــة 

للمجموعـــة إلى شـــركة إنفراكـــورب التي تمت 
رســـملتها بأكثـــر مـــن مليـــار دوالر فـــي البنيـــة 
التحتيـــة واألصـــول المطـــورة. وتهـــدف هـــذه 
الخطوة إلى تســـريع النمو واالســـتثمارات في 
أصول وبيئات البنية التحتية المســـتدامة في 
جميـــع أنحاء المنطقة وعلـــى الصعيد الدولي، 
وهو مجال يتســـم بفرص كبيرة ويتماشى مع 
تركيزنـــا علـــى تعزيز تضمين مبـــادئ الحوكمة 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والمؤسســـية وتأثيرها 
فـــي صميـــم أعمالنـــا واســـتثماراتنا ومبادئنـــا 
التنمويـــة. مـــع الزخـــم اإليجابـــي مـــن النصـــف 
األول مـــن العـــام، نتطلـــع إلـــى الحفـــاظ علـــى 
مـــا حققنـــاه مـــن نمو مطـــرد وخلق قيمـــة أكبر 

لمستثمرينا ومساهمينا”.
وأضـــاف الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة جـــي 
إف إتـــش الماليـــة هشـــام الريس “خـــلل هذه 
الفتـــرة، اســـتحوذنا علـــى حصـــة أغلبيـــة فـــي 
شـــركة “ســـتيودنت كوارتـــرز إلدارة األصول”، 
وهـــي شـــركة متخصصـــة فـــي ســـكن الطلب 
مقرهـــا الواليـــات المتحـــدة، مما عـــزز وجودنا 
فـــي قطـــاع العقـــارات فـــي الواليـــات المتحدة 
ودعـــم الصفقات الجديدة بقيمة حوالي نصف 
مليـــار دوالر فـــي قطاع ســـكن الطـــلب خلل 

النصـــف األول مـــن العـــام وحـــده. كمـــا حققت 
شـــركة الصيرفة التجارية التابعة لنا، المصرف 
الخليجـــي التجـــاري، أداء جيـــًدا خـــلل هـــذه 
الفترة، حيث اســـتمرت في زيادة مســـاهماتها 
بعـــد مرحلة تحول ناجح. نحن فخورون أيضا 
بـــأداء شـــركة إنفراكـــورب، التـــي تـــم إطلقها 
فـــي ينايـــر مـــن هـــذا العـــام، والتـــي أعلنت عن 
أربـــاح جيـــدة خـــلل فتـــرة التقريـــر األولـــى. 
ونتوقـــع المزيد من التقـــدم في هذه المجاالت 
الرئيســـة ألعمالنا. وســـيظل التوســـع المســـتمر 
في أنشـــطتنا االســـتثمارية وتدفـــق الصفقات 
والوجـــود العالمـــي علـــى رأس أولوياتنـــا فـــي 
الفتـــرات القادمـــة ونســـعى بنشـــاط لتحقيـــق 
النمـــو علـــى المســـتويين الداخلـــي والخارجي 
للمجموعـــة، مـــع التركيـــز علـــى تحقيـــق نتائج 

أقوى خلل الفترة المتبقية من العام 2022”.
 15 إتـــش حاليـــا أكثـــر مـــن  وتديـــر جـــي إف 
مليـــار دوالر من األصـــول والصناديـــق بما في 
ذلـــك محفظـــة عالميـــة مـــن االســـتثمارات في 
الصحيـــة  والرعايـــة  اللوجســـتية  الخدمـــات 
والتعليـــم والتكنولوجيـــا فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا وأوروبـــا وأميـــركا 

الشمالية.

صافي ربح “جي إف إتش” للنصف األول من 2022
أداء ثابت ومستمر مع بناء محفظة استثمارات في جميع أنحاء الشرق األوسط وأوروبا وأميركا
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أعلنــت مجموعــة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش. م. ب.( أمــس عــن النتائــج الماليــة للنصــف األول مــن العــام 2022. 
ويواصــل بنــك ABC البنــاء فــي نفس مســار أدائه القوي مع تجاوز إجمالي الدخل التشــغيلي للنصــف األول حاجز 500 مليون دوالر 
ألول مرة في التاريخ، ما يعكس نمًوا جيًدا لألعمال األساسية ودمج بنك بلوم مصر. وتواصل المجموعة التصدي بثبات للتغييرات 
الجيوسياســية المفاجئــة والتضخــم المرتفــع فــي بعــض األســواق، والذي يقابله ارتفاع مســتمر في أســعار النفط وتحســن النشــاط 
االقتصــادي فــي األســواق األخــرى، إضافــة إلــى أســعار الفائدة المتصاعــدة. تتقدم أعمــال دمج وتكامــل بنك بلوم مصــر إلى جانب 
مبادراتنا الرقمية واالستراتيجية األخرى على قدم وساق. ويحافظ بنك ABC على ميزانيته العمومية القوية ومركزه الرأسمالي.

وبلغـــت األربـــاح الصافيـــة العائـــدة إلـــى 
مساهمي الشركة األم للنصف األول نحو 
70 مليون دوالر، مع زيادة بنســـبة 27 % 
مقارنة بالعـــام الماضـــي. وارتفع إجمالي 
الدخل التشـــغيلي على أســـاس تشغيلي 
بنســـبة 28 % وعلى أساس معدل بنسبة 
31 %، األمر الذي يعكس معدالت فوائد 
وأحجام تعامالت أعلى وهوامش ثابتة، 
مـــع االســـتفادة أيًضا من دمـــج بنك بلوم 

مصر. 
وســـجلت المصروفـــات التشـــغيلية على 
أســـاس تشـــغيلي مســـتويات أعلـــى عـــن 
العـــام الســـابق، وذلك مع دمـــج بنك بلوم 
مصـــر وعـــودة األعمـــال إلـــى مســـتويات 
نشـــاطها الطبيعية مقارنة بالعام السابق. 
وال تـــزال المجموعـــة تركـــز علـــى ضبـــط 
النفقات مع االستمرار في االستثمار في 
التحـــّول الرقمـــي لبناء “بنك المســـتقبل” 

الخاص بالمجموعة.
ومازال البنك يتمتع بميزانية عامة قوية 
مع نسب رأس المال ونسب سيولة أعلى 
بكثير مـــن المتطلبـــات التنظيمية: بلغت 
الفئـــة األولى من رأس المال نســـبة 16.6 
%، والتـــي تتألف باألســـاس مـــن حقوق 
ملكيـــة رئيســـية من المســـتوى 1 بنســـبة 
14.7 %، كما بلغت تغطية السيولة 244 

% ونسبه السيولة المستقرة 126 %.
وعلق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك 
ABC، الصديق عمر الكبير “نحن سعداء 
للغاية بأداء المجموعة مع تحقيق إنجاز 
تاريخي فـــي اإليـــرادات ومواصلة النمو 
القـــوي فـــي األرباح خـــالل النصف األول 
مـــن العـــام 2022 على الرغم مـــن هبوب 
الرياح المعاكســـة المفاجئة. يواصل بنك 
ABC تركيزه على بناء “بنك المســـتقبل” 
ميزانيتـــه  مـــن  االســـتفادة  خـــالل  مـــن 
العموميـــة القوية وقـــوة امتيازه العالمي 
وتســـريع خطـــط التحـــّول الرقمـــي. فـــي 
هذه الظروف، يسعدنا حصولنا على لقب 
“أفضـــل بنك فـــي االبتكار فـــي الصيرفة 
لعـــام  األوســـط  الشـــرق  فـــي  الرقميـــة 
2022”. ونتطلـــع إلـــى مزيـــد مـــن التقدم 
في اســـتراتيجيتنا واكتساب الزخم في 
لتحقيـــق مســـتويات قياســـية  عائداتنـــا 

للعام بأكمله”.
وبلغت األرباح الصافية الموحدة العائدة 
على مســـاهمي الشـــركة األم للربع الثاني 
مـــن العـــام 2022 نحو 39 مليـــون دوالر، 
أعلى بنسبة 56 % مقارنة مع 25 مليون 
دوالر مسجلة في الفترة نفسها من العام 
الماضـــي. وبلغـــت ربحية الســـهم الواحد 

خـــالل هـــذه الفترة 0.01 دوالر، لتســـجل 
نفـــس معدالتهـــا خـــالل الفتـــرة ذاتها من 
العـــام الماضـــي. وبلـــغ مجمـــوع الدخـــل 
الشـــامل العائـــد لمســـاهمي الشـــركة األم 
خســـارة بقيمة 111 مليون دوالر، مقارنة 
مع ربح بقيمة 137 مليون دوالر مسجلة 
خـــالل الفتـــرة ذاتها مـــن العـــام الماضي، 
متأثـــرة بتحويـــل العمـــالت األجنبية في 
للمجموعـــة  التابعـــة  الفـــروع الخارجيـــة 
لســـندات  العادلـــة  القيمـــة  فـــي  والتغيـــر 

الديون.
وبناء على أســـاس تشغيلي، بلغ مجموع 
دوالر،  مليـــون   273 التشـــغيلي  الدخـــل 
أي أعلـــى بنســـبة 21 % مقارنـــة مع 225 
الفتـــرة  خـــالل  المســـجلة  دوالر  مليـــون 
ذاتهـــا في العـــام الماضي، مســـتفيدة من 
معـــدالت فوائد وأحجـــام تعامالت أعلى 
وإدراج إيـــرادات بنـــك بلـــوم مصر خالل 
معـــدل،  أســـاس  وعلـــى  الحالـــي.  العـــام 
فقـــد بلغ مجموع الدخل التشـــغيلي 270 
أي  الفتـــرة،  هـــذه  خـــالل  دوالر  مليـــون 
بزيـــادة بنســـبة 33 % بالمقارنـــة مع 203 
مليون دوالر المســـجلة فـــي نفس الفترة 

من العام الماضي.
وبلـــغ صافـــي الدخـــل مـــن الفوائـــد 193 
 %  40 قدرهـــا  بزيـــادة  دوالر،  مليـــون 
مقارنـــة مـــع 138 مليون دوالر المســـجلة 
خـــالل نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي، 
وذلك بعد االســـتفادة من معدالت فائدة 
أعلى بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضي، مدعومة بنمو حجم التعامالت 

في بعض أسواقنا الرئيسة.
 172 التشـــغيلية  المصروفـــات  وبلغـــت 
 %  34 بمقـــدار  مرتفعـــة  دوالر،  مليـــون 
لنفـــس  دوالر  مليـــون   128 مـــع  مقارنـــة 
كنتيجـــة  الماضـــي،  العـــام  مـــن  الفتـــرة 
الندمـــاج بنـــك بلـــوم مصـــر، إضافـــة إلى 
عودة نشـــاط المجموعة إلى مســـتويات 
أقرب للمســـتويات المعتادة. واســـتمرت 
المجموعـــة من االســـتفادة مـــن مبادرات 
ترتيـــب  إعـــادة  مـــع  التكلفـــة  خفـــض 
أولويـــات االســـتثمار للمواصلة في رحلة 
التحـــّول الرقمي للمجموعـــة والمبادرات 

االستراتيجية.
وحققـــت المجموعة على أســـاس معدل 
صافـــي ربـــح تشـــغيلي قـــدره 96 مليون 
دوالر خالل الربع، مسجلة ارتفاع بنسبة 
28 % مقارنـــة مع 75 مليون دوالر خالل 
الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2021. وعلـــى 
أســـاس تشـــغيلي، بلـــغ الربح التشـــغيلي 
101 مليـــون دوالر، مقارنة مع 97 مليون 

دوالر للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغـــت مخصصـــات القـــروض المتعثرة 
أو رســـوم الخسائر االئتمانية خالل الربع 
الثاني 26 مليون دوالر، بالمقارنة مع 29 
مليون دوالر المسجلة خالل الفترة ذاتها 
مـــن العـــام الماضـــي، ممـــا يعكـــس جودة 
محفظة أصـــول المجموع ويتوافق على 
نطاق واســـع مع تجربتنـــا التاريخية في 

خسارة االئتمان.
وبلغـــت الضرائـــب خـــالل الربـــع الثانـــي 
22 مليـــون دوالر، مقارنة مـــع 35 مليون 
العـــام  الفتـــرة نفســـها مـــن  دوالر خـــالل 
الماضـــي، ويرجـــع التبايـــن بشـــكل كبيـــر 
لتحّوطـــات  الضريبيـــة  المعامـــالت  مـــن 
 )BAB( البرازيل ABC العمالت في بنـــك
تأثيـــر مقابـــل علـــى إجمالـــي  لهـــا  التـــي 
الدخل التشغيلي بشكل رئيس في العام 
السابق. وعلى أســـاس معدل، فقد بلغت 
الضرائـــب خالل هـــذه الفتـــرة 23 مليون 
13 مالييـــن دوالر  بمبلـــغ  دوالر مقارنـــة 
خـــالل نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي، 
ويعود ذلك االرتفـــاع إلى ارتفاع األرباح 
قبـــل الضرائب في الشـــركات التابعة في 

الخارج.

أداء األعمال خالل النصف األول من 
العام 2022

الموحـــدة  الصافيـــة  األربـــاح  .بلغـــت 
األم  الشـــركة  مســـاهمي  علـــى  العائـــدة 
للنصـــف األول مـــن العـــام 2022 نحو 70 
مليـــون دوالر، وهي أعلى بنســـبة 27 % 
مقارنة مع 55 مليون دوالر مســـجلة في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
. بلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد خـــالل 
هـــذه الفتـــرة 0.02 دوالر، لتســـجل نفس 
معدالتهـــا خـــالل الفتـــرة ذاتها مـــن العام 

الماضي.
. بلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل العائـــد 

لمســـاهمي الشـــركة األم خســـارة بقيمـــة 
103 مليون دوالر، مقارنة مع ربح بقيمة 
121 مليـــون دوالر مســـجلة خالل الفترة 
ذاتهـــا من العام الماضي، متأثرة بتحويل 
العمـــالت األجنبية في الفروع الخارجية 
التابعـــة للمجموعـــة والتغيـــر فـــي القيمة 

العادلة لسندات الديون.
. بناء على أساس تشغيلي، بلغ مجموع 
دوالر،  مليـــون   520 التشـــغيلي  الدخـــل 
أي أعلـــى بنســـبة 28 % مقارنـــة مع 407 
مليون دوالر المسجلة خالل الفترة ذاتها 
فـــي العام الماضي. وعلى أســـاس معدل 
فقـــد بلغ مجموع الدخل التشـــغيلي 523 
مليون دوالر خالل هذه الفترة، بالمقارنة 
مع 400 مليون دوالر المسجلة في نفس 
الفترة من العام الماضي، باالستفادة من 
زيـــادة معدالت الفائدة ودمـــج بنك بلوم 

مصر.
. بلـــغ صافـــي الدخـــل مـــن الفوائـــد 370 
 %  42 قدرهـــا  بزيـــادة  دوالر،  مليـــون 
مقارنـــة مـــع 260 مليون دوالر المســـجلة 
خـــالل نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي، 
وذلك بعد االســـتفادة من معدالت فائدة 
أعلـــى ونمـــو حجـــم تعامـــالت القـــروض 
وثبات الهوامش باإلضافة إلى بنك بلوم 

مصر.
 331 التشـــغيلية  المصروفـــات  بلغـــت   .
 %  31 بمقـــدار  مرتفعـــة  دوالر،  مليـــون 
لنفـــس  دوالر  مليـــون   253 مـــع  مقارنـــة 
كنتيجـــة  الماضـــي،  العـــام  مـــن  الفتـــرة 
الندمـــاج بنـــك بلـــوم مصـــر، إضافـــة إلى 
عودة نشـــاط المجموعة إلى مســـتويات 
أقرب للمســـتويات المعتادة. واســـتمرت 
المجموعـــة من االســـتفادة مـــن مبادرات 
ترتيـــب  إعـــادة  مـــع  التكلفـــة  خفـــض 
أولويـــات االســـتثمار للمواصلة في رحلة 
التحـــّول الرقمي للمجموعـــة والمبادرات 

االستراتيجية.
لـــدى  التشـــغيلي  الربـــح  صافـــي  بلـــغ 
المجموعـــة علـــى أســـاس تشـــغيلي قبـــل 
االئتمانيـــة  الخســـائر  قيمـــة  احتســـاب 
دوالر،  مليـــون   189 قيمـــة  والضرائـــب 
بارتفـــاع قـــدره 23 % مقارنـــة مـــع قيمة 
خـــالل  المســـجلة  دوالر  مليـــون   154
الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الماضـــي. وقـــد 
حققـــت المجموعـــة علـــى أســـاس معدل 
صافي ربح تشغيلي قبل احتساب قيمة 
قـــدره  والضرائـــب  االئتمانيـــة  الخســـائر 
190 مليـــون دوالر خالل الربع، مســـجلة 
ارتفاعـــا بنســـبة 29 % مقارنـــة مـــع 147 
مليـــون دوالر خـــالل النصـــف األول مـــن 
العام 2021، وذلك بعد انضمام بنك بلوم 

مصر ومعدالت أعلى من الفوائد.
. بلغـــت مخصصـــات القـــروض المتعثرة 
خالل الفتـــرة 51 مليون دوالر، بالمقارنة 
المســـجلة خـــالل  49 مليـــون دوالر  مـــع 
الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الماضـــي، األمر 
الـــذي يتوافـــق علـــى نطـــاق واســـع مـــع 
تجربتنا التاريخية في خسارة االئتمان.

دوالر،  مليـــون   42 الضرائـــب  بلغـــت   .
مقارنة مع 36 مليون دوالر خالل النصف 
األول من العـــام الماضي، ويرجع التباين 
بشـــكل كبيـــر مـــن المعامـــالت الضريبيـــة 
 ABC بنـــك  فـــي  العمـــالت  لتحّوطـــات 
البرازيـــل )BAB( التـــي لهـــا تأثيـــر مقابل 
علـــى إجمالي الدخـــل التشـــغيلي. وعلى 
أساس معدل، فقد بلغت الضرائب خالل 
هذه الفترة 40 مليون دوالر مقارنة بمبلغ 
29 مالييـــن دوالر خالل نفس الفترة من 

العام الماضي.

الميزانية العامة

إلـــى  العائـــدة  الملكيـــة  بلغـــت حقـــوق   .
مساهمي الشركة األم وحاملي السندات 

الدائمـــة فـــي نهايـــة الفتـــرة نحـــو 4,105 
مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع قيمـــة 3,872 
مليـــون دوالر المســـجلة في نهايـــة العام 
 ،%  6 بنســـبة  ارتفـــاع  مســـجلة   ،2021
وذلـــك باالســـتفادة مـــن إصـــدار ســـندات 
رأس المال اإلضافية من المستوى األول 
خالل الربـــع األول من العام 2022، وبعد 

استيعاب توزيع األرباح. 
. بلـــغ مجمـــوع الموجـــودات 34.3 مليار 
دوالر في نهاية الفترة، وذلك بالتماشـــي 
بشـــكل واســـع مع قيمة 34.9 مليار دوالر 

المسجلة في نهاية العام 2021.
. ارتفعـــت القـــروض والســـلف بنســـبة 2 
%، حيـــث بلغـــت 17.0 مليـــار دوالر فـــي 
16.8 مليـــار  الفتـــرة مقارنـــة مـــع  نهايـــة 
دوالر المسجلة في نهاية العام 2021، ما 
يعكس سياسة االكتتاب االختياري لدى 
المجموعـــة وكذلـــك ارتفاع ســـعر صرف 

عملة الريال البرازيلي.
. بلـــغ حجـــم الودائـــع 24.7 مليـــار دوالر، 
مقابل 25.8 مليـــار دوالر في نهاية العام 

 .2021
علـــى  الســـيولة  مســـتويات  حافظـــت   .
قوتهـــا حيث بلغت تغطية الســـيولة 244 
% ونســـبة الســـيولة المســـتقرة الصافية 
126 %، وقـــد بلغـــت نســـبة الموجودات 

السائلة إلى الودائع نسبة 50 %. 
. حافظت مســـتويات كفاية رأس المال 
على قوتها: حقوق الملكية الرئيســـة من 
المســـتوى 1 بنســـبة 14.7 %، نسبة الفئة 
األولى من رأس المال 16.6 %، والنسبة 

الكلية لكفاية رأس المال 17.7 %.

صافـــي أربـــاح بنـــك ABC فـــي 6 أشهـــر
تجاوز إجمالي الدخل التشغيلي حاجز 500 مليون دوالر ألول مرة بتاريخه

أعلنــت مجموعــة فنــادق الخليــج عــن نتائجهــا الماليــة لفتــرة الســتة أشــهر 
المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2022، حيــث بلــغ صافــي الربــح خــال الربــع الثانــي 
701,628 دينارا مقارنة بخســارة قدرها 424,515 دينارا في الربع الثاني من 
العــام الســابق، بزيــادة في األربــاح بلغــت 1.126 مليون دينــار. وبلغت ربحية 

السهم 3 فلس مقابل خسارة 2 فلس في الربع الثاني من العام الماضي.

 389,480 الشـــامل  الربـــح  وبلـــغ إجمالـــي 
دينـــارا مقارنـــة بخســـارة 417,393 دينارا 
للربـــع الثاني مـــن العام الســـابق، مع زيادة 
في األرباح قدرها 806,873 دينار. وبلغت 
إيرادات الربع الثانـــي 6.665 مليون دينار 
مقارنـــة مـــع 4.669 مليـــون دينـــار لنفـــس 
الفتـــرة من العـــام الماضي، بزيـــادة قدرها 

1.996 مليون دينار أو 42.76 %.
ونتجـــت الزيـــادة فـــي صافي الربـــح للربع 
الثانـــي مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العام 
الماضي بشـــكل رئيس عن زيادة قطاعات 
اإليـــرادات المختلفة بمبلـــغ 2.084 مليون 

دينار.
وفيمـــا يتعلـــق بـــأداء الــــ 6 أشـــهر، فقد بلغ 
صافـــي الربح 2.824 مليـــون دينار مقارنة 
بخســـارة 631.634 دينارا في 6 أشهر من 
العام السابق، بزيادة قدرها 3.456 مليون 
دينـــار. وبلغـــت ربحيـــة الســـهم 12 فلســـا 
مقابـــل خســـارة 3 فلـــس فـــي 6 أشـــهر من 
العام الماضي. وبلغ إجمالي الربح الشامل 
بخســـارة  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون   2.733
574,471 دينار لألشـــهر الســـتة مـــن العام 
السابق، مع زيادة في الربح قدرها 3.307 

مليون دينار.

وبلغـــت اإليـــرادات 14.729 مليـــون دينار 
مقارنة بـ 9.128 مليون دينار لنفس الفترة 
مـــن العام الماضـــي، بزيـــادة قدرها 5.601 
مليـــون دينـــار أو 61.36 %. وبلـــغ إجمالي 
حقوق الملكية )باســـتثناء حقوق األقلية( 
مقابـــل  دينـــار  مليـــون   100.038 للســـنة 

101.829 مليـــون دينار في العام الماضي، 
بانخفـــاض قـــدره 1.792 مليـــون دينـــار أو 

.% 1.76
وبلغ إجمالي األصـــول للعام حتى تاريخه 
111.640 مليون دينار مقارنة بـ 113.446 
مليون دينار في العام الســـابق، بانخفاض 

قدره 1.807 مليون دينار أو 1.59 %.
ونتجت الزيادة في صافي الربح لألشـــهر 
الســـتة مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العام 
الماضـــي بشـــكل رئيـــس عـــن زيـــادة فـــي 
اإليرادات بلغت 6.229 مليون دينار، ومن 
ناحيـــة أخرى ارتفعت مصاريف التشـــغيل 
بشكل متناسب مع الزيادة في اإليرادات. 
فـــاروق  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
 COVID المؤيـــد، أن “التعافـــي مـــن وبـــاء
مســـتمر، وفي حين أن األعمـــال التجارية 
لـــم تعـــد بالكامـــل إلى مســـتويات مـــا قبل 
الوبـــاء، إال أن هنـــاك دالئـــل قويـــة على أن 
تـــزال  هـــذا اإلنجـــاز ســـيتحقق قريًبـــا. ال 
العديـــد مـــن التحديـــات تواجـــه األعمـــال 
التجارية مع الزيـــادات العالمية في تكلفة 
البضائع والشـــحن، مما يؤثر على عمليات 
المجموعـــة”. وعبـــر عن امتنانـــه للحكومة 
علـــى النهـــوض باالقتصـــاد وهنـــأ فاطمـــة 

الصيرفي
بتعيينهـــا كوزيـــرة للســـياحة، متمنًيـــا لهـــا 
كل التوفيـــق في دورهـــا الجديد وتطوير 
قطـــاع الســـياحة داخـــل المملكـــة وخدمة 

مملكتنا الغالية وقيادتها الرشيدة.
بـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي جارفيلد 
جونـــز “شـــهدنا فـــي الربـــع الثانـــي افتتاح 
حديقـــة جينـــو بارادايـــس المائيـــة، بجوار 
فنـــدق أكواماريـــن الخليـــج الجديـــد فـــي 
تبليســـي. وال يزال العمل جارًيا الستكمال 
الفنـــدق الذي ســـيفتتح فـــي الربـــع الثالث 
مـــن العـــام 2022، ويضـــم 218 غرفـــة نوم 
على طراز شـــقق فندقية، ومطعًما لبنانًيا، 
ومنفًذا لتناول الطعام طوال اليوم. نتوقع 
أن تصبـــح جورجيـــا، التـــي تتمتـــع بمنـــاخ 
معتدل وأســـعار منخفضـــة، وجهة مفضلة 

للبحرينيين “.

صافي أرباح “فنادق الخليـج” بالنصـف األول
افتتاح فندق أكوامارين الخليج الجديد في تبليسي بالربع الثالث
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2.8
مليون دينار

70
مليون دوالر
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تتويًجا للجهود المستمرة في تنفيذ خطة التحول الشاملة لتحقيق األثر األكبر على االقتصاد 
واالبتكار  لألعمال  بريدج  جولدن  الدولية  الجائزة  )تمكين(  العمل  صندوق  حصد  الوطني، 
Golden Bridge Business and Innovation Awards وذلك بنسختها الرابعة عشر ضمن 

فئة “ريادة األعمال للمؤسسات الحكومية أو غير الربحية”.

ــريـــدج لــأعــمــال  ــولـــدن بـ ــز جـ ــوائـ وتــعــتــبــر جـ
ــتــكــار إحـــدى الــجــوائــز الــدولــيــة رفيعة  واالب
المستوى التي تحتفي باإلنجازات التي يتم 
العالم  تحقيقها في مختلف القطاعات حول 
وذلـــك مــن خـــال تــكــريــم الــمــؤســســات التي 
والفريق  واالبتكار،  التنظيمي،  بأدائها  تتميز 
التسويقية  والحمات  والتنفيذي،  اإلداري 
المشتركة،  والبرامج  واإلبـــداع،  واإلعامية، 

ورضا العماء وغيرها.
التنفيذي  الــرئــيــس  بــأعــمــال  الــقــائــم  وأعــربــت 
ــدوق الــعــمــل “تــمــكــيــن” مــهــا مــفــيــز عن  ــصــن ل
بــهــذا اإلنــجــاز، مــشــيــدًة بالجهود  اعــتــزازاهــا 
الفاعلة لفريق عمل “تمكين” الذي ساهم في 
الحصول على هذه اإلشادة الدولية، وقالت: 
“يشرفنا الحصول على هذه الجائزة الدولية 
على مدى  دليا  تعد  والتي  المستوى  رفيعة 

بــرامــج تمكين ومــبــادرات  نــجــاح 
ــتــحــول. فــمــنــذ تــأســيــســهــا، كــان  ال
ــعــمــل  ــتــمــكــيــن الـــــريـــــادة فــــي ال ل
قيادتنا  رؤية  وترجمة  الحكومي 
التنمية  عجلة  دفــع  في  الرشيدة 
االقــتــصــاديــة والــنــمــو فــي مملكة 
البحرين. وقد تحقق هذا اإلنجاز 
بفضل الدعم المستمر من قيادتنا 
التي  الكبيرة  والــجــهــود  الــرشــيــدة 
ــهــا فــريــق عــمــل تــمــكــيــن. هــذا  بــذل
قيادة  لمواصلة  يحفزنا  التقدير 
خــال  مــن  الــبــحــريــن  فــي  التغيير 
الريادة في كل ما نقوم  تبني نهج 
إلــى  نتطلع  ونــحــن  بـــه، 

الــنــجــاح في  الــمــزيــد مــن  تحقيق 
عملية  فيه  نواصل  الــذي  الوقت 
اقتصادي  تأثير  لتحقيق  التحول 

أكبر على المملكة”.
وأعـــلـــنـــت تــمــكــيــن مــطــلــع الــعــام 
ــاري عــــن إطــــــاق مـــبـــادرة  ــ ــجـ ــ الـ
الـــتـــحـــول الــشــامــلــة كـــجـــزء من 
الخامسة  اإلستراتيجية  دورتها 
متطلبات  تلبية  على  ترتكز  التي 
ــز  ــركـ ــث تـ ــيــ ســـــــوق الــــعــــمــــل، حــ
ــيــة على  ــحــال ال إســتــراتــيــجــيــتــهــا 
انطاًقا  األثر  وتحقيق  اإلنتاجية 
ــيــســيــيــن فــي  ــرئ ــا ال ــه مــــن هــدفــي
المحرك  ــخــاص  ال الــقــطــاع  جــعــل 
في  واالســتــدامــة  للنمو  الــرئــيــس 
االقتصاد الوطني من خال دعم 
الخاص  القطاع  في  المؤسسات 
والشراكات اإلستراتيجية إليجاد 
إضافة  وجــديــدة.  مبتكرة  حلول 
ليصبحوا  البحرينيين  دعــم  إلــى 
الــتــوظــيــف  فـــي  األول  الـــخـــيـــار 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ــ ومــــســــانــــدة ال

لــخــلــق خـــيـــارات وظــيــفــيــة عــالــيــة 
حرصت  ــك،  ذل ولتحقيق  الــجــودة. 
توجهاتها  تــطــويــع  عــلــى  “تــمــكــيــن” 
التغيير  لــتــحــفــيــز  اإلســتــراتــيــجــيــة 
ــي عــبــر ربـــط الـــدعـــم الـــذي  اإليــجــاب
مؤشرات  مــن  بعدد  تمكين  تقدمه 
القطاعات  ودعـــم  الرئيسة،  األداء 
الواعدة وتشجيع التغيير في نماذج 
والمفاهيم  االبتكار  وتعزيز  األعمال 
تسارع  ودعم  الحيوية  االقتصادية 
لتلبية  ــبــشــريــة  ال ــوارد  ــمــ ــ ال تــنــمــيــة 
المتنامية  ــفــرص  وال االحــتــيــاجــات 

في سوق العمل.
ــــك، أطــلــقــت  ــذل ــ وكــنــتــيــجــة ل

متخصًصا  بــرنــامــًجــا   16 تمكين 
يــقــدم لــأفــراد والــمــؤســســات 

بما  خصيصا  مصمما  دعــًمــا 
احتياجاتهم  مــع  يــتــاءم 
ــهــدف مــســاعــدتــهــم على  ب
ــنــتــائــج،  تــحــقــيــق أعـــلـــى ال
باإلضافة إلى اعتماد إطار 
بما  الطلبات  لتقييم  جديد 

يضمن الحفاظ على مستوى 
عاٍل من الشفافية والعدالة 

فـــــــــي الــــتــــقــــيــــيــــم، 
وتـــحـــديـــث أطـــر 
البيانات  تحليل 
عملية  لتسهيل 
ــداد تــقــاريــر  ــ إعــ
كــمــا  األداء. 
دشـــــــــــــنـــــــــــــت 
بوابة  تمكين 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مــــــحــــــدثــــــة 
على  تــعــمــل 
ــن  ــيــ ــســ ــحــ ــ ت

تجربة العماء وتقليل الوقت الازم لمراجعة 
الطلبات.

وشملت عملية التحديث الشاملة تدشين هوية 
إعامية جديدة تتماشى مع هذا التغيير. وتتميز 
الهوية بعنصر فريد من نوعه يتمثل في: عامة 
عجلة  بدفع  تمكين  الــتــزام  تجسد  التي  النمو، 
والبحرينيين.  للمملكة  والتأثير واالزدهار  النمو 
لم يقتصر التغيير على الهوية البصرية بل امتّد 
الــفــعــال مع  الــتــواصــل  لغة جــديــدة فــي  ليشمل 
الشفافية  على  يقوم  العماء، وتطوير محتوى 
ــان عن  والــمــشــاركــة الــمــعــرفــيــة. تــا ذلـــك اإلعــ
سلسلة من المبادرات والشراكات اإلستراتيجية 
ــن الـــمـــصـــارف ومـــــــزودي خــدمــات  ــع عــــدد مـ مـ
االستشارية  الجهات  وأبرز  والتدريب،  التعليم 
تنفيذ  فــي  تمكين  جــهــود  تــدعــم  الــتــي 
األمثل،  بالصورة  الجديدة  البرامج 
المملكة  في  المؤسسات  وتــزويــد 
والخبرات  التمويلية  بالتسهيات 
الدولية في مجاالت مختلفة، إلى 
جانب دعم صقل مهارات الكوادر 
الوطنية ومساعدتها على اكتساب 
ــا فــي  ــمـ ــيـ ــديــــدة والسـ مــــهــــارات جــ
وستواصل  الــواعــدة.  القطاعات 
تــمــكــيــن عــمــلــهــا لــتــقــديــم 
الدعم بأعلى معايير 
والسعي  الجودة 
لــتــحــقــيــق األثـــر 
على  المنشود 
ــراد  ــ ــ نـــمـــو األف
لمؤسسات  وا
ــز  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــم 
وتحقيق النمو 
االقــــتــــصــــادي 
في  المستدام 

المملكة.

“تمكين” تحصد جائزة “Golden Bridge” لألعمال واالبتكار
تتويًجا لجهودها في تنفيذ خطة التحول الشاملة خالل 2021

فرض غرامات إدارية تصل لـ 10 آالف دينار

رصد 38 مخالفة “قيمة مضافة” لمنشآت تجارية
واصلـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة بالتعـــاون مـــع الجهـــاز الوطنـــي 
لإليـــرادات تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية على المحات والمنشـــآت 
التجاريـــة اســـتمراًرا للجهـــود المبذولـــة منـــذ تطبيـــق قانـــون تعديل 
نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022، حيث تم تفتيش 91 محًا 
ومنشـــأة تجاريـــة فـــي مختلـــف محافظات مملكـــة البحريـــن، وذلك 
لاطـــاع على امتثـــال المنشـــآت التجارية لتطبيق القيمـــة المضافة 
بنســـبتها األساســـية المعدلة ونشـــر الوعي باآلليـــات الواجب اتباعها 
على النحو الذي يكفل مصلحة المســـتهلكين بشـــكل رئيس، وكجزء 
من إجراءات التفتيش والرقابة االعتيادية على المنشـــآت التجارية 

في المملكة.
وأسفرت الحمات التفتيشية عن رصد 38 مخالفة تستوجب فرض 
الغرامـــات اإلداريـــة التـــي قد تصل إلـــى 10 آالف دينـــار وفًقا لقانون 
القيمـــة المضافـــة، إلى جانب رصـــد بعض الحاالت التـــي قد تعد من 
حـــاالت التهـــرب من القيمـــة المضافة وفًقـــا لقانون القيمـــة المضافة 
والذي قد يســـتوجب غلق بعض المحـــات تحفظًيا، وبناًء عليه فإن 
الجهـــاز الوطني لإليرادات بصدد اتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيال 
المنشـــآت المخالفة، وإحالـــة من يثبت ارتكابه ألحـــد جرائم التهرب 
مـــن القيمـــة المضافة، والتي قد تصـــل عقوبتها إلى الســـجن لمدة 5 
ســـنوات وغرامة تعادل 3 أمثـــال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى 

الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.
وأكـــدت وزارة الصناعة والتجارة والجهاز الوطني لإليرادات أهمية 
تضافـــر جهـــود كافـــة األطـــراف المعنية إلنجـــاح المراحـــل المختلفة 
للتطبيـــق، وشـــددت علـــى دعـــوة المســـتهلكين وكافـــة المواطنيـــن 
والمقيمين إلى تقديم الشـــكاوى عند ماحظة أية مخالفة أو تجاوز 

لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها األساسية 
المعدلـــة وذلـــك عبـــر التواصـــل مـــع أحـــد االختصاصييـــن فـــي مركز 
االتصـــال علـــى الرقـــم 80008001 الموجوديـــن على مدار الســـاعة، 
طوال أيام األســـبوع، أو إرســـال االستفســـارات أو الماحظات على 

.vat@nbr.gov.bh البريد اإللكتروني

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD0.031

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.96

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.089

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.48

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.473

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.31

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.602

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.454

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.36

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.162
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grnata

www.grnata .com
Broker's license

Property Manager's license
Approved Valuer license
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نظم صباح أمس األربعاء مركز معلومات المرأة والطفل التابع لجمعية رعاية 
الطفل واألمومة زيارة ألطفال مهرجان )عطلة الصيف معنا أجمل( إلى مطعم 
نصيف في مجمع الســـيف - ضاحية الســـيف وذلك بمرافقة مسؤولة النشاط 
والمديـــر التنفيـــذي لجمعيـــة رعاية الطفل واألمومة مايســـة عامـــر وبصحبة 

جميع المدرسات.

أطفـال مهرجـان عطلـة الصيـف 
يـزورون “نصيـف” بـالسيـف

مها مفيز


