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طرح 30 ألف بخاخ في أكتوبر لعدم تكرار النقص

16 ألف “أوتريفين” في الطريق للبحرين
أدوية شركة جالكسو  لوكيل  العام  المدير  أفاد 
سميث كالين في البحرين شيرين جبران بطرح 
16 ألف بخاخ مضاد احتقان األنف “أوتريفين” 
بــتــاريــخ 14 أغــســطــس الـــجـــاري كــدفــعــة أولـــى؛ 
 3 لمدة  الصيدليات  جميع  احتياجات  لتغطية 
صيدليات  على  البخاخ  تــوزيــع  وسيتم  أشــهــر، 
فيما  الجاري،  أغسطس   15 تاريخ  في  المملكة 
30 ألف بخاخ أوتريفين في مطلع  سيتم طرح 

المقبل لسد احتياجات مرضى الجيوب  أكتوبر 
األنفية والصيدليات لمدة 6 أشهر مقبلة ولعدم 

تكرار نقص البخاخ في المملكة.
“البالد” أن سبب  لـ  وأوضح جبران في تصريح 
كان من  الــذي  األوتريفين  بخاخ  تأخير وصــول 
المفترض توفيره في جميع صيدليات البحرين 
في  التأخير  جـــراء  الــمــاضــي،  يوليو   9 بتاريخ 

بخاخات مضاد احتقان األنف أوتريفين عمليات الشحن بالمنطقة. )07(
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بغداد ـ وكاالت

يـــخـــيـــم الـــتـــوتـــر عــلــى 
ــة  ــيــ ــشــ الـــــــــــعـــــــــــراق عــ
تــــظــــاهــــرات حـــاشـــدة 
فيها  يـــشـــارك  مــرتــقــبــة 
اآلالف من أنصار زعيم 
مقتدى  الصدري  التيار 
مختلف  فـــي  الـــصـــدر 
العراقية  المحافظات 
وأنـــــــــصـــــــــار اإلطـــــــــــار 
ــوى  ــقــ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي )ال
الــشــيــعــيــة الــمــنــافــســة 

االحتكام إلى الشارع يثير مخاوف من صدام شيعي شيعيللصدريين(. 

المسلح يهدد بإشعال نفسه ومن في المصرف

بيروت - وكاالت

نفسه  كرهائن،  بيروت  في  المصارف  أحد  يحتجز موظفي  كان  رجل  سّلم 
لألمن بعد االتفاق على منحه جزءا من وديعته التي كان يطالب بها.

واحتجز المودع المسلح أمس الخميس موظفي أحد المصارف في 
منطقة الحمراء المكتظة في بيروت، مطالبا بالحصول على وديعته 
التي تفوق قيمتها مئتي ألف دوالر، في حلقة جديدة من إشكاالت 

تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء االنهيار االقتصادي.

اتفاق تسوية ينهي أزمة احتجاز رهائن ببنك لبناني

 8 الحكومية  الــشــواغــر  تطبيق  نشر 
وظائف في القطاع الحكومي منها 3 
شواغر في هيئة التخطيط والتطوير 
فــي مؤسسة  الــعــمــرانــي و3 شــواغــر 
في  واحــد  وشاغر  العقاري،  التنظيم 
وزارة التربية والتعليم إضافة لشاغر 

واحد في مركز االتصال الوطني.
المدنية  الخدمة  جهاز  رئيس  وكــان 
أحمد الزايد قد قال في وقت سابق 
اإلسهام  شأنه  من  “شواغر”  نظام  إن 
األداء  في  والتميز  الكفاءة  رفع  في 
فرص  وتوسيع  الحكومية  والخدمة 
في  الموظفين  لــدى  المهني  التطور 
الــحــكــومــة فـــي ظـــل بــيــئــة مــحــفــزة 

ومعززة لإلنتاجية.

8 وظائف 3 منها في 
“التخطيط” و3 أخرى 
بـ “التنظيم العقاري”
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عقد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
ومحافظي  الــعــام  األمــن  رئيس  مــع  أمــس،  اجتماعا  خليفة، 
نجاح  بمناسبة  األمــنــيــة،  الــقــيــادات  مــن  وعـــدد  المحافظات 

موسم عاشوراء هذا العام.
وفي بداية اللقاء، رفع الوزير أسمى آيات الشكر واالمتنان إلى 
عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، على الرعاية الملكية السامية، التي كان لها الفضل في 
توفير كل أسباب النجاح، مشيدا بدعم الحكومة برئاسة ولي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
سلمان بن حمد آل خليفة، وتوجيهات سموه الكريمة بمتابعة 

احتياجات المناطق وتيسير جميع المتطلبات.
كما أشاد بااللتزام والتعاون الذي أبداه رؤساء المآتم والقائمون 
في  الحسينية،  المواكب  هيئة  وأعــضــاء  ومــرتــادوهــا  عليها 
المجتمعي  الوعي  وتأكيد  المجتمعية  الشراكة  إطار تجسيد 
الخروج  في  المتميز  دوره  له  كان  ما  الوطنية،  والمسؤولية 
تمنياته  عن  معربا  المتحضر،  الشكل  بهذا  عاشوراء  بموسم 

للجميع التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

الرعاية الملكية لـ “عاشوراء” لها الفضل في توفير كل أسباب النجاح
التزام وتعاون رؤساء المآتم ومرتاديها يعكس المسؤولية الوطنية... وزير الداخلية:

وزير الداخلية أثناء اللقاء 

ــت مــــــدن وقــــــــرى مــمــلــكــة المنامة - وزارة الداخلية ــ ــي أحــ
في  عــاشــوراء  مــوســم  البحرين 
أجـــــواء آمــنــة وصــحــيــة تــوجــت 
بنجاحه، فتوجه عدد من رؤساء 
الدين  ورجــال  الحسينية  المآتم 
االمتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل 
إلــى مــقــام عــاهــل الــبــالد المعظم 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
دعمه  عــلــى  خليفة،  آل  عيسى 
إلمــكــانــات  وتــســخــيــره  المستمر 
الــدولــة، مــا أدى إلنــجــاح مراسم 
للعام  ــوراء  ــاشـ عـ ــرى  ذكــ إحـــيـــاء 

1444 هجرية.
وأعربوا عن تقديرهم لتوجيهات 
ــهــــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــعــ ــ ولـــــــي ال
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ــات الــمــعــنــيــة  ــهـ ــجـ ــوزارات والـ ــ ــلـ ــ لـ

بــمــتــابــعــة احــتــيــاجــات الــمــنــاطــق 
فــي مــوســم “عـــاشـــوراء” وتيسير 
ــتــــي تــكــفــل  ــ كــــل الـــمـــتـــطـــلـــبـــات ال
الدعم  سبل  كل  وتوفير  إنجاحه 
األمين  أعرب  والمساندة.بدوره، 
المحرق  العام لحسينيات مدينة 
ــغ تــقــديــره  ــال نــــادر حــاجــي عـــن ب
لموسم  السامية  الملكية  للرعاية 
عـــــاشـــــوراء مــــن لـــــدن صــاحــب 
ــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم،  ــجــالل ال
والدعم واالهتمام من ولي العهد 
صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
يعكس  بما  خليفة،  آل  حمد  بــن 
ــمــلــك  ــــة ال حـــــرص قــــيــــادة جــــالل
الحريات  ممارسة  على  المعظم 
ــتــعــدديــة  الــديــنــيــة واحــــتــــرام ال

المذهبية. 

رؤساء مآتم ورجال دين لـ ”البالد”: بفضل الدعم 
الملكي... موسم “عاشوراء” حقق نجاحا كبيرا
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“الـــبـــالد” أن  أكـــد منسقو حــفــالت عــبــر 
الــحــفــالت السيما  إقــامــة  اإلقــبــال على 
ــعــودة تــدريــجــيــا بعد  ــال الـــــزواج أخـــذ ب
الغالبية  وأن  كــورونــا  جائحة  تأثيرات 
ــنــســيــق الــحــفــالت  ــي ت تــتــجــه لـــهـــم فــ
لتخفيف عبء التجهيزات عن كاهلهم.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح مــنــســق الــحــفــالت 
نواف السياس أن جائحة كورونا أثرت 
بشكل كبير على العديد من المشروعات 
ــراس  ــ وضــمــنــهــا مـــشـــروع تــجــهــيــز األعـ
للتصدي  التجمعات  لمنع  والــحــفــالت؛ 

للجائحة ما أدى إلى قلة الطلب.
على  اإلقــبــال  أن  “أرى  السياس  وقــال 
الصاالت يستحوذ على النصيب األكبر 
وذلك للتكلفة المناسبة للجميع وتوافر 
االحـــتـــيـــاجـــات الــمــنــاســبــة لــلــعــروســيــن 
الفنادق  في  التكلفة  ولكون  والمعازيم 
قلص  الــحــار  الجو  وأن  نــوعــا،  مرتفعة 

حجم اإلقبال على االستراحات”.
الحفالت  منسقة  أوضحت  جانبها،  من 
على  الطلب  حجم  أن  بوجيري،  ليلى 
إقــامــة الــحــفــالت الــيــوم مــقــارنــة بفترة 
ــا قــل فــي اآلونــة  قــيــود جائحة كــورون
“شهر  رحلة  الغالبية  لتفضيل  األخيرة 
القاعات  أو  الفنادق  إلى جانب  العسل” 
ــزة بــكــل الــمــتــطــلــبــات تــوفــيــرا  ــاهـ الـــجـ
للمصروفات، مضيفة أن الجيل الحالي 

للحصول  كبيرا  اهتماما  ويولي  عملي 
على “بيت العمر” بعيدا عن الشكليات.

متفاوتة  األسعار  أن  بوجيري  وبينت 
الخـــتـــالف الــمــتــطــلــبــات مـــا بــيــن زبـــون 
ــر، وال يــمــكــن تــحــديــد الــســعــر اال  ــ وآخـ
األهل،  أو  العروس  متطلبات  بتحديد 
ديــنــار،   2000 مــن  تــبــدأ  أنــهــا  موضحة 
وهناك من يصل بطلباته إلى 100 ألف 

)06(دينار.

عشية تظاهرات ألنصار الصدر والتنسيقي

التــوتـــر يخيـــم علـى العــــراق

معاريس يهربون من الفنادق طمعا في “بيت العمر”... منسقو حفالت لــ “^”:

باقات حفالت زواج تصل إلى 100 ألف دينار

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

منال الشيخ

أرباح “البا” ترتفع 127 % 
إلى 328.7 مليون دينار 

في 6 أشهر

1.9 مليون دينار 
صافي أرباح “األسواق 

الحرة” في 6 أشهر

“سوليدرتي البحرين” 
تحقق 2.04 مليون دينار 

أرباًحا للنصف األول
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منال الشيخ



عقد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، اجتماعا أمس، مـــع رئيس األمن العام ومحافظي 
المحافظـــات وعدد مـــن القيادات األمنية، بمناســـبة نجاح 

موسم عاشوراء هذا العام.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رفـــع الوزيـــر، أســـمى آيـــات الشـــكر 
واالمتنان إلى عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، على الرعاية الملكية السامية، 
والتـــي كان لهـــا الفضـــل فـــي توفيـــر كل أســـباب النجـــاح، 
مشـــيدا بدعم الحكومة برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وتوجيهـــات ســـموه الكريمة بمتابعـــة احتياجات 

المناطق وتيسير كافة المتطلبات.

ونقـــل وزيـــر الداخلية للحضـــور الكريم، تحيـــات صاحب 
الجاللة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، معبـــرا عـــن شـــكره للمحافظين 
علـــى دوروهم وتواصلهـــم الدائم وعملهـــم الميداني على 
تذليـــل العقبـــات، ومعربـــا عـــن تقديـــره لرجـــال األمن من 
الضبـــاط وضباط الصـــف واألفراد ومـــا يقدمونه من أداء 
مهنـــي متميـــز. كمـــا أشـــاد بااللتـــزام والتعاون الـــذي أبداه 
رؤســـاء المآتم والقائمون عليها ومرتادوها وأعضاء هيئة 
المواكب الحسينية، في إطار تجسيد الشراكة المجتمعية 
وتأكيد الوعي المجتمعي والمســـؤولية الوطنية، مما كان 
لـــه دوره المتميـــز فـــي الخـــروج بموســـم عاشـــوراء بهـــذا 
الشـــكل المتحضـــر، معربـــًا عـــن تمنياته للجميـــع بالتوفيق 

والنجاح في خدمة الوطن.

أشاد وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف نـــواف المعـــاودة بالرعايـــة 
الملكية الســـامية لموسم عاشوراء من  
ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
البحريـــن  مملكـــة  حكومـــة  وجهـــود 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي 
الموســـم  هـــذا  خـــروج  فـــي  ســـاهمت 
بصورة سلسة، َجسدت الرؤية الملكية 
السامية في ضمان ممارسات الشعائر 

بحرية وسهولة.
وأعـــرب وزير العدل خالل اللقاء الذي 
عقد مـــع مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
مـــن  والحســـينيات  المآتـــم  ورؤســـاء 
مختلـــف محافظـــات المملكـــة صبـــاح 
أمـــس في فنـــدق الدبلومات بمناســـبة 
نجـــاح موســـم عاشـــوراء عـــن شـــكره 
وتقديـــره للجهود التـــي بذلتها إدارات 
المآتم بالتعاون مع األوقاف الجعفرية 
مـــن  المعنيـــة؛  الحكوميـــة  والجهـــات 
أجـــل إنجـــاح موســـم عاشـــوراء لهـــذا 
العام. وقـــال إن مملكة البحرين كانت 
وســـتظل منارة للتحضر في ممارســـة 
الحريات الدينية، حيث كفلت المملكة 
الدينيـــة  الشـــعائر  ممارســـة  حريـــة 
رت جهـــود عديـــد  للجميـــع، وقـــد َســـخَّ
مـــن الـــوزارات؛ من أجـــل توفير جميع 
التســـهيالت الالزمـــة وإحياء مناســـبة 
عاشوراء بشكل منظم ومنسق. وأشار 
المعـــاودة إلـــى أن هـــذا اللقـــاء يأتـــي 
تعبيـــًرا عن العرفان لـــكل الجهود التي 

بذلهـــا أعضـــاء مجلـــس إدارة األوقاف 
األفاضـــل  الديـــن  ورجـــال  الجعفريـــة 
ورؤســـاء المآتـــم ومنســـقي المواكـــب 

وفرق العمل والتطوع الميداني.
األوقـــاف  رئيـــس  رفـــع  جانبـــه،  مـــن 
ونيابـــة  الصالـــح  يوســـف  الجعفريـــة 
عـــن جميـــع أعضـــاء مجلـــس األوقاف 
الجعفريـــة وكافـــة منتســـبيها وإدارات 
والفعاليـــات  والمواكـــب  المآتـــم 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  الحســـينية، 
والتقدير والعرفان إلى المقام السامي 
لصاحب الجاللـــة الملك المعظم، وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيس مجلس الوزراء على ما يوليانه 
مـــن رعاية وتوقير واحتـــرام واهتمام 
مـــر  علـــى  الدينيـــة  بالشـــعائر  خـــاص 
الســـنين، وفي مقدمة هذه المناسبات 

موسم عاشوراء”.
وقـــال الصالـــح: “جميعنـــا لمســـنا عـــن 
ووزاراتهـــا  الدولـــة  تقدمـــه  مـــا  قـــرب 
محـــدود  ال  دعـــم  مـــن  ومؤسســـاتها 
إلحيـــاء هذه المناســـبة عامـــًا بعد عام، 
والتـــي تكللـــت – بفضـــل هللا ســـبحانه 
وتوجيهات جاللته الكريمة – بالنجاح 
والتوفيـــق، ولقد كانـــت كلمات جاللته 
رعاه هللا بمناسبة نجاح الموسم وسام 

فخر لنا جميعًا، حيث ستبقى البحرين 
علـــى الـــدوام نموذجـــًا يحتـــذى به في 

احترام وتوقير الشعائر الدينية”. 
كمـــا ثمـــن الصالـــح المكرمـــة الملكيـــة 
الســـامية بمناســـبة العام الهجري جريًا 
علـــى عـــادة جاللتـــه الحميـــدة في كل 
عـــام، حيـــث تأتـــي هـــذه المكرمـــة في 
إطـــار مشـــاركة جاللته لشـــعبه الوفي 
في مناسبة عاشوراء الخالدة منتهجًا 
ومـــا  الكـــرام  وآبائـــه  أجـــداده  خطـــى 
توارثـــوه مـــن تعاهـــٍد ورعايـــٍة خاصـــة 

لمناسبة عاشوراء.
كمـــا رفـــع رئيـــس األوقـــاف الجعفرية 
الشكر واالمتنان والعرفان إلى صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء وتوجيهـــات ســـموه 
لكافـــة الوزارات والجهـــات الحكومية؛ 
لتلبيـــة جميـــع احتياجات الموســـم بما 
يعكـــس مبـــادئ التعايـــش والتعدديـــة 
واإلخاء، مثمنًا كلمات سمو ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء خالل تشـــرفه 
بلقاء سموه عددا من أصحاب المعالي 

والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين.
وثمن الصالـــح جهـــود وزارة الداخلية 
فـــي توفيـــر األمـــن واألمـــان وحمايـــة 
الوطنيـــة  والمنجـــزات  المكتســـبات 

والمســـاهمة فـــي حفـــظ أمـــن وصحة 
وســـالمة الجميـــع، فضـــالً عـــن جهـــود 
المجلـــس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
ووزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف بإشـــراف ومتابعـــة حثيثة، 
ومختلـــف  العبـــادة  دور  رعايـــة  فـــي 
الشـــعائر الدينيـــة، وكذلـــك دور وزارة 
الصحة وما قدمته من خدمات صحية 
متميزة خالل الموســـم الســـيما جهود 
الوزارة في عيادة اإلمام الحســـين )ع( 
الطبيـــة وكذلـــك جهـــود وزارة شـــؤون 
البلديـــات والزراعة في توفير خدمات 
النظافة على مدار الســـاعة وإلى كافة 
الجهات الرسمية األخرى على تعاونها 

المشهود.
وعّبر الصالـــح عن الفخر واالعتزاز بما 
أظهرتـــه إدارات المآتم والحســـينيات 
فـــي  المشـــاركين  وســـائر  والمواكـــب 
مـــن  العزيـــزة  الذكـــرى  هـــذه  إحيـــاء 
وعـــي كبير وإدراك دقيـــق وحٍس عال 
بالمســـؤولية وما جســـدوه من اهتمام 
بالغ وحرص كبير وكذلك الحفاظ على 
خصوصيـــة موســـم عاشـــوراء. وفـــي 
ختام اللقاء، كرم الوزير، الصالح نظير 
جهـــود المجلس للمســـاهمة في إنجاح 

تنظيم موسم عاشوراء.

وزير الداخلية ملتقيا رئيس األمن العام والمحافظين وقيادات أمنية

لدى لقائه رئيس األمن العام والمحافظين وقيادات أمنية... وزير الداخلية:

الصالح: المعزون تحلوا بالمسؤولية في إحياء عاشوراء... وزير العدل:

الرعاية الملكية لـ “عاشوراء” لها الفضل في توفير كل أسباب النجاح

البحرين منارة للتحضر في ممارسة الشعائر الدينية للجميع

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس، بمكتبه بمقر الوزارة، 
ســـفير جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 

لدى مملكة البحرين أنور.
وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عالقـــات 

الصداقة والتعـــاون التي تجمع بين 
مملكة البحريـــن وجمهورية الصين 
الشعبية، باإلضافة إلى القضايا ذات 
االهتمام المشـــترك على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقـــر الـــوزارة أمـــس، مـــع 
لمنطقـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب 
المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا 
بجمهورية سنغافورة اينغ تك هين.

تـــم خالل االجتمـــاع، بحث عالقات 
تربـــط  التـــي  المتميـــزة  الصداقـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
ســـنغافورة ومـــا تشـــهده مـــن تطور 

ونمـــو في ظـــل الحـــرص المشـــترك 
فـــي  وتوطيدهـــا  تعزيزهـــا  علـــى 
يحقـــق  بمـــا  المجـــاالت،  مختلـــف 
المشـــتركة  والمصالـــح  األهـــداف 

للبلدين الصديقين.
كمـــا تـــم التباحث فـــي ســـبل تعزيز 
التنســـيق والتعاون المشـــترك تجاه 
ذات  الحيويـــة  الدوليـــة  القضايـــا 

االهتمام المشترك.

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقـــر الـــوزارة امـــس، عضـــو 
بمجلـــس  المســـلحة  القـــوات  لجنـــة 
الشيوخ بالواليات المتحدة األميركية 

أريك تراجر.
وتم خالل اللقاء، بحث مسار العالقات 
التاريخيـــة االســـتراتيجية التي تربط 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

المتحـــدة األميركية الصديقة، وســـبل 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلدين 
الصديقين في ظـــل الحرص المتبادل 
على توســـيع آفاق التعاون والتنسيق 
المشـــترك إزاء مختلف القضايا خدمة 
للمصالـــح المشـــتركة، إضافة إلى عدد 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 

االهتمام المشترك.

الزياني يستعرض العالقات مع السفير الصيني

تعزيز المصالح مع سنغافورة

توسيع آفاق التعاون مع “الشيوخ”
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وزير الداخلية أثناء اللقاء 

وزارة التنمية االجتماعية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير التنمية االجتماعية أسامة المنامة - بنا
العصفور، في مكتبه، القائم بأعمال سفارة 
جمهوريـــة العـــراق لـــدى مملكـــة البحرين 
بدايـــة  وفـــي  عبدالرحمـــن.  عمـــر  مؤيـــد 
اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر بالســـفير العراقي، 
مشـــيًدا بمـــا يربط البلدين الشـــقيقين من 
عالقات وطيـــدة مميزة يعززهـــا التعاون 
المشـــترك في شـــتى القطاعات التنموية، 
مســـتعرًضا أبرز اإلنجـــازات التي تحققت 

فـــي مجـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة فـــي 
مملكـــة البحرين وذلـــك تحقيًقا لألهداف 
الوطنيـــة التـــي أقرتها الحكومـــة في هذا 
الشـــأن. من جانبه، أعرب القائم باألعمال 
عـــن شـــكره وتقديـــره للوزيـــر العصفـــور 
علـــى االســـتقبال، وأكـــد اســـتعداد بـــالده 
دائًما لتعزيز التعـــاون القائم في مجاالت 
التنميـــة االجتماعيـــة بمـــا يخـــدم مصالح 

وتطلعات البلدين الشقيقين.

شـــارك وفـــد مـــن الحـــرس الملكي 
بقـــوة دفـــاع البحريـــن فـــي أعمال 
لتمريـــن  التحضيـــري  االجتمـــاع 
البحرينـــي  اإلرهـــاب  مكافحـــة 
 ،”3 المشـــترك “جلمـــود  اإلماراتـــي 
وذلـــك في قيـــادة حرس الرئاســـة 
بـــوزارة الدفـــاع بدولـــة اإلمـــارات 

العربية المتحدة.
االجتمـــاع  أعمـــال  وجـــرى خـــالل 
وســـبل  التحضيـــرات  اســـتعراض 
للتمريـــن  العســـكري  التنســـيق 
فـــي  المشـــاركين  بيـــن  المشـــترك 
التمريـــن المقرر إجراؤه في مملكة 

البحرين في الفترة المقبلة.

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 
الفريق الركـــن عبدهللا النعيمي، 
القـــوات  لجنـــة  عضـــو  أمـــس، 
المســـلحة بمجلس الشيوخ في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الصديقة إيريـــك تراجر والوفد 

المرافق.
 ورحـــب وزيـــر شـــؤون الدفـــاع 

بعضـــو لجنـــة القوات المســـلحة 
بالواليـــات  الشـــيوخ  بمجلـــس 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقة، 
اللقـــاء  خـــالل  واســـتعرض 
والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات 
المشـــتركة القائمـــة بيـــن مملكة 
المتحـــدة  البحريـــن والواليـــات 

األميركية.

تعزيز التعاون التنموي مع العراق

تمرين مشترك لمكافحة اإلرهاب في البحرين واإلمارات

استعراض عالقات الصداقة مع واشنطن



مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

الخدمات المصرفية لألفراد  •  الخدمات المصرفية للشركات  •  األولوية المصرفية  •  االستثمار  •  إدارة الثروات

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة المرحلية

٣٠ يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(

 تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المختصرة الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢، وتمت مراجعتها من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٢. 
بيت التمويل الكويتي )البحرين( ش. م. ب )م( مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة المرحلية

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة المرحلية

 قائمة الدخل الموحدة 
المرحلية

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة( في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٢ )مراجعة(

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

مراجعة
 3٠ يونيو ٢٠٢٢

ألـف دينـار بحرينـي

مدققة
٣١ ديسمبر ٢٠٢١
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف 
١١٣.٤٠7  7٠.976     البحرين المركزي 

98.٠١5  1٠٢.٠8٢  مبالغ مستحقة من البنوك

١.٠57.975  1.٠٠4.693  عقود تمويل 

7.٠7١  6.٠٢3  االستثمار في حقوق الملكية

٣55.٠٤٢  33٠.7٢9  استثمارات في صكوك

٢٠٣.5٠٠  143.884  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٤.٢7٢  3.59٢  ممتلكات ومعدات

١.8٣9.٢8٢  1.661.979  مجموع الموجودات

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
    االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات

١٣7.769  138.486  حسابات جارية للعمالء

٤.٤٣٣  68٢  مبالغ مستحقة لبنوك

٣٤8.٤55  186.959  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١9.٠6٣  ٢3.٢44  مطلوبات أخرى 

5٠9.7٢٠  349.371   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار

٢٠١.٠5١  ٢6٠.669  البنوك

9٤٤.٤٣٣  875.781  غير البنوك واألفراد

 مجموع حقوق حاملي حسابات 
١.١٤5.٤8٤  1.136.45٠     االستثمار

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣٢.5١9  13٢.519  رأس المال 

٢7.9٤٢  ٢7.94٢  احتياطي قانوني

١.85٠  1.٠64  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

٢١.767  -    توزيعات األرباح المقترحة

-    14.633  أرباح مبقاة

١8٤.٠78  176.158  مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي 
١.8٣9.٢8٢  1.661.979      حسابات االستثمار وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية

١٣6.7١٠  1٢4.65٠  حقوق حاملي حسابات االستثمار

66٠.7٣9  674.٢3٠  ممتلكات تحت اشراف اإلدارة

59.٢٢٤  65.٢٢٠  ارتباطات والتزامات محتملة

الستة أشهر المنتهية
في ٣٠ يونيو

٢٠٢٢ 
ألـف دينـار بحرينـي

٢٠٢١
ألـف دينـار بحرينـي

األنشطة التشغيلية

١٠.5٢٢  14.633  صافي دخل الفترة 

تعديالت للبنود التالية:

صافي مخصص انخفاض القيمة وخسائر االئتمان 
١.655  (11٠)    )باستثناء االسترداد من الحسابات المشطوبة(

965  694  استهالك 

٢٣٢  -    حصة من الخسائر في شركات زميلة

)٢٤٤( (333) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

7٣٤  6٢٠  إطفاء قسط الصكوك

الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
١٣.86٤  15.5٠4      والمطلوبات  التشغيلية

 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)٢.٤8١( 831  احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

)١.٢٣٤( (57.959) مبالغ مستحقة من البنوك

)6٣.٣٤9( 53.1٢4  عقود تمويل

5.6١٤  38.365  ذمم مدينة وموجودات أخرى

6.٠65  717  حسابات جارية للعمالء

)97.77١( (3.751) مبالغ مستحقة لبنوك

٣7.7٣٤  (161.496) مبالغ مستحقة لغير البنوك

٣.5٣8  4.816  مطلوبات أخرى

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
)98.٠٢٠( (1٠9.849)    األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

55٠  -    متحصالت من بيع االستثمارات

١٤.7٤٣  ٢3.694  بيع استثمار في صكوك - صافي

)٤6( (14) شراء المباني والمعدات - صافي

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
١5.٢٤7  ٢3.68٠     األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
٤5.597  (9.٠34)    حسابات االستثمار

 مدفوعات االلتزام فيما يتعلق بأصول
)6٠7( (٢88)    حق االستخدام

 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
٤٤.99٠  (9.3٢٢)    من األنشطة التمويلية

)٣7.78٣( (95.491) صافي النقصان في النقد وما في حكمه

١55.77٤  178.٢85  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١١7.99١    8٢.794    النقد وما في حكمه في 30 يونيو

 الثالثة أشهر المنتهية 
في ٣٠ يونيو

الستة أشهر المنتهية
في ٣٠ يونيو

٢٠٢٢ 
ألف دينار بحريني

٢٠٢١
ألف دينار بحريني

٢٠٢٢ 
ألف دينار بحريني

٢٠٢١
ألف دينار بحريني

 

٢9.٢6٢  ٢9.٢4٠  ١٤.8٠١  14.4٢1  دخل من عقود تمويل

7.١٣٢  7.٢63  ٣.٤٣٣  3.6٠3  دخل من صكوك

9٠٠  1.4٠8  5٣٤  8٢5  دخل من استثمارات

٤8٢  8٢1  ٢٣7  541  دخل من البنوك المستحقة

 حصة من الخسائر في 
)٢٣٢( -    )95( -       شركات زميلة 

٣7.5٤٤  38.73٢  ١8.9١٠  19.39٠  الدخل التشغيلي

عائد حقوق حاملي حسابات 
)7.6٣8( (9.٢٢6) )٣.776( (4.733) االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات 
    االستثمار، قبل خصم حصة 

)5.١66( (4.794) )٢.666( (٢.4٢4)    المضارب للمجموعة

٤.٣65  4.139  ٢.٢57  ٢.٠95  حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
    االستثمار ، بعد خصم حصة 

)8٠١( (655) )٤٠9( (3٢9)    المضارب للمجموعة

 ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
)5.٤86( (٢.37٠) )٢.5٠٠( (1.٠46)   وغير البنوك

٢٣.6١9  ٢6.481  ١٢.٢٢5  13.٢8٢  صافي الدخل التشغيلي

6.٢٠6  6.353  ٣.٢٢5  3.٢69  تكاليف الموظفين

965  694  ٤79  368  استهالك وإطفاء

 مخصصات النخفاض القيمة 
١.6٣١  (13٠) 76٣  (53٠)    وخسائر االئتمان - صافي

٤.٢95  4.931  ٢.١8٠  ٢.645  مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
١٣.٠97  11.848  6.6٤7  5.75٢  التشغيلية

١٠.5٢٢  14.633  5.578  7.53٠  صافي دخل الفترة

العائد إلى:

١٠.5٢٤  14.633  5.579  7.53٠  مساهمو الشركة األم 

)٢( -    )١( -    حقوق غير مسيطرة

  7.53٠  5.578  14.633  ١٠.5٢٢

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

 احتياطي 
المجموعتوزيعات أرباح مقترحةأرباح مبقاةاألسهم

ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

 184.078  -  184.078  21.767     -  1.850  27.942  132.519 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٢

 14.633  -  14.633  -    14.633  -    -    -   صافي الدخل للفترة

 )484( -    )484( -    -    )484( -    -   الدخل اآلخر الشامل للفترة

 14.149  -  14.149  -    14.633  )484( -    -   اجمالي الدخل الشامل للفترة

 )21.767( -  )21.767(  )21.767(    -  -    -    -   توزيعات أرباح

 )302( -  )302( -    -    )302( -    -   التحويل من القيمة العادلة من خالل احتياطي حقوق الملكية

 176.158  -   176.158   -    14.633   1.064  27.942  132.519 الرصيد في 30 يونيو ٢٠٢٢

 167.229   7.741   159.488  -  311   1.018   25.640  132.519 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢١

 10.522  )2( 10.524  -    10.524   -    -    -   صافي الدخل للفترة

 1.135  -    1.135  -    -    1.135  -    -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 11.657  )2( 11.659  -    10.524   1.135  -    -   مجموع الدخل الشامل للفترة

 695  695  -    -    -    -    -    -   صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 179.581  8.434   171.147 - 10.835  2.153  25.640  132.519 الرصيد في 30 يونيو ٢٠٢١
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المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  أكـــد 
الخاص لشـــؤون المنـــاخ محمد بن دينة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  برنامـــج  دور 
لتنمية الكوادر الحكومية والذي يجســـد 
رئيـــس  العهـــد  لولـــي  الطموحـــة  الـــرؤى 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة لتطوير 
الفرصـــة  وإتاحـــة  الحكوميـــة  الكـــوادر 
ومهاراتهـــا  خبراتهـــا  لتعزيـــز  أمامهـــا 
ومشـــاركتها في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة لمملكة البحرين.
بمنتســـبي  لقائـــه  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الدفعـــة الســـابعة مـــن منتســـبي برنامج 
لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الكـــوادر الحكوميـــة، حيث أشـــاد الوزير 
المشـــاريع  مختلـــف  فـــي  بمشـــاركتهم 
والبرامـــج والـــدورات التدريبيـــة والتـــي 
تعزز مهاراتهم وتصقلها وتنمي خبراتهم 
العملية بما يعزز إســـهاماتهم في تطوير 
األداء الحكومـــي، متمنًيـــا لهـــم التوفيق 
والسداد في مسيرتهم العلمية والعملية.
وخـــال اللقـــاء اســـتعرض بـــن دينـــة مع 
منتســـبي الدفعة الســـابعة في البرنامج، 
مختلـــف المواضيـــع المتعلقـــة بالقطـــاع 
النفطـــي والبيئـــي، مســـلطًا الضـــوء على 

أهم المســـؤوليات المناطة بوزارة النفط 
والبيئة لتطوير السياســـات المســـتدامة 
لقطاع النفط والبيئة وتقديم التراخيص 
لألنشـــطة البترولية وخدمـــات التفتيش 
على محطـــات التـــزود بالوقـــود وجذب 
الفعاليـــات النفطيـــة المتخصصة؛ لتعزيز 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن كمركـــز إقليمي 

لتنظيم مختلف الفعاليات.
التنفيـــذي  الجهـــاز  دور  اســـتعرض  كمـــا 
للمجلـــس األعلـــى للبيئة برئاســـة الممثل 
الشـــخصي لجالة الملـــك المعظم رئيس 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ســـمو الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفة ومـــا يقوم 

به من مهـــام في ســـبيل المحافظة على 
البيئـــة، إضافة إلى أهـــم التحديات التي 
تواجـــه العالـــم عموًما ومملكـــة البحرين 

بتغير المناخ والقضايا البيئية.
كمـــا تطرق وزير النفـــط والبيئة إلى أهم 
اإلنجازات والمشاريع النفطية والبيئية، 
ومـــن أهمهـــا مشـــروع تحديـــث مصفـــاة 
البحريـــن، الـــذي يعتبـــر مـــن أكبـــر وأهم 
المشـــاريع اإلستراتيجية في شركة نفط 
البحريـــن )بابكو( الذي يهـــدف إلى زيادة 
السعة التكريرية مما يجعل المصفاة من 
إحدى المصافي األكثر تنافســـا وامتثاًل 
لمعاييـــر البيئة في العالـــم باإلضافة إلى 

المشاريع األخرى.
الدفعـــة  منتســـبو  أعـــرب  مـــن جانبهـــم، 
رئيـــس مجلـــس  برنامـــج  مـــن  الســـابعة 
الحكوميـــة  الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لوزيـــر النفـــط 
والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
علـــى حســـن الســـتقبال وتقديـــم الدعم 
تقديـــم  علـــى  والتشـــجيع  والمســـاندة 
أفضل المستويات من العمل والمشاركة 
فـــي التجارب العلميـــة والعملية المتاحة 
لهم بكفاءة ومسؤولية؛ لارتقاء بأفضل 
البحريـــن  لمملكـــة  خدمـــة  المســـتويات 

وشعبها.

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتضافت وزارة الخارجية أمس 
الجولـــة الثانيـــة مـــن المشـــاورات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
برئاســـة  ســـنغافورة،  وجمهوريـــة 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياسية الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، ونائب وزير الخارجية 
المحيـــط  لمنطقـــة  الســـنغافوري 
الهـــادئ وجنوب شـــرق آســـيا اينغ 

تك هين.
وتم خـــال الجتماع، اســـتعراض 
وتبـــادل  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
الخبـــرات بين البلديـــن الصديقين 
فـــي مختلف المجالت السياســـية 
والتجاريـــة  والقتصاديـــة 
والســـياحية  والســـتثمارية 
والثقافيـــة،  والتقنيـــة  والبيئيـــة 
تفعيـــاً لمذكـــرة التفاهـــم الموقعة 
بين وزارتـــي خارجية البلدين في 
عام 2014، واســـتكمالً لمخرجات 
المشـــاورات  مـــن  الجولـــة األولـــى 
الثنائية التي عقدت في جمهورية 

سنغافورة عام 2016.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأشـــاد 
بالعاقـــات  السياســـية،  للشـــؤون 
الوطيدة والمتميـــزة مع جمهورية 
ســـنغافورة، وما يجمع البلدين من 
قواســـم مشـــتركة فـــي مســـيرتهما 
التنمويـــة وحرصهما على ترســـيخ 
السام اإلقليمي والدولي، وإرساء 
قيم التســـامح والتعايش الســـلمي 

بين الثقافات واألديان.
وفي ختام الجتماع، أكد الجانبان 
حرصهما على مواصلة المشاورات 
المنتظمـــة بيـــن وزارتـــي خارجية 
إيجابـــا  ينعكـــس  بمـــا  البلديـــن، 
التعـــاون  أواصـــر  توطيـــد  علـــى 
والشراكة السياسية والقتصادية، 
والرتقـــاء بهـــا إلـــى آفـــاق أرحـــب 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة على 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
هـــذا إلى جانـــب تنســـيق المواقف 
الملفـــات  إزاء  الدبلوماســـية 
اإلقليمية والدولية في ظل رئاسة 
مملكـــة البحريـــن لحـــوار التعـــاون 

اآلسيوي في دورته الحالية.

عبداهلل بن أحمد: عالقات وطيدة مع سنغافورة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي الموجز كما في 30 يونيو 2022

30 يونيو 2022
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021
)مدققة(

الموجودات

 1,558  4,041 أرصدة لدى البنوك

 13,003  9,416 ذمم مدينة للمرابحة

 783  731 الموجودات األخرى

 15,344  14,188 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 805  114 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 805  114 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 10,000  10,000 رأسمال األسهم

 3,673  3,673 االحتياطي القانوني

 866  401 اإليرادات المستبقاة

 14,539  14,074 إجمالي حقوق المساهمين

 15,344  14,188 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

  بيان الدخل الموجز للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022                                                                                                                   ألف دوالر أمريكي

للستة أشهر المنتهية في

30 يونيو 2022
)مراجعة(

30 يونيو 2021
)مراجعة(

اإليرادات

 1,110  1,495 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 143  188 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 15  33 اإليرادات من عقود المرابحة

 1,268  1,716 إجمالي اإليرادات

المصروفات 

 )202( )219(تكاليف الموظفين

 )763( )1,099(مصروفات أخرى

 )965( )1,318(إجمالي المصروفات

 303  398 الربح  للفترة

البيان الموجز للتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022                                                                                                     ألف دوالر أمريكي

30 يونيو 2022
)مراجعة(

30 يونيو 2021
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية

 1,141  1,346 قبض اإليرادات االستشارية

 15  33 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 143  188 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )384( )1,321(المدفوعات للموظفين والموردين

 )458( )487(رسوم اإلدارة المدفوعة

 457  )241(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة التمويلية

 )1,000( )863(أرباح موزعة

 )1,000( )863(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 )543( )1,104(صافي النقص في النقد وما في حكمه

 14,460  14,561 النقد ومافي حكمه كما في 1 يناير

 13,917  13,457 النقد ومافي حكمه كما في 30 يونيو

يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:

 914  4,041 أرصدة لدى البنوك

 13,003  9,416 ذمم مدينة للمرابحة

 13,457  13,917 

البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022                                                                                   ألف دوالر أمريكي

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2022 )مراجعة(

 14,539  866  3,673  10,000 كما في 1 يناير 2022

 398 398 -  - الربح للفترة

 )863( )863( -   -  األرباح الموزعة

 14,074  401  3,673  10,000 كما في 30 يونيو 2022

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2021 )مراجعة(

 14,580  1,003  3,577 10,000 كما في 1 يناير 2021

 303 303 -    -   الربح للفترة

 )1,000( )1,000( -    -   األرباح الموزعة

 13,883  306  3,577  10,000 كما في 30 يونيو 2021

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 11 أغسطس 2022  ووقع عليها باسمه:

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في  11 أغسطس 2022 
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.   

عماد علي
الرئيس التنفيذي 

نفيد كمال
رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

جذب الفعاليات النفطية لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي
دور بارز لبرنامج رئيس الوزراء في تنمية الكوادر الحكومية ... بن دينة:

المنامة - بنا

الرفاع - مركز دراسات

أمنـــاء مركـــز  رئيـــس مجلـــس  أكـــد 
البحرين للدراســـات الســـتراتيجية 
والدولية والطاقة )دراسات( الشيخ 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أن  عبـــدهللا 
القيـــادة  تحـــت  البحريـــن  مملكـــة 
المعظـــم  البـــاد  لعاهـــل  الحكيمـــة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
فئـــة  وضعـــت  خليفـــة،  آل  عيســـى 
األولويـــات  رأس  علـــى  الشـــباب 
الوطنية، وكشريك رئيس في تنفيذ 

خطط التنمية المستدامة.
وقـــال الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، بمناســـبة الحتفـــال باليوم 
للشـــباب، والـــذي يصـــادف  الدولـــي 
يـــوم 12 أغســـطس مـــن كل عام: إن 
الرعايـــة الملكيـــة الســـامية، تشـــمل 
العمـــل  ومياديـــن  مجـــالت  جميـــع 
الشـــبابي، ومن بينهـــا البحث العلمي 
ببالـــغ  مثمنـــا  الفكـــري،  والتنويـــر 
التوجيهـــات  والمتنـــان،  العتـــزاز 
الكريمـــة لولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة؛ 
لتوفيـــر كافـــة الســـبل التـــي تضمـــن 
تمكيـــن الشـــباب، باعتبارهـــم عصب 
أي مجتمـــع، والطـــرف الفاعـــل فـــي 

معادلة البناء والزدهار.

األمنـــاء،  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
بالجهـــود الفاعلـــة والمتواصلة التي 
الملـــك  بهـــا ممثـــل جالـــة  يضطلـــع 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، والنائـــب األول لرئيـــس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في 
تحقيـــق الرعاية المتكاملة للشـــباب، 
وتوفير أفضل الفرص لهم لستثمار 
واإلبـــداع  التفـــوق  فـــي  طاقاتهـــم 
والبتكار، منوًها بالمبادرات الرائدة، 
والمشاريع الخاقة، لارتقاء بالعمل 
حاضـــًرا  صنعـــت  والتـــي  الشـــبابي، 
والمكتســـبات،  باإلنجـــازات  يزهـــو 
ومســـتقباً مبشـــًرا يزخر بالتطلعات 

والطموحات المأمولة.
وأفاد بـــأن احتفالية هذا العام، تقام 
تحت شـــعار “التضامن بين األجيال 
لخلق عالـــم لجميع األعمـــار”؛ بهدف 
تســـليط الضـــوء على حاجـــة العالم 
اإلمكانـــات  مـــن  الســـتفادة  إلـــى 
وبيـــان  األجيـــال،  لجميـــع  المتاحـــة 
أن التضامـــن اإلنســـاني هـــو قاطـــرة 

أن  مؤكـــدا  المســـتدامة،  التنميـــة 
مملكة البحريـــن تمثل نموذًجا رائًدا 
وملهًمـــا في تكريس التعاون الوثيق 
مع المؤسسات والمنظمات الدولية، 
المتحـــدة؛  األمـــم  مقدمتهـــا  وفـــي 
مـــن أجـــل تعزيز مشـــاركة الشـــباب، 
أهـــداف  إحـــراز  فـــي  وانخراطهـــم 

أجندة التنمية المستدامة 2030.
األمنـــاء،  رئيـــس مجلـــس  وأوضـــح 
أن العنصـــر الشـــبابي المؤهل، يمثل 
أغلب الكـــوادر البحثية المتخصصة 
بمركـــز “دراســـات”، مشـــيًرا إلـــى أن 
تعظيم طاقات الشباب، والستثمار 
فـــي الفكـــر، وتطويـــر أدوات البحث 
العلمـــي، تعـــد عوامـــل حاســـمة فـــي 
كحليـــف  المركـــز،  رســـالة  إنجـــاز 
اســـتراتيجي للمؤسســـات الوطنية، 
وبيت خبرة دولي للتفاهم المشترك، 
وذلـــك فـــي إطـــار “شـــراكة وتكامـــل 

المعرفة”.
وأعرب الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة، عن تقديره لشباب الباحثين، 
ودورهم المشـــهود في المســـاهمات 
واإلصـــدارات  الراقيـــة،  الفكريـــة 
العلميـــة المتميزة، بمـــا يواكب رؤية 
البحرين القتصادية 2030، ويسهم 

في تعزيز مسيرة التقدم والنماء.

استثمار طاقاتهم في التفوق واإلبداع... عبداهلل بن أحمد:

الشباب شريك رئيس في تنفيذ خطط التنمية المستدامة

المنامة - بنا

والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  نظمـــت 
مشـــتركة  تفتيشـــية  حملـــة  واإلقامـــة 
بالتعـــاون مـــع مديريـــة شـــرطة محافظة 
العاصمة وهيئة تنظيم سوق العمل، حيث 
تأتي هـــذه الحملة من منطلق الســـتمرار 
في تنفيذ الحمات التفتيشية المشتركة 
والتأكد من التزام العمالة بقانون اإلقامة 
بمملكـــة البحريـــن وأحـــكام قانـــون هيئة 
تنظيم ســـوق العمل، والوقـــوف على أية 
قانونيـــة،  غيـــر  إجـــراءات  أو  مخالفـــات 
وقد أســـفرت الحملة عن ضبـــط عدد من 
المخالفيـــن لألنظمـــة والقوانيـــن والذيـــن 
سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة 

حيالهم.
وأكـــد الوكيل المســـاعد للمنافـــذ والبحث 
والمتابعـــة العميـــد عبدالعزيـــز الدوســـري 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون  حـــرص 
الحمـــات  تكثيـــف  علـــى  واإلقامـــة 

مـــع  بالتعـــاون  المشـــتركة  التفتيشـــية 
الجهـــات الحكوميـــة فـــي إطـــار الجهـــود 
المبذولـــة لمكافحة العمالة غير النظامية، 
إلى جانب اســـتمرار الزيارات التفتيشـــية 
التجاريـــة  الســـجات  مختلـــف  علـــى 
بجميـــع المحافظات؛ بهـــدف التصدي ألي 

ممارسات غير قانونية، مشددًا في الوقت 
ذاته على أهمية الشـــراكة المجتمعية في 
دعـــم جهـــود الجهـــات الحكوميـــة لوقـــف 
هذه الممارسات، واإلباغ عن أية شكاوى 
تتعلـــق بمخالفات ســـوق العمـــل والعمالة 

غير النظامية.

حملة تفتيشية مشتركة بين شرطة العاصمة و“تنظيم سوق العمل”

ضبط عدد من العمال المخالفين ألنظمة اإلقامة
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القائمة المرحلية الموحدة 
للمركز المالي

كما في 30 يونيو  2022 
)مراجعة(

30 يونيو 
2022

)مراجعة(

31 ديسمبر 
2021

)مدققة(

دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات 

موجودات غير متداولة

46,519,77847,948,830عقارات وآالت ومعدات

10,030,65210,030,652استثمارات عقارية 

5,379,1376,128,805الحق في استخدام الموجودات 

استثمار في شركة خاضعة 
8,22944,672لسيطرة مشتركة 

5,073,4755,075,290استثمارات أخرى 

67,011,27169,228,249

موجودات متداولة

13,296,25715,561,710مخزون

30,132,58521,980,090ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

3,843,9714,483,502أرصدة لدى بنوك ونقد

47,272,81342,025,302

114,284,084111,253,551مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 

14,642,85414,642,854رأس المال 

(1,430,101)(1,430,101)أسهم خزانة

8,836,5028,858,460احتياطيات أخرى 

43,491,77544,360,448أرباح مبقاة

الحقوق العائدة إلى مساهمي 
65,541,03066,431,661بي إم إم آي ش.م.ب.

(741,021)(740,483)حقوق غير مسيطرة 

64,800,54765,690,640مجموع حقوق الملكية 

مطلوبات غير متداولة

11,202,78912,605,199اقتراضات 

4,768,4765,205,672التزامات عقد اإليجار 

مكافآت نهاية الخدمة 
2,154,3662,134,182للموظفين

18,125,63119,945,053

مطلوبات متداولة

11,776,03410,602,722ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

12,134,9556,896,921اقتراضات 

سحوبات على المكشوف من 
4,996,5315,430,358البنك

مبالغ مستحقة الدفع محتفظ 
1,192,9161,192,916بها 

1,148,3381,415,765التزامات عقد اإليجار 

109,13279,176ضريبة دخل مستحقة الدفع

31,357,90625,617,858

49,483,53745,562,911مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية 
114,284,084111,253,551والمطلوبات

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات 
النقدية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  
2022 )مراجعة(

لفترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 

20222021

دينار بحرينيدينار بحريني

األنشطة التشغيلية

3,486,7951,356,154الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت للبنود التالية:

(258,972)(258,440)صافي دخل االستثمار 

1,714,8241,730,329استهالك عقارات وآالت ومعدات 

749,668800,064استهالك الحق في استخدام الموجودات 

صافي خسائر )مكاسب( من استثمارات أخرى 
(11,254)16,528مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

171,216132,974مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

768,393763,273تكاليف التمويل 

حصة المجموعة من نتائج شركة خاضعة لسيطرة 
36,44350,519مشتركة

مخصص )استرجاع مخصص( للمخزون بطيء 
(57,869)24,328الحركة والمتقادم 

)استرجاع مخصص( مخصص للخسائر االئتمانية 
89,116(156,867)المتوقعة 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 
6,552,8884,594,334العامل 

تغيرات في رأس المال العامل:

2,241,1252,600,002مخزون

(911,210)(7,995,628)ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

(1,099,459)1,378,492ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

2,176,8775,183,667صافي النقد الناتج من العمليات 

(324,848)(54,152)زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

(108,500)(205,180)مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

(142,996)(145,032)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا 
7,250(6,000)مقابل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

1,766,5134,614,573صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

(395,535)(285,772)شراء عقارات وآالت ومعدات 

75,277-متحصالت من استبعاد استثمارات أخرى 

258,440261,792أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

صافي التغيرات في المبالغ المستحقة الدفع 
(185,729)-المحتفظ بها 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
(244,195)(27,332)األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 

(3,559,018)(4,270,822)أرباح أسهم مدفوعة 

10,835,9562,817,006اقتراضات مستلمة

(4,630,106)(7,000,332)اقتراضات مسددة

(607,927)(608,537)تكاليف التمويل المدفوعة 

(893,855)(864,479)مدفوعات المبلغ األصلي اللتزامات عقد اإليجار

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
(6,873,900)(1,908,214)األنشطة التمويلية 

(2,503,522)(169,033)صافي النقص في النقد وما في حكمه 

(1,560,964)(36,671)صافي فروق صرف العمالت األجنبية 

1,224,003(946,856)النقد وما في حكمه كما في 1 يناير 

(2,840,483)(1,152,560)النقد وما في حكمه كما في 30 يونيو )أ(

)أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ 
التالية:

3,843,9713,116,158أرصدة لدى بنك ونقد

(5,956,641)(4,996,531)سحوبات على المكشوف من البنك 

(2,840,483)(1,152,560)النقد وما في حكمه كما في 30 يونيو 

القائمة المرحلية الموحدة 
للدخل

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو  2022 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في30 يونيو 

لفترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو

2022202120222021

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

31,077,82523,974,81662,318,04148,065,644اإليرادات 

(36,934,152)(47,648,733)(18,905,422)(24,083,867)تكاليف اإليرادات 

6,993,9585,069,39414,669,30811,131,492إجمالي الربح

623,916910,9451,225,1771,503,955دخل تشغيلي آخر

(4,638,004)(4,980,252)(2,288,307)(2,607,661)مصروفات البيع والتوزيع

(6,097,723)(6,864,514)(3,385,085)(3,191,755)مصروفات عامة وإدارية

1,818,458306,9474,049,7191,899,720الربح من العمليات 

2,95025,739258,440258,972صافي دخل االستثمار

حصة المجموعة من نتائج شركة 
(50,519)(36,443)(25,409)(9,477)خاضعة لسيطرة مشتركة 

صافي )خسائر( مكاسب من 
استثمارات أخرى مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر

(16,583)6,065(16,528)11,254

(763,273)(768,393)(355,077)(416,711)تكاليف التمويل

الربح )الخسارة( قبل الزكاة 
3,486,7951,356,154(41,735)1,378,637وضريبة الدخل 

(177,619)(84,108)(53,379)(27,537)زكاة ومصروف ضريبة الدخل

3,402,6871,178,535(95,114)1,351,100ربح )خسارة( المجموعة للفترة

من ضمنه الخسارة )الربح( العائد 
698,530(538)751367,151إلى حقوق غير مسيطرة

ربح المجموعة للفترة العائد 
إلى مساهمي بي إم إم آي 

ش.م.ب.
1,351,851272,0373,402,1491,877,065

النصيب األساسي والمخفض 
922413للسهم في األرباح )فلس( 

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في 
حقوق الملكية 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو  
الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.2022 )مراجعة(

رأس 
المال

أسهم 
خزانة

احتياطيات 
أخرى

أرباح
حقوق غير المجموعمبقاة

مسيطرة 
مجموع 

حقوق الملكية

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

65,690,640(741,021)8,858,46044,360,44866,431,661(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2022 

3,402,1493,402,1495383,402,687---الربح للفترة 

(21,958)-(21,958)-(21,958)--خسارة شاملة أخرى للفترة 

3,402,1493,380,1915383,380,729(21,958)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

(4,270,822)-(4,270,822)(4,270,822)---أرباح أسهم نهائية لسنة 2021 

64,800,547(740,483)8,836,50243,491,77565,541,030(1,430,101)14,642,854الرصيد في 30 يونيو 2022

12,452,52342,311,19367,976,469285,19568,261,664(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2021 

1,178,535(698,530)1,877,0651,877,065---الربح )الخسارة( للفترة 

(1,914,830)-(1,914,830)-(1,914,830)--خسارة شاملة أخرى للفترة 

(736,295)(698,530)(37,765)1,877,065(1,914,830)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 

(3,559,018)-(3,559,018)(3,559,018)---أرباح أسهم نهائية لسنة  2020

مكسب من استبعاد استثمارات أخرى مدرجة بالقيمة 
---26,435(26,435)--العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

63,966,351(413,335)10,511,25840,655,67564,379,686(1,430,101)14,642,854الرصيد في 30 يونيو 2021

القائمة المرحلية الموحدة 
للدخل الشامل 

لفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 

لفترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو

2022202120222021

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

3,402,6871,178,535(95,114)1,351,100ربح )خسارة( المجموعة للفترة 

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر 

البنود التي ال يمكن إعادة 
تصنيفها إلى القائمة المرحلية 

الموحدة للدخل في الفترات 
الالحقة:

- صافي التغيرات في القيمة 
العادلة لالستثمارات األخرى 
المصنفة كمدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

(13,700)(202,456)14,713(353,866)

البنود التي يمكن إعادة 
تصنيفها إلى القائمة المرحلية 

الموحدة للدخل في الفترات 
الالحقة:

- مكاسب )خسائر( صرف ناتجة 
عن تحويل العمليات األجنبية  

18,463(619,491)(36,671)(1,560,964)

الدخل )الخسارة( الشامل 
(1,914,830)(21,958)(821,947)4,763اآلخر للفترة 

مجموع الدخل )الخسارة( 
(736,295)3,380,729(917,061)1,355,863الشاملة للمجموعة للفترة 

من ضمنه الخسارة )الدخل( 
698,530(538)751367,151العائد إلى حقوق غير مسيطرة 

مجموع الدخل )الخسارة( 
الشاملة للمجموعة العائدة 

إلى مساهمي 
بي إم إم آي ش.م.ب.

1,356,614(549,910)3,380,191(37,765)

بند غير نقدي

خالل سنة 2021، تم استبعاد تحويل عقارات واآلت ومعدات بقيمة مدرجة قدرها  •
458,690 دينار بحريني إلى استثمارات عقارية من القائمة المرحلية الموحدة 

المختصرة للتدفقات النقدية المذكورة أعاله.

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 340,000 دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في 30 يونيو 2021 و 30 
يونيو 2022.

بي أم أم آي ش.م.ب. القوائم المالية السنوية 
الموحدة 30 يونيو 2022 (مراجعة)

روجعت من قبل مدققي الحسابات ارنست ويونغ واعتمدت من 
قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 11 أغسطس 2022.

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 

شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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أكــد منســقو حفــالت عبر “البالد” أن اإلقبــال على إقامة الحفالت الســيما الزواج أخذ 
بالعــودة تدريجيــًا بعــد تأثيــرات جائحــة كورونــا وأن الغالبيــة تتجــه لهــم فــي تنســيق 

الحفالت وذلك لتخفيف عبء التجهيزات عن كاهلهم.

مـــن جهته، أوضح منســـق الحفالت نواف 
الســـياس أن جائحـــة كورونا أثرت بشـــكل 
كبيـــر على العديـــد من المشـــاريع وضمنها 
مشـــروع تجهيز األعراس والحفالت؛ لمنع 
التجمعـــات للتصدي للجائحة مما أدى إلى 

قلة الطلب.
علـــى  االقبـــال  أن  “أرى  الســـياس  وقـــال 
الصـــاالت يســـتحوذ علـــى النصيـــب األكبر 
وذلـــك للتكلفـــة المناســـبة للجميـــع وتوافر 
للعروســـين  المناســـبة  االحتياجـــات 
والمعازيـــم ولكـــون التكلفـــة فـــي الفنـــادق 
مرتفعة نوعا، وأن الجو الحار قلص حجم 

اإلقبال على االستراحات”.
وأوضـــح أن ســـعر “البكـــج” المحتوي على 
الكوشـــة، الطاوالت والكراســـي، البوفيه و 
الضيافة، تنسيق مدخل وممشى العروس 
إلـــى التصويـــر لعـــدد 100 مـــن “  وصـــوالً 
المعازيـــم “ يتـــراوح ما بيـــن 700 إلى 900 

دينار وهو األكثر طلبًا.
أكـــد الســـياس أن االســـعار اختلفـــت عـــن 
الفترة ما قبل الجائحة وأثناءها، إذ بدأت 

باالنخفـــاض لقلة الطلـــب وعدد المدعوين 
الحفـــل،  لتجهيـــز  المطلوبـــة  والتفاصيـــل 
بـــدأت تدريجيـــًا باالرتفـــاع  وأن األســـعار 
لزيادة الطلـــب وفرض الضريبـــة المضافة 
وكســـر قيـــود منع التجمعـــات وحصر عدد 

المدعوين.
وعـــن توقعاته بزيادة األســـعار من عدمها 
قـــال “ال أتوقع زيادة األســـعار لعدم انتهاء 
جائحة كورونا بشـــكل كلي لدخول العديد 
من األشخاص في هذا المجال وللمنافسة 
الحادة بين منســـقي األعراس، كما أنه من 
المتوقع فـــي األيام المقبلة زيـــادة اإلقبال 
علـــى طلبـــات تجهيزات األعـــراس كما هو 
فـــي كل عـــام؛ نظـــرا النتهـــاء المناســـبات 
االفـــراح  فيهـــا  ُتأَجـــل  التـــي  الدينيـــة 
واألعراس ووعودة الناس من الســـفر مما 
يزيد اإلقبال على الصاالت واالســـتراحات 
أيضـــا وعلى التنســـيقات الخارجيـــة التي 

تعطي للتنسيق جمالية”.
كمـــا أوضـــح أن إقامـــة الحفـــالت بأعـــداد 
محـــدودة مازالت موجودة عند فئة قليلة 

مـــن البعـــض ألســـباب عـــدة منهـــا وجـــود 
كبار الســـن بين العوائـــل ولتخفيف معدل 
االختـــالط لحين انتهـــاء الجائحة بشـــكل 

كلي.
بيـــن  العـــدوى  انتشـــار  أن  إلـــى  وأشـــار 
المدعويـــن مـــن أبـــرز تأثيـــرات الجائحـــة 
الســـيما عـــن تقليـــل ميزانيـــة البعـــض في 
أفـــراد  علـــى  المقتصـــر  للحفـــل  التجهيـــز 

العائلة. 
ولفـــت الســـياس أن هنـــاك حفـــالت تقـــام 
بعـــادات وتقاليد مختلفـــة بجانب حفالت 
الـــزواج مثل حفلة وداع العزوبية “برايدل 

شاور” والجلوة.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت منســـقة الحفالت 
ليلـــى بوجيـــري، أن حجـــم الطلـــب علـــى 

إقامة الحفالت اليـــوم مقارنة بفترة قيود 
جائحـــة كورونـــا قـــل فـــي اآلونـــة األخيرة 
لتفضيل الغالبية رحلة “شـــهر العســـل” إلى 
جانـــب الفنـــادق أو القاعـــات الجاهزة بكل 
المتطلبـــات توفيرًا للمصروفـــات، مضيفة 
أن الجيـــل الحالـــي عملي ويولـــي اهتماما 
كبيـــرا للحصـــول علـــى “بيت العمـــر” بعيدًا 

عن الشكليات.
متفاوتـــة  األســـعار  أن  بوجيـــري  وبينـــت 
الختـــالف المتطلبات ما بيـــن زبون وآخر، 
بتحديـــد  اال  الســـعر  تحديـــد  يمكـــن  وال 
متطلبات العروس أو األهل، موضحة أنها 
تبـــدأ مـــن 2000 دينـــار، وهنـــاك مـــن يصل 
بطلباتـــه إلـــى 100 ألـــف دينـــار، متوقعـــة 
أن اإلقبـــال علـــى األعراس ســـيزداد؛ كون 

موسم االعراس يبدأ من منتصف سبتمبر 
لغايـــة مايو من العام الجديد، وأن الغالبية 
يفضلـــون الحفـــالت بعـــدد 150 شـــخصا و 
الحفالت كثـــرت وتعـــددت، فمنها حفالت 
أعياد الميالد، االستقبال، التخرج، تحديد 

جنس الجنين وغيرها الكثير.
وشـــددت علـــى أن هنـــاك اختالفا مـــا بين 
منســـق الحفل ومصمم الديكـــور، ولكونها 
منسقة ومن أوائل الحاصلين على شهادة 
منظمـــي الحفـــالت مـــن بريطانيـــا، فإنهـــا 
تحرص على راحة “عرائســـها” لدرجة أنها 
ترافقهـــم فـــي كل أمورهـــم مـــن تجهيزات 
الصالـــون بجانب تنظيـــم الحفل من األلف 

إلى الياء.
بـــدوره، أكـــد منظـــم حفالت الزواج ياســـر 

الوقـــت  فـــي  الطلـــب  حجـــم  أن  العجـــي 
الحالي بعد انحسار الجائحة أفضل بكثير 
واإلقبـــال على الفنادق أكبـــر لتوافر جميع 
الخدمـــات وعـــدم احتياج الزبـــون للبحث 

عن متطلباته في أكثر من مكان.
وفيمـــا يتعلـــق باألســـعار، لفـــت إلـــى أنهـــا 
تختلف من فندق إلى آخر وتتحدد حسب 
مســـتوى “الديكـــور” ومتطلبـــات العـــرس، 
وأن تكلفة 100 شـــخص شـــاملة العشـــاء، 
الخدمـــات، الديكور، التصويـــر والدي جي 
تبلـــغ 3000 دينـــار، بينمـــا تكلفـــة “البكـــج” 
وهـــي األكثـــر طلبـــًا حســـب قولـــه لـــــ 200 
شـــخص تتراوح ما بيـــن 5000 إلى 7000 

دينار.
وأجـــاب على استفســـار “البالد” بخصوص 
امكانيـــة اقامة حفالت بعـــدد محدود: “لم 
يعـــد ذلك موجـــودا كخيـــار وصعوبة عمل 
زواج بأعـــداد بســـيطة، وال يوجد حاليا ما 

يلزمهم كاضطرار أيام ارتفاع الحاالت”.
وزاد العجـــي “تضررنـــا كثيـــرا علـــى مـــدى 
عامين بسبب توقف األعراس كليا ومازلنا 
نعاني من آثار الجائحة وستستمر المعاناة 
إلـــى أن نتعافـــى من الخســـائر التـــي مررنا 
بها”، مشددًا على أن هناك حفالت أساسية 
تقـــام قبـــل الـــزواج كالجلـــوة إضافـــة إلى 
بقية الحفـــالت كالتخرج التـــي ال تضاهي 

حفالت الزواج.

باقــات حفــالت زواج تصــل إلــى 100 ألــف دينــار
معاريس يهربون من الفنادق طمعا في “بيت العمر”... منسقو حفالت لــ “^”:

وزارة التربية والتعليم

اعتمـــد وزيـــر التربيـــة والتعليم 
شـــهادات  النعيمـــي،  ماجـــد 
تســـجيل المؤسســـة التعليميـــة 
الترخيـــص(  )تجديـــد  الخاصـــة 
عاليـــة،  مدرســـة  مـــن  لـــكل 
New Genera�  ومدرســـة

tion، ومدرســـة الفجر الخاصة، 
اإلعداديـــة  الروابـــي  ومدرســـة 

والثانوية، لمدة ثالث ســـنوات، 
وذلـــك وفقًا للمـــادة رقم )9( من 
 )25( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
لســـنة 1998 بشـــأن المؤسسات 
التعليميـــة والتدريبية الخاصة، 
مع االلتزام بالطاقة االستيعابية 
الـــوزارة  قبـــل  مـــن  المســـموحة 

لتلك المؤسسات التعليمية.

تجديد الترخيص لـ 4 مدارس خاصة

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

اســـتقبل األميـــن العـــام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 
السيد، الرئيس التنفيذي لشركة اي 
بـــي ام تيرمينالـــز البحريـــن مورين 
التنفيـــذي  والرئيـــس  بانيرمـــان 
واألمنيـــة  الحكوميـــة  للشـــؤون 
عيســـى القطامـــي، حيـــث تم خالل 
اللقاء بحث سبل التعاون المشترك 
بين الطرفين لما ينصب في خدمة 

األيتام واألرامل والمستفيدين.
الســـيد  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 

عـــن  نبـــذة  لهـــم  وقـــدم  بالحضـــور 
األيتـــام  وعـــدد  المؤسســـة  تاريـــخ 
واألرامل المكفولين من قبل جاللة 
الملك والفئات المستفيدة من عمل 
التـــي  الرعايـــة  المؤسســـة وأنـــواع 
تقـــدم لهـــم فـــي ســـبيل المســـاهمة 
واالرتقـــاء  األبنـــاء  تربيـــة  فـــي 
بمســـتوياتهم العلمية واالجتماعية 
والمشـــاريع التنمويـــة التـــي تنفذها 

المؤسسة في شتى المجاالت.

المؤسسة الملكية تبحث 
التعاون مع “أي بي أم ترمينالز”

إدراج مقررات ُتعنى بالذكاء االصطناعي والمهارات الرقمية
اســـتقبل وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، طلبـــة مملكة البحرين الذين 
للمعســـكر  األولـــى  المرحلـــة  اجتـــازوا 
للـــذكاء االصطناعـــي فـــي  الخليجـــي 
التعليـــم العـــام، الـــذي نظمـــه المرصـــد 
للـــذكاء االصطناعـــي فـــي  الخليجـــي 
التعليـــم التابع لمكتـــب التربية العربي 
لـــدول الخليـــج، بالتعاون مـــع وزارات 
التربيـــة والتعليـــم بالـــدول األعضـــاء 
بالمكتب، وهـــي دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة والجمهورية 
طالبـــًا   )42( فيـــه  وشـــارك  اليمنيـــة، 
وطالبـــة بالمرحلـــة الثانوية من الدول 
األعضاء، اســـتطاع )33( منهم اجتياز 

متطلبات البرنامج التدريبي. 
وأشـــاد الوزيـــر بالجهـــود التـــي يبذلها 
مكتـــب التربية العربي لـــدول الخليج 
والقائمـــون عليـــه؛ لالرتقاء بالمســـيرة 

التعليميـــة فـــي الـــدول األعضـــاء مـــن 
خـــالل الخدمات والمشـــاريع التربوية 
التـــي ينفذهـــا، منوهـــًا بطلبـــة مملكـــة 
اجتـــازوا متطلبـــات  الذيـــن  البحريـــن 
المعســـكر وتأهلوا للمرحلة التطويرية 
مـــن  المســـتمرة  والمتابعـــة  الثانيـــة، 

المنســـقين لتحقيـــق أهدافـــه، والتـــي 
تتمثل فـــي تعزيز معرفة المشـــاركين 
خـــالل  مـــن  االصطناعـــي،  بالـــذكاء 
تدريبهـــم على المنهجيات األساســـية 
في البرمجة والتطبيقات اإللكترونية، 
مشـــيرًا إلى حرص الوزارة على إدراج 

مقـــررات وموضوعات ُتعنـــى بالذكاء 
الرقميـــة  والمهـــارات  االصطناعـــي 
الدراســـية  المناهـــج  فـــي  والبرمجـــة 
كونهـــا  التعليميـــة؛  المراحـــل  بجميـــع 
تعتبر من المواد األساسية التي تؤهل 

الطلبة لالنخراط في الحياة العامة.

وزارة التربية والتعليم

البحرين تملك مقومات نجاح االستثمار في التعليم العالي
رنا بنت عيسى تبحث تبادل الخبرات األكاديمية... السفير السنغافوري:

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائب رئيـــس مجلس 
أمناء التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبها 
لـــدى  المعتمـــد  الســـنغافوري  الســـفير 
المملكـــة المقيـــم فـــي الريـــاض وونـــغ 

تشاو مينج.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــدت الشـــيخة رنـــا 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة 
حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيز 
ســـبل التعـــاون الثنائـــي فـــي مجالـــي 
العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليـــم 

وتبـــادل الخبرات العلمية واألكاديمية 
بمـــا يســـهم في دعـــم مســـيرة التنمية 
الشـــاملة ويعـــود بالنفـــع والخيـــر على 

البلدين وشعبيهما الصديقين.
مـــن جانبه، عبر الســـفير الســـنغافوري 
العـــام  األميـــن  بلقـــاء  اعتـــزازه  عـــن 
لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور 
وجهود المجلس في االرتقاء بالتعليم 
العالـــي وتوفير كل مقومات تشـــجيع 
ونجاح االســـتثمار في التعليم العالي، 
التوفيـــق  كل  العـــام  لألميـــن  متمنـــي 

والنجاح.

مجلس التعليم العالي

نواف السياسليلى بوجيريياسر العجي

منال الشيخ



23 ألفا عدد المواصفات لـ “التقييس الخليجي”
67 مذكرة تفاهم وتعاون فني في 18 عاما

بلغ عدد المواصفات القياسية واللوائح 
الفنيـــة الخليجية التـــي أصدرتها هيئة 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  التقييـــس 
الخليجـــي 23.480، منهـــا 4755 لقطاع 
الكيميـــاء  لقطـــاع  و4329  الكهربـــاء، 
لقطـــاع   1717 والنســـيج،  والغـــزل 
الغـــذاء  لقطـــاع   1760 المعلومـــات، 
التشـــييد  لقطـــاع  و1962  والزراعـــة، 
والبناء، 1483 لقطاع المقاييس، 1052 
للقطـــاع   655 والغـــاز،  النفـــط  لقطـــاع 
الصحـــي، 5972 لقطـــاع الميكانيكا، 65 

لقطاع نظم اإلدارة.
وخالل مدة 18 سنة بلغ عدد مواصفات 
قياســـية والئحة فنية خليجية 27 ألفا، 
الحاصلـــة  المنتجـــات  عـــدد  بلـــغ  فيمـــا 
الخليجيـــة  المطابقـــة  شـــارة  علـــى 
شـــهادة   57.485 وإصـــدار   ،47.235
مطابقـــة خليجيـــة عبـــر نظـــام التحقق 
مـــن المطابقـــة، كما بلـــغ عدد شـــهادات 
للمركبـــات  الخليجيـــة  المطابقـــة 
 480 واإلطـــارات  الناريـــة  والدراجـــات 
التفاهـــم  مذكـــرات  عـــدد  وبلـــغ  ألفـــا، 
والتعـــاون الفنـــي 67، وفيمـــا بلغد عدد 
خـــالل  مـــن   1001 كفـــاءة  اختبـــارات 
مشـــاركة 672 مختبـــرا، فيمـــا بلـــغ عدد 
برامـــج  فـــي  المشـــاركين  المتدربيـــن 
التدريب أكثر من 146 ألف شخص في 
538 برنامجـــا، حيث بلغ عـــدد الجهات 

المقبولة لـــدى الهيئة 83 جهة، فيما بلغ 
عـــدد اللجـــان الفنيـــة والفرعيـــة وفرق 

العمل الخليجية للمواصفات 46.
الهيئـــة  مصروفـــات  نســـبة  وارتفعـــت 
12 % فـــي العـــام 2016، فيمـــا بلغـــت 
نســـبة انخفاض المصروفـــات 2.16 % 
للعـــام 2017، كمـــا بلغـــت نســـبة زيـــادة 
المصروفـــات 4.48 % في العام 2018، 
بينما بلغت نســـبة ارتفـــاع المصروفات 
3.91 % للعـــام 2019، كما بلغت نســـبة 
زيـــادرة المصروفـــات 16.90 % للعـــام 
2020، كما ارتفعت نســـبة المصروفات 

13.78 % في عام2021.

لـــدول  ولفـــت تقريـــر هيئـــة التقييـــس 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربي 
إلى ارتفاع نســـب اإليـــرادات للهيئة لـ 6 
أعـــوام، حيث كانت نســـبة االرتفاع 14 
% لإليـــرادات فـــي العـــام 2016 عنهـــا 
فـــي 2015، فيمـــا بلغـــت نســـبة ارتفاع 
اإليـــرادات %11 بالعام 2017 عنها في 
العـــام 2016، وفـــي العـــام 2018 بلغت 
نسبة انخفاض اإليرادات 1.27 % عنها 
في العام 2017، وبلغت نسبة 6.52 % 
ارتفـــاع اإليرادات في العام 2019 عنها 
في العام 2018، وبلغت نسبة انخفاض 
اإليـــرادات 2.68 % للعـــام 2020 عنهـــا 

في سنة 2019، وفي العام 2021 بلغت 
نســـبة ارتفاع اإليـــرادات 7.62 % عنها 

في العام 2020.
الخطـــة  مكونـــات  وبحســـب 
 2025 – 2021 للهيئـــة  اإلســـتراتيجية 
“الرؤيـــة” تكـــون بيت الخبـــرة اإلقليمي 
الموثوق لنشـــاطات التقييس والممكن 
المشـــتركة،  الخليجيـــة  للســـوق  األول 
“الرســـالة” تحقيق التكامـــل بين الدول 
األعضـــاء مـــن خـــالل توحيـــد أنشـــطة 
التقييـــس وتطبيقهـــا الفاعـــل؛ لضمـــان 
ســـالمة المنتجـــات وكفـــاءة الخدمات 
وســـهولة انتقالها في السوق الخليجية 

المشتركة وحماية المستهلك لتحسين 
الـــدول األعضـــاء  جـــودة الحيـــاة فـــي 
فـــي  للمنافســـة  اقتصادهـــا  وتوقيـــة 
األســـواق العالميـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 
10 أهـــداف اســـتراتيجية، وهـــي رفـــع 
بالســـوق  المنتجـــات  ســـالمة  مســـتوى 
الخليجـــي المشـــترك، ترســـيخ التكامل 
أنشـــطة  فـــي  األعضـــاء  الـــدول  بيـــن 
التقييس، تنمية وتنويع مصادر الدخل 
للهيئـــة،  الذاتـــي  االكتفـــاء  الســـتدامة 
تعزيـــز دور الهيئـــة إقليميـــًا ودوليًا في 
مجـــاالت التقييس، دعـــم بناء القدرات 
الفنيـــة بالدول األعضـــاء، تعزيز الهوية 

المؤسسية لهيئة التقييس، توفير بيئة 
عمـــل جاذبـــة ومحفـــزة، تمكيـــن الكادر 
الحوكمـــة  تحقيـــق  للهيئـــة،  الوظيفـــي 
ركائـــز   3 إلـــى  إضافـــة  المؤسســـية، 
“غايات” إســـتراتيجية؛ لتعزيز التكامل 
بيـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
والريـــادة كمنظومـــة إقليميـــة، التميـــز 
إســـتراتيجية  برامـــج  و6  المؤسســـي، 
أبرزها تعزيز البنيـــة التحتية للتقييس 
فـــي الـــدول الخليجيـــة، بنـــاء القدرات 
باإلضافـــة  للـــدول،  والبحثيـــة  الفنيـــة 
إلـــى 56 مشـــروعا ومبـــادرة و6 برامـــج 

إستراتيجية.

local@albiladpress.com

الجمعة 12 أغسطس 2022 - 14 محرم 1444 - العدد 5050
07

نشر تطبيق الشواغر الحكومية 8 وظائف في القطاع الحكومي، منها 3 شواغر في هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني و 3 شواغر في مؤسسة التنظيم العقاري )ريرا(، وشاغر واحد في وزارة التربية 

والتعليم، إضافة لشاغر واحد في مركز االتصال الوطني.

وأبـــرز الوظائـــف الحكوميـــة هـــي رئيـــس مـــوارد 
العمرانـــي،  والتطويـــر  التخطيـــط  بهيئـــة  بشـــرية 
ويغلـــق تقديـــم الطلـــب بعـــد 12 يومـــا، ســـكرتير 
تنفيـــذي بمركـــز االتصـــال الوطنـــي ويغلـــق طلـــب 
التقديـــم بعـــد 14 يوما، رئيس مشـــاريع التخطيط 
العمرانـــي بهيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي 
ويغلق تقديم الطلب بعد 20 يوما، أخصائي إعالم 
بمؤسســـة التنظيـــم العقـــاري ويغلق بـــاب التقديم 
بعد 20 يوما، مخطط عمراني في هيئة التخطيط 
والتطويـــر العمراني ويغلق باب تقديم الطلب بعد 
12 يومـــا، محلـــل مالي أول في مؤسســـة التنظيم 
14 يومـــا،  بعـــد  الطلـــب  العقـــاري ويغلـــق تقديـــم 
أخصائي تراخيص مشـــاريع في مؤسسة التنظيم 
العقـــاري ويغلق بـــاب الطلب بعـــد 20 يوما، مناول 
مـــواد بوزارة التربية والتعليم ويغلق باب التقديم 

للطلب في 20 يوما.
وكان رئيـــس جهاز الخدمـــة المدنية أحمـــد الزايد 
قـــد قال فـــي وقت ســـابق إن نظـــام “شـــواغر” من 
شـــأنه اإلسهام في رفع الكفاءة والتميز في األداء 
التطـــور  فـــرص  وتوســـيع  الحكوميـــة  والخدمـــة 
المهنـــي لـــدى الموظفيـــن فـــي الحكومـــة فـــي ظل 
بيئـــة محفزة ومعززة لإلنتاجيـــة، منوها بأن جهاز 
الخدمـــة المدنيـــة مســـتمر فـــي تنفيـــذ توجيهـــات 
الحكومـــة نحو تطويـــر جودة الخدمـــة الحكومية 

وتعزيـــز قدرات فرص موظفي الحكومة، مما عزز 
من فرص التطور الوظيفي للموظفين وأسهم في 
رفع الكفاءة والتميز والتطور المهني لدى موظفي 

الحكومية.
وتابـــع الزايد في وقت ســـابق بأن نظام “شـــواغر” 
والخبـــرات  الكفـــاءات  علـــى  للحفـــاظ  يهـــدف 
واالســـتفادة منهـــا فـــي مجـــال الخدمـــة المدنيـــة، 
توفيـــر  ســـرعة  يضمـــن  النظـــام  هـــذا  أن  مضيفـــا 
مرشـــحين مؤهليـــن مـــن الموظفين لالنتقـــال بين 
الجهـــات الحكوميـــة لســـد االحتياجـــات بينها، كما 
يسهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفـــرص، إضافة إلـــى خلق روح المنافســـة وتعزيز 
مبـــدأ الشـــفافية بمـــا يلبـــي التطلعـــات المنشـــودة 
ويعـــزز من دعم كافـــة الجهود الحكوميـــة الرامية 
نحـــو التطور والتنميـــة لخدمة الوطـــن والمواطن 
وفق توجيهات ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، حيث قـــام جهاز الخدمـــة المدنية بتفعيل 
نظام الشـــواغر الحكوميـــة لموظفي الحكومة عبر 
تطبيـــق “الموظف الحكومـــي” والبوابة الحكومية 
والمؤسســـات  الـــوزارات  بيـــن  الداخلـــي  للنقـــل 
الحكوميـــة، حيـــث القـــى إقباال كبيرا مـــن الجهات 

الحكومية من خالل التقديم.

8 وظائف... 3 منها في “التخطيط” و3 بـ “ريرا”
في تطبيق الشواغر الحكومية

16 ألف “أوتريفين” في الطريق للبحرين
أفـــاد المدير العام لوكيل أدوية شـــركة 
جالكســـو ســـميث كالين فـــي البحرين 
شـــيرين جبـــران طـــرح 16 ألـــف بخاخ 
“أوتريفيـــن”  األنـــف  احتقـــان  مضـــاد 
بتاريخ 14 أغســـطس الجـــاري كدفعة 
جميـــع  احتياجـــات  لتغطيـــة  أولـــى 
وســـيتم  أشـــهر،   3 لمـــدة  الصيدليـــات 
توزيـــع البخاخ على صيدليات المملكة 
الجـــاري،  أغســـطس   15 تاريـــخ  فـــي 
بخـــاخ  ألـــف   30 طـــرح  ســـيتم  فيمـــا 
أوتريفيـــن فـــي مطلـــع أكتوبـــر المقبل 
الجيـــوب  مرضـــى  احتياجـــات  لســـد 
6 أشـــهر  لمـــدة  األنفيـــة والصيدليـــات 
مقبلـــة ولعدم تكرار نقـــص البخاخ في 
المملكـــة. وأوضح جبـــران في تصريح 
“البـــالد” أن ســـبب تأخيـــر وصـــول  لــــ 

مـــن  كان  الـــذي  األوتريفيـــن  بخـــاخ 
المفتـــرض توفيره في كافة صيدليات 
البحريـــن بتاريـــخ 9 يوليـــو الماضـــي، 
جـــراء التأخيـــر فـــي عمليات الشـــحن 
بالمنطقـــة، مـــا أدى ذلـــك لتأخيـــر فـــي 
وصول البخاخ لمدة شهر بعد انقطاعه 
من الصيدليات المحلية، حيث شـــحنة 
البخاخـــات قادمـــة فـــي طريقهـــا إلـــى 
البحريـــن عـــن طريـــق الشـــحن والنقل 
من مدينة دبي إلى المنامة، مضيفًا أن 
الدفعة الثانية مـــن كميات األوتريفين 
التي ســـتصل للمملكة في شهر أكتوبر 
المقبـــل بعـــدد 30 ألـــف بخـــاخ لتكفـــي 
حاجـــة الصيدليـــات لمـــدة نصـــف عام 

على أقل تقدير.
إلـــى أن بخاخـــات األوتريفيـــن  يشـــار 

تستعمل لعالج تهيج الجيوب األنفية، 
حمـــى  الحساســـية،  البـــرد،  نـــزالت 
القـــش، الرشـــح والـــزكام، فتـــح مجرى 
التنفـــس، وهـــو مضاد الحتقـــان األنف 
الناتـــج عـــن التهـــاب الجيـــوب األنفية 
ويعمـــل علـــى فتـــح الممـــرات األنفيـــة 
وتنظيمهـــا مـــن خـــالل تقليـــل المخاط 
الملتهبـــة  الدمويـــة  األوعيـــة  وإعـــادة 
إلـــى حجمهـــا الطبيعـــي. وفـــي ســـياق 
ذي صلـــة، أكـــد جبـــران وجود تنســـيق 
مـــع شـــركة فايـــزر العالميـــة الســـتيراد 

مـــا ال يقـــل عـــن 5000 علبة مـــن دواء 
“زلفـــت فايـــزر”، الذي يســـتخدم لعالج 
االكتئـــاب، إضرابات الهلع، الوســـواس 
القهري، إضـــراب الرهـــاب االجتماعي، 
إضراب الكـــرب والتوتر ويصرف دون 
الحاجة لوصفة طبية، موضحًا ســـبب 

شـــح وتأخر توفيـــر دواء “زولفت 
فايزر” في الصيدليات، يعود لقلة 
اإلنتـــاج العالمـــي مـــن قبل شـــركة 
فايزر العالمية في إنتاج وتصدير 

األدوية لمختلف بلدان العالم.
ورصـــدت “البـــالد” منـــذ منتصـــف 
نقـــص  الماضـــي  يونيـــو  شـــهر 
األدويـــة  مـــن  عـــدد  واختفـــاء 
المســـتوردة مـــن دول أوروبـــا في 
عـــدة صيدليـــات بالمملكـــة، وكان 
أبرزهـــا مضـــاد احتقـــان الجيـــوب 
بمختلـــف  “أوتريفيـــن”  األنفيـــة 
أنواعـــه، إضافـــة لـــدواء االكتئاب 
“زولفـــت فايزر”، أقـــراص بانادول 
جالكســـو ســـميث كاليـــن، وأدوية 

عديدة أخرى.

طرح 30 ألف بخاخ 
في أكتوبر لعدم 

تكرار النقص

شيرين جبران

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول
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مشروعات تنفيذية لتعزيز الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشمل الجوانب المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية... “الداخلية”:

الداخليـــة  وزيـــر  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة، وبمتابعـــة من وكيـــل وزارة 
المســـاعد  الوكيـــل  افتتـــح  الداخليـــة، 
الداخليـــة  بـــوزارة  القانونيـــة  للشـــؤون 
العميد حمود ســـعد ورشة عمل بعنوان 
للخطـــة  التنفيـــذي  البرنامـــج  “تطبيـــق 
2022- اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
2026” والتـــي أقرهـــا مجلـــس الـــوزراء 
بعـــد إعدادها من قبـــل وزارة الخارجية 
بالتنســـيق مع الجهـــات المعنيـــة، حيث 
تم تشـــكيل فريق عمل معني بتنفيذ ما 
ورد فيهـــا من المشـــاريع المعنية بوزارة 

الداخلية.
للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــاد 
الورشـــة  مســـتهل  فـــي  القانونيـــة 
الداخليـــة ومتابعـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات 

لجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل 
حقـــوق اإلنســـان بالوزارة، مشـــددًا على 
تنفيـــذ  فـــي  الداخليـــة  وزارة  حـــرص 
المشاريع الموكل إليها تنفيذها بالشكل 
الـــذي مـــن شـــأنه أن يعـــزز مـــن احترام 
مبـــادئ حقوق اإلنســـان، وبناء القدرات 
واإلمكانات بين منســـوبي الوزارة نشـــر 

ثقافة حقوق اإلنسان.
وفـــي مســـتهل الورشـــة، ألقـــى المكلـــف 
برئاســـة فريـــق حقـــوق اإلنســـان الرائد 
علـــي نجم كلمة بين فيها أهمية الخطة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان وما تشـــتمل 
عليـــه مـــن برامـــج ومشـــاريع تنفيذيـــة 
تختـــص بهـــا وزارة الداخليـــة بصفتهـــا 

إمـــا منّفـــذًا رئيًســـا أو شـــريكًا مســـاهمًا 
فـــي عملية التنفيـــذ، كما تم اســـتعرض 
المشـــاريع  لتنفيـــذ  الزمنـــي  الجـــدول 
الـــواردة فـــي الخطـــة، منوهـــًا بأهميـــة 
المتابعـــة المســـتمرة والتقييم الســـنوي 
لـــكل ما يتـــم تنفيـــذه من مشـــاريع، إلى 
جانـــب ذلـــك اســـتعرضت رئيـــس فـــرع 

االستشـــارات الباحثـــة القانونيـــة أمينة 
حســـن محمد إيجازًا حول مـــا تضمنته 
الخطة من محاور رئيسة والتي شملت 
الحقـــوق المدنية والسياســـية، الحقوق 
االقتصاديـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة، 
الفئـــات  وحقـــوق  التضامـــن،  وحقـــوق 
األولى بالرعاية، إلى جانب اســـتعراض 

األهداف الفرعية التي تضمنتها الخطة 
ومؤشرات األداء التي شملتها.

التدقيـــق  إدارة  مديـــر  الورشـــة  حضـــر 
إدارة  ومديـــر  الداخليـــة،  والتحريـــات 
الشـــؤون القانونية، وعدد مـــن الضباط 
مـــن ممثلـــي الجهـــات المعنيـــة بتنفيـــذ 

المشاريع الواردة بالخطة.

المنامة - وزارة الداخلية

بلدية الجنوبية تزيـل 160 طنا مـن األثـاث المستعمـل
الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة  قامـــت 
بالتعـــاون مـــع المجلس البلدي وشـــركة 
أوربيـــزر للنظافـــة بإزالة نحـــو 160 طنًا 
مـــن األثـــاث المســـتعمل ضمـــن مبـــادرة 
“اتصـــل ألثاثـــك”، مـــن خـــال زيـــارة ما 
يقـــارب 61 منزالً فـــي النصف األول من 
العام، من يناير حتى 31 يونيو 2022. 
جاء ذلك من منطلق الحرص على الحد 
من انتشار المظاهر السلبية التي تشوه 
المنظـــر العـــام. فيمـــا ســـجلت البلديـــة 
خـــال العاميـــن الماضييـــن فـــي الفترة 
مـــن يونيـــو 2020 وهـــي فترة تدشـــين 
المبادرة حتى يونيو 2022، نحو 1210 
أطنان من األثاث المســـتعمل من خال 
زيـــارة مـــا يقـــارب 484 منزالً مســـتفيدًا 

من هذه الخدمة.
وتختص مبـــادرة أتصل ألثاثك بتقديم 

خدمة تفكيك ونقل األثاث المســـتعمل 
من خال زيـــارة المنازل عبر الشـــاحنة 
كافـــة  توفيـــر  مـــع  لذلـــك  المخصصـــة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة الوقائيـــة مـــن 
هـــذه  وتهـــدف  وقفـــازات.  كمامـــات 
المبـــادرة إلـــى الحـــد مـــن رمـــي األثـــاث 
المســـتعمل في األماكن المفتوحة وفي 
الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، 
النظافـــة  حيـــث يصعـــب علـــى شـــركة 
نقلهـــا بالكابســـات المخصصة؛ للتخلص 
مـــن القمامة والمخلفات البســـيطة، مما 
يـــؤدي إلـــى تشـــويه الطابـــع الحضـــاري 
والعمرانـــي للمناطـــق، وتتم االســـتفادة 

مـــن األثـــاث الصالـــح لاســـتعمال فـــي 
تقديمـــه للجمعيـــات الخيرية، في حين 
تتـــم إعـــادة تدوير األثـــاث غيـــر القابل 

لاستعمال.
وقـــد قامـــت البلديـــة بتخصيـــص خطًا 
ســـاخنًا لاتصـــال مـــن قبـــل المواطنين 
لطلـــب الخدمـــة طـــوال أيـــام األســـبوع 

على هاتـــف رقـــم: )80070000(، حيث 
إن هـــذه الخدمـــة موجهة حاليـــا لفئات 
محـــددة مثـــل كبـــار الســـن وذوي الهمم 
والحـــاالت الخاصـــة على مـــدى يومين 
والخميـــس(  )األحـــد  األســـبوع  فـــي 

لتفكيك ونقل األثاث المستخدم “.
وفـــي المرحلـــة الاحقـــة ستشـــمل هذه 

مـــن  المجتمـــع  فئـــات  المبـــادرة جميـــع 
المنطقـــة  فـــي  المقيميـــن  المواطنيـــن 
عمليـــة  ستتوســـع  حيـــث  الجنوبيـــة، 
تفكيـــك ونقـــل األثـــاث مـــن يومين في 
األســـبوع  فـــي  أيـــام   5 إلـــى  األســـبوع 

وستشمل دائرتين في كل يوم.
تقليـــل  فـــي  المبـــادرة  هـــذه  وأســـهمت 

ســـلوكيات التخلص مـــن األثاث القديم 
فـــي المواقـــع غيـــر المخصصـــة لذلـــك، 
كمـــا القـــت استحســـان الجمهـــور ونيل 
رضاهـــم، حيـــث توجهـــوا بالشـــكر إلـــى 
بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة مـــن خـــال 
توفيـــر  بعـــد  رضاهـــم  مـــدى  تقصـــي 

الخدمة.

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

ضمن مبادرة 
“اتصل ألثاثك”

محافظ الشمالية يشكر جاللة الملك لرعايته إحياء عاشوراء
تفقد موكب عزاء عالي الموحد وأشاد بجهود اللجنة المنطمة

رفع محافظ الشـــمالية علي العصفور، 
إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر  بالـــغ 
عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، على 
رعايـــة جالته الســـامية لذكرى إحياء 
صـــورة  جســـدت  والتـــي  عاشـــوراء، 
حضارية مشـــرفة فـــي اإلخاء الوطني 

والمحبة والتعايش والسام.
ولـــي  توجيهـــات  المحافـــظ،  وثمـــن 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، للجهـــات المعنيـــة بتوفيـــر 
الخدمـــات، وتهيئة األجواء المناســـبة 
لنجـــاح إحياء هذه الذكـــرى، كما أثنى 
علـــى متابعـــة وحرص وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
الشـــراكة  تعزيـــز  علـــى  خليفـــة  آل 

المجتمعيـــة وإتمام هذه المناســـبة في 
أجواء آمنة وهادئة.

جـــاء ذلك لدى مشـــاركة المحافظ في 

عـــزاء عالـــي الموحـــد، بحضـــور نائـــب 
الدوســـري،  خالـــد  العميـــد  المحافـــظ 
ومدير عام مديرية شـــرطة المحافظة 

وممثلـــي  القطـــان،  عيســـى  العميـــد 
األوقاف الجعفرية، واللجنة التنفيذية 
لموسم عاشـــوراء، حيث أشاد بجهود 
اللجنـــة التنظيميـــة فـــي مأتـــم القائـــم 
بإســـكان عالـــي علـــى حســـن إدارتهـــم 
وتنظيمهـــم لموكـــب العـــزاء الموحـــد، 
والتعـــاون والتنســـيق في نجاح ســـير 

الموكب.
الـــروح  الشـــمالية،  محافـــظ  وثمـــن 
المآتـــم  إلدارات  المســـؤولة  الوطنيـــة 
ومواكـــب العـــزاء والمعزيـــن، وفريـــق 
المتطوعيـــن  المســـعفين  أكاديميـــة 
ومركز تاج الطبي، لما بذلوه من جهود 
عكســـت الصورة الحضارية المشـــرفة 
لممارســـة الحريات الدينية في مملكة 
البحريـــن باطمئنـــان، وهـــو مـــا يترجم 

مضامين شعار “عاشوراء نسمو”،

المنامة - وزارة الداخلية

بحث التوسع في تطبيق “المدن الصحية”
بحث مستجدات البرنامج مع الشربتي... نائب محافظ العاصمة:

استقبل نائب محافظ العاصمة حسن 
المدنـــي، مديـــر إدارة تعزيـــز الصحـــة 
الشـــربتي، إذ  بـــوزارة الصحـــة وفـــاء 
بحـــث الطرفـــان مســـتجدات تطبيـــق 
برنامـــج المدن الصحيـــة بالتعاون مع 
منظمـــة الصحة العالمية، واســـتعرضا 
البرامج والمشـــاريع التي نفذت خال 
جائحـــة كورونـــا، والتـــي تتســـق مـــع 
أهداف البرنامج، والخطوات القادمة 
للتوســـع فـــي تطبيـــق برنامـــج المـــدن 

الصحية في المحافظة.
وأكد حســـن المدني، حرص محافظة 
العاصمـــة، بقيـــادة محافـــظ محافظة 
العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
تنفيـــذ  مواصلـــة  علـــى  خليفـــة،  آل 
برنامج “المنامة مدينة صحية”، سيرا 
على الخطة التي وضعت عند تدشين 

البرنامـــج والراميـــة لتحويل العاصمة 
إلى محافظة صحية، وذلك لما يحمله 
البرنامـــج مـــن أهـــداف إيجابيـــة فـــي 
تعزيز الصحـــة العامـــة والحفاظ على 

البيئة وتحقيق التنمية المجتمعية.

مـــن جهتهـــا، نقلـــت وفـــاء الشـــربتي، 
تحيـــات وزيرة الصحة  جليلة الســـيد 
المحافـــظ،  ونائـــب  المحافـــظ  إلـــى 
مثمنة جهـــود محافظـــة العاصمة في 
دعـــم برامـــج ورؤيـــة وزارة الصحـــة، 

خصوصـــا مـــا يعنـــى ببرنامـــج المـــدن 
الصحية، مؤكدة حـــرص الوزارة على 
دعـــم الجهـــود الراميـــة للتوســـع فـــي 
تطبيـــق البرنامج بمـــا يحقق األهداف 

المشتركة للجهتين.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  أن  يذكـــر 
أعلنـــت في يوليـــو من العـــام الماضي 
لقـــب  علـــى  المنامـــة  حصـــول  عـــن 
“المدينـــة الصحيـــة” كأول عاصمة في 
إقليـــم شـــرق المتوســـط، فـــي إنجـــاز 
دولـــي جديـــد يضـــاف إلـــى ســـجات 
مملكـــة البحرين فـــي المجال الصحي 
ويســـاهم  واالجتماعـــي،  والتنمـــوي 
فـــي ترســـيخ مكانـــة المنامـــة العالمية 
وريادتها في المنطقة كونها من المدن 
التـــي تميـــزت على الخارطـــة العالمية 

في مختلف الجوانب.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الصحـــة جليلـــة  اســـتقبلت وزيـــرة 
السيد، ســـفير الجمهورية الفرنسية 
جيـــروم  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
كوشـــارد، حيـــث تباحـــث الطرفـــان 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون الصحي بين 

البلدين الصديقين.
 وأكدت الوزيرة خال اللقاء  عمق 
تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العاقـــات 
بين مملكـــة البحريـــن والجمهورية 
مـــن  تحققـــت  والتـــي  الفرنســـية، 
خالهـــا العديد مـــن المنجزات على 

مســـتوى الجانبيـــن، مؤكـــدة أهمية 
تعزيـــز التعاون المثمـــر بين البلدين 
الصديقين فـــي المجاالت الصحية، 
الســـيما في إطار مذكـــرات التفاهم 
األهـــداف  يحقـــق  وبمـــا  المبرمـــة، 

المشتركة في هذا الخصوص.
 من جانبه أعرب الســـفير الفرنسي 
عن شـــكره وتقديره لوزيرة الصحة 
متمنيـــا  االســـتقبال،  حســـن  علـــى 
لمملكة البحريـــن المزيد من التقدم 

والنماء.

مذكرات تفاهم صحية مع فرنسا

النيابة العامة

األســـرة  نيابـــة  رئيـــس  صرحـــت 
والطفـــل بـــأن النيابة العامـــة تلقت 
باغا من إدارة الجرائم اإللكترونية 
مفـــاده رصد حســـاب على وســـائل 
تـــوك  تيـــك  االجتماعـــي  التواصـــل 
يظهـــر فيه قيام شـــخصين أحدهما 
طفل يبلغ من العمر 17 سنة بإهانة 
رموز دينية من خال البث المباشر 

على تلك المنصة اإللكترونية.
وباشـــرت النيابـــة العامـــة التحقيق 
تـــم  حيـــث  البـــاغ،  تلقيهـــا  فـــور 
وتـــم  المتهميـــن  اســـتجواب 
مواجهتهمـــا بمـــا قامـــا بتداوله عبر 
واعترفـــا  اإللكترونـــي.  الحســـاب 
بمـــا نســـب إليهما مـــن إهانتهما علنًا 
لرمـــوزًا دينيـــة فضـــاً عـــن إســـاءة 
االتصـــاالت  اســـتخدامهما ألجهـــزة 

السلكية والاسلكية.
بإحالـــة  العامـــة  النيابـــة  وأمـــرت 

المتهم البالغ محبوسا إلى المحكمة 
الصغـــرى الجنائيـــة، بينمـــا أحالـــت 
المتهم اآلخـــر إلى محكمـــة العدالة 
االصاحيـــة الصغـــرى بعـــد أن تـــم 
عرضه على االخصائية االجتماعية 

إلعداد التقرير االجتماعي له.
فيمـــا أكـــدت رئيـــس نيابة األســـرة 
الـــرأي  حريـــة  أن  علـــى  والطفـــل 
وفـــق  للجميـــع  مكفولـــة  والتعبيـــر 
أســـس وضوابط مقررة بالدســـتور 
والقانـــون، وبمـــا الينـــال مـــن حرمة 
أو  رمـــوزه  أو  ثوابتـــه  أو  الديـــن 
يثيـــر الفرقـــة والطائفية بيـــن أفراد 
المجتمع، وأن ما وقع من المتهمين 
قـــد جـــاء مخالفـــًا لتلـــك الضوابط، 
ممـــا يقيـــم فـــي حقهما المســـؤولية 
الجنائيـــة عما شـــكله مســـلكهما من 
اســـتحقاقهما  ثـــم  ومـــن  جريمـــة 

العقوبة المقررة قانونًا عنها.

النيابة: إحالة اثنين أحدهما طفل أهانا رموزا دينية
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منال الشيخ

أحيــت مــدن وقــرى مملكة البحرين موســم عاشــوراء في أجــواء آمنة 
وصحيــة توجــت بنجاحــه، فتوجــه عــدد مــن رؤســاء المآتم الحســينية 
ورجــال الديــن بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان إلــى مقــام ملــك البالد 
المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة على دعمه 
المســتمر وتســخيره إلمكانــات الدولــة، مــا أدى إلنجــاح مراســم إحياء 

ذكرى عاشوراء للعام 1444 هجرية.

وأعربوا عن تقديرهم لتوجيهات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة للـــوزارات والجهـــات 
المعنيـــة بمتابعـــة احتياجات المناطق في موســـم 
“عاشـــوراء” وتيســـير كل المتطلبـــات التـــي تكفـــل 
إنجاحه وتوفير كل سبل الدعم و المساندة.بدوره، 
أعرب األمين العام لحسينيات مدينة المحرق نادر 
حاجـــي عن بالـــغ تقديره للرعاية الملكية الســـامية 
لموســـم عاشـــوراء، من لدن صاحـــب الجاللة ملك 
البـــالد المعظـــم، والدعـــم واالهتمـــام مـــن صاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
بما يعكس حرص قيادة جاللة الملك على ممارسة 

الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية.
وأكد مدى االمتنان لجالله الملك لرعايته الخاصة 
لموســـم عاشـــوراء، وهو امتـــداد لما تـــوارث عليه 
وحـــرص عليـــه األجـــداد واآلبـــاء، مشـــيدا بمكارم 
جاللتـــه الســـخية والمتمثلـــة فـــي الدعـــم الســـنوي 
للمآتـــم والحســـينيات المختلفـــة فـــي محافظـــات 
مملكة البحرين، بما من شأنه المساهمة في إنجاح 

هذه المناسبة وتطويرها
الطيبـــة  والمســـاعي  بالجهـــود  حاجـــي  وأشـــاد 
الدولـــة  أجهـــزة  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  والخدمـــات 
ومؤسســـاتها، وفي مقدمتهـــا وزارة الداخلية التي 
اســـتطاعت توفير األجواء اآلمنـــة خالل فعاليات 
عاشـــوراء، وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تأمين المناســـبة 
وإتمـــام المراســـم بالشـــكل الـــذي يليـــق بقدســـية 

عاشوراء وروحانيتها.
وأوضـــح رئيس مأتـــم أبو الفضل العباس حســـين 
العويناتي أن النجاح الباهر لموســـم عاشوراء هذا 
العـــام، جاء انعكاســـا للرعاية الملكية الســـامية من 
لـــدن عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة وحـــرص جاللته الدائم 
علـــى الدعـــم والمســـاندة واالهتمام بتوفيـــر البيئة 

اآلمنة والمثالية لممارسة الشعائر الدينية.
وعظيـــم  التقديـــر  بالـــغ  عـــن  العويناتـــي  وأعـــرب 
االمتنـــان إلـــى مقام جاللـــة الملك المعظـــم على ما 
يوليـــه مـــن توجيـــه واهتمـــام بإحيـــاء المناســـبات 
الدينية على الدوام، ال سيما ذكرى عاشوراء، األمر 
الذي ساهم بشكل كبير في نجاح الموسم بطريقة 
والخصوصيـــة  اإلنســـانية  معانـــي  فيهـــا  تجلـــت 
االجتماعـــي  بنســـيجها  المتحضـــرة  البحرينيـــة 
المتماســـك والمتعايش بسالم وانسجام، ما يرّسخ 
مكانـــة مملكة البحريـــن التاريخية، كونهـــا الواحة 
اآلمنـــة التـــي تحتضن وتحمـــي الحريـــات الدينية 

بشعائرها المختلفة.
بالجهـــود  العويناتـــي  أشـــاد  الســـياق،  ذات  وفـــي 
الجبـــارة التـــي تبذلهـــا الحكومـــة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
وما تفضل به سموه من توجيهات كريمة لمختلف 
الوزارات والهيئات واألجهزة الحكومية، والتي لم 
تأل جهًدا قبيل وطوال موســـم عاشوراء وقدمت 
جميـــع التســـهيالت الالزمة لضمان نجاح الموســـم 
وتلبيـــة احتياجاتـــه األمنيـــة والخدميـــة بطريقـــة 
الشـــكل  بهـــذا  بالموســـم،  الخـــروج  فـــي  ســـاهمت 
المتحضـــر، مثمنا في هذا الصدد بالجهود الحثيثة 
التـــي بذلتهـــا وزارة الداخليـــة بفضـــل توجيهـــات 
ومتابعة وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبدهللا آل خليفة الفتا إلى الزيارات الميدانية 
التـــي قـــام بها عـــدد من مســـؤولي الـــوزارة للمآتم، 
تعبيـــرا عـــن أروع النماذج الحضارية في الشـــراكة 
المجتمعية والتعاضد والتكاتف للوصول لألهداف 

المنشودة.
التقديـــر  خالـــص  عـــن  “نعـــرب  العويناتـــي  وقـــال 
لموســـم  الســـامية  الملكيـــة  للرعايـــة  واالعتـــزاز 
عاشوراء والتي كان لها الفضل في إتمام المراسم 
بـــكل أريحيـــة وهـــدوء وأمـــان وطمأنينـــة، ســـواء 
داخـــل المآتـــم والحســـينيات أو خـــالل المواكـــب 
الحســـينية بالشـــوارع العامة، حيـــث وجدنا تعاوًنا 
وتنســـيًقا متميـــًزا مـــن وزارة الداخليـــة، وحرًصـــا 
علـــى تقديـــم جميـــع التســـهيالت في إطـــار تأمين 
مراســـم عاشـــوراء بالشـــكل الذي يليق بالمناســـبة 

وقدسيتها”.
 كمـــا أعـــرب عن اعتـــزازه باإلســـهامات المشـــهودة 
لفـــرق العمل من المؤسســـات األهليـــة والتطوعية، 
وحرصها الكبير على إنجاح موســـم عاشوراء لهذا 
العام وتأكيد المكانة المهمة لهذه المناسبة الدينية 
العظيمـــة وقيمها وأهدافهـــا بطريقة تعكس الروح 
الوطنيـــة العالية وتعمل على ترســـيخ قيم احترام 
المعتقـــدات والمذاهب ومبـــادئ التعايش واالخاء 
المجتمعـــي الـــذي ُعرفت بـــه مملكـــة البحرين عبر 

التاريخ.
بـــدوره أكـــد رئيـــس مأتـــم االمـــام الحجة حســـين 
الحـــداد أن ملـــك البـــالد المعظـــم وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء أولوا 

عبـــر  عاشـــوراء  موســـم  إلحيـــاء  عنايتهـــم  جـــل 
الخدمـــات المقدمة مـــن جميع جهـــات الدولة بناء 
على توجيهاتهم وعنايتهم لهذه المناسبة العظيمة 
لدى عموم الشـــعب البحريني، سائال المولى القدير 
أن يحفـــظ ملـــك البـــالد المعظم وولـــي عهد رئيس 

الوزراء لما يحب ويرضى.
مـــن جهتـــه، توجـــه رئيـــس مأتـــم الصاغة حســـين 
الخالـــص  واالمتنـــان  والثنـــاء  بالتقديـــر  الصايـــغ 
والخارج من القلب إلى ملك البالد المعظم وســـمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والعائلة الكريمة 
ومن ســـاهم في نجاح موســـم عاشـــوراء بالشـــكر 

والتقدير. 
وتقدم رئيس مأتم الشهابي حمزة الشهابي بالشكر 
الجزيـــل واالمتنـــان نيابًة عـــن مأتم الشـــهابي إلى 
ملك البالد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء لرعايتهـــم واهتمامهـــم ودعمهـــم المقـــدم 
للمآتم إلحيـــاء ذكرى عاشـــوراء، ووزارة الداخلية 
لتســـهيل الطـــرق لمواكب العـــزاء والمحافظة على 

األمن والنظام.
واختتم “كل الشـــكر لكل من ساهم وساعد إلحياء 

ذكرى عاشوراء”.
بـــدوره، توجـــه رئيـــس مجلـــس إدارة مأتـــم االمام 
الرضـــا جعفـــر الشـــويخ بالشـــكر الجزيـــل إلى ملك 
البـــالد المعظـــم وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء على جميع التســـهيالت ولدعمهـــم المآتم 
والحســـينيات بموســـم عاشـــوراء متوجًها بالشكر 
كذلك إلـــى وزارة الداخلية متمثلة بوزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
علـــى جميع التســـهيالت وضبط األمن خالل ســـير 
مـــدن وقـــرى  فـــي جميـــع  الحســـينيات  المواكـــب 
المملكة ووزارة الصحة وإدارة األوقاف الجعفرية 
ووزارة شـــؤون اإلعالم وجميـــع الصحف المحلية 
والدوائـــر الحكوميـــة على جـــل الجهـــود المبذولة 

والمساهمة في إنجاح هذا الموسم.
وأشاد متوّلي مأتم الشويخ )باربار( أحمد الشويخ 
للمآتـــم  البـــالد المعظـــم  لملـــك  بالعطـــاء المســـتمر 
الحســـينية خصوصـــا خـــالل المناســـبات الدينيـــة 
وأبرزهـــا ذكـــرى عاشـــوراء العزيـــزة علـــى قلـــوب 
المســـلمين، موضحـــا أن هـــذا األمر ليـــس بالغريب 
واأليـــادي  الكبيـــر  القلـــب  علـــى جاللتـــه صاحـــب 

البيضاء.
وأعـــرب الشـــويخ عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
ولتوجيهـــات ســـموه لجميـــع الـــوزارات لتقديم كل 
الدعم والمساندة إلنجاح موسم عاشوراء وهو ما 

شهدناه بالفعل على أرض الواقع على حد قوله.
وقال رئيس مأتم سيد ماجد، عباس جواد: أتقدم 
بخالـــص التحايـــا والشـــكر واالمتنـــان لملـــك البالد 
المعظـــم لمـــا يقدمه جاللتـــه، وكما عودتنـــا القيادة 
الحكيمـــة لجاللتـــه فـــي كل موســـم مـــن مواســـم 
عاشـــوراء مـــن حفـــاوة وكـــرم ودعم إلحيـــاء هذه 
المناسبة العظيمه وبث روح التسامح واإلخاء بين 
أبناء الوطن الواحد وتحت راية الدين اإلســـالمي 

الحنيف ووحدة الكلمة والحب والوفاء.
كمـــا قـــال مســـؤول مأتـــم الصاغـــة جميـــل الصايغ 
“نشـــكر والـــد الجميـــع ملـــك البـــالد المعظـــم علـــى 
وقفتـــه ومكارمـــه الجليلـــة والمتمثلـــة فـــي تقديم 
الدعم الســـنوي للمآتم والحســـينيات المختلفة في 
محافظات مملكة البحرين، بما من شأنه المساهمة 
فـــي إنجاح هذه المناســـبة وتطويرهـــا”، مثمنا دور 

كل من ساهم في انجاح موسم عاشوراء.
 وتقـــدم مأتم أبوصيبع إســـماعيل إبراهيم بجزيل 
الشكر والعرفان إلى مقام ملك البالد المعظم على 
الدعـــم والمســـاندة الذي تلقتـــه المآتم الحســـينية 
فـــي مملكة البحريـــن، منوهـــا بالمواقف المشـــرفة 
مـــن جاللتـــه ألبنـــاء شـــعبه في جميـــع المناســـبات 
والظروف وتوفير جميع االحتياجات لهم ما يؤكد 

مدى حب واهتمام جاللته لهم.
 وأشـــاد بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء للـــوزارات والهيئات 
لتقديم جميع الخدمات إلنجاح موســـم عاشوراء، 
وتذليـــل الصعوبات، مشـــيدا باألجـــواء االنفتاحية 
التـــي تعيشـــها مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــل العهـــد 

اإلصالحي لجاللة الملك.
 وثمـــن رئيـــس ماتـــم ابنـــاء حبيـــب حســـن حبيب 
مـــكارم جاللـــة الملـــك المعظـــم المســـتمرة والتـــي 
ينعـــم بهـــا أبنـــاء مملكـــة البحريـــن ومنهـــا تفضـــل 
جاللته بصـــرف المكرمـــة الملكية الســـامية للمآتم 
والروضـــات الحســـينية جريـــا علـــى عـــادة جاللته 
الحميدة في كل عام في مشاركة شعبه الوفي في 
مناسبة عاشوراء الخالدة، مؤكدا أن المكرمة تعزز 
ما توارث عليه وحـــرص عليه األجداد واآلباء من 

رعاية خاصة لمناسبة عاشوراء.
وقال رئيس مأتم عين زبر فيصل الخور ”نتشـــرف 

بـــأن نرفـــع إلـــى ملـــك البـــالد المعظم أســـمى آيات 
الشـــكر والتقديـــر والعرفـــان علـــى وقفاتـــه األبوية 
والخيريـــة ألبنـــاء شـــعبه الذيـــن يحتفـــون بذكرى 
عاشـــوراء العزيـــزة علـــى قلـــوب الجميـــع، وننتهـــز 
هذه الفرصة بأن نشـــيد وننوه بجهود ودور جاللة 
الملك في تقديم جميع أنواع الدعم والتســـهيالت 
للموســـم وهو األمر الذي ليس بغريب على جاللته 
وعلى أســـرة آل خليفة الكرماء، فهي عادة سنوية 
يشـــارك فيهـــا الجميع بحب وعطـــاء وروحانية، ما 
أســـهم فـــي نجاحهـــا وظهورهـــا بهذا المظهـــر الذي 

يليق بمملكة البحرين الغالية”.
 بـــدوره رفـــع رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر، رجـــل 
األعمال محمد بلجيك أسمى آيات الشكر والتقدير 
إلـــى ملـــك البـــالد المعظـــم، وإلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، معبرا 
عـــن خالـــص االمتنـــان للرعايـــة الملكيـــة الســـامية 
والدعـــم واالهتمـــام الحكومـــي مـــن أجـــل إنجـــاح 

موسم عاشوراء.
 وأشـــار إلى أن إجراء مراسم عاشوراء، سواء في 
المآتم أو المواكب الحسينية، تم بأريحية مطلقة، 
قدمتهـــا  التـــي  والخدمـــات  التســـهيالت  بفضـــل 
الـــوزارات واألجهزة المعنية وفـــي مقدمتها وزارة 
الداخليـــة، منوهـــا إلـــى تلبيـــة جميـــع االحتياجات 
األمنيـــة والخدمية والتنظيميـــة، بفضل توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة ودعمه الدائم إلتمام مراســـم عاشـــوراء 

في أجواء من الطمأنينة والهدوء والسالم.
جانـــب  مـــن  الميدانيـــة  الزيـــارات  أن  وأوضـــح   
المحافظيـــن والقيـــادات األمنية للمآتـــم في جميع 
البحريـــن، وكذلـــك تفقدهـــم الحتياجـــات  أنحـــاء 
المواكـــب الحســـينية، محـــل تقدير مـــن جانب كل 
محبـــي آل البيـــت، ألنـــه يعكـــس روحـــا عاليـــة من 

المسئولية وااللتزام بأمن وسالمة الجميع.
 وقـــال رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر “ما جـــرى في 
عاشـــوراء هـــذا العـــام، ليـــس غريبا علـــى البحرين 
المشـــهود لها بالتعايش واحترام الحريات الدينية 
والتعددية المذهبية، وهذه سمة البحرين ونهجها 

الدائم على امتداد السنين”.
وذكـــر رئيـــس ماتم الحـــاج عباس محمود حســـين 
“يطيـــب لـــي أن أرفـــع إلـــى جاللـــة الملـــك المعظم 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر والعرفـــان لدعمـــه 
المســـتمر إلحيـــاء ذكرى عاشـــوراء الخالـــدة وذلك 
بمناســـبة ختـــام الموســـم لهـــذا العـــام، كمـــا أتقـــدم 
بالشكر واالمتنان لصاحب السمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
علـــى الجهود التـــي تبذلها الحكومـــة الموقرة على 

جميع األصعدة”.
كما توجه بالشـــكر إلى وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وجميع منتسبي 
األجهـــزة األمنيـــة على الجهد المميـــز والالفت إلى 
الجميـــع األمر الذي كان له دور كبير في اســـتتباب 

األمن على الصعيد األمني والمروري.
وكذلـــك الشـــكر الجزيـــل إلـــى الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة محافـــظ العاصمـــة علـــى 
جميع التســـهيالت المقدمة والتنســـيق مع الجهات 
المعنيـــة والتـــي كان لهـــا الـــدور الكبيـــر فـــي نجاح 
مـــع  ياتـــي تماشـــًيا  ذلـــك  أن كل  الموســـم، مبينـــا 
السياســـة الحكيمـــة لجاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي 
ممارســـة الشـــعائر الدينية لكل الطوائـــف واألديان 
فـــي المملكة التي تمتاز عـــن غيرها من الدول في 

األجواء المناسبة لممارسة الشعائر.
 من جهته تقدم عضو مجلس إدارة مأتم الصفافير 
محمـــد الصفـــار بالشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان إلى 
القيـــادة الرشـــيدة، بقيـــادة عاهـــل البـــالد المعظم، 
وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء علـــى االهتمام والرعاية الكريمة للشـــعائر 

الدينيـــة، خصوصا إحياء موســـم عاشـــوراء وذلك 
بالتوجيهـــات الســـامية وتســـخير أجهـــزة الدولـــة 
ومؤسســـاتها من تقديم الدعم الالزم والالمحدود 
وببـــذل الجهود الجبارة لتســـهيل خـــروج المواكب 
الحســـينية بالصـــورة التي تليـــق بخصوصية هذه 
المناســـبة الدينية، والقيام بدور كبير من أجل أمن 
وسالمة ونجاح موسم عاشوراء بجميع الجوانب 

المتعلقة به.
 1444 العـــام  لهـــذا  عاشـــوراء  موســـم  “إن  وقـــال 
هجريـــة، يأتـــي في ظـــروف صحية وتميـــز أفضل 
بكثيـــر ممـــا كان عليه فـــي األعوام الســـابقة، وهذا 
بفضل من هللا ســـبحانه وتعالى والقيادة الرشيدة 

لمملكتنا الحبيبة”.
 وقـــال إمام الجمعـــة والجماعـــة بجامع جدحفص 
ذكـــرى  بـــه  تحظـــى  بمـــا  “نشـــيد  المدنـــي  محمـــد 
عاشـــوراء فـــي مملكـــة البحرين من دعـــم ورعاية 
واهتمـــام من لـــدن ملك البالد المعظـــم حفظه هللا 
ورعاه، وحكومته برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء. وإن مملكـــة البحرين بفضل هللا 
تعالـــى وبحكمـــة قيادتهـــا الرشـــيدة علـــى امتـــداد 
العصـــور، تنعـــم بخصوصيـــة فريـــدة فـــي إحيـــاء 
مراســـم عاشـــوراء بطابعهـــا الروحانـــي المميـــز، ما 
جعلها أبرز أركان الحريات الدينية التي لطالما أكد 
صاحـــب الجاللة الملـــك المعظم أيـــده هللا حرصه 
الكبيـــر علـــى حفظهـــا وتعزيزها ورعايتهـــا انطالًقا 
من قيمنـــا النبيلة وهويتنا األصيلـــة وإرثنا الديني 
والحضـــاري والثقافـــي ممـــا بّوأ البحريـــن الصدارة 

بكل استحقاق في هذا المجال”.
وثمـــن عالًيـــا مـــا أبدتـــه الحكومـــة بقيـــادة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من 
جهـــود مخلصـــة وحثيثة ومتكاملـــة لتقديم جميع 
أوجـــه الدعم والمســـاندة إلحياء ذكرى عاشـــوراء 
في أجواء روحانية آمنة تضمن ممارســـتها بحرية 
الـــرؤى والتطلعـــات الملكيـــة  وأريحيـــة، وتجســـد 

السامية في احترام التعددية. 
وقـــدر الجهـــود المشـــهودة التـــي بذلتهـــا مختلـــف 
الجهـــات واألجهـــزة الحكوميـــة، خصوصـــا وزارة 
ووزارة  وقطاعاتهـــا،  أجهزتهـــا  بجميـــع  الداخليـــة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف، ووزارة 
والزراعـــة،  البلديـــات  شـــؤون  ووزارة  الصحـــة، 
والمحافظـــات األربـــع، وإدارة األوقـــاف الجعفرية 
متضرعـــا إلـــى المولى عز وجـــل أن يحفظ المملكة 
وقيادتهـــا وشـــعبها ويديـــم عليهـــا أمنهـــا ورخاءها 

وسالمها.
ورفع نائب رئيس مأتم الســـكران عقيل بن جاسم 
الســـكران الشـــكر والعرفـــان إلـــى مقام ملـــك البالد 
المعظم وإلى صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء، بمناسبة نجاح موسم عاشوراء.
وأكد الســـكران أن نجاح موســـم عاشـــوراء ترجم 
الدعـــم الكبيـــر والتوجيهـــات الســـديدة مـــن لـــدن 
صاحـــب الجاللـــة الملك المعظم وســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، مبيًنـــا أن مملكة البحرين 
تعتبـــر نموذًجـــا فـــي احتـــرام األديـــان والتعدديـــة 
والشـــعائر  المعتقـــدات  المذهبيـــة وصـــون حريـــة 
والتجمعـــات الدينيـــة وهو ما يؤكد النهج الراســـخ 
الذي تسير عليه المملكة باعتبارها منارة بارزة في 
التعايش والتســـامح بقيادة صاحب الجاللة الملك 

المعظم.
كما أعرب عن شـــكره وتقديـــره إلى وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وجميـــع الضبـــاط واألفـــراد وشـــرطة المجتمع في 
ظـــل الـــدور البارز الـــذي قامت بـــه وزارة الداخلية 
فـــي توفير جميـــع التســـهيالت واألجـــواء األمنية 

لممارسة الشعائر الحسينية بشكل مميز. 

وأشـــاد بالـــدور البارز فـــي تهيئة األجـــواء المثالية 
ومساندتهم المســـتمرة للمواكب الحسينية وبدور 
األوقات الجعفرية برئاسة يوسف الصالح، متوجها 
بالشـــكر إلى كل الوزارات والهيئات الحكومية في 

المملكة للمساهمة في إنجاح موسم عاشوراء.
 وثمن رئيس مأتم الحالة محمد عبدالرضا الرعاية 
الملكية الســـامية مـــن لدن صاحـــب الجاللة الملك 
المعظم، لموســـم عاشـــوراء، والدعم والتوجيهات 
الكريمـــة مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء وتوفير جميع االحتياجات، 

ما أدى إلى نجاح الموسم.
كما أشـــاد بالجهود والمســـاعي الطيبـــة والخدمات 
المقدمة من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة. 
كمـــا رفـــع رئيـــس مأتـــم الغراشـــية ســـيد أســـد أبو 
الحسن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام ملك 
البـــالد المعظـــم مشـــيدا بالدعـــم والرعايـــة الملكية 

لموسم عاشوراء الذي نجح بجميع المقاييس.
وقـــال ”جاللـــة الملـــك المعظـــم صاحـــب األيـــادي 
البيضـــاء دائمـــا مـــا يقف بجانـــب أبناء شـــعبه في 
جميع المناسبات والظروف وهو ما يشهده الواقع 
الذي أشـــاد به الجميع ســـواء من داخل المملكة أو 

خارجها“.
وأعـــرب عـــن شـــكره لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزرا لجميع الـــوزارات والهيئات 
لتســـخير كل اإلمـــكان وتقديـــم الخدمـــات إلنجاح 

موسم عاشوراء.
 وأشـــاد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق 
اإلنســـان، عضو لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واآلمن الوطني بمجلس النواب النائب عمار البناي 
بنجـــاح موســـم عاشـــوراء، الـــذي عكـــس الصـــورة 
الحضارية والقيم الســـامية واللحمة الوطنية التي 
تعيشـــها مملكة البحرين في ظل قيادة ملك البالد 

المعظم.
وثمـــن البنـــاي مضاميـــن الخطاب الســـامي لجاللة 
الملـــك المعظـــم، الذي يمثـــل نهج مملكـــة البحرين 
والتعايـــش  والتآخـــي  الســـالم  قيـــم  تعزيـــر  فـــي 
واحترام جميع الشـــعائر بين جميع فئات المجتمع 
الواحد، وفتح اآلفـــاق أمام الحريات في المجتمع 
البحرينـــي، وحـــرص جاللتـــه واهتمامـــه بتوفيـــر 
جميع الظروف لممارسة الشعائر الدينية بكل يسر 
وســـالمة في جو يســـوده األمن واألمان ونابع من 
حس المســـؤولية التي يوليها جاللتـــه تجاه أبنائه 

من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة.
 وأكـــد البناي أن المملكة لطالما وفرت بيئة خصبة 
لحريـــة األديـــان، والتعايـــش الســـلمي، مـــن خـــالل 
احتـــرام التعدديـــة المذهبيـــة، والقبـــول الثقافـــي 
الفتـــا إلـــى أن يضمـــن الدســـتور البحرينـــي حماية 
حريـــة الفكـــر والدين والمعتقد ولمـــا تمثله المنامة 
من مركـــز حاضن لقيـــم الدين اإلســـالمي الحنيف 

بمبادئه العظيمة ونهجه القويم.
األجهـــزة  لجميـــع  والتقديـــر  بالشـــكر  وتوجـــه   
األمنيـــة المتمثلـــة بـــوزارة الداخلية، علـــى الجهود 
عاشـــوراء  موســـم  إلنجـــاح  بذلتهـــا  الجبارةالتـــي 
إضافـــة للـــدور الكبيـــر الـــذي بذلتـــه وزارة العـــدل 
والشؤون اإلســـالمية ومجلس األوقاف الجعفرية 
التعليمـــات  اتبـــاع  خـــالل  مـــن  المآتـــم،  ورؤســـاء 
فعاليـــات  تنظيـــم  فـــي  بهـــا  وااللتـــزام  الصـــادرة 
موســـم عاشـــوراء بدقة وسالســـة، إلنجاح موسم 
عاشـــوراء. كمـــا ثمـــن دور فريـــق البحريـــن بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، والجهـــود المتكاملـــة التـــي نجحـــت في 
إنجاح موســـم عاشـــوراء وتأمين ممارسات جميع 

الشعائر، وضمان إقامتها بحرية وسالسة.

بفضل الدعم الملكي موســــم “عاشــــوراء” حقــــق نجاحــــا كبيــــرا
مثمنين دعم جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء... رؤساء مآتم و رجال دين عبر “^”:

محمد بلجيك حسين الحداد عمار البناي نادر حاجي محمد المدني 

عقيل السكران  محمد عبدالرضافيصل الخور حمزة شهابي  حسين يوسف 

السيد عباس جواد  محمود خلف جعفر الشويخ أحمد الشويخ  إسماعيل إبراهيم 

جعفر الشويخ

جميل الصايغ

محمد الصفار 

حسين الصايغ



حسن عبدالرسول

بلغ العدد اإلجمالي للتوصيات المرفوعة من مجلس المحرق البلدي إلى وزارة 
البلديات 835 توصية، وتمت الموافقة على 128 توصية ورفض 126 توصية، 
منهــا 391 توصيــة قيــد الدراســة، و60 توصية للتنســيق والمتابعة إضافة لـ70 
توصيــة لــم يتم الــرد عليها، منها 75 توصية في االجتماع العادي و6 توصيات 
فــي االجتمــاع غير العــادي وذلك بحســب التقرير النهائي لتوصيــات وقرارات 

المجلس البلدي للفصل التشريعي الخامس 2018 – 2022.

وبينت اإلحصـــاءات في تقرير المجلس 
عـــدد القـــرارات الصـــادرة مـــن المجلـــس 
جهـــات  إلـــى  والمحالـــة   300 البلـــدي 
مختلفـــة، وجـــاءت الـــردود علـــى النحو 
التالي الموافقة على 84 قراًرا ورفض 17 
قراًرا و19 قراًرا قيد الدارسة و15 قراًرا 
للتنســـيق والمتابعـــة، ومـــازال المجلـــس 
ينتظر الرد على 165 قراًرا، وصدر العدد 
اإلجمالي للقـــرارات خالل فتـــرة الفصل 
التشـــريعي الخامـــس مـــن 2018 لغايـــة 
2022 وذلك أثناء 75 اجتماًعا عادًيا و6 

اجتماعات غير عادية.
وأشـــار تقريـــر بلـــدي المحـــرق إلـــى عدد 
التوصيـــات المرفوعـــة لـــوزارة البلديات 
في الفتـــرة من 2018 لغاية 2019 خالل 
وكان  توصيـــة   94 األول  االنعقـــاد  دور 
رد الـــوزارة بالموافقـــة علـــى 9 توصيات 
ورفض 17 توصية ولم يتم الرد على 12 
توصية و41 توصية قيد الدراســـة و15 
توصيـــة للتنســـيق والمتابعـــة، وذلك من 
خالل 13 اجتماًعـــا عادًيا و3 اجتماعات 

غير عادية.
علـــى  للـــرد  المئويـــة  النســـب  وكانـــت 
وزارة  قبـــل  مـــن  المجلـــس  توصيـــات 
البلديات لدور االنعقاد األول من الفصل 
التشريعي الخامس 44 % قيد الدراسة، 
16 % للتنســـيق والمتابعـــة، 15 % دون 
 %  9 مرفوضـــة،  توصيـــات   %  18 رد، 
نســـبة الموافقة، منها 8 توصيات بنسبة 
توصيـــات  و9  الطـــرق،  لمشـــاريع   %  8
بنســـبة 10 %، و15 توصيـــة بنســـبة 16 
% تصانيـــف، و3 توصيات بنســـبة 3 % 
حول الميزانية، و11 توصية بنســـبة 12 
% عن محالت وشـــوارع تجارية، وعدد 
2 توصيـــة بنســـبة 2 % للســـواحل، و5 
توصيـــات للحدائـــق والمنتزهات بنســـبة 
التراخيـــص  عـــن  توصيـــات  و8   ،%  5
بنســـبة 9 %، و5 توصيـــات بنســـبة 5 % 
عـــن تســـميات، وعـــدد 2 توصية بنســـبة 
2 % عـــن الصـــرف الصحـــي واألمطـــار، 
للقوانيـــن   %  10 بنســـبة  توصيـــات   9
واالشتراطات، و17 توصية عامة بنسبة 

.% 18
نســـب  إلـــى  المجلـــس  تقريـــر  ولفـــت 
محافظـــة  دوائـــر  حســـب  التوصيـــات 
المحرق، الدائرة األولى عدد 6 توصيات 
بنســـبة 6 %، الدائرة الثانية 3 توصيات 
بنســـبة 3 %، الدائـــرة الثالثة 3 توصيات 
بنســـبة 3 %، الدائرة الرابعة 12 توصية 
 10 الخامســـة  الدائـــرة   ،%  11 بنســـبة 
توصيات بنســـبة 9 %، الدائرة السادسة 
الدائـــرة   ،%  21 بنســـبة  توصيـــة   22
 ،%  9 بنســـبة  توصيـــات   10 الســـابعة 
الدائـــرة الثامنـــة 11 توصيـــة بنســـبة 10 
%، إضافة لعدد 30 توصية عامة بنسبة 

بلغت 28 %.
وأوضـــح التقرير البلدي نســـب القرارات 
بحســـب النـــوع والـــردود فـــي الدوائـــر، 
وتمت الموافقة على 27 قرار بنســـبة 43 
%، وكان 11 قرارا قيد الدراســـة بنســـبة 
18 % وعـــدد 2 قـــرار مرفوض بنســـبة 3 
%، و19 قرار بنســـبة 31 % دون رد، و3 
قرارات بنسبة 5 % للتنسيق والمتابعة.

النـــوع  بحســـب  القـــرارات  وتنوعـــت 
 21 بنســـبة  قـــرارا   13 منهـــا  والنســـبة 
 11 بنســـبة  قـــرارات   7 للتراخيـــص،   %
قـــرارات   5 والمتنزهـــات،  للحدائـــق   %
بنســـبة 8 % للســـواحل، 1 قـــرار بنســـبة 
1 % للميزانيـــة، 3 قـــرارات بنســـبة 5 % 
للمحـــالت وشـــوارع تجاريـــة، 4 قرارات 
بنســـبة 6 % للطـــرق، 1 بنســـبة 2 % عن 
التســـميات، عدد 2 قرار بنســـبة 3 % عن 
الصـــرف الصحـــي واألمطـــار، 7 قـــرارات 
بشأن القوانين واالشتراطات بنسبة 11 
%، 20 قراًرا بتوصيات عامة بنســـبة 32 

.%
وفي ســـياق متصل، بينـــت اإلحصاءات 
في التقرير عدد القرارات بحسب دوائر 
المحرق، الدائرة األولى 6 قرارات بنسبة 
8 %، الدائـــرة الثانيـــة 1 قـــرار بنســـبة 1 
%، الدائـــرة الثالثـــة 3 قرارات بنســـبة 4 
%، الدائـــرة الرابعـــة 5 قرارات بنســـبة 7 
%، الخامســـة 4 قـــرارات بنســـبة 6 %، 
السادســـة 3 قرارات بنسبة 4 %، الدائرة 

الســـابعة 7 قرارات بنســـبة 10 %، ثامنة 
المحـــرق 12 قراًرا بنســـبة 16 %، إضافة 

لعدد 32 قراًرا بنسبة 44 %.

 االنعقاد الثاني

وكشف التقرير عدد التوصيات في دور 
االنعقـــاد الثاني من 2019 وحتى 2020، 
وبلغ عـــدد التوصيات المرفوعـــة لوزارة 
البلديـــات 219 توصيـــة وكان رد الوزارة 
على 38 توصية بالموافقة بنسبة 17 %، 
41 توصية مرفوضة بنسبة 19 %، 107 
توصيات قيد الدراسة بنسبة 49 %، 16 
توصية للتنســـيق والمتابعة بنسبة 4 %، 
و17 توصيـــة لم يتـــم الرد عليها بنســـبة 
15 %، وبلـــغ عـــدد االجتماعات في دور 
االنعقـــاد الثاني 19 اجتماًعا عادًيا وعدد 

2 اجتماع غير عادي.
فيمـــا تنوعـــت اإلحصـــاءات للتوصيـــات 
بحســـب أنواع المشـــروعات، وكان منها 
30 توصيـــة بنســـبة 14 % للطـــرق، و15 
توصية بنسبة 7 % لمشاريع االستمالك، 
تصانيـــف،   %  7 بنســـبة  توصيـــة  و15 

ميزانيـــة،   %  5 بنســـبة  توصيـــة  و12 
محـــالت    %  13 بنســـبة  توصيـــة  و29 
وشـــوارع تجاريـــة، 6 توصيـــات بنســـبة 
3 % للســـواحل، و26 توصيـــة للحدائـــق 
والمنتزهـــات بنســـبة 12 %، 15 توصية 
بنسبة 7 % تراخيص، 5 توصيات بنسبة 
2 % تسميات، 10 توصيات بنسبة 4 % 
للصـــرف الصحي واألمطـــار، 13 توصية 
بنســـبة 6 % قوانيـــن واشـــتراطات، 43 

توصيات عامة بنسبة 20 %.
فيمـــا بلـــغ عـــدد القـــرارات الصـــادرة من 
المجلـــس والمحالـــة للجهـــات المختلفـــة 
88 قـــراًرا، وجـــاءت الـــردود كالتالي: 21 
موافقـــة، 6 مرفوضـــة، 2 قيـــد الدراســـة، 
رد،  دون   45 والمتابعـــة،  للتنســـيق   5
وكان أبرزها 32 قراًرا بنســـبة 37 % عن 
توصيات القـــرارات العامـــة، إضافة لـ17 

قراًرا بنسبة 19 % للتراخيص.

االنعقاد الثالث

بلـــغ عـــدد التوصيـــات المرفوعـــة مـــن 
280 توصية وكان رد الوزارة حســـب 

التفصيـــل، 31 توصيـــة تمت الموافقة 
 163 مرفوضـــة،  توصيـــة   47 عليهـــا، 
18 توصيـــة  توصيـــة قيـــد الدراســـة، 
للتنسيق والمتابعة، 21 توصية لم يتم 
الـــرد عليها، فيما بلغ عدد االجتماعات 
22 اجتماًعـــا عادًيـــا واجتماًعـــا واحًدا 

غير عادي.
وكان نصيب كل دائرة من التوصيات، 
الدائـــرة األولى 6 توصيـــات، الثانية 3 
توصيـــات، الثالثة 3 توصيات، الرابعة 
12 توصيـــة، الخامســـة 10 توصيات، 
 10 الســـابعة  توصيـــة،   22 السادســـة 
توصيـــات، الثامنة 11 توصية، إضافة 

إلى 30 توصية عامة.
أمـــا عن عـــدد القـــرارات الصـــادرة من 
المجلس والمحالـــة للجهات المختلفة 
تمـــت  قـــراًرا   12 منهـــا  قـــراًرا،   77
الموافقـــة عليه، و9 قرارات مرفوضة، 
و5 قرارات قيد الدراســـة، و4 قرارات 
للتنسيق والمتابعة، و47 قراًرا لم يتم 
الرد عليه، وكان أبرز تلك القرارات عن 

التراخيص والحدائق والمتنزهات.

   االنعقاد الرابع

وبّين تقريـــر المجلس عـــدد توصيات 
دور االنعقـــاد 242 توصيـــة مرفوعـــة، 
التفصيـــل  حســـب  الـــوزارة  رد  وكان 
عليهـــا،  الموافقـــة  تمـــت  توصيـــة   50
21 توصيـــة مرفوضـــة، 140 توصيـــة 
قيـــد الدراســـة، 11 توصيـــة للتنســـيق 
والمتابعـــة، 20 توصيـــة لـــم يتـــم الرد 
عليهـــا، وكانت أبرز نســـب التوصيات 
56 توصية بشأن مشـــروعات الطرق، 
41 توصية عن مشىوعات االستمالك، 
عـــدد  وبلـــغ  تصنيـــف.  توصيـــة   25
االجتماعـــات فـــي دور االنعقـــاد الرابع 
21 اجتماًعـــا عادًيـــا واجتماًعـــا واحًدا 
غيـــر عـــادي، كمـــا بلـــغ عـــدد القـــرارات 
الصـــادرة مـــن المجلـــس والمحالة إلى 
جهـــات مختلفـــة 73 قـــراًرا، وجـــاءت 
الـــردود على النحـــو التالـــي: 24 قراًرا 
تمـــت الموافقـــة عليـــه، وقـــرار واحـــد 
قيـــد الدراســـة، و3 قـــرارات للتنســـيق 
والمتابعـــة، و45 قـــراًرا لـــم يتـــم الـــرد 
عليـــه. وكان أبـــرز تلـــك القـــرارات 11 
قـــراًرا إلـــى الحدائـــق والمتنزهات، 12 
قـــراًرا إلى التراخيـــص، 7 قرارات إلى 
محالت وشـــوارع تجاريـــة، 9 قرارات 
قـــرارات  و7  الطـــرق،  لمشـــروعات 

تصانيف، و19 توصية عامة.

300 قرار من بلدي المحرق وأكثر مـن نصفهـا بـال رد
المجلس رفع 835 توصية... ورفض 15 % منها

أكثـــر توصيـــات المجلـــس لســـماهيج والديـــر.. وأكثـــر القـــرارات مـــن نصيـــب الحـــد
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أحد اجتماعات مجلس المحرق البلدي 

كشف التوصيات بحسب رد وزارة البلديات

التوصيات بحسب النوع

التوصيات بحسب الدوائر

القرارات بحسب دوائر المحافظة

44 % من توصيات 
المجلس قيد 

الدراسة 

21 % من قرارات 
المجلس للتراخيص 

ثم االشتراطات

16 % من 
التوصيات للتنسيق 

والمتابعة 



قــال الشــاعر واإلعالمــي الشــاب صالح يوســف إن مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
األخيرة المتمثلة في تأســيس لجنة لتمكين الشــباب في القطاعين العام والخاص ســتكون بوابة 
عبور للعديد من تلك المهارات النوعية؛ للكشف عن مالمحها وإثبات ما يمكنها تحقيقه في سبيل 
رفــد المكتســبات الوطنيــة”. وزاد صالــح فــي حديثه لـ “البالد”: معظم الشــباب اليــوم في البحرين 

ال يخلون من المهارات، وإنما تنقصهم الفرصة، واآلن جاءت هذه الفرصة على طبق من ذهب.

تمكين الشباب

في يوم الشباب العالمي، كيف تقرأ  «
مبادرات الدولة في دعم الشباب 

وتمكينهم؟

دولــة  تعد  التي   - البحرين  مملكة  أن  الشــك   
فتّية - من الدول الرائدة في تمكين الشباب، 
الــتــي شهدت  الــســنــوات األخــيــرة  السيما فــي 
اهتمامًا خاصًا من قبل القيادة الرشيدة وعلى 
احتضن  حيث  المعظم،  الملك  جاللة  رأســهــا 
مــلــف الــشــبــاب مــمــثــل عــاهــل الــبــالد لــأعــمــال 
المجلس  رئــيــس  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية 
ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب  األعلى 
بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، وكــذلــك الــنــائــب األول 
والرياضة  للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة. 
المبادرات  القت  الكبير  االهتمام  هذا  وبفضل 
والتي  اإليجابي،  الصدى  من  الكثير  الشبابية 
المكتسبات  من  عززت  إنجازات  إلى  ُترجمت 
كيف  فرأينا  الشبابي،  الجانب  فــي  الوطنية 
تــزيــنــت الــبــحــريــن بــعــام الــذهــب، وكــيــف لهذا 
مواهب  ويستثير  الجميع  يحفّز  أن  الــذهــب 
المجاالت  مختلف  فــي  وإبــداعــاتــهــم  الشباب 

الرياضية والعلمية وغيرها.

اعتراف صريح

تحتفل البحرين في 25 مارس  «
من كل عام بيوم الشباب 

والذي سيدخل العام 
المقبل بنسخته الثانية، ما 

الدالالت من ذلك؟

أن تتبنى مملكة البحرين 
ــاب،  ــ ــب ــشــ ــ ــل ــ يـــــــومـــــــًا ل

فـــهـــذا دلـــيـــل عــلــى 
ــيـــة الـــشـــاب  أهـــمـ

الـــبـــحـــريـــنـــي، 
وهـــــــــــــــــــــــــو 

اعــــتــــراف 
صـــــريـــــح 
ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ
هـــــــــــــــذا 

الشاب 
ــذي  ال

تنظر له الدولة بأنه من أهم ركائز المستقبل.
وهذا االحتفال ال نشهده بصورته المعنوية أو 
والتنظير فحسب،  البراقة  الكلمات  من خالل 
بل نراه جليًا من خالل دعم الشباب وتمكينهم 
الــدولــة،  فــي  القيادية  المناصب  مختلف  فــي 
العامة  القطاعات  جميع  وفي  البرلمان،  وفي 

والخاصة، فضالً عن المحافل العالمية.
 

طبق من ذهب

كيف يمكن للمهارات النوعية  «
والمختلفة أن تكون طريقًا للشباب لنيل 

الفرص؟

ناصر  الشيخ  سمو  مــبــادرة  إن  الــقــول  يمكننا 
في  المتمثلة  األخـــيـــرة  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
القطاعين  في  الشباب  لتمكين  لجنة  تأسيس 
العام والخاص ستكون بوابة عبور للعديد من 
مالمحها  عن  للكشف  النوعية؛  المهارات  تلك 
رفد  سبيل  فــي  تحقيقه  يمكنها  مــا  ــبــات  وإث
اليوم  الشباب  فمعظم  الوطنية.  المكتسبات 
وإنما  الــمــهــارات،  مــن  يخلون  ال  البحرين  فــي 
الفرصة  هذه  جــاءت  واآلن  الفرصة،  تنقصهم 

على طبق من ذهب.
وفي الوقت نفسه، على الشاب من ناحيته أن 
يغتنم هذه الفرصة ويستثمرها خير استثمار، 
الــضــروري  مــن  إذ  وحــدهــا،  تكفي  ال  فالمهارة 
كي  والممارسة؛  والتدريب  بالصقل  تطعيمها 
إمكانية  وبالتالي  عالية،  جـــودة  ذات  تــكــون 

توجيهها أفضل توجيه.
 

الثمار

ما الدور المنتظر من القطاع الخاص  «
لتشجيع الشباب وتحفيزهم وتوفير 

المشاريع التي يتأملونها؟

ال  أمــر  هو  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  إن 
بد منه، وال يكفي أن يوفر القطاع الخاص 
على  يقع  بل  التوظيف،  أو  التدريب  فرص 
دعم  في  تكمن  أكبر  وطنية  مهمة  عاتقهم 
الشباب من حيث ابتعاثهم للدراسات العليا، 
أو دعم أبحاثهم العلمية ومبادراتهم المختلفة 

بشكل مادي ومعنوي. 
يمكننا  ال  النقطة  هــذه  في  ولعلنا 
الوطني  “المــع”  تجاوز مشروع 
ــه ســـمـــو الــشــيــخ  ــاحــ ــ الــــــذي أت
ــد مــــن خـــالل  ــمـ ــر بــــن حـ ــاصــ ــ ن
تبني  وكذلك  الشباب  تدريب 
مــبــادراتــهــم واقــتــراحــاتــهــم 
فــــي ضـــــوء مـــخـــرجـــات 
هـــذا الــمــشــروع الــذي 
يأتي بدعم من بعض 
ــات فــي  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ

القطاع الخاص.
 وربـــمـــا هـــذه من 
الناجعة  الــثــمــار 
يقدمها  التي 
الــــــقــــــطــــــاع 
الـــــــخـــــــاص، 
المهم  ومـــن 
على  الــســيــر 
هــــذا الــمــنــهــج 
والـــــــمـــــــنـــــــوال 

بشكل مكثف وأكبر مع مختلف المبادرات في 
جميع المجاالت.

 
الصعوبات 

كشاب بحريني مميز، تدرجت رغم عمرك  «
الصغير بمراحل تحول مختلفة تتوجت 
اليوم ككاتب وشاعر ومذيع ومقدم 

برامج، ما أهم الصعوبات التي اعترضت 
طريقك؟

ودون  عمل،  دون  النجاح  يأتي  ال  تأكيد  بكل 
معوقات، ولعل من حسن الطالع أن في مملكة 
ــاء  ــ واألدب بالمبدعين  تهتم  جــهــات  الــبــحــريــن 
تحديدًا، لكن هذا الدعم لم يأِت إال من خالل 
عمل شاق، فالشاب بشكل عام يجب أن يثبت 

كفاءته ونفسه بكل الطرق الممكنة.
فعلى سبيل المثال عملت كمقدم أخبار وبرامج 
في تلفزيون البحرين لسنوات عديدة، وصنعت 
االجتماعية،  المنصات  مختلف  في  اسمًا  لي 
ومن هذا المنبر استطعت أن أسّوق لتخصصي 
فــي عــالــم الــعــرافــة وفــي مــجــال الــتــألــيــف، وال 
أنسى دعم هيئة البحرين للثقافة واآلثار التي 
في  لي  شعريين  ديوانين  وطباعة  نشر  تبّنت 

مجال الشعر العمودي الفصيح.
واآلخــر  الــحــوت؟”،  يخبر  “مــن  بعنوان  األول 
ــا”، وال أنــســى كــذلــك إصـــداري  ــ بــعــنــوان “ذروهـ
األول لروايتي “غصن البان” التي كانت إحدى 

ثمرات جائزة خالد بن حمد للروائيين الشباب.
ــؤاد”، هــذه  ــفـ ــداري الـــرابـــع “لـــّب الـ ــ ــك إصـ وكــذل
خلفها  كــان  كثيرًا  بها  أفتخر  التي  اإلنــجــازات 
ــغـــف” وعــمــل  صــبــر طـــويـــل، وانـــتـــظـــار مـــع “شـ
ــــواب الــكــّتــاب  مــتــواصــل، عــطــفــًا عــلــى طـــرق أب
التي  لليد  موهبتي  تصل  كي  والمتخصصين 

تتبنى وتقدم العون.
 

نيل المكاسب

ِبَم تنصح الشباب اليوم في ظل هذه  «
الظروف المتشابكة والمتداخلة، خصوصًا 

على الصعيد االقتصادي؟

هي  المستقبل  واســتــشــراف  السياسات  صنع 
وخاصة  اليوم  الشباب  عاتق  على  تقع  مهمة 
لذا  الــدولــة؛  فــي  عليا  مناصب  يتقلدون  ممن 
الوضع  تطوير  كيفية  في  النظر  عليهم  يجب 
األســـرة،  رب  وبالتحديد  للشاب  االقــتــصــادي 
الدخل  مصادر  تعدد  إلــى  اليوم  يحتاج  الــذي 

لمواجهة التحديات المادية.
كذلك  الــشــاب  دور  يكمن  الــوقــت  نفس  وفــي 
دخله،  مصادر  لتنويع  وصل  حلقة  إيجاد  في 
المتاحة  اإلمــكــانــيــات  جميع  مــن  واالســتــفــادة 
والسياسات الداعمة لرفد اقتصاد بلده، ونيل 

المكاسب التي يسعى إليها.

متعدد الشغف

نرى الكثير من الشباب البحريني وهم  «
مبدعون ومتفوقون على المستوى 

المحلي واإلقليمي والعالمي، وفي 
شتى المجاالت، وتلك حقيقة تقال، 

بالرغم من بساطة الموارد، كيف تقرأ 
ذلك؟

هذا دليل واضح على جودة الشاب البحريني، 
فهو شاب “متعدد الشغف” وهذا يعطيه ميزة 
تجعله مختلفا عن غيره، أضف إلى ذلك حب 
اإلنــجــاز والــطــمــوح الــعــالــي، وال أنــســى وجــود 
القدوات المميزين في مختلف المجاالت على 

أرض مملكة البحرين.

معظم شباب البحرين ال يخلون من  المهارات وتنقصهم الفرصة
لتوسيع شراكة “الخاص” البتعاث الشباب للدراسة.. الشاعر واإلعالمي يوسف لـ “^”:

“البالد” تحاور صالح يوسف

local@albiladpress.com11

^ ُيحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 أغسطس لتركيز اهتمام المجتمع الدولي 
المعاصر.   العالمي  المجتمع  في  شركاء  بوصفهم  بإمكاناتهم  واالحتفاء  الشباب  بقضايا 
واقترح شباب اجتمعوا في العام 1991 بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة األولى لمنتدى 
الشباب العالمي فكرة يوم الشباب الدولي، إذ أوصى ذلك المنتدى بإعالن يوم دولي للشباب 
الشبابية.  المنظمات  مع  بالشراكة  للشباب  المتحدة  األمــم  صندوق  يدعم  تمويل  لجمع 
العالمي  المؤتمر  اقتراح  على   1999 العام  في  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  ووافقت 
المدة من  لشبونة في  البرتغالية  العاصمة  الذي عقد في  الشباب،  المسؤولين عن  للوزراء 
الدولي  اليوم  12 أغسطس بوصفه  1998، في ما يخص تعيين يوم  12 أغسطس  إلى   8
للشباب.  ويتيح هذا اليوم فرصة لالحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم وتعميم 
مشاركاتهم الهادفة. ويتخذ االحتفال صورة مناقشة على غرار البث الصوتي على اإلنترنت 

)بودكاست( من الشباب وإليهم. 
كما تنظم فعاليات تذكارية بشكل مستقل في جميع أنحاء العالم للتوعية بأهمية مشاركة 

الشباب في الحياة والعمليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

قصــة موضوع 2022:
يوم الشباب الدولي التضامن بين األجيال وخلق عالم لكل األعمار

المهارة وحدها ال 
تكفي ومن الضروري 

تطعيمها بالصقل 
والتدريب والممارسة

رب األسرة الشاب 
يحتاج إلى تعدد مصادر 

الدخل لمواجهة 
التحديات المادية

^ الهدف من يوم الشباب الدولي للعام 2022 هو إسماع الرسالة 
أهــداف  لتحقيق  األجــيــال؛  عبر  للعمل  حاجة  هناك  أن  مفادها  التي 

التنمية المستدامة وتجنب أال يتخلف أي فرد عن ذلك الركب. 
كما ُيراد من هذه المناسبة كذلك إذكاء الوعي ببعض المعيقات التي 
السن،  التمييز ضد كبار  بين األجيال، والسيما  التضامن  تحول دون 
آثار  عن  السن، فضال  كبار  وفي  الشباب  فئتي  في  بالتالي  يؤثر  مما 

الضارة على المجتمع ككل.
المتعلقة  الجوانب  والشيخوخة هي قضية معقدة وغالًبا مهملة في 
بالصحة وبحقوق اإلنسان وبالتنمية، فضال عن أن لها تأثير في كل 

من السكان من فئتي األكبر سًنا والشباب في كافة أنحاء العالم. 
وفضال عن ذلك، تتقاطع التحيز العمري مع أشكال أخرى من التحيز 
يؤثر  مــا  وهــو  الجنس(،  أســاس  على  والتمييز  العنصرية  مثل  )مــن 
الناس بطرق تعيقهم عن استغالل كامل إمكاناتهم والمساهمة  على 

مساهمة شاملة في مجتمعهم. 
ويسلط التقرير العالمي عن التمييز علي أساس السن الذي أصدرته 
الشباب  إبالغ  تواصل  الضوء على   2021 المتحدة في مارس  األمم 
عن المعيقات المرتبطة بالعمر في مختلف مجاالت معايشهم من مثل 
التوظيف والمشاركة السياسية والصحة والعدالة. كما يحدد التقرير 
االستراتيجيات  من  واحدة  بوصفها  األجيال؛  بين  التداخالت  كذلك 
األنشطة  تؤدي  أن  ويمكن  العمري.  التحيز  لمعالجة  الثالث  الرئيسة 
االجتماعي  بالترابط  أكبر  شعور  إلى  كذلك  األجيال  بين  المشتركة 
مفتاح  هو  األجــيــال  عبر  األجيال.والتضامن  بين  التضامن  وتقوية 
التنمية المستدامة. وبينما نقترب من العام الثالث من جائحة كورونا، 
المرتبطة  الحواجز  هــذه  على  التعرف  خــاص  بشكل  المهم  من  فــإن 
البناء بشكل أفضل” بطريقة تعزز  “إعادة  لتحقيق  بالعمر ومعالجتها 

نقاط القوة والمعرفة لدى كافة األجيال.
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نظمـــت جمعيـــة الريـــادة الشـــبابية حلقـــة 
نقاشـــية بعنـــوان “اإلعـــام والـــرأي العـــام” 
ضمن برنامج الشاب البرلماني الذي تنفذه 

الجمعية.
وشـــارك بالفعالية النائب محمد العباســـي، 
ومدير تنفيـــذي لإلعام واالتصـــال إيمان 
مرهـــون، وســـكرتير التحرير رئيس قســـم 
الشـــؤون المحلية والمحتـــوى اإللكتروني 
راشـــد الغائب. وأدار الحلقة اإلعامية هيا 

القاسم.
تمـــرض وال  الصحافـــة  أن  الغائـــب  وأكـــد 
ال  اليـــوم  الصحافـــة  عمـــل  وأن  تمـــوت، 
يقتصـــر علـــى إصـــدار األعـــداد المطبوعة، 
وإنما تقديم المحتوى بالمنصات الرقمية، 
والرهـــان فـــي تقديـــم المحتـــوى الهـــادف 
والمؤثـــر والجـــاذب، ومشـــيرا إلـــى تجربة 
صحيفة الباد في التحول الرقمي وإنتاج 
البرامج المرئية والفـــوز بالجوائز المحلية 

والخليجية.
وعقـــدت الفعاليـــة في قاعة الفنـــار بفندق 
الدبلومات بمشـــاركة أكثر من 50 شابا من 

الجنسين.
ويحظى برنامج الشـــاب البرلماني برعاية 
رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح، 
االتحـــاد  مـــع  اســـتراتيجية  وشـــراكة 
األوروبـــي، وهذه النســـخة هي الخامســـة 

من البرنامج.

الغائب بحلقة شبابية: الصحافة تمرض وال تموت.. والرهان بالمحتوى
خالل مشاركته ببرنامج الشاب البرلماني مع النائب العباسي واإلعالمية مرهون

إيمان مرهونهيا القاسم محمد العباسي راشد الغائب

تكريم النائب محمد العباسي

الفردان أحرز 91 صوتا بآخر انتخابات ويجدد ترشيحه
سينافس البحراني في دائرة المالكية وكرزكان وصدد

يعتزم المزاول لألعمال الحرة علي فردان 
الترشـــح برلمانيـــًا بالدائرة الثانية عشـــرة 
بالمحافظة الشـــمالية، مبينـــًا لــ “الباد” أنه 
يمتلك الكثير من المشاريع التنموية التي 

تطور الوطن والمواطن. 
يذكـــر أن النائب الحالي محمود البحراني 
 2590 الماضيـــة  االنتخابـــات  فـــي  أحـــرز 
صوتـــا بالجولـــة الثانية، بينمـــا مريم مدن 
التـــي تنافســـت معـــه علـــى المقعـــد نالـــت 

1995 صوتا. 
وفـــي الوقـــت الحالـــي أبدى نية الترشـــح 

محمـــد  عطيـــة،  حســـن  مـــن:  كلٌّ  فيهـــا 
ورضـــي  مـــدن  مريـــم  الحميـــدي، 

السماك.
علمـــًا أن الدائـــرة تغطي دمســـتان، 

كرزكان، المالكية واللوزي وصدد.
ترشـــح  قـــد  فـــردان  وكان 
باالنتخابات الماضية ولم يوفق. 
وحصـــل علـــى 91 صوتـــا بنســـبة 

1,5 % من الكتلة الناخبة. علي فردان

وعد المترشـــح النيابي المتوقع عن 
الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق 
مســـمى  بتغييـــر  الســـهلي  عبـــدهللا 
“النائب” إلى “خادم الشعب” فيما لو 

وفق بعضوية البرلمان.
وغـــرد فـــي حســـابه علـــى “تويتـــر”: 
خـــادم  لقـــب  إلضافـــة  سأســـعى 
الشـــعب بشـــكل رســـمي أو شـــعبي 
لمجلـــس  للدخـــول  إذا هللا وفقنـــي 
النـــواب ألكـــون قدوة ومثـــاال لباقي 

المسؤولين.

السهلي سيغير لقب النائب 
إلى “خادم الشعب”

منال الشيخ

عبدالله السهلي 

العبداهلل مترشحا بلديا بالبوكوارة: التوسع في توطين الوظائف
المتوقـــع  البلـــدي  المترشـــح  قـــال 
عـــن الدائـــرة السادســـة بالمحافظـــة 
الجنوبيـــة أحمد العبـــدهللا إن قضايا 
الشباب تعد واحدة من أهم أولويات 
برنامجه االنتخابي إيمانا منه بقدرة 
المضـــي  علـــى  البحرينـــي  الشـــباب 
قدما في مســـيرة الوطن واستكمال 
اإلنجازات التي اســـتطاعت المملكة 

تحقيقها في السنوات الماضية.
وأشـــاد في تصريح لـ “الباد” بجهود 
الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة في دعم 
وتعزيـــز قـــدرات الشـــباب وتمكينهم 
فى مختلـــف المجـــاالت، إضافة إلى 
مبادرات ممثل جالة الملك المعظم 

لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب، 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة والتـــي شـــكلت نموذًجـــا 
يحتـــذى به على المســـتوى اإلقليمي 
والدولـــي في مجال تمكين الشـــباب 

بمختلف المجاالت.
وشـــدد علـــى أهميـــة زيـــادة قـــدرات 
اتبـــاع  عبـــر  البحرينـــي  الشـــباب 
األســـاليب الحديثـــة فى بيئة ســـوق 
العمل في سبيل مواجهة المتغيرات 
والمتســـارعة  المتاحقـــة  العالميـــة 
إضافـــة إلـــى دعمهم بكافة األشـــكال 
إليجـــاد فـــرص عمـــل تتناســـب مـــع 
اختصاصاتهم العلمية، واهتماماتهم 

الفكرية واإلبداعية.

تســـهيل  ضـــرورة  العبـــدهللا  أكـــد  و 
بيئـــة األعمال للمشـــروعات الصغيرة 
منهـــا  يســـتفيد  بمـــا  والمتوســـطة 
الشـــباب بجانب التوسع فى توطين 
بمـــا  وذلـــك  واألعمـــال  الوظائـــف 
يتوافـــق مـــع النهـــج التنمـــوي الـــذى 
تعيشه مملكة البحرين على مختلف 
المســـتويات وكافة األصعدة، مشيرًا 
إلى أنه ســـيعمل على طرح مبادرات 

تأهيليـــة بغيـــة تســـريع تفعيـــل دور 
الجهات المعنية فى تعزيز مشـــاركة 
الشـــباب في العمل البلدي من خال 
العمل التطوعـــي لحل الصعاب التي 
مـــن  فيـــه  انخراطهـــم  دون  تحـــول 

وجهة نظرهم.
 واردف أن ذلـــك ياتـــي بهـــدف خلق 
كوادر جديدة فـــي المجالس البلدية 
قـــادرة علـــى النهـــوض بواقـــع العمل 

البلدي.

و شـــدد علـــى أن الشـــباب البحريني 
قـــادر على مواصلة عمليات النهوض 
وأشـــكاله  صـــورة  بكافـــة  التنمـــوي 
وســـيلعب دورًا محوريـــًا فـــى كافـــة 
مناحـــي الحيـــاة فـــى الفتـــرة المقبلة 
الســـيما فى ظـــل الدعـــم الامحدود 
التواجـــد  تعزيـــز  فـــي  القيـــادة  مـــن 
الشبابي في مختلف مجاالت العمل.
يذكر أن الدائرة السادسة بالمحافظة 
الجنوبيـــة )الرفاع- بوكـــوارة( يمثلها 
فـــي الوقـــت الحالـــي العضـــو البلدي 
خالـــد جناحي الذي نـــال على 3766 
صوت فـــي انتخابـــات 2018 معاودًا 
مـــن  كل  بجانـــب  فيهـــا  الترشـــح 
أحمـــد الدوســـري، ابراهيـــم أبـــو بكر 

والعبدهللا.

البلدي الحالي 
جناحي نال 3766 

صوت باالنتخابات 
الماضية

منال الشيخ

خالد جناحي احمد العبدالله 
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محمود البحراني

تصوير: دعاء مهدي

تكريم مرهونتكريم مديرة الحوارحضور متنوع

تكريم الزميل راشد الغائب صورة جماعية للمشاركين بالحلقة النقاشية 

المشاركون بالفعالية 
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المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
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مبـــاع
����

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA

������M
2

M
2

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.
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Vacancies Available
JAFFAR PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of
 COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17731316 or TAHERA@JAFFAR-H-RUYAN.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 17403304 or lmra@AJMKOOHEJI.COM 

MOHAMED ABDULRAHMAN AL BAHAR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(MAINTENANCE)
 suitably qualified applicants can contact

 17705177 or KHALED.ALSHAWWA@ALBAHAR.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 CONSTRUCTION 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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17258545 or admin@ahmedomer.com 

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 

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

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

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

 ESTIMATOR(COST)
 suitably qualified applicants can contact

 36937988 or MCSC@MCSCWLL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

YOUSUF MAHMOOD HUSSAIN COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL SERVICE ADVISER
 suitably qualified applicants can contact

 39797888 or KHALIL.EBRAHIM@YMH.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 

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

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

ALHASSANAIN B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17559999 or JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

ALMOAYYED STATIONERY 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39619999 or almoayyed@gmail.com 

GULF ANTIQUES FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17830032 or JASIM@ALABBASIGROUP.NET 

AWAL READY MIX CONCRETE COMPANY W L L - ARMCON 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17700077 or m_jaffar@armcon.biz 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

AL DHAIF RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17277074 or EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ALMURBATI TIRES CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33562727 or ALMURBATI7716@GMAIL.COM 

SHABAB ALMUHARRAQ TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33313114 or MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

OLIVIA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39909935 or ali090@hotmail.co.uk 

DAR AL KHALEEJ TRADING & CONTRACTING .WLL 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17292851 or SHRIFAHMADI@GMAIL.COM 

Alhanadi readymade dresses 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39458176 or ALHANADI8@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

 SENIOR PROGRAMMER

 suitably qualified applicants can contact

 17536222 or firoz.p@tcs.com 

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 

Alrayan optical 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 36699890 or ALBARQAWI@GMAIL.COM 

Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

LAWAZON BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17744981 or LAWAZON@GMAIL.COM 

BREAD TOAST BAKERY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CONFECTIONER

 suitably qualified applicants can contact

 17699719 or almarzooqh@gmail.com 

GLOBAL REMOTE BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17811757 or INFO@PROCOAT.CO 

Khaldoun international trading co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66950455 or KHALDON_ALYOUSEF@HOTMAIL.COM 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 36666996 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36666996 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM  

إدارة التسجيل 
إعالن تصفية

شركة فايف القابضة ذ.م.م سجل تجاري رقم )126112-1(

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )شركة فايف القابضة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم )126112-1(، 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين الشيخة فرح بنت الشيخ خالد 

بن عبدهللا ال خليفه مصفيا للشركة.

عنوان المصفي:
الشيخة فرح بنت الشيخ خالد بن عبدهللا ال خليفه

)+973(  39330700 
ALRIFFA3@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشأن تحويل محل تجاري مؤسسة فردية إلى شركه ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها ورثة المرحوم 
المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك  البراهيم  ابراهيم  بن  محمد  بن  السيد حسن 
تحويل  بطلب   ،  3174 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  إبراهيم  محمد  حسن 
المؤسسة الفردية المذكورة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 

10,000 دينار بحريني، لتصبح مملوكة للورثة التالية أسماؤهم:
 السيد جعفر بن حسن بن محمد البراهيم بنسبة 14.29%

 السيد سعيد بن حسن بن محمد البراهيم بنسبة 50%
 السيدة هدى بنت حسن بن محمد البراهيم بنسبة 7.14%

 السيدة ابتسام بنت حسن بن محمد البراهيم بنسبة% 7.14
 السيدة اقبال حسن محمد البراهيم بنسبة 7.14

 السيد راضي بن حسن بن محمد البراهيم بنسبة 14.29%

التاريخ : 11/08/2022
     CR2022-115130   إعالن رقم

تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيدة / ايمان عبدالهادي حسين حسن علي بتحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ ليلى محمد حيدر علي

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد : 138492 – 1
االسم التجاري :  فونيستا لالكسسوارات الهواتف

التاريخ :11/8/2022
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
CR2022- 112438 إعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : عبدالرحمن عبداللطيف اسماعيل حسن

االسم التجاري الحالي : ٔام إس لإلنتاج الفني وتخليص المعامالت
االســـــم التجـــاري الجديد : فيرا لإلنتاج الفني

قيد رقم: 140582-1

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  باي ألنظمة التكامل والتحكم ذ.م.م  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
باي  لشركة   القانوني  المصفي  باعتباره   OSWIN   FERNANDES
ألنظمة التكامل والتحكم ذ.م.م والمسجلة بموجب القيد رقم   145877   طالبا 
السجل  من  وشطبها  اختيارية   تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة محمد غرم الغامدى إلدارة المكاتب ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
محمد بن غرم هللا بن حمدان الغامدي باعتباره المصفي القانوني لشركة محمد 
غرم الغامدى إلدارة المكاتب ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم 140429 ، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير االسم التجاري

لفرع في )شركة ايسيس لخدمات الجودة العالمية في الشرق االوسط ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة 
)KUMAR CHELLADURAI( نيابة عن السادة شركة )شركة ايسيس لخدمات 
 ،)122138( رقم  القيد  بموجب  المسجلة   ) ذ.م.م  االوسط  الشرق  في  العالمية  الجودة 

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من: 
شركة ايسيس لخدمات الجودة العالمية في الشرق االوسط ذ.م.م

ACES GLOBAL QUALITY SERVICES MIDDLE EAST COMPANY W.L.L
الى: )شركة تيسا انسبيكشن سيرفيسيز ذ.م.م

TISA INSPECTION SERVICES COMPANY W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن بحل و تصفية

إنغلي للتصميم واإلستشارات اإلدارية ذ.م.م    -  سجل تجاري رقم   139342 - 1  
 / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيدة SHEKHAR MORESHWAR INGLE نيابة عن السادة شركة إنغلي 
للتصميم واإلستشارات اإلدارية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   139342 - 1 بطلب 
 SHEKHAR MORESHWAR السادة وتعيين  اختيارية  تصفية  الشركة  تصفية 
INGLE مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص 
المادة 325 من قانون الشركات  التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي :
SHEKHAR MORESHWAR INGLE : عنوان المصفي

inglshekhar@gmail.com    -    ) 973 (+ 39276631

تاريخ :3/8/2022
CR2022- 111961 إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري 

المحل  بتحويل  الزيمور  سلمان  عبدالجليل  حميد   / السيد  إلينا  تقدم 
التجاري التالي: إلى السيد/ علي حميد عبدالجليل الزيمور

فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري: براند بيري للعالقات العامة
رقم القيد: 78761-2

تاريخ :7-8-2022
CR2022- 113322( إعالن رقم

 تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري 

تقدم إلينا السيد / السيدة جواهر محمد محمود شكيب بتحويل المحل 
كازروني  حسين  عباس  نسرين  السيدة  السيد/  إلى  التالي:  التجاري 
فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االسم التجاري: سوالنا لتصميم المجوهرات

رقم القيد: 1-147337

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن بشٔان تغيير اسم شركة محمد ابراهيم ألعمال المقاوالت خارج البحرين ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها السيد / السيدة رغداء 
المقاوالت  ابراهيم ألعمال  محمد  السادة شركة شركة  نيابة عن  العلوي  السيد موسى جعفر 

خارج البحرين ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم )1-97064(، طالبين تغيير اسم الشركة
من:  شركة محمد ابراهيم ألعمال المقاوالت خارج البحرين ذ.م.م

 MUHAMMAD IBRAHIM OFFSHORE CONTRACTING
OUTSIDE BAHRAIN CO. W.L.L

الى: زعالبس للتكنولوجيا ذ.م.م
ZAULABS TECHNOLOGIES W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

الجمعة 12 أغسطس 2022 - 14 محرم 1444 - العدد 145050



15 الجمعة 12 أغسطس 2022 - 14 محرم 1444 - العدد 5050 Vacancies Available
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

 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 

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

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39959936 or manpower.gmi@gmail.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 

has a vacancy for the occupation of

 FITTER

 suitably qualified applicants can contact

 17735142 or HAIDER@TEMCO-BH.COM 

GHAYA BEAUTY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34577873 or JALKHABBAZ@GMAIL.COM 

BROSTED LAND RESTAURANT 2 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39791677 or ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

FATEN FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36075999 or A.DUBAI_2016@HOTMAIL.COM 

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 REPAIRMAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17115000 or EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

PINK ROSE OFFICE SUPPORT ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 37727775 or PINKROSE.BAHRAIN2014@GMAIL.COM 

HARMONICS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39675744 or HARMONICSBH@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36371263 or SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

ALSHAAT GATE LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39474846 or HEAD_MASTER1@HOTMAIL.COM 

DAAEM 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 13300066 or INFO@DAAEM.COM.BH 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(GRILLING)

 suitably qualified applicants can contact

 66648111 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

ACE GALLAGHER INSURANCE BROKERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHIEF ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17562550 or NALRUMAIHI@DAMANA.COM 

Marvel Management Training Institute W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17530775 or spb16668@gmail.com 

MANAMA SWITCHGEAR & LIGHTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)

 suitably qualified applicants can contact

 17879385 or ACCOUNTS@MANAMASWITCHGEAR.COM 

OUR STYLE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34481911 or REHABAHMED33@GMAIL.COM 

Dot Media Publicity And Advertising 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39233386 or AKUZAIE@ME.COM 

ANDY MOON TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36277760 or ANDYMOONTRADING@GMAIL.COM 

The Gentlemens Grooming Barber Lounge and Spa 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 39447117 or KHALID@KBHGROUP.COM 

Mia Noor Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17009783 or MM.GAGABAHRAIN@GMAIL.COM 

Saqr Al Janoub Gents Salon 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33999975 or AAMER6060@HOTMAIL.COM 

TECHNO ELECTRO POWER INDUSTRIAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATION MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 38850015 or bibin@tepindustrial.com 

BEST KARAK cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

UP TOWN GOURMET PASTA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 35587633 or DROTHMANS@HOTMAIL.COM 

Saudi Company For Environmental Works W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHIEF EXECUTIVE OFFICER

 suitably qualified applicants can contact

 17700636 or TMBSA2004@YAHOO.COM 

TWO SEAS ELCTRO MECHANICAL SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 35509936 or SHB.ALKHALIFA@GMAIL.COM 

LAYALI  LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36933341 or LAYALE2008@HOTMAIL.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 

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 

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 

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 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RIGGER

 suitably qualified applicants can contact

 17312220 or AHCGLOBE@BATELCO.COM.BH 

Sansaf Garage W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36405404 or SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

VILLA ARABELLA RESTAURANT AND CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17692000 or ALIRABIA834@HOTMAIL.COM 

Ladaid bojawher restaurant 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36113030 or ISA.JOHAR.EBRAHIM@GMAIL.COM 

UNIQUE CASTLE SERVICE CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 37799574 or A7MDY19@GMAIL.COM 

Brinc Mena w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 HUMAN RESOURCES CONSULTANT

 suitably qualified applicants can contact

 33732285 or Ali.hussain@BRINC.IO 

2025 COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33294331 or ALIWANIH@GMAIL.COM 

Al zubari for construction 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33774455 or ALZUBARI1968@GMAIL.COM 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 66767587 or Forceps17@gmail.com 

Fraternity Business Solutions Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 35573996 or fraternitybh@gmail.com 

HAZEL AND VIOLA ROOFTOP LOUNGE AND BISTRO TOURIST RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17244020 or hr.admin@gbl-group.co 

GARAGE HUSAIN FARDAN AUTO 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 36411120 or XPOWER44@HOTMAIL.COM 

MELENZANE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39803797 

 Golden Bakery co.wll 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39611591 or vnrasheed@yahoo.com

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17403403 or Shahzad@asfbahrain.com 

Gulf Tashbeeq Infotech Solutions W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38856057 or ADMIN@GTSGROUPINTERNATIONAL.COM 

ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DATABASE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17705313 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

BIG BOSTONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 39464260 or ALAWADHIPOOPERTIES@GMAIL.COM 

TAMIMI MARKETS BAHRAIN COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 35127876 

Al Iman Schools W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17681818 or alturaify@alimans.com

TASNEEM DEVELOPMENT AGRICULTURE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17590078 or HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

FOODWAY MARKET CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17341342 or FOODWAYHIDD@GMAIL.COM 

YANAMA TRADING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34405956 or AMEERUDEENSULTHAN@GMAIL.COM 

Eiz Al Sham Shawarma 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

 suitably qualified applicants can contact

 33327003 or OMEGA00073@GMAI.COM 

HENZA COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33350586 or UMALOOY.79@GMAIL.COM 

WALEED BASTAKI DISTRIBUTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 17000418 or CYBERKING870@GMAIL.COM 

ALMARZOOK BAKERY COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 39805905 or ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

AL FOUZAN TRADING AND GENERAL CONSTRUCTION CO. -BRANCH OF FOREIG 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE

 suitably qualified applicants can contact

 32322748 or Bahrain.project@alfouzan.com 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

 PHARMACIST

 suitably qualified applicants can contact

 17686807 or BEHZAD@BATELCO.COM.BH 

AL JADEEL WOMEN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39687069 or REEMA_ALBAKER@HOTMAIL.COM 

ITHBAT ALUMINIUM CONTRACTING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17311146 or BIGBOSSVIP911@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 

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 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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 

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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@MACBH.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AIDA GARDENS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 17695267 or JINESH71@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Bright Future Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(CONSTRUCTION)

 suitably qualified applicants can contact

 33174675 or ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Pearl Prestige Contracting 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17000198 or PPCBAH@GMAIL.COM 

Grand Swiss -Bel Hotel W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 33337783 or ALMUTAWA848@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 34032617 or febin@promagbahrain.com 

DARYA GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33388163 or MOHAMED337666@GMAIL.COM 

SHAWARMA GRILL FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39604426 or AAZIZ_ALTHAWADI@YAHOO.COM 

GULMAN ALI INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34459038 or GULMANMATLIA@GMAIL.COM 

YOUR HOME FOR RESTAURANT MANAGEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 34402616 or YONASZEWDI07@GMAIL.COM 

NEW GOLDEN MADNIA CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66911045 or KPX.TANVEER@GMAIL.COM 

BASEM MAHDI ALI  JUMA 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39402060 or ABBASJUMA187@GMAIL.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 

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

CLEAN HOME CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34366335 or CLEANHOME.BH@GMAIL.COM
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فيلمان جديدان يتّوجان سلسلة أفالم 
“أفينجرز” من “والت ديزني”

أعلنـــت شـــركة مارفيـــل اســـتديوز التابعة لشـــركة والت 
ديزني، أن فيلمين جديدين من سلسلة أفالم )أفينجرز( 

“المنتقمون” سيعرضان في دور السينما في 2025.
وقـــال كيفـــن فيجـــي رئيـــس شـــركة مارفيـــل اســـتديوز 
فـــي مؤتمـــر كوميـــك كـــون الســـنوي للثقافـــة الشـــعبية 

إن  األميركيـــة  كاليفورنيـــا  بواليـــة  دييجـــو  ســـان  فـــي 
)أفينجـــرز: ذا كانج دينســـتي( “المنتقمون: ســـاللة كانج” 
الحـــروب  “المنتقمـــون:  وورز(  ســـيكريت  و)أفينجـــرز: 
السرية” سيختتمان المرحلة السادسة من هذه السلسلة 
الناجحـــة للغايـــة. وقـــال إن المراحـــل مـــن الرابعة حتى 

السادســـة ســـتعرف باسم )مالتيفيرس ســـاجا( “ملحمة 
األكوان المتعـــددة”. وقوبلت هذه اإلعالنات بهتافات 

عالية وتصفيق حاد من حشد تجاوز عدده 6000 
شـــخص في قاعة مؤتمرات مزدحمة على الرغم 

من أن فيجي لم يقدم تفاصيل تذكر.

ستطرح HBO مسلسلها الشهير 
 4k بتقنية Game Of Thrones
خالل الشهر المقبل عبر المنصة 

األمريكية الشهيرة، لتتيح لعشاق 
السلسلة مشاهدة الحلقات األولى 

من العمل بتقنية عالية وبجودة 
تصوير مماثلة لتلك التي تم 

طرحها في المواسم األولى من 
العمل، وفقًا لما ذكرته صحيفة 

فاريتي.

tariq_albahhar

شاركت النجمة الهندية ديبيكا بادكون في فعاليات خاصة بالصحة النفسية أقيمت 
فـــي مومبـــاي منذ عـــدة أيام، تحدثـــت فيها عن معاناتهـــا مع الصحة النفســـية ودور 
والدتهـــا أوجواال بادوكـــون التي تعرفت علـــى العالمات واألعـــراض الموجودة فيها 

والمتعلقة باالكتئاب، وشجعتها على الحصول على المساعدة.
وكشـــفت ديبيـــكا بادكـــون أنهـــا عانت مـــن االكتئاب منـــذ بضع ســـنوات، حيث كانت 
مجبرة على التمثيل أمام والديها عند زيارتهما لها في مومباي أنها بخير بينما كانت 
تتعامـــل مـــع االكتئـــاب، حيث قالت: “والداي يعيشـــان فـــي بنغالور؛ لذا فـــي كل مرة 
يزوراننـــي فيها، حتـــى اآلن، أضع دائًما قناع شـــجاعة ألظهر 
أن كل شيء على ما يرام”، وأضافت:”أنت تريد دائًما أن 

ُتظهر لوالديك أنك بخير”.
 The Live Love وتابعت ديبيكا التي تمتلك مؤسسة
Laugh Foundation، وهي منظمة غير ربحية تدعم 
الذيـــن يواجهـــون مشـــكالت الصحة النفســـية.: 
“كنـــت أفشـــل دون ســـبب واضح، كانـــت هناك 
أيـــام لم أرغب فيها في االســـتيقاظ، كنت أنام 
فقـــط ألن النـــوم كان بمثابـــة الهـــروب، كنت 

أفكر في االنتحار، في بعض األحيان.”
عـــن  حديثـــي  أن  أعتقـــد  “ال   : وأضافـــت 
معاناتـــي مـــع الصحـــة النفســـية فـــي عـــام 
2014 كان شـــجاعة وشـــيء غير عادي.. 
كنت فقط صادقة بطريقة غيرت حياتي 

إلى األبد”.
يشـــار إلـــى أن ديبيـــكا بادكـــون كانت قد 
شـــعرت مؤخـــرًا بتوعـــك أثنـــاء تصويرهـــا 
أحـــدث أفالمها، األمر الذي ترتـــب عليه نقل ديبيكا 

إلى مستشفى خاص في حيدر أباد.
وفًقـــا لتقاريـــر Bombay Times، فقد شـــعرت ديبيكا 
بتوعـــك بعـــد زيادة معـــدل ضربـــات قلبها، وتـــم نقلها 
علـــى الفـــور إلـــى مستشـــفى كامينينـــي فـــي المدينـــة، 
حيث فحصها األطباء. ومع ذلك، ســـرعان ما شعرت 
بتحسن وعادت إلى مجموعات الفيلم. ثم بدأت في 
التصوير مرة أخرى مع “ميتاب باتشان مع استقرار 

معدل ضربات قلبها.

النجمة الهندية ديبيكا بادكون واالكتئاب

نجوم الغانم رئيسة لجنة تحكيم مهرجان “ميتا” السينمائي بدبي
تقديم فعاليات المهرجان السينمائي المرتقب بأكتوبر المقبل 

سيتم إطالق مهرجان جديد للسينما في 
دبي في وقت الحق من هذا العام، باسم 
مهرجان ”ميتا الســـينمائي“، الذي ســـيقام 
بيـــن 27 و29 أكتوبـــر في فوكس ســـينما 
نخيـــل مـــول، مـــع برنامج موســـع يشـــمل 
أفـــالم العـــروض األولـــى علـــى الســـجادة 
الحمراء وحفل توزيع الجوائز، وبحسب 
المهرجـــان: “يضمن المهرجـــان واحدا من 
أكثـــر الجماهيـــر تنوعـــا فـــي أي مهرجان 
بســـبب موقعه في دبي، مـــع تألق وبريق 
المدينة، ويهدف المهرجان الذي يشـــارك 
فـــي تنظيمـــه ”لجنة ميتـــا للســـينما“ أحد 
فـــي الصناعـــة اإلقليميـــة،  اللجـــان  أكبـــر 

إلـــى تقديـــم قائمـــة متنوعـــة مـــن 
اإلنتاجـــات  مـــن  المحتـــوى 

واإلماراتيـــة  اإلقليميـــة 
والعربيـــة  المســـتقلة 
إلـــى أفـــالم هوليـــوود 

الشهيرة.
عدد  حضور  ويتوقع 
ــوم حـــول  ــجـ ــنـ ــن الـ مــ
ــداد  ــعــ ــ ــت الــــعــــالــــم اســ

لــــــــتــــــــقــــــــديــــــــم 
إصــــــــدارات 

مــخــتــارة 
ــم  ــضـ تـ

عــروضــا أولـــى عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء 
ــفــــالت، فــــي حـــيـــن ســيــتــم عـــرض  ــــحــ وال
ــالم الـــمـــهـــرجـــان فــــي ســيــنــمــا  ــ ــ جــمــيــع أف
فـــوكـــس، وســيــتــم أيــضــا عـــرض بعضها 
خـــالل الــمــهــرجــان فــي ســبــع دول 
العربية  المملكة  ذلــك  في  بما 
ــريــــن  ــــحــ ــب ــ الــــســــعــــوديــــة وال
وستتنافس  ولبنان،  ومصر 
الــعــنــاويــن الــمــعــروضــة في 
السينمائي  ميتا  مهرجان 
على مجموعة من الجوائز 
في  تقديمها  التي سيتم 
ــي 29  حـــفـــل رســـمـــي فــ

أكتوبر المقبل.
المهرجان  وسيكرم 
األفـــــــــــــــــالم فـــي 
ــع فــــئــــات  ــ ــ ــب ــ ســ

عربي طويل،  فيلم  أفضل  جائزة  تشمل 
وجائزة أفضل فيلم روائي دولي طويل 
)بأي لغة(، وأفضل فيلم رسوم متحركة، 
وجــائــزة أفــضــل فيلم وثــائــقــي، وجــائــزة 
فيلم  أفضل  فيلم قصير، وجائزة  أفضل 
لتطوير  ــم  دعــ مـــع  ــبـــاب،  والـــشـ ــلــطــالب  ل
ولتقديم  اإلقليميين  للمخرجين  األفــالم 
أفكار لفيلم روائي طويل، وفيلم وثائقي، 
الخاصة  اإلنــتــاج  تكاليف  تغطية  سيتم 
وعرضها  نوع  كل  من  الفائزة  بالمشاركة 
مهرجان  دورات  فــي  منها  االنتهاء  بعد 
وستتخذ  المستقبلية،  السينمائي  ميتا 
بــرئــاســة  تحكيم  لــجــنــة  الـــقـــرارات  ــذه  هـ
نجوم  اإلمــاراتــيــة  والــشــاعــرة  المخرجة 
الغانم، وستقام عروض متصلة لمهرجان 
ــارات  ــ مــيــتــا الــســيــنــمــائــي فـــي دولــــة اإلمـ

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة 

الــشــرق  منطقة  فــي  ــرى  أخـ دول  وســبــع 
األوسط وشمال إفريقيا.

كيف تقدم فيلمك؟

يقبـــل مهرجـــان Meta Film Fest حاليـــا 
طلبات األفالم المقدمة على موقعه على 
اإلنترنـــت، وتشـــمل الشـــروط واألحـــكام 
لألفالم الطويلة أن تصل مدتها إلى 120 
دقيقـــة، أما األفالم القصيـــرة، فيجب أن 
تصـــل مدتهـــا إلـــى 50 دقيقـــة، واألفـــالم 
ويجـــب  دقائـــق،   10 بمـــدة  الوثائقيـــة 
أن تكـــون جميـــع األفـــالم المقدمـــة قـــد 
اكتملت في غضون 12 شـــهرا من تاريخ 
المهرجـــان، وللتعرف أكثـــر على االحكام، 
المهرجـــان  موقـــع  مراجعـــة  يمكنكـــم 

metafilmfestival.me :الرسمي

طارق البحار

والروائـــي  المخـــرج  قـــال  يـــوم،  ذات 
السينغالي الكبير عثمان سامبين:

“ليس هناك معنى ألن يحدد “روسبولي”  
أو غيـــره اتجاهـــًا واحـــدًا مـــن اتجاهات 
هنـــاك  ليـــس  الناميـــة،  للـــدول  الســـينما 
معنى ألن يجعل من نفســـه وصيًا علينا، 
ويختـــار لنـــا ســـينما الحقيقـــة أو غيرها. 
المعنى الوحيد لذلك أنه مؤذن بال جامع. 
إنني ال أرى ما يمنع أن تخرج األفالم من 
كل االتجاهـــات، بل وأن تصنع اتجاهات 
جديدة. إنني أقول لروســـبولي وأمثاله: 
وا عـــن االختيار لنا،  أيهـــا األوروبيون ُكفُّ
وســـوف نصنـــع أفالمنـــا بأنفســـنا وبـــكل 

قوة”.
لم يكن المخرج عثمان ســـامبين هو أول 
مـــن وقـــف وراء الكاميـــرا فـــي إفريقيـــا 
الســـوداء، ولكنـــه بال شـــك أول من صنع 
فيلمـــًا إفريقيـــًا روائيـــًا طويـــالً وأول من 

أثبت الوجود اإلفريقي في السينما.
عمومًا...

تســـير الســـينما اإلفريقيـــة علـــى ركائـــز 
صحيحـــة وعلميـــة ويبـــدو مـــن الواضح 
أنهـــا تربعـــت علـــى عـــرش األفـــالم التي 
ورغـــم  “نتفليكـــس”  منصـــة  تعرضهـــا 
معرفتي بالسينما اإلفريقية ومخرجوها 
جانـــدا”،  “عمـــر  النيجيـــري  كالمخـــرج 
والمخرج الغاني “سام آريتي”، وغيرهم، 
إال أننـــي قـــد الحظـــت خـــالل الســـنوات 

األخيرة أن األفالم التي يقدمها أبناء 
والكاتـــب  كالمخـــرج  الجديـــد  الجيـــل 

النيجيـــري” شـــيوتيل إيفوتـــور” صاحب 
الفيلم الجميل “الصبي الذي سخر الريح”   
والمخـــرج النيجيـــري “كانلـــي أوفاليان” 
أكتوبـــر”،   1“ فيلـــم  ومخـــرج  منتـــج 
شـــوت”  “فلوريـــان  الناميبـــي  والمخـــرج 
صاحـــب فيلم “كاتو تـــورا” وغيرها، كلها 
أفـــالم تجمـــع بيـــن التوظيف السياســـي 
والترفيه، بين الموقف التحليلي والنهج 
الشـــعبي، ويظهـــر فيها تصويـــر تاريخي 
واجتماعي دقيق ومحدد لكل مشهد من 

الحيـــاة، كما يظهـــر فيها الســـرد الحيوي 
المـــرح، وحتـــى أحيانـــًا الســـرد العنيـــف 
الســـريع التأثيـــر. وابتعـــدت كثيـــرًا عـــن 
المشـــكلة التـــي كانت األكثر شـــيوعًا في 
الســـينما اإلفريقيـــة في فترة الســـتينات 
والسبعينات وهي مشكلة التناقض الذي 
يحياه المثقف اإلفريقي الذي درس في 
أوروبـــا، ثـــم عاد إلـــى بـــالده ليعيش بين 

عالم إفريقيا المتخلف. 
المخرجـــون األفارقة الجـــدد اتجهوا في 

كل أفالمهم إلى موضـــوع حياة بالدهم 
وحياة الشعب الذي أصبح سيد مصيره، 
وهم بذلك يؤسســـون سينما ذات جوهر 
شـــعبي أصبـــح لها حضـــور مرمـــوق في 
عـــدة مهرجانـــات دولية، فخـــالل الفترة 
مـــن 2011 – 2016 حصلـــت ســـتة أفالم 
إفريقية من أصل اثنين وعشـــرين فيلمًا 
وقع عليهـــا االختيار على جوائز عالمية، 
والقاسم المشترك للغالبية العظمى لهذه 
األفـــالم هـــو الحضـــور الدائـــم لاللتـــزام 

العميق بالماضي واالفتخار بالحاضر.
والواقـــع إننا لـــو قمنا بتحليـــل التجارب 
الســـينمائية اإلفريقية الجديدة، فسوف 
نكتشـــف مفاهيـــم جماليـــة تحفـــز علـــى 
نـــراه،  فيمـــا  إيجابـــي  بنشـــاط  التفكيـــر 
مشـــاهد تبلغ قمـــة في البراعـــة الحرفية 
ولقطات شديدة الذكاء لوجوه الممثلين. 
ففي فيلم “الولد الذي سخر الريح” أبدع 
المخـــرج شـــيوتيل إيفوتـــور، فـــي قطـــع 
مشـــهد صنع الصبي “كامكوامبا” للســـهم 
مع كلبه بطريقته الفذة التي استخدمها 
فـــي الفيلم كلـــه، بين الهرج الذي يســـود 
القريـــة، وبين مـــكان آخر في المدرســـة، 
ومـــن الممكـــن تأليـــف كتـــاب كامـــل عن 

مغزى هذا المشهد وغيره من المشاهد.
إبـــداع ســـينمائي يلتقـــط زاده من القرى 
الفقيـــرة، وقواعـــد تضيـــف علـــى النمـــو 
الزمني للفيلم طابع االستمرار والتدفق، 
ولغة ســـينمائية تؤثر فينـــا وتأخذنا إلى 
عوالم أخرى متعـــددة تصب في النهاية 

في شكل لوحات.

السينما اإلفريقية... تصوير دقيق ومحدد لمشاهد الحياة
ذات جوهر شعبي وحضور مرموق في مهرجانات دولية

أسامة الماجد

ر الريح” كانلي أوفاليان لقطات شديدة الذكاء في فيلم “الولد الذي سخَّ عثمان سامبين أبو السينما اإلفريقية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

العالقة األبوية ومضاعفاتها عند األدباء
كثيـــرون هـــم األدبـــاء والمفكـــرون الذيـــن تأثـــروا بوالديهـــم فـــي 
الطفولـــة، إمـــا بـــزرع روح الكلمـــات الجميلـــة، أو بالقســـوة وأنياب 
الكوابيس، فالشـــاعر التشيلي الحائز على نوبل لآلداب عام 1971 
بابلـــو نيرودا، تعلم من أبيه “خوســـيه دي كارمن” المثابرة والصبر 
عندمـــا شـــاهده يعمل في مهن شـــاقة لتوفير لقمة عيش األســـرة، 
بينمـــا تعلم الكاتب الروســـي الكبير أنطون تشـــيخوف من والدته 

فن الرواية، أما سيجموند فرويد فله قصة عجيبة.
كان فرويد الطفل يتمشـــى مع أبيـــه، وكان هذا يروي عليه حادثة 
بســـيطة قـــدر لهـــا أن تكـــون ذات تأثير كبيـــر على تركيـــب فرويد 
النفســـي لســـنوات طويلة. قـــال األب: ذات يوم كنت أتمشـــى في 
مدينـــة “فرايبـــرغ” حيـــث ولـــدت وكنـــت أعتمـــر قبعـــة جديدة من 
الفـــراء، وفـــي مـــكان ما اكتشـــفت أن مســـيحيا يالحقنـــي، وعندنا 
اقترب مني صاح بوجهي.. انزل أيها اليهودي من الرصيف، ونزع 
قبعتـــي مـــن علـــى رأســـي ورماها في الوحـــل فما كان منـــي إال أن 

جلبتها بكل هدوء.

هـــذه الحادثـــة يرويها فرويد في كتابه “تفســـير األحـــالم”، ويؤكد 
أنهـــا أهـــم واقعة في شـــبابه، وأنـــه ال يـــزال يتذكرها بعد ســـنوات 
طويلـــة وتســـبب له حالـــة من الحزن، عن األب ال نعـــرف إال القليل 
مـــن الوثائـــق، إذ مات ســـريعا، وإننا لمدينـــون لمارثـــا روبرت التي 
أحيـــت بكتابها عن العالم النفســـي ســـيجموند فرويـــد “من أوديب 
إلى موسى”، األجواء األولى التي عاشها وقدر لها أن تكون عالمة 
مميـــزة في مســـيرة هـــذا الرائد الفرنســـي الكبير الـــذي كان يعيش 
صراعـــا عنيفـــا بين الثقافـــة اليهودية وهـــو الملحد، وبيـــن الثقافة 

الجرمانية.
وممـــا هو أكيـــد أن فرويد طوال حياته لـــم يفلح في التخلص من 
أبيه الذي ألقى بظله عليه وأثر على أهم كتاباته “تفسير األحالم”، 
و”الطوطـــم والتابو”، و”موســـى والتوحيد”، واألثـــر الذي تركه أب 
فرويـــد علـــى ابنـــه يذكرنا باألثر الـــذي تركه األب علـــى كافكا، وما 
يعطـــي كتاب مارثا روبرت عن فرويد أهميـــة خاصة التأكيد على 

هذه الناحية، العقدة األوديبية والعالقة األبوية ومضاعفاتها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الســـعادة هبة من هللا ســـبحانه وتعالى، وقد قســـمها إلى خمســـة أبعاد هي: 
الصحـــة البدنيـــة، والحصـــول علـــى الثـــروة وحســـن تدبيرهـــا واســـتثمارها، 
وتحقيق األهداف والنجاحات العملية، وســـالمة العقل والعقيدة، والســـمعة 
الحســـنة والســـيرة الطيبـــة فـــي المجتمع، ويعد الســـعي وراء الســـعادة أحد 
الحقوق الشـــخصّية لإلنســـان، ولكل شـــخص اســـتقالليته وحريته، وليست 
الســـعادة بالحصول على ســـيارة حديثة أو منزل أو غيره من األشـــياء التي 
يعتقـــد أغلـــب النـــاس أنها تجلب الســـعادة، ووفـــق منظور آخر تعـــد القناعة 
أفضل وأنســـب كلمة لتعريف الســـعادة، فاإلنسان بحاجة إلى نوع عميق من 

رضا النفس، وكما يقول المثل المعروف عند العرب “القناعة كنٌز ال يفنى”.
ما جعلني أكتب هذه المقدمة مشاهدتي مقطع فيديو عبر وسائل التواصل 
االجتماعـــي عـــن فتـــاة في ريعان شـــبابها وهـــي تحتفل بعيـــد ميالدها على 
طريقتهـــا الخاصة والرائعة، مبتعدة عـــن األنانية وحب الذات، وتحمل فيها 
الكثير من معاني اإلنســـانية والحب والعطف والقيم اإلسالمية النبيلة، هذه 
الفتاة قامت بتوزيع الورود، ومظاريف فيها مبلغ من المال ال أعرف قيمته، 

وبـــدأت بتوزيعها علـــى عمال النظافة في المدينة، كما قامت بتوزيع أكياس 
مـــن المأكوالت مع وردة لعدد من منازل العائالت الفقيرة.. هذه الفتاة كانت 
فـــي أوج ســـعادتها وهـــي تقوم بهـــذه المبـــادرة الجميلة وابتســـامتها ال تكاد 
تفـــارق وجهها. ال شـــك أنها فكـــرت جلًيا بالطريقة التـــي تحتفل بها في عيد 
ميالدهـــا كســـائر البشـــر، لكنها توصلت إلـــى قناعة ذاتية بـــأن فرحتها تكون 

بإسعاد اآلخرين المحتاجين.
هنـــاك الكثير من األشـــخاص الذين ينفقون أمـــوااًل طائلة في االحتفال بعيد 
ميالدهـــم، وهذا من حقهـــم، لكن أال تعتقدون أن فكرة أو مبادرة هذه الفتاة 
جديـــرة باالهتمـــام والثنـــاء والتقديـــر واالقتداء بهـــا، فمن وجهـــة نظري أن 
بمثـــل هذه المناســـبات يجـــب أن نخصص جـــزءا من الميزانيـــة لعمل الخير 
والمســـاهمة فـــي إســـعاد فئـــة بأمـــس الحاجـــة لها، والشـــك أن هللا ســـبحانه 
وتعالـــى ســـيبارك لنـــا هـــذه األعمـــال ويســـبغ علينا ثيـــاب الصحة والســـعادة 
والخير والبركة، كما أن ممارســـة هذه العادة اإلنســـانية الرائعة ســـتزرع في 

شبابنا حب الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

القناعة كنز

بدأت مقالي الســـابق يـــوم الجمعة الماضي بما تقدمه مملكـــة البحرين، بدءًا 
بالقيادة والحكومة، لموســـم عاشـــوراء، وما يميزه في بالدنا، ويحق لنا نحن 
كبحرينيين أن نعبر عن االعتزاز بجهود مختلف وزارات ومؤسســـات الدولة 
وخدماتهـــا التي تتطور عاًما بعد عام، وهناك عدة صور تؤكد مكانة الذكرى. 
ويوم األربعاء العاشـــر من أغســـطس، كان التصديق على هذا التميز ومكانة 
الذكـــرى بمـــا شـــرفنا بـــه حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ملك البالد المعظم، وصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، بكلمـــات وعبارات صافية في 
وطنيتها عامرة في مضمونها الســـامي، إذ أبدى جاللة الملك اعتزازه بجهود 
فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تهيئة سبل 
النجاح وتوفير كل المقومات المطلوبة خالل مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، 
والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني، أبرز أركان الحريات الدينية 

والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور.
لهذا فإن اإلشـــادة الســـامية تأتي تتويجا للرعاية الملكية لموســـم عاشـــوراء 
فـــي كل عام، فجاللة الملك المعظم وســـمو لي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظهمـــا هللا ورعاهمـــا، رســـخا مفهـــوم الجهـــود المتكاملـــة فـــي القطاعـــات 
الخدميـــة الحيوية. حيث أشـــاد جاللة العاهل بتقديـــم كل الخدمات األمنية 

والمجتمعية، وإحاطة الشـــعائر بالعناية والمتابعة الالزمة لضمان ممارســـتها 
بحرية وأريحية، عالوة على اإلشـــادة بالمؤسســـات واألجهزة المعنية وعلى 
رأســـها وزارة الداخليـــة ومجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة والعلمـــاء والمشـــايخ 
األفاضل ورؤســـاء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من 
المتطوعين، مثمًنا جاللته ما أبداه الجميع خالل إحياء ذكرى عاشـــوراء من 

وعي ومسؤولية وطنية، شاكًرا حسن المتابعة ودقة وسالسة التنظيم. 
هذه إشادة تشرفنا جميًعا كبحرينيين نلتف حول قيادة جاللته، فبفضل هللا 
وحكمة جاللته، تتعاظم مكانة مملكة البحرين في موســـم عاشوراء كذكرى 
إســـالمية عظيمـــة جليلـــة المكانة في نفوس أبنـــاء البلد، وحًقـــا تابعنا جهود 
معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، وجهود 
الـــوزارة بـــكل قطاعاتهـــا، والتي ظهرت بأعلـــى درجات التنظيـــم والتخطيط 
وبامتياز. نعجز بالطبع عن التعبير عن الشكر والثناء لحضرة صاحب الجاللة 
الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكل 
مســـؤول في موقع حيوي أصر على أن يقدم أعلى مســـتوى من الخدمة في 
جهة عمله طيلة الموســـم، أما على المســـتوى الشعبي، فالحديث عن االلتزام 
والتعاون والتآلف بين مختلف الطوائف والجنســـيات أيًضا، صورة ســـتكون 

فقط وفقط.. لمملكة البحرين ولله الحمد والمنة.

عادل المرزوق

عاشوراء برعاية ملكية... اإلشادة السامية )2(

خطاب جاللة الملك
تعـــد مملكة البحريـــن من أكثر الـــدول التي تتســـم بمجتمع متآلف 
ومتجانـــس ال تفرقـــه التعدديـــة وال األديـــان وال المذاهـــب، وينعم 
الفـــرد فـــي البحريـــن بحريـــة قـــد ال يجدهـــا الكثير مـــن الناس في 
بلدانهـــم، منها حرية ممارســـة المعتقدات الدينيـــة والمذهبية دون 

أية منغصات.
وأكبـــر شـــاهد علـــى ذلـــك نجاح مراســـم العـــزاء في عاشـــوراء من 
كل عـــام، وعلـــى مدى األزمـــان، وهذا النجـــاح يأتي بفضـــل تظافر 
جميع األطراف، وانســـجام المجتمع البحريني وتماســـكه، ويكتمل 
هذا النســـيج ويقوى باالهتمـــام منقطع النظير الـــذي توليه القيادة 
ممثلة في حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، والذي يؤكد فـــي خطابه 
بمناســـبة نجـــاح إحيـــاء عاشـــوراء هـــذا العـــام، وفـــي كل خطاباته 
الســـامية الســـابقة في ذات المناســـبة على أن البحريـــن واحة أمن 
وتعايـــش، وأن نجاح مراســـم إحياء ذكرى عاشـــوراء لـــم يتأت إال 
بتكاتـــف الجهـــود كافة، وأن هـــذا االهتمام يتـــوج المكانة العظيمة 
التي تحظى بها ذكرى عاشوراء ليس عند مذهب معين بحد ذاته، 

إنما لدى المسلمين كافة.
ويشـــيد جاللته في خطابه بجهود فريق البحرين الذي أســـهم في 
إنجاح مراســـم إحياء ذكرى عاشوراء، وأثبت الجميع - كما اعتدنا 
دائمـــًا - أن البحرين نســـيج وطنـــي واحد متماســـك، يتفهم ويقبل 
التعددية، ويحارب االنقســـام، ويهيئ المســـاحة الكافية لممارســـة 
الحريات العقائدية والمذهبية، وهي نعم أسبغها هللا على البحرين 
وأتمها، ومنَّ بها عليها حتى صارت أنموذجًا يحتذى به في حســـن 
التعايـــش والترابـــط المجتمعي على أســـس من المودة والتســـامح 

واالحترام.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

نحو بيئة عمل آمنة
للســـالمة والصحـــة المهنيـــة دور في زيـــادة اإلنتاجية وتحســـين كفاءة 
العمـــل، ووفًقـــا للنتائج الفصلية الســـنوية لمؤشـــرات الســـالمة والصحة 
المهنية في منشـــآت القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل وأعلنها 
وزيـــر العمل األســـتاذ جميل بـــن محمد علي حميدان، “تم تســـجيل 121 
حادًثا عمالًيا فقط خالل النصف األول من العام الجاري 2022م، وبلغت 
الزيـــارات الميدانيـــة لمواقـــع العمـــل 395”، ويأتي هـــذا االنخفاض وتلك 
الزيادة لجهود الدولة في تعزيز الحماية للعمال، واالرتقاء في ممارسات 
الـــوزارة بشـــأن الســـالمة المهنيـــة والصحـــة فـــي مختلف مواقـــع العمل 
اإلنتاجية بالقطاع الخاص، وبالنشاط الرقابي للوزارة في التفتيش على 
مواقـــع العمل للتأكـــد من التزام القطـــاع الخاص باالشـــتراطات المقررة 

لتالفي وقوع الحوادث واإلصابات المهنية في بيئة العمل.
إن انتشـــار ثقافـــة الســـالمة والصحـــة المهنيـــة فـــي أماكن العمل ســـلوك 
حضاري وواجب مهني وجزء ال يتجزأ من مراحل اإلنتاج، والذي يجب 
أن يلتـــزم بـــه العاملون وأرباب العمل، من أجـــل خفض معدالت حوادث 
اإلصابـــات والوفاة في أماكن العمل، وتشـــير منظمـــة العمل الدولية إلى 
أنه “يتوفى ســـنوًيا مليونا شخص من الرجال والنساء نتيجة الحوادث 
المهنيـــة واألمـــراض المرتبطـــة بالعمـــل”، وأن ثقافـــة الســـالمة وااللتزام 
بأساليب الوقاية وسن تشـــريعات فاعلة بشأن السالمة والصحة.. أمور 
تســـاهم في تجنب الحوادث في أماكن العمل وتؤدي إلى تحســـين أداء 

األعمال وزيادة اإلنتاجية. 
إن الحـــوادث المهنية تؤثر على اإلنتاجية وعلى كفاءة أداء العمل، وإن 
توفيـــر ظـــروف العمل المأمونة والصحية يجعل المنشـــأة أكثر إنتاجية، 
فحماية العاملين والموظفين من أخطار العمل واألمراض المهنية تؤدي 
إلى زيادة اإلنتاجية وتطوير أداء عمل المنشآت واستمرارها، ولتحقيق 
ذلـــك علـــى أربـــاب العمل الســـعي لتحســـين بيئة العمـــل لمنـــع اإلصابات 
والحـــوادث، والعناية بصحة العاملين لتحقيق مخرجات إنتاجية عالية 

وتنمية اقتصادية مستدامة.
إن تحقيق بيئة عمل آمنة ُيمثل اســـتثمارا بمردود إيجابي للمنشـــأة، وال 
ُيعتبر عبًئا وال يرفع تكاليف اإلنتاج، بل ُيحقق عائدا للمنشأة كونه ُيقلل 
حوادث العمل واألمراض المهنية، وُيوفر ساعات العمل الضائعة نتيجة 
تلك اإلصابات والحوادث، وُيقلل التعويضات ومعاشـــات العجز ونفقات 

التأهيل المهني، كما أنه ُيقلل أعباء الدولة.

عبدعلي الغسرة



بنا

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  أكـــد 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل 
خليفـــة، أن االحتفـــال باليـــوم 
الدولي للشباب يشكل مناسبة 
مهمة إلبراز المنجزات الكبيرة 
التي حققهـــا القطاع الشـــبابي 
فـــي العهـــد الزاهر لملـــك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
فـــي ظـــل توجيهـــات جاللتـــه 

الســـديدة لتمكين الشـــباب، ووسط دعم ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ، وتحفيز ســـموه 
برامج دمج الشباب في جهود دعم مسيرة التنمية 

الشاملة للمملكة.
للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأشـــار 
والرياضـــة، فـــي تصريـــح بمناســـبة اليـــوم الدولـــي 
للشباب، أن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة 
فـــي مجـــال تمكيـــن الشـــباب وترســـيخ أدوارهـــم 
الحيويـــة فـــي منظومـــة الدولـــة الحديثـــة القائمـــة 
علـــى تقديـــر مكانـــة الشـــباب وتوجيـــه طاقاتهـــم 
التوجيه الســـليم لرفعة وتقدم المملكة في مختلف 

المجاالت.
وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالرؤية 
لألعمـــال  المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  لممثـــل  الثاقبـــة 
اإلنسانية وشـــؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 

للشباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، على 
الشـــباب  صعيـــد دعـــم قطـــاع 
أبنـــاء  إســـهامات  وتعزيـــز 
البحرين في القيام بواجباتهم 
الوطنيـــة على أكمـــل وجه من 
خـــالل منحهـــم الثقـــة الكاملة 
لتبـــوء المناصـــب القيادية في 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 
أمامهـــم  الفرصـــة  وإتاحـــة 
اإلبـــداع  روح  وبـــث  لالبتـــكار 
والعطـــاء الالمحدود. وأوضـــح أن مملكة البحرين 
كانت ســـباقة في مجال إشراك الشباب في الجهود 
الدوليـــة الهادفـــة؛ لتعزيـــز التضامـــن بيـــن الشـــباب 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم، مبينـــا أن المملكة تبنت 
العديـــد مـــن البرامـــج والمبـــادرات المتميـــزة ، إلـــى 
جانب ســـّن التشريعات التي تعزز مساهمة الشباب 
فـــي التنمية المســـتدامة، واالنفتاح علـــى التجارب 
العالميـــة المتقدمـــة فـــي مجـــال رعايـــة الشـــباب، 

والتنسيق المتواصل مع المنظمات الدولية.
وأعرب الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة عن 
ثقتـــه التامـــة بشـــباب مملكـــة البحريـــن وقدرتهـــم 
علـــى اســـتلهام المعانـــي اإليجابيـــة لليـــوم الدولـــي 
للشـــباب؛ من أجـــل إثبـــات مكانتهـــم المتميزة على 
الساحة الشـــبابية الدولية وترجمة مدى إخالصهم 
وانتمائهـــم للمملكـــة عبـــر المزيـــد مـــن العمـــل الجاد 

والمنظم لرفعة وازدهار الوطن الغالي.

البحرين قطعت خطوات مهمة في تعزيز إسهامات الشباب
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن االســـتثمار فـــي 
مـــن ضـــرورات  الشـــباب يمثـــل ضـــرورة 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة التي 
وضعتهـــا األمـــم المتحدة والتـــي تتوافق 
مع توجيهات ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والـــذي دائما مـــا أكد جاللته علـــى أهمية 
إيـــالء الشـــباب اهتماما كبيـــرًا باعتبارهم 
عمـــاد الوطن وهـــو ما ترجمـــه ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
الملـــك  عندمـــا حـــول توجيهـــات جاللـــة 
سياســـات  إلـــى  الشـــباب  نحـــو  المعظـــم 

وطنية في برنامج عمل الحكومة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة يـــوم 
الشـــباب الدولـــي الـــذي يقـــام هـــذا العـــام 
تحت شـــعار التضامـــن بين األجيـــال “إن 
تمكين الشباب البحريني من خالل تنمية 
مهاراتهـــم اإلبداعيـــة يعـــزز مـــن قدراتهم 
أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  المســـاعدة  علـــى 
التنمية المســـتدامة وليس ثمة اســـتثمار 

أفضل من االســـتثمار فـــي تطوير قدرات 
الشباب، وهو النهج الذي انتهجته مملكة 
البحرين من خالل خطواتها تجاه تمكين 
الشـــباب ومنحهـــم أولويـــة قصـــوى فـــي 

تحريك عملية التنمية”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
البحريـــن  مملكـــة  أقامـــت  “لقـــد  خليفـــة 
سياســـتها الشبابية على اإليمان بالحاضر 
وضـــرورة العمل؛ من أجل تنمية المملكة، 
وجعـــل األمـــل هـــو المســـتقبل والســـعي 
نحـــو تمكين الشـــباب ومنحهـــم الثقة في 
قدراتهـــم وإمكانياتهـــم، فهـــو االســـتثمار 
الناجـــح الذي يعمـــل على تنمية الشـــباب 

بصورة عملية حديثة واعتبارهم شركاء 
فـــي التنميـــة ال يمكـــن المضـــي قدما في 
بنـــاء البـــالد دون أن يكـــون للشـــباب دور 
فيه، وإن الرقي بهم هو اهتمام بمستقبل 
فـــي  نهضتهـــا  وبنـــاء  البحريـــن  مملكـــة 

مختلف المجاالت”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة “إن التضامن بين األجيال والعمل 
علـــى نقـــل المعـــارف والخبـــرات الخاصة 
بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة بين 
الفئـــات العمريـــة واألجيال أمـــر مهم جدا 
من أجل اســـتدامة الوصول إلى األهداف 
األممية وهـــو األمر الـــذي اتخذته مملكة 

البحريـــن في توفير بيئـــة مثالية؛ لتبادل 
المعلومـــات والخبـــرات بيـــن جميع فئات 
المجتمـــع خصوصا في مجـــاالت التنمية 

المستدامة”.
ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الشـــباب البحرينـــي فـــي يومهـــم الدولـــي 
بمواصلة العمل بكل عزم؛ لتحقيق الرقي 
لمملكـــة البحرين ومواصلـــة طرح األفكار 
والمبـــادرات اإليجابيـــة التـــي تؤكـــد دور 
الشـــباب وريادتهـــم وتســـاهم فـــي تمكن 
مملكـــة البحريـــن مـــن تعزيـــز إنجازاتهـــا 

ومكتسباتها في مختلف المجاالت.

األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وجـــه 
للشـــباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة إلـــى زيـــادة البرامـــج 
التوعوية الرياضية بالشـــراكة بيـــن الهيئة العامة 
للرياضـــة ووزارة الصحـــة مـــن أجـــل مجتمع أكثر 

صحة وعافية.
وأشار ســـموه إلى أنه من مسؤوليات المؤسسات 
الرياضيـــة والصحيـــة الحـــرص علـــى نشـــر ثقافة 
الرياضـــة فـــي المجتمـــع بشـــكل متكامـــل يشـــمل 
التوعية بفوائدها مع التنبيه إلى ضرورة االعتناء 
بســـالمة الفـــرد ومتابعته ألية مؤشـــرات صحية، 
قـــد تتفاقـــم مع عدم ممارســـة الرياضة المناســـبة 
لوضعه الصحي وتؤدي لإلصابات أو األمراض أو 
للوفاة، كما حدث في عدد من الحاالت المؤسفة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه مع وزيرة الصحة جليلة 

الســـيد، في مكتب ســـموه بقصر الوادي، بحضور 
نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ســـمو الشـــيخ 
ســـلمان بن محمد آل خليفـــة، والرئيس التنفيذي 
عســـكر،  عبدالرحمـــن  للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة 
ورئيـــس الجمعيـــة البحرينيـــة للطـــب الرياضـــي 

والعلوم الرياضية جمال صالح.

وأكد ســـموه ضـــرورة التوعيـــة المجتمعيـــة بدور 
الرياضـــة فـــي تجنب اإلصابة بعـــدد من األمراض 
المزمنـــة والتخفيـــف من أعراض بعـــض الحاالت 
المرضيـــة، إلـــى جانب التغلـــب على الســـمنة وما 
تـــؤدي إليـــه مـــن مشـــاكل صحيـــة، ممـــا يخفـــف 
الضغـــط علـــى الخدمـــات الصحيـــة ويتكامـــل مع 

الخطـــط العالجيـــة التي يتم توفيرهـــا من خالل 
وزارة الصحة.

وخـــالل اللقـــاء، هنـــأ ســـموه جليلـــة بالســـيد على 
الثقـــة الملكيـــة بتعيينهـــا وزيـــرة للصحـــة، متمنيا 
لهـــا التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهماتهـــا خدمًة 
للوطـــن ولألهـــداف التنمويـــة المتعلقـــة بالقطـــاع 
الصحـــي، الـــذي تمكـــن مـــن التعامـــل بنجـــاح مـــع 
أكبـــر تحـــٍد صحي وهـــو جائحـــة كورونـــا، بفضل 
التوجيهات السديدة لملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 

وإشـــراف ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، وجهود الفريق الوطنـــي الطبي لفيروس 
كورونـــا التـــي تكاملت مـــع جهود فريـــق البحرين 

في جميع مواقع العمل.
من جانبها، ثمنت وزيرة الصحة توجيهات ســـمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، معربة عن شكرها 
وتقديرهـــا على تعزيز قنوات التعـــاون مع الهيئة 
العامـــة للرياضـــة من أجـــل رفع مســـتوى التوعية 

ونشر ثقافة الرياضة للجميع بصورة أوسع.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

سلمان بن إبراهيم

سمو الشيخ خالد بن حمد يستقبل وزيرة الصحة سمو الشيخ خالد بن حمد

منحهم أولوية قصوى في تحريك عملية التنمية... ناصر بن حمد:

متابعة أي مؤشرات صحية قد تتفاقم وتؤدي لإلصابات أو الوفاة... خالد بن حمد:

ال يمكن المضي في بناء البالد دون أن يكون للشباب دور فيه

زيــادة البـرامــج التوعــويـــة الريــاضـــية

فـــاز منتخبنـــا الوطنـــي للكـــرة الطائرة 
على نظيره منتخب إيران بـ 3 أشواط 
مقابل واحد، في المباراة التي جمعت 
الطرفين، الخميـــس، في تايلند، ضمن 
كأس آســـيا التـــي تســـتمر منافســـاتها 

حتى 14 أغسطس الجاري.
وأحرز منتخبنا تقدًما الفًتا في المباراة 
بفوزه في الشوطين األوليين )25-16( 
منتخـــب  يحـــرز  أن  قبـــل   ،)25-19( و 
إيران الشوط الثالث بنتيجة )25-22(، 

لكن كلمة الحســـم فـــي المباراة جاءت 
لصالـــح منتخبنـــا الذي تفـــوق بفارق 7 

نقاط وبواقع )25-18(.
البرازيلـــي  المـــدرب  منتخبنـــا  ويقـــود 
للبطولـــة  قائمتـــه  وتضـــم  راميريـــز، 
محمـــود  حســـن،  محمـــود  الالعبيـــن: 
العافيـــة، ناصـــر عنان، محمـــد يعقوب، 
محمود عبدالواحد، يوسف خالد، علي 
إبراهيـــم، محمد عنان، عبـــاس الخباز، 
محمـــد جاســـم، محمـــد عمـــر، حســـين 
الجشي، حسين عبدهللا وأيمن هرونة.

رجال الطائرة يكسبون إيران في “اآلسيوية”

فرحة العبي منتخبنا بإحدى النقاط

أحمد مهدي

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد



قونية - حسن علي: )تصوير : علي الحلواجي (

بريف البحرينية للفنون القتالية المختلطة األكثر انتشاراً عالميًا
تبوأت منظمة بريف للفنون القتالية المختلطة Brave CF، التي تم تأسيسها برؤية النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس الهيئة العامة للرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة، الصــدارة العالميــة فــي تاريــخ رياضــة الفنون 
القتاليــة المختلطــة كأكثــر منظمــة انتشــارًا علــى المســتوى العالمــي في تاريــخ هــذه الرياضة بعد 

إقامة BRAVE CF 61 في مدينة بون األلمانية في السادس من شهر أغسطس الجاري.

ومع إضافة ألمانيا إلى قائمة الدول المستضيفة، 
وصـــل عدد الدول المســـتضيفة لبطـــوالت بريف 
إلى 28 دولة خالل ســـت سنوات، وبهذا تتجاوز 
بريف منظمة UFC التي تمتلك في رصيدها 27 

دولة مستضيفة.
 2016 ســـبتمبر   23 فـــي  تأسيســـها  ومنـــذ 
وبانطالقتهـــا بــــ BRAVE CF1، طافـــت منظمـــة 

بريـــف أرجـــاء العالم، حيث أقامـــت فعاليات في 
البحريـــن والبرازيل واإلمـــارات العربية المتحدة 
والهند وكازاخســـتان والمكسيك خالل أول سنة 

لها.
 وارتفـــع عـــدد الدول بيـــن عامـــي 2017 و2018 
حين دشنت بريف اسمها في األردن وإندونيسيا 

وأيرلندا الشمالية والمغرب وكولومبيا.

ومع بلوغها عامها الثالث، تسارعت وتيرة انتشار 
بريـــف لتشـــمل إقامـــة منافســـات فـــي باكســـتان 
وجنـــوب إفريقيـــا والمملكـــة العربية الســـعودية 
والفليبين والمملكة المتحدة، ثم أضافت رومانيا 
وقيرغيزستان وســـلوفينيا والسويد إلى سجلها 
لتصل قائمتها إلى 20 دولة مع إقامة سلسلة من 
أربعة عروض في العاصمة السويدية ستوكهولم 

في منتصف عام 2020.
وفي عام 2021 اســـتأنفت بريف، منظمة الفنون 

القتاليـــة المختلطـــة األســـرع نمـــوًا فـــي العالـــم، 
القتاليـــة  الفنـــون  فـــي مشـــهد  لتســـهم  نشـــاطها 
المختلطـــة فـــي أوروبا عبـــر إقامـــة فعاليات في 
روســـيا وبيالروســـيا وإيطاليا وبولنـــدا وصربيا. 
مناطـــق  فـــي   2022 عـــام  المنظمـــة  وبـــدأت 
جديـــدة، إذ أقامت فعاليـــات في كوريا الجنوبية 

وأوزبكستان.
وفـــي الســـادس مـــن أغســـطس الجـــاري، ومـــن 
 BRAVE CF 61 إلـــى    BRAVE CF1

حققـــت بريـــف أكبـــر حـــدث فـــي مشـــوارها منـــذ 
التأســـيس، بعد أن أصبحت أكثـــر منظمة للفنون 

القتالية المختلطة تجوب العالم.
  ويزيـــد من تميـــز هذا الرقم القياســـي أن بريف 
مـــن  يومـــًا   2144 مـــن تحقيـــق خـــالل  تمكنـــت 
تأسيســـها، فيمـــا اســـتغرقت UFC  9452 يومـــًا 

لتصل إلى 27 دولة.
 وإلـــى جانب هذا اإلنجاز، تعتبـــر بريف المنظمة 
العالميـــة الوحيـــدة في رياضـــة الفنـــون القتالية 
المختلطـــة التـــي تقيم فعاليـــة فـــي إفريقيا، كما 
أنهـــا أقامـــت أول بطولة فـــي هـــذه الرياضة في 

عدد من الدول.

اللجنة اإلعالمية

متجاوزة UFC حاملة 
اللقب لـ 29 عامًا

واصل أبطال وبطالت ألعاب القوى اعتالء منصة التتويج في اليوم الرابع لمســابقة 
“أم األلعــاب” بــدورة ألعــاب التضامــن اإلســالمي الخامســة، والتي تســتضيفها مدينة 
قونيــة التركيــة حتــى 18 أغســطس الجــاري بعدمــا كســب عداؤونــا وعداءاتنــا أربــع 
ميداليــات بينهــا، ذهبيــة وفضيتــان وبرونزيــة ليرتفــع حصــاد ألعــاب القــوى إلــى 14 

ميدالية ملونة بينها 6 ذهبيات و5 فضيات وثالث برونزيات.

فريـــق التتابـــع المختلـــط 4x 400 المكون 
من علـــي خميس وزينب محمد وموســـى 
عيســـى ومنى مبـــارك أحرز المركـــز األول 
والميداليـــة الذهبيـــة بجـــدارة بعدما أنهى 

مسافة السباق بزمن 3:17:40 دقيقة.
العـــداءة بونتـــو روبيتـــو حصـــدت المركـــز 
الثانـــي والميداليـــة الفضيـــة في ســـباق 5 
آالف متـــر للســـيدات، فيمـــا نالـــت العداءة 
روث جيبيـــت المركـــز الثالـــث والميداليـــة 

البرونزية.
أمـــا العداءة أديديونغ فقـــد حققت المركز 
الثاني والميدالية الفضية في نهائي سباق 

200 متر للسيدات بزمن 22:27 ثانية.
وضمن تصفيات ســـباق 1500 متر للرجال 
تمكن العداء زهير عواد من التأهل لنصف 
النهائي بعدما أنهى السباق بزمن 3:48:82 

دقيقة.

أحمد مدن يكسب ذهبية سباق 
فردي ضد الساعة

أحـــرز العب منتخبنـــا الوطنـــي للدراجات 
األول  المركـــز  مـــدن  أحمـــد  الهوائيـــة 
والميداليـــة الذهبية في ســـباق فردي ضد 
الســـاعة والـــذي أقيم صبـــاح الخميس 11 
أغســـطس لمســـافة 24 كيلومتـــرا ليهـــدي 

مملكة البحرين ذهبية ثمينة.
الســـباق  مســـافة  أنهـــى  مـــدن  أحمـــد 
30:18:977 دقيقـــة متفوقا على الكويتي 
ســـعيد جعفر العلـــي الذي حـــل ثانيا بزمن 
الالعـــب  جـــاء  فيمـــا  دقيقـــة   30:55:292
االوزبكســـتاني “الكســـي” بالمركـــز الثالـــث 

بزمن 31:04:213 دقيقة.

أمـــا العـــب منتخبنا أحمد ناصـــر فقد جاء 
 31:54:791 بزمـــن  العاشـــر  المركـــز  فـــي 

دقيقة.
وعمـــت الفرحـــة أفـــراد البعثـــة البحرينية 
بتحقيـــق هذا اإلنجاز  والذي يعكس تطور 
لعبـــة الدراجـــات فـــي المملكـــة حيـــث إن 
التفوق على كوكبة من أبرز الدراجين في 
الدول اإلســـالمية مـــن عدة قـــارات يعتبر 

إنجاًزا  متميزا لهذه الرياضة األولمبية.

منتخب الرماية يخرج من منافسات 
الشوزن “ تراب”

اختتم منتخب الرماية للرجال والسيدات 
مشـــاركته بمسابقة سالح الشوزن “ تراب” 
أن  دون   2022 أغســـطس   11 الخميـــس 
يتمكن أحد من بلـــوغ األدوار النهائية بعد 

انتهاء الجوالت الخمس.
واسفرت نتائج الالعبة مروة بوعركي في 
الجولـــة الرابعـــة )٢٢ طلقـــة( وفـــي الجولة 
الخامســـة )٢٠ طلقة( بمجمـــوع ١٠٧ نقاط 
في الجوالت الخمس، أما مريم الســـليطي 
فقد جـــاءت نتائجها في الجولـــة الرابعة ) 
٢٠ طلقة( والخامسة ) ٢٢ طلقة( بمجموع 
١٠٤ نقاط أما منتخب الرجال فقد جاءت 
نتائـــج الالعب ســـعيد حســـن فـــي الجولة 
الرابعـــة ) ٢٠ طلقـــة( وفـــي الخامســـة ) ١٨ 
طلقـــة( بمجموع ١٠٨ نقطة، وأخيرا كانت 
نتائج اسماعيل غلوم في الجولة الرابعة ) 
٢١ نقطة( والخامسة ) ٢٠ طلقة( بمجموع 
يـــوم  منتخبنـــا  وســـيخوض  نقطـــة.   ١٠7
الســـبت المقبل منافسات الفرق المختلطة 

لسالح الشوزن “ تراب”.

البيكوف يخرج من ربع نهائي المصارعة

علـــي  المصارعـــة  منتخـــب  العـــب  ودع 
البيكوف المنافســـة من الـــدور ربع النهائي 
بعدما خسر من األوزبكستاني “جاهونكي 
رميرز” ١١/١٥ بالدور ربع النهائي لمسابقة 

المصارعة وزن ٦١ كغ.
متميـــزا  أداء  قـــدم  قـــد  البيكـــوف  وكان 
وتقـــدم منذ البداية 10 4- قبل أن يتراجع 
أدائـــه قبـــال تألـــق الالعب األوزبكســـتاني 

ليخسر ويخرج من الدور ربع النهائي.

داويت يتسلم ذهبية 10 آالف متر

أجريت يـــوم أمس مراســـم التتويج لعدد 
من المســـابقات برياضـــة أم األلعاب حيث 

تم تتويج العـــداء داويت فيكاود صاحب 
ذهبية ســـباق 10 آالف متر للرجال ليعزف 
الســـالم الملكـــي البحرينـــي فـــي الملعـــب 

األولمبي.

البحرين بالمركز السادس بجدول 
الميداليات العام

مـــع انتهـــاء منافســـات اليـــوم الثالـــث من 
منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 
التي افتتحت رســـميا 9 أغســـطس 2022 
تحتل مملكة البحرين المركز السادس من 
بين 57 دولة إسالمية في جدول الترتيب 
العام لجـــدول الميداليـــات بحصولها على 
15 ميداليـــة ملونـــة بينهـــا 7 ذهبيـــات و 5 
فضيـــات و3 برونزيـــات وهـــي فـــي المركز 

جمهوريـــة  علـــى  متقدمـــة  عربيـــا  األول 
المغرب الشقيقة.

عمليـــة  المنظمـــة  اللجنـــة  تجـــري  وال 
التحديـــث على جدول الميداليات بصورة 
ســـريعة ومتواصلة، ولغاية يوم الخميس 
11 أغســـطس تتصـــدر تركيا المســـتضيفة 
الترتيـــب العـــام بــــ 60 ميداليـــة بينهـــا 26 
ذهبيـــة، وتأتي إيران في المركـــز الثاني بـ 
30 ميدالية بينها 9 ذهبيات، وكازاخستان 
فـــي المركز الثالث بــــ 16 ميداليـــة بينها 6 
ذهبيـــات، وأوزبكســـتان بالمركـــز الرابـــع بـ 
24 ميداليـــة بينها 5 ذهبيـــات، وأذربيجان 
بالمركـــز الخامـــس بــــ 13 ميداليـــة بينها 5 

ذهبيات.

ويعتبر وجود مملكـــة البحرين في المركز 
للـــدورة  العـــام  الترتيـــب  فـــي  الســـادس 
حتـــى اآلن إنجازا متميزا قياســـا بحجمها 
الجغرافـــي وتعداد ســـكانها ومقارنة بعدد 
البعثة المشـــاركة التي تقـــدر بـ 73 رياضي 
ومدربيـــن  العبيـــن  بيـــن  مـــا  ورياضيـــة 

وإداريين وأخصائيي عالج طبيعي.
وتعتبر المشـــاركة الثالثـــة لمملكة البحرين 
بـــدورة ألعـــاب التضامـــن اإلســـالمي فـــي 
العاصمـــة األذربيجانيـــة باكـــو 2017 هـــي 
األفضـــل بعدمـــا انهت البحرين مشـــاركتها 
فـــي المركـــز الخامـــس بعدما حـــازت على 
21 ميداليـــة بينهـــا 12 ميدالية ذهبية و 5 

فضيات و4 برونزيات.

ذهبية ثمينة ألحمد مدن بالدراجات الهوائية بألعاب التضامن اإلسالمي
فريق التتابع المختلط يحرز الميدالية الذهبية... وحصاد البحرين يرتفع لـ 15 ميدالية

كانو يتوسط العبا منتخب الدراجات

سعيد كاظمبونتو وروث صاحبتي فضية وبرونزية سباق 5 آالف متر للسيدات

أحمد مدن متوجا بذهبية الدراجات الهوائية

علي خميس انطلق بسرعة الصاروخ

مريم السليطيفريق التتابع المختلط البحريني يحتفل باإلنجاز

جانب من منافسات الرمايةاديديونغ في سباق 200 متر للسيدات

زينب موسى خالل سباق التتابع المختلط أحمد مدن يعانق ذهبية الدراجات داويت فيكادو على منصة التتويج

فرحة ابطال وبطالت التتابع المختلط

داويت فيكادو متوجا بذهبية 10 آالف متر

مسابقة المصارعة
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الخرطوم ـ وكاالت

خرج أمس الخميس آالف من السودانيين في العاصمة الخرطوم في مسيرات 
جديـــدة للمطالبـــة بالحكـــم المدني، لكن قوات األمن اســـتخدمت الغاز المســـيل 
للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين عند وصولهم إلى شارع المطار المؤدي إلى 

وسط المدينة.
ومنـــذ ســـاعات الصبـــاح األولـــى كثفـــت قـــوات األمـــن من انتشـــارها في وســـط 
الخرطوم وأغلقت جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة الثالثة الخرطوم وأم 
درمان والخرطوم بحري وعددا من الشـــوارع الرئيســـة لمنع وصول المحتجين 

إلى القصر الرئاسي.
 ويطالب المحتجون بســـلطة مدنية كاملة وعودة الجيش إلى ثكناته وتحقيق 
العدالـــة لـ 117 متظاهرا قتلوا في االحتجاجـــات التي اندلعت عقب اإلجراءات 
التـــي اتخذهـــا قائد الجيـــش عبد الفتـــاح البرهان فـــي الخامس والعشـــرين من 
أكتوبـــر 2021، والتـــي أنهت إطار الشـــراكة الذي كان قائما بين الشـــقين المدني 

والعسكري منذ إسقاط نظام اإلخوان في أبريل 2019.

الخرطوم.. مسيرات جديدة للمطالبة بـ “المدنية”

واشنطن ـ وكاالت

عقب تأكيد وزارة العدل األميركية 
الغتيـــال  إيرانـــي  مخطـــط  كشـــف 
الســـابق  القومـــي  األمـــن  مستشـــار 
بولتـــون،  جـــون  األبيـــض  للبيـــت 
وّجـــه وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن، أمـــس الخميـــس، 
رســـالة إليران أكـــد فيها أن عواقب 

األميركيين “ستكون  استهداف 
وخيمة”، بحسب تعبيره.
وقـــال إن واشـــنطن لـــن 
تتســـامح مع التهديدات 
التي تطـــال األميركيين، 

وذلك عقب توجيه االتهام 
الحـــرس  أفـــراد  أحـــد  إلـــى 

الثوري بتلك المؤامرة.
مكتـــب  نشـــر  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
األميركـــي  الفيدرالـــي  التحقيقـــات 
“أف بـــي آي” FBI، “الئحـــة مطلوب” 
والفارســـية،  اإلنجليزيـــة  باللغتيـــن 

الثـــوري  الحـــرس  فـــي  للعضـــو 
اإليراني شـــهرام بورصفـــي، المّتهم 
بالتخطيط الغتيال مستشار األمن 
القومـــي األميركـــي الســـابق جـــون 

بولتون.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أّن المدعـــو بورصفي يبلغ من العمر 
45 سنة، وهو ُمطارد حالًيا بتهمة 

محاولة اغتيال بولتون.
مستشـــار  شـــدد  وقبلهـــا، 
الحالـــي  القومـــي  األمـــن 
جيك ســـوليفان على أن 
إدارة الرئيـــس جو بايدن 
لـــن تتنـــازل عـــن حمايـــة جميـــع 
األميركييـــن ضد تهديـــدات العنف 

واإلرهاب.
وقال ســـوليفان في بيـــان األربعاء 
إن “إيران ستواجه عواقب وخيمة 

إذا هاجمت أًيا من مواطنينا”.

واشنطن تحذر طهران من عواقب استهداف مواطنيها
بينغتونغ ـ أ ف ب

في سياق التوتر المتصاعد بين بكين 
وتاييه، أجرى الجيش التايواني أمس 
الخميـــس تدريبات عســـكرية جديدة 
محـــاكاة  شـــملت  الحيـــة  بالذخيـــرة 
للدفـــاع عـــن الجزيرة من غـــزو صيني 
محتمل، وذلك بعدما أنهت بكين أكبر 
مناورة عســـكرية علـــى اإلطالق حول 

الصيـــن  تعتبرهـــا  التـــي  الجزيـــرة 
جزءا ال يتجزأ من أراضيها.
قـــال  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
المتحـــدث باســـم الفيلـــق 
جـــي  ووي  لـــو  الثامـــن 

تفاصيـــل  بعـــض  موضحـــا 
القـــوات  “إن  التدريبـــات  هـــذه 

التايوانيـــة أطلقـــت قذائـــف مدفعيـــة 
وقنابـــل مضيئـــة في إطـــار التدريبات 
الدفاعيـــة. وأضاف أن هذه المناورات 
)جنـــوب(  بينغتونـــغ  مقاطعـــة  فـــي 

استمرت ساعة.

وأجـــرت تايـــوان تدريبـــات عســـكرية 
الثالثاء في بينغتونـــغ. وقال الجيش 
إن مئات الرجال شـــاركوا في جولتي 

المناورات.
وغضبـــت الصيـــن بعـــد زيارة لرئيســـة 
نانســـي  األميركـــي  النـــواب  مجلـــس 
بيلوسي األسبوع الماضي إلى تايوان. 
وردا على الزيارة، أجرت مناورات 
جويـــة وبحرية اســـتمرت أياما 
واتهمـــت  الجزيـــرة.  حـــول 
تايبيه الصين باســـتخدام 
ذريعـــة  بيلوســـي  زيـــارة 

للتدرب على غزوها.
وأوضح لو ووي جي “لدينا هدفان 
لهـــذه التدريبـــات: األول ضمان الحالة 
الجيـــدة للمدفعيـــة وصيانتهـــا بشـــكل 
العـــام  نتائـــج  تأكيـــد  والثانـــي  جيـــد، 
الماضـــي” فـــي إشـــارة إلـــى تدريبـــات 

عسكرية جرت في 2021.

تايوان تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية
ريغا ـ وكاالت

اعتبـــر برلمان التفيـــا أمس الخميس 
روسيا “دولة راعية لإلرهاب” بسبب 
الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، وأكـــد علـــى 
أن “ تصرفـــات روســـيا فـــي أوكرانيا 
إبـــادة جماعيـــة تســـتهدف الشـــعب 
األوكراني”. وحث الحلفاء الغربيين 
علـــى فـــرض المزيـــد مـــن العقوبـــات 

على موسكو.
صّنـــف برلمـــان التفيا أمس 

راعيـــة  كـ”دولـــة  روســـيا 
لإلرهاب” بسبب الحرب 
ودعـــا  أوكرانيـــا،  فـــي 

الـــدول الغربيـــة الحليفـــة 
أكثـــر  عقوبـــات  فـــرض  إلـــى 

شـــموال علـــى موســـكو مـــن أجـــل 
قـــرار  فـــي  وجـــاء  الصـــراع.  إنهـــاء 
برلمـــان الدولـــة الواقعـــة علـــى بحـــر 
البلطيق “تعترف التفيا أن تصرفات 
روســـيا فـــي أوكرانيا إبـــادة جماعية 

تستهدف الشعب األوكراني”.
وأكـــدت التفيا على أنـــه يتعين على 
الدول الغربية زيادة الدعم العسكري 
والمالـــي واإلنســـاني والدبلوماســـي 
التـــي  المبـــادرات  ودعـــم  ألوكرانيـــا 

تدين تصرفات روسيا.
وتدعـــي موســـكو إنهـــا ال تســـتهدف 
تســـميه  فيمـــا  عمـــدا  المدنييـــن 
خاصـــة”  عســـكرية  “عمليـــة 
تقول إنها تهدف إلى حماية 
وحمايـــة  روســـيا  أمـــن 
المتحدثين بالروسية في 

أوكرانيا.
منـــددا  روســـيا  فعـــل  رد  وجـــاء 
ووصفـــت  التفيـــا.  برلمـــان  بتحـــرك 
الخارجيـــة  باســـم وزارة  المتحدثـــة 
الروســـية ماريا زاخاروفـــا القرار في 
منشـــور علـــى تيليغرام بأنـــه ينطوي 

على “كراهية لألجانب”.

التفيا تعتبر روسيا “دولة راعية لإلرهاب”

المغرب يوقف عنصرا مواليا 
لداعش

الرباط ـ وكاالت

الخميس،  أمس  المغربية،  السلطات  أوقفت 
بمدينة  “داعــــــش”  لــتــنــظــيــم  ــيــا  مــوال عــنــصــرا 
تطوان، لالشتباه في انخراطه في التخطيط 

واإلعداد لتنفيذ عمل إرهابي.
ــمــركــزي  ــادر عـــن الــمــكــتــب ال ــ ــال بـــيـــان صـ ــ وقـ
العامة  للمديرية  التابع  القضائية  لألبحاث 
المكتب  “تــمــكــن  الــوطــنــي  ــتـــراب  الـ لــمــراقــبــة 
فــي الــســاعــات األولـــى مــن صــبــاح الخميس، 
لتنظيم  ــوال  مـ مــتــطــرف  تــوقــيــف عنصر  مــن 
سنة،   36 العمر  مــن  يبلغ  اإلرهـــابـــي،  داعـــش 
التخطيط  في  انخراطه  في  لالشتباه  وذلــك 
بغرض  إرهـــابـــي  مــشــروع  لتنفيذ  واإلعـــــداد 

المساس الخطير بالنظام العام”.

عشية مظاهرات ألنصار الصدر والتنسيقي

التوتر يخيم على العراق 
يخيـــم التوتـــر على العـــراق عشـــية مظاهرات حاشـــدة 
مرتقبـــة يشـــارك فيهـــا اآلالف مـــن أنصـــار زعيـــم التيـــار 
المحافظـــات  مختلـــف  فـــي  الصـــدر  مقتـــدى  الصـــدري 
العراقيـــة وأنصـــار اإلطـــار التنســـيقي )القـــوى الشـــيعية 
المنافســـة للصدرييـــن(، دعـــا كل منهمـــا لخروجهـــا فـــي 
أحـــدث حلقة من حلقـــات معركة لـــّي األذرع التي تضع 

العراق على حافة اخطر صدام بين القوى الشيعية.
وعلى وقع مخاوف من انجرار طرفي األزمة السياسية 
إلى صدام مسلح، حذر رئيس حكومة تصريف األعمال 
مصطفـــى الكاظمـــي كل األطـــراف مـــن االنـــزالق العنف 

داعية الجميع إلى الحوار.
ودعـــا الكاظمي في بيان القادة السياســـيين في العراق 
إلـــى “تقديـــم التضحيات” مـــن أجل البالد، مشـــددا على 

الحوار لحل المشكالت السياسية.
وأضـــاف الكاظمـــي “التحديـــات التي نواجههـــا تنعكس 
علـــى أداء الحكومـــة وكل مؤسســـات الدولـــة العراقية. 
أمضـــت هـــذه الحكومـــة 28 شـــهرا، ومـــن المؤســـف أنها 
خـــالل هـــذه المـــّدة كانت هنـــاك موازنة فقط لـ 6 أشـــهر، 

فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟”.
وتابـــع “تأخرنـــا منـــذ 17 عاما واآلن لدينـــا فرصة، وهذه 
الحكومة كانت على مسافة واحدة من الجميع وركزت 

على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي”.
وشـــدد علـــى أنـــه “نقـــف فـــي منتصـــف الطريـــق، وعلى 
مســـافة واحـــدة من الجميـــع، وعليـــه أتمنى مـــن الكتل 

السياسية أن تدعم هذه الحكومة إلنجاز مهمتها”.
وقـــال الكاظمـــي “ليس لدينا خيار غيـــر الحوار والحوار 
أللـــف ســـنة أفضل مـــن لحظة نصطـــدم بهـــا كعراقيين”، 
داعيـــا الكتـــل السياســـية إلى تحمـــل مســـؤولياتها بحل 
موضـــوع االنســـداد السياســـي واللجـــوء للحـــوار لحـــل 

الخالفات من أجل مصلحة العراق ومستقبله.
وتأتـــي تحذيـــرات الكاظمـــي ودعواتـــه للحـــوار بينمـــا 
دعـــا مقـــرب من زعيم التيـــار الصدري أنصـــار التيار في 
مختلـــف المحافظـــات العراقية للخروج فـــي مظاهرات 
حاشـــدة كل في محافظته، في دعوة تأتي بالتزامن مع 
اســـتعداد أنصار اإلطار التنسيقي للخروج في مسيرات 

اليوم الجمعة في وسط بغداد.
وأصبح االحتكام للشـــارع وتحريكه وسيلة ضغط يلجأ 
لهـــا كل طـــرف لفرض أجندتـــه ومطالبه وهو أمر يشـــير 
بكل وضوح إلى أن األزمة السياســـية سائرة إلى طريق 
الصدام. وســـبق لألمم المتحـــدة ودول غربية أن عبرت 
عـــن قلقها مـــن انزالق شـــيعة العراق إلى صراع مســـلح 

ودعـــت لضبـــط النفـــس وتوقـــف جميـــع األطـــراف عـــن 
المشاحنات.

وقـــد طالـــب وزيـــر الصدر صالـــح محمـــد العراقي أمس 
الخميـــس أتبـــاع التيـــار الصـــدري فـــي بيـــان صحفـــي  
بالخـــروج فـــي تجمعـــات حاشـــدة اليـــوم الجمعـــة كال 
بحســـب محافظتـــه لدعـــم اإلصـــالح ومحاربـــة الفســـاد 
والمشـــاركة في ملء االســـتمارات القانونية وتقديمهما 
إلـــى المحكمـــة االتحاديـــة العليـــا فـــي العراق مـــن أجل 
حـــل البرلمـــان، حاثـــا المعتصميـــن إلـــى االســـتمرار فـــي 

اعتصامهم داخل البرلمان.
ومـــن المرتقـــب أيضا أن تشـــهد مناطق متفرقـــة ببغداد 
عصـــر الجمعـــة مظاهـــرات لجماهيـــر الحركـــة المدنيـــة 
للمطالبـــة بحـــل  الفـــردوس  فـــي ســـاحة  الديمقراطيـــة 

البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفـــي المقابل دعا اإلطار التنســـيقي الشـــيعي جماهيره 
للخـــروج عنـــد البوابـــة الجنوبيـــة للمنطقـــة الخضـــراء 
قرب الجســـر المعلـــق في حي الجادرية فـــي مظاهرات 
لدعـــم الحقـــوق الدســـتورية وحماية مؤسســـات الدولة 

واإلسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكان معتصمـــو التيـــار الصـــدري داخـــل مبنـــى البرلمان 
شـــرعوا  أمـــس الخميـــس فـــي رفـــع دعـــاوى قضائيـــة 
للمحكمـــة االتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة 
بحـــل البرلمان الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد 
موعـــد إلجـــراء االنتخابـــات التشـــريعية وفقا للدســـتور 
العراقي “حفاظا على سالمة البالد وتجاوز األزمات من 

خالل االلتزام بأحكام الدستور العراقي”.
وستســـتمر الحملة التي دعا لها الصدر أربع أيام لتقديم 

اكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الدعـــاوى القضائيـــة للمحكمـــة 
االتحاديـــة العليـــا وبطـــرق قانونيـــة مـــن خـــالل اللجنة 
المركزية المشرفة على اعتصامات التيار الصدري التي 
تتواصل لألسبوع الثاني على التوالي أمام مقر البرلمان 
وفـــي محيطـــه داخـــل المنطقـــة الخضـــراء الحكوميـــة 

المحصنة.
ويواجـــه العـــراق اضطرابـــات وأزمـــة سياســـية خانقـــة 
على خلفية نتائج االنتخابـــات البرلمانية العراقية التي 
جـــرت في العراق في العاشـــر من أكتوبـــر 2021 وحتى 
اآلن حيـــث عجـــزت الكتل السياســـية عـــن التوصل إلى 
تفاهمـــات إلتمـــام العمليـــة السياســـية وتســـمية رئيـــس 
جديد للبالد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية 

الجديدة.
وتشـــهد مناطـــق متفرقـــة فـــي بغـــداد إجـــراءات أمنية 
مشـــددة وانتشـــار كثيـــف للقـــوات األمنية لبســـط األمن 
والتهدئـــة  النفـــس  لضبـــط  مطالبـــات  وســـط  والنظـــام 
والحـــوار، لكـــن تلـــك اإلجـــراءات لـــم تنجح فـــي تهدئة 
المخـــاوف من صدام شـــيعي شـــيعي، فـــي الوقت الذي 
تبدو فيه إيران التي لها ســـلطة على األحزاب الشـــيعية 
وميليشـــياتها الموالية لها غير مســـتعد لفوضى قد تضر 

مصالحها في العراق.
وســـبق لطهـــران أن أوفـــدت عـــدة مســـؤولين كبـــار من 
بينهم رئيس االســـتخبارات السابق في الحرس الثوري 
اإليرانـــي الـــذي أقيـــل حديثـــا مـــن منصبه وكذلـــك قائد 
فيلـــق القدس إســـماعيل قاآنـــي لتهدئة الوضـــع وإعادة 
ترتيـــب وتوحيـــد البيـــت الشـــيعي، لكـــن كل الجهود لم 

تفلح إلى حّد اآلن.

بغداد ـ وكاالت

االحتكام إلى الشارع يثير مخاوف من صدام شيعي شيعي

بيروت - وكاالت

ســـّلم رجـــل كان يحتجـــز موظفـــي أحـــد المصـــارف فـــي بيروت 
كرهائن، نفســـه لألمن بعد االتفاق علـــى منحه جزءا من وديعته 

التي كان يطالب بها.
واحتجز المودع المسلح أمس الخميس موظفي أحد المصارف 
فـــي منطقة الحمرا المكتظة في بيـــروت، مطالبًا بالحصول على 
وديعتـــه التـــي تفوق قيمتها مئتي ألـــف دوالر، في حلقة جديدة 
مـــن إشـــكاالت تشـــهدها المؤسســـات الماليـــة منـــذ بـــدء االنهيار 

االقتصادي.
وفرضت قوات األمن طوقًا مشددًا خارج مصرف “فدرال بنك”. 

وكان بحوزة المودع بندقية صيد ومواد ملتهبة.
ويشـــهد لبنـــان الغـــارق في أزمـــة اقتصاديـــة خانقة منـــذ خريف 

2019 صّنفها البنك الدولي من بين األسوأ في العالم.
من جانب آخر، أصدر القضاء اللبناني يوم األربعاء قرارا بالحجز 
االحتياطي على ممتلكات نائبين مقربين من حزب هللا وُمدعى 
عليهما فـــي قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها 
نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، وفق ما 
أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن “رئيسة دائرة تنفيذ بيروت 
القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارا بالحجز االحتياطي بقيمة 

مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حســـن خليل وغازي 
زعيتـــر” من “حركة أمل” الشـــيعية التي يتزعمهـــا رئيس مجلس 

النواب نبيه بري والمتحالفة مع حزب هللا.
والوزيـــران الســـابقان مقربان من حزب هللا اللبنانـــي الذي يدفع 
بشـــدة لعـــزل قاضـــي التحقيق فـــي انفجـــار مرفأ بيـــروت طارق 
البيطـــار. وكانـــا قـــد رفضـــا المثـــول أمـــام قاضـــي التحقيـــق في 
أكثر من مناســـبة وقدما دعـــاوى قضائية تتهـــم البيطار بالتحيز 

وبانتهاك الدستور.

القضاء يحجز ممتلكات نائبين مقربين من حزب اهلل

اتفاق تسوية ينهي أزمة احتجاز رهائن في بنك لبناني

لبنان.. المسلح يهدد بإشعال نفسه ومن في البنك

عواصم ـ وكاالت

عقـــد مجلـــس األمـــن الدولـــي اجتماعـــا طارئـــا، أمـــس الخميس، 
لمعالجـــة تداعيـــات األزمة المحيطـــة بمحطة زابوريجيـــا، تلبية 

لطلب من روسيا.
ودعـــت األمـــم المتحدة، أمـــس، كال من أوكرانيا وروســـيا لوقف 

كافة األنشطة العسكرية قرب محطة زابوريجيا النووية. 
وقـــال األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنتونـــي غوتيريـــش، إن 
األضـــرار التـــي قـــد تلحق بمحطـــة زابوريجيـــا النووية ســـتؤول 

لعواقب كارثية.
كمـــا دعـــت األمم المتحـــدة إلى إنشـــاء نطاق آمن حـــول محطة 

زابوريجيا النووية في أوكرانيا.
من جانبها، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مديرها 
العـــام رافايـــل غروســـي الـــذي يعتبـــر أن وضـــع المحطـــة “خطير 
جدا” ســـيبلغ مجلس األمن “بالوضع من حيث األمان والســـالمة 

النووية” في المجمع وفقا لبيان.
وتشـــكل محطة زابوريجيا محور اتهامات متبادلة بين موســـكو 
وكييـــف، إذ يؤكـــد كل منهمـــا أن الطـــرف اآلخر قصف المنشـــآت 
أي مصـــدر  يتمكـــن  أن  مـــن دون  الماضـــي،  األســـبوع  النوويـــة 
مســـتقل من تأكيد ذلك. وميدانيـــا، وفي منطقة زابوريجيا التي 

تســـيطر عليها القوات الروسية جزئًيا، تحدث الحاكم األوكراني 
أولكســـندر ســـتاروخ علـــى “تليغـــرام” عن غارة روســـية أدت إلى 
مقتـــل شـــخص يبلـــغ 52 عاًما. وكتـــب ســـتاروخ أن “4 صواريخ 
أطلقـــت” علـــى قرية كوشـــوغوم صباح األربعـــاء. وأضاف أن “4 
منـــازل خاصة دمرت تماما وعشـــرات المنازل لم يعد لها أســـقف 
أو نوافـــذ وقطعت إمدادات الغاز والكهربـــاء”. وعلقت مجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى األربعاء على الوضع قرب محطة 

زابوريجيا لتوليد الكهرباء وهي األكبر في أوروبا.

دعا أوكرانيا وروسيا لوقف األنشطة العسكرية قرب المحطة النووية

غوتيريش يحذر من “كارثة” مقلقة بسبب “زابوريجيا”

مجلس األمن يناقش التداعيات الخطيرة حول محطة زابوريجيا النووية
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أعلنـــت شـــركة مجمـــع البحريـــن لألســـواق الحرة في 
اجتماع لمجلس إدارتها مســـاء الخميس الموافق 11 
أغســـطس 2022 عـــن النتائج المالية للســـتة األشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2022، ومـــن ضمنهـــا نتائج 
الربع الثاني، حيث أفاد فاروق المؤيد رئيس مجلس 
اإلدارة بـــأن الشـــركة قـــد حققت خـــال الربـــع الثاني 
صافي أربـــاح قدرها 820,623 دينـــارا مقارنة بأرباح 
العـــام الماضـــي لنفس الفتـــرة والتي كانـــت قد بلغت 
500,768 دينارا، مما يشكل ارتفاعًا في األرباح قدره 

319,855 دينارا أي بنسبة 63.9 %. 
وبلغت ربحية الســـهم الواحد للربع الثاني5.77 فلســـا 
مقارنة مع 3.52 فلســـًا في الربع الثاني للعام السابق. 
ويعود ســـبب االرتفاع في صافـــي الربح للربع الثاني 
فـــي مقابـــل الربـــع الثاني للعـــام الســـابق إلـــى ارتفاع 

األرباح النقدية المستلمة في الفترة.
وبلـــغ مجمـــوع الدخل الشـــامل 79,410 دنانيـــر للربع 
الثانـــي من عام 2022 مقارنـــة مع  1,265,528 دينارًا 
خـــال العـــام الماضي لنفس الفتـــرة، وذلك بانخفاض 
بنســـبة 106.3 % بســـبب التغيير في القيمـــة العادلة 
لاســـتثمارات لعـــام 2022، حيث بلغت الخســـائر في 
القيمة العادلة لاستثمارات 900,033 دينارًا في عام 
2022، عاوة على ذلك في العام الماضي قد سجلت 

764,560 دينارًا أي بانخفاض قدره 217.7 %.
كما بين المؤيد النتائج المالية لألشهر الستة المنتهية 
فـــي 30 يونيـــو لعـــام 2022، حيـــث حققـــت الشـــركة 
صافـــي أرباح قدرها 1,921,648 دينار مقارنة بأرباح 

العـــام الماضـــي لنفس الفتـــرة والتي كانـــت قد بلغت 
1,167,231 دينـــارًا، ممـــا يشـــكل ارتفاعًا فـــي األرباح 
قـــدره 754,416 دينـــارًا أي بنســـبة 64.6 %. ويرجـــع 
ذلـــك بشـــكل أساســـي إلى زيـــادة دخل االســـتثمارات 
لعام 2022 من المشـــروع المشـــترك، حيـــث بلغ دخل 
 .2022 عـــام  فـــي  دينـــارًا   1,193,778 االســـتثمارات 
عـــاوة علـــى ذلـــك، ســـجل العـــام الماضـــي 299,792 

ديناًرا أي بزيادة قدرها 298.2 ٪.
وفـــي تعليقـــه على هـــذه النتائج، بين فـــاروق المؤيد 
رئيس مجلس اإلدارة أن الشركة حققت نتائج مالية 
جيدة ومقبولة للغاية، واآلن ومع التحســـن الملحوظ 
في حركة الطيران والمسافرين التدريجية ستعكس 
إقباالً على قطاع الســـفر في األشـــهر المقبلة ومن ثم 
زيادة إيرادات شركة المشروع المشترك بيننا كشركة 
مجمـــع البحريـــن لألســـواق الحـــرة وشـــركة طيـــران 
الخليـــج القابضـــة بإســـم )شـــركة البحريـــن لألســـواق 

الحرة ذ.م.م(.
وبلغ العائد األساســـي لكل ســـهم 13.51 فلسًا مقارنة 
بالعائد األساســـي لكل ســـهم في العام الماضي والذي 

قد بلغ 8.2 فلس. 
وبلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل 2,289,914 دينـــارًا 

للســـتة األشـــهر المنتهيـــة مـــن عـــام 2022 مقارنة مع 
لنفـــس  الماضـــي  العـــام  دينـــارًا خـــال   1,9616,791

الفترة، وذلك بإرتفاع وبنسبة 19.5 %.
كمـــا بلـــغ إجمالـــي حقـــوق المســـاهمين خال األشـــهر 
الستة 45,493,583 دينارًا مقارنة بحقوق المساهمين 
للعـــام الماضـــي والتي كانـــت قد بلغـــت 47,471,747 
دينـــارًا أي بانخفـــاض قدره 4.1 %. كمـــا بلغ مجموع 
األصـــول 45,620,019 دينارًا إلى األشـــهر الســـتة من 
عـــام 2022، مقارنة بمجموع األصـــول للعام الماضي 
لنفـــس الفتـــرة والتـــي كانت قـــد بلغـــت 47,617,926 

دينارًا، أي بانخفاض قدره 4.2 %.
مـــن جهته، بيـــن نائب رئيس مجلس اإلدارة للشـــركة 
عبـــدهللا بوهنـــدي بـــأن أرباح االســـتثمار في األشـــهر 
الســـتة لعـــام 2022 بلغـــت 2,189,796 دينـــارًا مقارنة 
بأربـــاح االســـتثمار لنفـــس الفتـــرة من العـــام الماضي، 
والتـــي كانت قد بلغـــت 1,729,374 دينارًا، مما يمثل 
ارتفاعًا ألرباح االســـتثمار قـــدره 460,422 دينارًا، أي 
بنسبة 26.6 %. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة 
الدخل من المشـــروع المشـــترك، فـــي حين انخفضت 
المحفظـــة االســـتثمارية أيًضـــا بمبلـــغ 455,658 دينار 

لتصل إلى 44,692,801 ديناًرا. 
وفـــي الختـــام بيـــن عبـــدهللا بوهنـــدي نائـــب رئيـــس 
مجلس اإلدارة للشركة، أن النتائج اإليجابية للشركة 
هـــي نتاج األداء االســـتثنائي الـــذي تحقق عبر أعمال 
شـــركة المشـــروع المشـــترك والتنويـــع فـــي محفظـــة 

االستثمار.

افتتاح فندق “هيلتون البحرين” 
من فئة “الخمس نجوم” في الجفير

إعاقة المنافسة التجارية الشريفة
تقوم التجارة وتزدهر وفق شـــروط وأســـس وممارسات معينة من أهمها 
األمانة والصدق وااللتزام بالمنافســـة الشـــريفة. وقـــال هللا تبارك وتعالى 
ـــَماَء َرَفَعَهـــا َوَوَضَع اْلِميـــَزاَن، َأالَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميـــَزاِن، َوَأِقيُموا اْلَوْزَن  “َوالسَّ
ِباْلِقْســـِط َوال ُتْخِســـُروا اْلِميَزان. ورســـولنا الكريم ســـيدنا محمد )ص( قال 
“رحـــم هللا رجـــا ســـمحا إذا بـــاع وإذا اشـــترى وإذا اقتضـــى”، وأيًضا قال 
“التاجـــر الصـــدوق األميـــن مـــع النبييـــن والصديقيـــن والشـــهداء”. وهـــذه 
التعليمات الســـماوية واألحاديث النبوية الشريفة توضع لنا بجاء أهمية 
التعامل الشـــريف في التجارة وما يرتبط بها. وهذه التوجيهات السمحة 
إذا تـــم االلتزام بها ســـتعود الفائدة على الجميع بمن فيهم التاجر نفســـه. 
وفي كل العالم يتطلع الجميع ويطالب بالتجارة النظيفة السمحة البعيدة 
عن الممارســـات والمنافســـة غير الشـــريفة والغش والتدليس واســـتغال 
اآلخريـــن وغيـــره. وعلـــى الرغم من هذا، بكل أســـف انتشـــرت المنافســـة 
التجارية غير الشـــريفة وزادت الممارسات التجارية الخطأ وغير األمينة، 
والجميع يعاني من هذا الوضع المزري الذي يضر العمل التجاري والتجار.
وصـــدرت قوانيـــن في كل دول العالـــم لتنظيم التجارة في ظل منافســـة 
شـــريفة تعود بالخيـــر على الجميع. وفي البحرين صـــدرت القوانين التي 
تنـــص علـــى المنافســـة الشـــريفة وتحظـــر إعاقة هـــذه المنافســـة. وبنص 
القانـــون، تحَظـــر كافـــة الترتيبات التـــي يكون الغرض منهـــا أو التي ينتج 
عنها إعاقة المنافســـة في البحرين. وعلى األخص، يســـري الحْظر المشار 
إليه في كل الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها ما يلي، 
التأثير في أسعار المنَتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت 
أو بالمعامات الصَورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، الحد من اإلنتاج 
أو التســـويق أو التطور التقني أو االســـتثمار، أو التحكم في أي من ذلك، 
اقتســـام األســـواق أو مصـــادر التوريد، نشـــر معلومات غيـــر صحيحة عن 
المنَتجات وأســـعارها مع العلم بذلـــك، التواطؤ في العطاءات أو العروض 
فـــي المزايدات أو المناقصات أو الممارســـات، والتأثير في ســـعر عروض 
بيع وشراء المنَتجات، افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها 
بسعر غير حقيقي يؤثر على باقي المنافسين، التواطؤ على رفض الشراء 
أو البيع أو التوريد من منشـــأة أو منشـــآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها 
لنشـــاطها. ومـــن دون شـــك، فإن الممارســـات المشـــار إليهـــا إذا تمت فإنها 
تمثل ممارســـات غير شـــريفة ولـــذا يحظرها القانون فـــي البحرين وعلى 

الجميع االبتعاد عنها والنأي بأنفسهم عنها لقفل الباب تماما في وجهها.
والقانـــون تحقيقـــا للعدالـــة، ينص على عدم ســـريان الحْظر المشـــار إليه 
فـــي التفاصيل المذكورة في الفقرة أعاه، ويســـتثَنى من أحكام القانون 
بموجـــب قـــرار تصـــِدره الهيئـــة المختصـــة، أي ترتيـــب إذا مـــا كان هـــذا 
الترتيب مســـتوفًيا لعدة شـــروط منها، أن يؤدي إلى تحسن ملموس في 
إنتاج أو توزيع المنتجات، يؤدي إلى تعزيز التطور التقني أو االقتصادي 
فـــي مجال إنتـــاج أو توزيع المنتجـــات، يمنح حصة منصفة لمســـتهلكي 
المنتجات من أي منافع تنتج عنه، ال يمكن المنشآت المعنية من القضاء 
على المنافســـة في جزء كبير من ســـوق المنتجات، ال يفرض قيوًدا على 
المنافسة بالنسبة للمنشآت المعنية غير ما تستلزمه الشروط المنصوص 
عليها في القانون. وتحدد الهيئة المختصة في قرارها نطاق االســـتثناء 
وشـــروطه ومدتـــه، ويجـــوز تجديـــد هـــذه المـــدة لمـــدد أخـــرى. وأيضـــا، 
لتحقيـــق مزيـــد مـــن العدالـــة، يجوز بقـــرار مســـبب يصدر مـــن الهيئة من 
تلقـــاء نفســـها أو بناء علـــى ما تتلقاه مـــن باغات أو شـــكاوى، تعديل أو 
إلغاء قرار االســـتثناء الصادر وذلك إذا قامت لديها دالئل جدية على أن 
تغييًرا جوهرًيا وملموًســـا طرأ على الظـــروف واألوضاع التي قادت إلى 
منح االســـتثناء. ومن دون شـــك، العمل وفق هـــذه المعطيات يوفر بيئة 
منافســـة تجارية ســـليمة تقود لممارســـات تجارية ســـليمة يستفيد منها 

الجميع واالقتصاد الوطني.
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د. عبدالقادر ورسمه 

الخبير والمستشار القانوني

عبدالله بوهندي

فاروق المؤيد

مسجلة ارتفاعا نسبته 64.6 %

صافي أرباح “األسواق الحرة” في 6 أشهر
دينار مليون 
1.9



أعلنـــت شـــركة ألمنيوم البحريـــن )ألبـــا(، أكبر مصهر 
لأللمنيـــوم في العالم باســـتثناء الصين، عن ربح بلغ 
181.9 مليـــون دينـــار )483.9 مليـــون دوالر( للربـــع 
الثانـــي مـــن العـــام 2022، أي بزيـــادة ســـنوية بلغت 
97 % مقارنـــة بربح بلـــغ 92.6 مليون دينار )246.2 
مليون دوالر( لنفس الفترة من العام 2021. وأبلغت 
الشـــركة عن عائد أساســـي ومخفض للسهم الواحد 
بقيمة 128 فلًسا للربع الثاني من العام 2022 مقابل 
عائـــد أساســـي ومخفض للســـهم الواحـــد بقيمة 65 

فلًسا لنفس الفترة من العام 2021. 
وبلـــغ مجموع الربح الشـــامل اآلخر للربع الثاني من 
2022 مـــا قيمته 201.9 مليون دينار )536.9 مليون 
دوالر( مقابـــل مجموع ربح شـــامل آخر للربع الثاني 
مـــن 2021 بلـــغ 90.7 مليـــون دينـــار )241.1 مليـــون 
أســـاس  123 % علـــى  بلغـــت  بزيـــادة  دوالر( – أي 
ســـنوي. وبلغ إجمالي الربح للربـــع الثاني من 2022 
مـــا قيمتـــه 208 مليون دينـــار )553.2 مليون دوالر( 
مقابـــل 123.7 مليون دينـــار )328.9 مليـــون دوالر( 
لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 2021 – أي بزيـــادة بلغت 
68 % على أســـاس سنوي. وفيما يتعلق باإليرادات 
خالل الربع الثاني من العام 2022، حققت الشـــركة 
ما قيمته 520.4 مليون دينار )1,384 مليون دوالر( 
بالمقارنة مع 370 مليـــون دينار )984 مليون دوالر( 
خالل الربع الثاني من العام 2021 - أي بزيادة بلغت 

41 % على أساس سنوي.
وبالنســـبة للنصـــف األول مـــن العـــام 2022، أعلنـــت 
الشـــركة عن ربح بقيمة 328.7 مليون دينار )874.3 
مليـــون دوالر(، أي بارتفاع بلغ 127 % على أســـاس 
ســـنوي مقابـــل ربـــح بقيمـــة 144.8 مليـــون دينـــار 
العـــام  مـــن  الفتـــرة  لنفـــس  دوالر(  مليـــون   385.1(
2021. وأبلغت الشـــركة عن عائد أساسي ومخفض 
للســـهم الواحـــد بقيمة 232 فلًســـا للنصف األول من 
العـــام 2022، وذلـــك مقابل عائد أساســـي ومخفض 
للســـهم الواحـــد بقيمة 102 فلًســـا لنفـــس الفترة من 
العـــام 2021. وبلـــغ مجمـــوع الربـــح الشـــامل اآلخر 
للنصـــف األول مـــن 2022 مـــا قيمتـــه 357.9 مليون 
ســـنوية  بزيـــادة  أي  مليـــون دوالر(،   951.8( دينـــار 
بلغـــت 140 %، مقابـــل مجمـــوع ربـــح شـــامل آخـــر 
بلـــغ 149.1 مليون دينـــار )396.5 مليون دوالر( في 
النصـــف األول من العـــام 2021. وبلغ إجمالي الربح 
في النصف األول من 2022 ما قيمته 386.0 مليون 
دينـــار )1,026.7 مليون دوالر( مقابل 204.2 مليون 
دينـــار )543.0 مليـــون دوالر( خـــالل النصـــف األول 
لعـــام 2021 – بزيـــادة بلغـــت 89 % علـــى أســـاس 
ســـنوي. وحققـــت الشـــركة خالل النصـــف األول من 
العـــام 2022 إيـــرادات بقيمـــة 975.3 مليـــون دينـــار 
)2,593.9 مليون دوالر( بالمقارنة مع 672.7 مليون 
دينار )1,789 مليون دوالر( خالل النصف األول من 
العـــام 2021 – أي بزيـــادة بلغت 45 % على أســـاس 

سنوي.
وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 يونيو 
2022 مـــا قيمتـــه 1,770.6 مليـــون دينـــار )4,709.1 

مليون دوالر(، مســـجالً ارتفاًعا بنسبة 18 %، مقابل 
1,503 مليـــون دينـــار )3,997.4 مليون دوالر( حتى 
تاريخ 31 ديسمبر 2021. وبلغ مجموع الموجودات 
حتـــى تاريـــخ 30 يونيـــو 2022 ما قيمتـــه 2,717.3 
مقابـــل  دوالر(  مليـــون   7,226.9( دينـــار  مليـــون 
2,624.6 مليون دينار )6,980.3 مليون دوالر( حتى 

تاريخ 31 ديسمبر 2021 – أي بارتفاع بلغ 3.5 %.
وجاءت إيرادات الشـــركة مدفوعة بارتفاع األسعار 
فـــي بورصـــة لندن للمعـــادن، بزيـــادة بنســـبة 20 % 
علـــى أســـاس ســـنوي فـــي الربـــع الثاني مـــن 2022، 
وبنســـبة 37 % على أســـاس ســـنوي خـــالل النصف 
األول مـــن 2022 بالرغـــم مـــن معـــدل النمـــو الثابت 
لحجـــم المبيعـــات، في حيـــن جاءت أرباح الشـــركة 
خـــالل الربع الثاني والنصـــف األول من العام 2022 
مدفوعـــة بارتفـــاع إيـــرادات الشـــركة، فيمـــا تأثرت 

جزئًيا بارتفاع نفقات التكلفة والتوزيع. 
وأوصـــى مجلـــس إدارة شـــركة ألبـــا بتوزيـــع أربـــاح 
مرحليـــة نقدية بقيمـــة 45,120,000 دينار بحريني 
)120 مليون دوالر(، بما يعادل 31.88 فلًســـا للســـهم 
علـــى  الواحـــد(،  للســـهم  دوالر   0.08478( الواحـــد 
المســـاهمين المسجلة أســـماءهم في سجل الشركة 

في تاريخ االستحقاق.
وعـــن أبـــرز أحـــداث األداء التشـــغيلي فـــي ألبـــا في 

حجـــم  تجـــاوز   ،2022 العـــام  مـــن  األول  النصـــف 
المبيعات 742,658 طًنا مترًيا )بمعدل ثابت تقريًبا( 
بينمـــا بلغ اإلنتاج 787,592 طًنا مترًيا، بزيادة بلغت 

1.7 % على أساس سنوي.
وبلـــغ معـــدل مبيعات القيمة المضافة ما نســـبته 67 
% من إجمالي الشحنات، مقابل 64 % في النصف 
األول مـــن العـــام 2021 ) 70 % مبيعـــات منتجـــات 
القيمة المضافة خالل الربع الثاني من العام 2022(.
كما تم افتتاح مكتب مبيعات الشركة في سنغافورة 
بهدف تعزيز تواجدها في القارة اآلسيوية، ووقعت 
ألبا اتفاقية مع مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 
لتصبـــح المقـــاول المســـؤول عـــن أعمـــال الهندســـة 
والمشتريات واإلنشاء لمجمع الطاقة الرابع بمحطة 
الطاقـــة 5، وعقـــدت ألبـــا اتفاقيـــة شـــراء لمـــدة 10 
ســـنوات مع شـــركة ســـاوث32 لتأميـــن احتياجاتها 
مـــن األلومينا. كما حقق مشـــروع الحصالة وفورات 
تســـجيل  فيهـــا  )بمـــا  دوالر  مليـــون   90.35 بقيمـــة 
وفـــورات لمـــرة واحدة بقيمـــة 10 ماليين دوالر من 

رأس المال العامل(. 
وحـــول أبرز أحداث الجوانـــب البيئية واالجتماعية 
والحوكمـــة فـــي النصـــف األول، فقـــد نالت الشـــركة 
جائـــزة الميداليـــة الذهبيـــة مـــن الجمعيـــة الملكيـــة 
لمكافحة الحوادث )RoSPA( للســـنة التاســـعة على 

التوالـــي. وأصبحـــت ألبـــا أول شـــركة فـــي البحرين 
تعيـــد تمويل قرضها المشـــترك البالغ حوالي 1.247 
مليـــار دوالر مـــن خالل ربطـــه بأهداف االســـتدامة. 
واختيارهـــا كأفضـــل شـــركة فـــي مملكـــة البحريـــن 
مـــن حيـــث تقييـــم الجوانـــب البيئيـــة واالجتماعية 
والحوكمة من قبل شركة ESG Invest المتخصصة 
Sus- .فـــي البحـــوث االســـتثمارية والتابعة لشـــركة

tainability Excellence. كمـــا أطلقـــت ألبـــا حملـــة 
جديدة للجوانـــب البيئية واالجتماعيـــة والحوكمة 
فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــركة تحـــت عنـــوان “رحلة.. 
وليســـت وجهـــة”، إضافـــة إلـــى تحقيـــق 29 مليـــون 
ســـاعة عمـــل آمنـــة دون أي إصابـــة مضيعـــة للوقت 

بتاريخ 9 أغسطس 2022.
ومـــن أبـــرز أولويـــات ألبـــا لعـــام 2022 إحـــراز تقدم 
في دراســـة الجـــدوى األوليـــة لخط الصهر الســـابع، 
وتجاوز الهدف الموضوع لإلنتاج لعام 2022 والبالغ 
1,560,000 طـــن متري، وتحقيق أهداف الوفورات 
بمشـــروع الحصالـــة والبالغة 100 مليـــون دوالر مع 
نهاية العـــام الجاري، واالســـتمرار في بحث الفرص 
االستثمارية المحتملة لتوريد المواد الخام من أجل 
تأميـــن ثلـــث متطلبـــات األلومينـــا. واالســـتمرار في 
بحث الفرص االســـتثمارية المحتملة لتوريد المواد 
الخـــام مـــن أجـــل تأميـــن ثلـــث متطلبـــات األلومينا. 

واالستفادة من شهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم 
وأيكوفاديـــس لدخول أســـواق جديدة ورفع نســـبة 
منتجـــات القيمـــة المضافة إلى أكثر مـــن 70 % من 
مبيعات الشـــركة. واســـتكمال اإلجراءات التمويلية 
لمجمـــع الطاقـــة الرابـــع بمحطـــة الطاقة 5 وإرســـاء 
المناقصة لمشروع حديقة الطاقة الشمسية بحلول 
الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2022. وتحقيـــق أهـــداف 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الجوانـــب  طريـــق  خارطـــة 
والحوكمة التي أطلقتها الشـــركة مؤخًرا تماشًيا مع 
أهـــداف مملكـــة البحريـــن بتحقيق الحيـــاد الصفري 

الكربوني بحلول 2060.
وصـــرح رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة ألبـــا الشـــيخ 
دعيـــج بن ســـلمان بن دعيـــج آل خليفة “لقـــد تمكنا 
وللـــه الحمـــد مـــن تحقيـــق أداء مالـــي غير مســـبوق 
لنرســـي بذلك معاييـــر جديدة للتميز خـــالل األرباع 
الثالثـــة الماضيـــة )الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2021، 
والربعيـــن األول والثاني من العام 2022( على عدة 
أصعدة، حيث تجاوزت مبيعات القيمة المضافة ما 
نسبته 70 % خالل الربع الثاني، وهي المرة األولى 
فـــي تاريـــخ الشـــركة )67 % في النصـــف األول من 
العام 2022(، وسجلنا إنجاًزا مهما بتحقيق أكثر من 
29 مليون ســـاعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة 

للوقت. 
إن هـــذا األداء القوي مّكن الشـــركة من توزيع أرباح 
مرحلية على المســـاهمين بقيمة 120 مليون دوالر. 
ومـــع مضينـــا فـــي ما تبقـــى مـــن العـــام 2022، فإننا 
ملتزمـــون بتحقيـــق العوائـــد المســـتدامة، وكذلـــك 

تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا”.
مـــن جهته، قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة ألبا علي 
البقالـــي “جـــاء األداء القـــوي الواضـــح علـــى صعيد 
األرباح مدعوًما بتنـــوع منتجاتنا مع زيادة مبيعات 
منتجـــات القيمـــة المضافة وتحقيـــق الوفورات في 
التكاليـــف. وعلى الرغم من التحديات اللوجســـتية 
التـــي تواجههـــا األســـواق، إال أننا تمكّنـــا من تحقيق 
األداء الجيد خالل هذا الربع، عن طريق االســـتفادة 
من ارتفاع األســـعار في بورصة لنـــدن للمعادن، مما 
مكننا من تسديد القروض وخفض مديونية الشركة 
بشكل عام. إن نجاح وتميز الشركة انعكاس لنجاح 
وتميز موظفيها وعمالها وجميع منتسبيها، فالفضل 
يعـــود للجهـــود والمبـــادرات المشـــتركة فـــي مجـــال 
الســـالمة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث 
سجلنا أكثر من 29 مليون ساعة عمل آمنة دون أي 

إصابة مضيعة للوقت”.
وتعتـــزم إدارة الشـــركة عقـــد اجتمـــاع هاتفـــي يوم 
اإلثنيـــن الموافـــق 15 أغســـطس الجـــاري فـــي تمام 
الســـاعة الثانيـــة ظهـــًرا بتوقيـــت مملكـــة البحريـــن 
والجوانـــب  التشـــغيلي  األداء  ومناقشـــة  لتقديـــم 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة والنتائـــج المالية 
للشـــركة خالل الربع الثاني والنصف األول من العام 
2022، إضافـــة إلـــى تحديـــد أولويـــات الشـــركة لمـــا 

تبقى من العام الجاري.

أرباح “ألبا” ترتفع 127 % إلى 328.7 مليون دينار في 6 أشهر
توصية بتوزيع أرباح مرحلية نقدية بقيمة45,1 مليون دينار
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علي البقاليالشيخ دعيج بن سلمان

إحراز تقدم في دراسة الجدوى األولية لخط الصهر السابع من أولويات 2022
الســـعي لتجـــاوز الهـــدف الموضـــوع لإلنتـــاج والبالـــغ 1,560,000 طن متري

صناعة الترفيه إحدى ركائز النمو األساسية بالبحرين والسعودية
عقدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي 
لقـــاء عمل مـــع الرئيس التنفيـــذي للهيئة 
العربيـــة  بالمملكـــة  للترفيـــه  العامـــة 
الســـعودية فيصـــل بافرط، جـــرى خالله 
االتفـــاق على تعزيز التعـــاون في مجال 
أنشـــطة وفعاليـــات الترفيـــه بيـــن هيئـــة 
البحرين للسياحة والمعارض في مملكة 
البحرين وبين الهيئة العامة للترفيه في 

المملكة العربية السعودية.
وأكدت الصيرفي حرص مملكة البحرين 
على تنمية الشـــراكة الثنائية في أنشطة 
الســـياحة والترفيه مع المملكـــة العربية 

الشـــراكة  بهـــذه  واالرتقـــاء  الســـعودية 
إلـــى مســـتويات جديدة خـــالل المرحلة 
المقبلة، ودعم خطط التعافي السياحي 
التـــي تقوم بهـــا المملكتيـــن والتي تفتح 
خـــالل  والنمـــو  للشـــراكة  أوســـع  آفاقـــًا 
المرحلـــة المقبلـــة، مشـــيرة إلـــى أنـــه من 
المرتقـــب أن تســـتفيد مختلف منشـــآت 
القطـــاع مـــن مجمعات تجاريـــة وفنادق 
وســـفر  ســـياحة  وشـــركات  ومطاعـــم 
وغيرها من ثمار هذا التعاون المشترك.

وأشارت خالل االجتماع إلى أن صناعة 
الترفيه تعتبر أحد ركائز النمو األساسية 

في البلدين، معربة عن تطلعها لتوســـيع 
دائرة التعاون واالســـتفادة المتبادلة من 
لـــدى  الخبـــرات والمقومـــات المتوافـــرة 
البلديـــن والقائمين عليهـــا وتعزيز فرص 
إشـــراك واســـتفادة القطـــاع الخاص من 
تلـــك المقومـــات والفـــرص تعـــاون فـــي 

مجال الترفيه. 
وشـــددت علـــى الحـــرص علـــى تطويـــر 
الســـوقين  بيـــن  الســـياحي  التبـــادل 
والســـعودي،  البحرينـــي  الســـياحيين 
وبما يســـهم فـــي دعم وتســـريع التعافي 
االقتصـــادي في كافـــة القطاعات لتكون 

أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
ولفتت وزيرة الســـياحة إلـــى أن القطاع 
الســـياحي البحرينـــي يتطلـــع خصوصـــا 
إلى السوق السياحية السعودية كإحدى 
الســـياحي  والتســـويق  روافـــده  أكبـــر 
ومتكاملـــة،  واحـــدة  كوجهـــة  للبلديـــن 
مؤكـــدة حرص هيئة البحرين للســـياحة 
ومنشآت القطاع السياحي الخاص على 
تقديـــم كل ما يلزم لطـــرح باقات خاصة 
بالســـياحة الوافـــدة مـــن وإلـــى المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية لتعظيم االســـتفادة 

من الفرص المتاحة.

لدى لقائها رئيس هيئة الترفيه السعودية.. الصيرفي:
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أعلنــت أمــس مجموعــة البركة عــن نتائجها المالية للربع الثاني من العــام 2022، حيث حققت 
صافــي دخــل عائد لمســاهمي الشــركة األم قدره 45 مليون دوالر للربــع الثاني من العام 2022 
مقارنــة مــع 20 مليــون دوالر لنفــس الفتــرة مــن العام الماضــي )معدلة(، مســجلة بذلك ارتفاع 

بنسبة 126 %.

وبلغ النصيب األساســـي والمخفض للسهم في 
األربـــاح 2.42 ســـنت أميركي للربـــع الثاني من 
العـــام 2022، مقارنـــة مع 0.35 ســـنت أميركي 

لنفس الفترة من العام الماضي )معدلة(.
وأدى النمـــو في التمويل والدخل االســـتثماري 
المجموعـــة  أداء  فـــي  مســـتمر  تحســـن  إلـــى 
ووحداتهـــا المصرفيـــة، ما أثـــر تأثيـــرا إيجابيا 
علـــى نتائـــج المجموعـــة فـــي الربـــع الثاني من 
العـــام 2022، حيث شـــهد صافـــي الدخل للربع 
الثانـــي من العام ارتفاعا بنســـبة 128 % حيث 
بلـــغ 74 مليـــون دوالر أمريكي في الربع الثاني 
من العـــام 2022 بالمقارنة مع 33 مليون دوالر 
فـــي الربع الثاني من العام 2021 )معدلة(. وبلغ 
صافـــي الدخـــل التشـــغيلي 227 مليـــون دوالر 
فـــي الربـــع الثاني مـــن العـــام 2022 مقارنة مع 
108 مليـــون دوالر فـــي الربع الثانـــي من العام 

2021 )معدلـــة( مســـجًل ارتفاًعـــا بنســـبة 110 
%، وكانـــت هـــذه الزيـــادة فـــي صافـــي الدخل 
التشـــغيلي واســـعة النطاق إجمـــااًل وتعود إلى 

ارتفاع الدخل من االستثمار والتمويل.
وارتفـــع مجمـــوع الحقـــوق بنســـبة 1 % ليبلـــغ 
2.03 مليـــار دوالر بنهاية يونيو 2022، مقارنًة 
 2021 ديســـمبر  بنهايـــة  دوالر  مليـــار   2 مـــع 
)معدلـــة(، ويعـــود ذلـــك إلـــى ازديـــاد الحصص 

الغير مسيطرة.
يذكـــر انه خلل الربـــع المنتهي فـــي 30 يونيو 
تقييـــم  بإعـــادة  المجموعـــة  قامـــت   ،2022
متطلبـــات معيار المحاســـبة الماليـــة رقم 23 – 
توحيـــد القوائـــم الماليـــة فيما يخـــّص علقتها 
مـــع بنك البركة ســـوريا “ABS”، والـــذي تمتلك 
فيه المجموعة بشـــكل مباشر وغير مباشر 29 
% مـــن رأس المال العادي. وبنـــاًء على عملية 

إعـــادة التقييـــم، خلصـــت المجموعـــة إلـــى أنه 
ليـــس لديها ســـيطرة على بنك البركة ســـوريا، 
وبالتالـــي فقد قامت اإلدارة بإعادة بيان أرقام 
المقارنـــة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات 
الماليـــة المرحلية الموجزة للفترة المنتهية في 

30 يونيو 2022 كإعادة بيان للسنة السابقة.
أمـــا بالنســـبة لنتائج المجموعة خـــلل النصف 
األول مـــن العـــام 2022، فقد بلغ صافي الدخل 
لمساهمي الشركة األم 85 مليون دوالر مقارنة 
مـــع 46 مليـــون دوالر لنفـــس الفترة مـــن العام 
2021 )معدلـــة(، مســـجل بذلك ارتفاًعا بنســـبة 

.% 86
وبلغ النصيب األساســـي والمخفض للسهم في 
األربـــاح 5.68 ســـنت للنصـــف األول مـــن العام 
2022، مقارنة مع 2.46 سنت لنفس الفترة من 

العام الماضي )معدلة(.
كمـــا بلغ مجمـــوع الحقـــوق العائدة لمســـاهمي 
الشـــركة األم وحاملـــي الصكـــوك 1.31 مليـــار 
دوالر بنهايـــة يونيـــو 2022، مقارنـــة بــــ 1.36 
مليـــار دوالر بنهايـــة ديســـمبر 2021 )معدلـــة(، 

مســـجًل بذلـــك انخفاًضـــا بنســـبة 4 % بســـبب 
تأثيـــر العمـــلت األجنبيـــة في بعض األســـواق 

التي تعمل المجموعة فيها.
وأّدى تذبذب العمـــلت األجنبية إلى انخفاض 
 %  6 بنســـبة  للمجموعـــة  األصـــول  مجمـــوع 
ليبلـــغ 26 مليار دوالر في نهايـــة يونيو 2022، 
بالمقارنة مع 28 مليار دوالر في نهاية ديسمبر 

2021 )معدلة(. 
أمـــا بالنســـبة لمجمـــوع الدخل التشـــغيلي فقد 
ارتفـــع بنســـبة 44 % ليبلـــغ 669 مليـــون دوالر 
فـــي النصف األول من العـــام 2022 مقارنة مع 
465 مليـــون دوالر فـــي نفس الفتـــرة من العام 

2021 )معدلة(. 
كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنســـبة 92 
% حيـــث بلـــغ 137 مليـــون دوالر فـــي النصف 
األول مـــن العـــام 2022 مقارنة مـــع 72 مليون 
دوالر لنفس الفترة من العام الماضي )معدلة(. 
وقـــال الشـــيخ عبـــد هللا صالـــح كامـــل، رئيس 
مجلـــس إدارة المجموعـــة: “ال تزال بيئة العمل 
االقتصاديـــة  الحالـــة  بســـبب  تحدًيـــا  تشـــكل 

والوضـــع الجيوسياســـي الحالـــي فـــي بعـــض 
أنحاء العالم، وال ســـيما في عدد من األســـواق 
التـــي نعمل فيها. ومع ذلك، فإّن نتائجنا جيدة 
جـــًدا حتـــى اآلن، ونخطـــط لمواصلـــة التركيز 
علـــى تحقيق نتائج أفضـــل للمجموعة وجميع 
الشـــركات التابعـــة لها. كما نتطلـــع إلى تحقيق 

فعالية أكبر بموجب ترخيصنا الجديد”.
باإلنابـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
لمجموعـــة البركـــة حســـام بـــن حاج عمـــر “لقد 
ساهم نهجنا االستراتيجي الجديد فيما يتعلق 
باســـتثماراتنا واتخـــاذ القرارات الحاســـمة في 
تحقيق نتائـــج قوية لهذا الربع وللنصف األول 
مـــن هذا العام. ونحـــن اآلن بصدد االنتهاء من 
تنفيذ الخطـــوات التنظيمية الداخلية األخيرة 
المتعلقـــة بتحويـــل ترخيصنـــا إلـــى ترخيـــص 
شـــركة اســـتثمار مـــن الفئـــة “1”، ونتطلـــع فـــي 
الفتـــرة المقبلـــة إلـــى تركيـــز هيـــكل مجموعـــة 
أكثر كفاءة وحيوية يعود بالفائدة على جميع 

أصحاب المصلحة”.

مجموعة البركة تحقق صافي أرباح 85 مليون دوالر خالل النصف األول
بصدد االنتهاء من التحول إلى ترخيص شركة استثمار من الفئة “1”

حسام بن 
حاج عمر

أعلنــت ســوليدرتي البحريــن، إحــدى كبريــات شــركات التأميــن فــي مملكــة البحريــن والشــركة التابعة 
لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن تحقيق أرباح صافية في محفظة المساهمين بقيمة 952 ألف دينار 
لألشــهر الثالثــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2022، مقابل صافي أربــاح بقيمة 666 ألف دينــار للفترة ذاتها 
من العام الماضي، ما يمثل ارتفاًعا بنسبة 43 %. وارتفع العائد األساسي للسهم ليصل إلى 7.25 فلس 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة مع 5.55 فلس للفترة المماثلة من العام 2021.

وحققـــت ســـوليدرتي أرباحـــا صافية فـــي محفظة 
المســـاهمين لألشهر الســـتة المنتهية في 30 يونيو 
2022 بقيمـــة 1.827 مليـــون دينـــار، مقابـــل صافي 
أربـــاح بقيمـــة 1.439 مليون دينـــار للفترة ذاتها من 
العام الماضي، ما ُيمثل زيادة بنسبة 27 %. وتعود 
الزيـــادة فـــي صافـــي األربـــاح بشـــكل رئيســـي إلـــى 
تحســـن كل من الدخل الفني، والعائد االســـتثماري، 
وأداء صنـــدوق المســـاهمين. كمـــا وارتفـــع العائـــد 
األساســـي للســـهم ليصـــل إلـــى 13.92 فلـــس لفترة 
الســـتة أشـــهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة 

مع 12.00 فلس للفترة المماثلة من العام 2021.
وبلـــغ إجمالي صافي الربح والفائض 1.018 مليون 
دينـــار لفترة الثلثة أشـــهر المنتهية فـــي 30 يونيو 
2022، مقارنـــة مع 717 ألف دينـــار للفترة ذاتها من 

عـــام 2021، مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 42 %. وبلـــغ 
إجمالي صافي الربح والفائض 2.041 مليون دينار 
لفترة الســـتة أشـــهر المنتهية فـــي 30 يونيو 2022، 
مقارنـــة مـــع 1.560 مليون دينـــار للفتـــرة ذاتها من 

العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 31 %.
وبلغـــت حقوق المســـاهمين 31.407 مليـــون دينار 
كمـــا فـــي 30 يونيـــو 2022، مقارنـــة بمبلـــغ 29.953 
مليـــون دينار كمـــا في 31 ديســـمبر 2021، ما يمثل 
األصـــول  إجمالـــي  وبلـــغ   .%  4.8 بنســـبة  زيـــادة 
96.651 مليـــون دينـــار فـــي 30 يونيـــو 2022 فـــي 
مقابل 72.640 مليون دينار في 31 ديسمبر 2021، 

أي بارتفاع بلغت نسبته 33 %.
وفيمـــا يخـــص صنـــدوق تكافـــل المشـــاركين، فقـــد 
ســـجلت ســـوليدرتي فائًضـــا صافًيا بقيمـــة 66 ألف 

دينـــار لفترة الثلثة أشـــهر المنتهية فـــي 30 يونيو 
2022، وذلـــك بالمقارنـــة مـــع فائض بقيمـــة 51 ألف 
دينـــار للفترة ذاتها من العـــام 2021، ما يمثل زيادة 
بنســـبة 29 %. كمـــا وســـجلت ســـوليدرتي فائًضـــا 
صافًيـــا بقيمـــة 214 ألف دينار لفترة الســـتة أشـــهر 
المنتهيـــة في 30 يونيـــو 2022، وذلك بالمقارنة مع 
فائـــض بقيمة 121 ألف دينار للفترة ذاتها من العام 

الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 77 %.
وحققـــت ســـوليدرتي إجمالـــي اشـــتراكات تكافـــل 
بقيمـــة 9.914 مليـــون دينـــار لفتـــرة الثلثـــة أشـــهر 
المنتهيـــة في 30 يونيو 2022، بالمقارنة مع 7.321 
مليـــون دينار للفترة المماثلـــة من العام الماضي، ما 
يمثـــل زيـــادة بنســـبة 35 %. في حين بلـــغ إجمالي 
اشـــتراكات التكافـــل 21.520 مليـــون دينـــار لفتـــرة 
الســـتة أشـــهر المنتهية في 30 يونيـــو 2022، وذلك 
بالمقارنة مع 15.634 مليـــون دينار للفترة المماثلة 

السابقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38 %.
شـــهاب  توفيـــق  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وصـــّرح 
“اننـــا ســـعداء للغايـــة بـــاألداء المالـــي الـــذي حققته 
ســـوليدرتي البحرين خلل األشـــهر الستة من هذا 

العـــام، وهـــو مـــا يعكـــس التزامنـــا بتطويـــر وتنفيذ 
مبـــادرات مرتكـــزة علـــى تحقيـــق النمـــو، ووجهنـــا 
مســـاعينا نحو تفعيل االســـتثمارات االستراتيجية 

طويلة المدى”.
وأضـــاف قائلً: “لقد تمكّنا بفضل جهود فريق عملنا 
مـــن تحقيـــق نمـــو متميـــز، كمـــا وتوجـــت إنجازاتنا 
بجعـــل ســـوليدرتي البحريـــن واحـــدة من شـــركات 
التأميـــن الرائدة في مملكـــة البحرين. ونحن نؤمن 
بـــأن ذلـــك يعـــود لألســـس المتينـــة التـــي طّورناهـــا 
اســـتثنائية  بمزايـــا  العمـــلء  بتزويـــد  والمدعومـــة 

وطويلة األجل”.
من جهته، علق الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي 
البحريـــن جواد محمد “خلل فترة األشـــهر الســـتة 
المنصرمـــة نجحنا في إبراز فاعلية اســـتراتيجيتنا 
التشـــغيلية والتي تتمثل في تحقيق النمو وتقديم 

تجربة استثنائية وفريدة للعملء”.
وواصـــل حديثـــه “نتطلـــع لتزويـــد عملئنـــا الكـــرام 
جهودنـــا  تكثيـــف  عبـــر  اســـتثنائية  بخدمـــات 
واســـتغلل إمكاناتنـــا. وقطعنـــا وعـــدًا فـــي مطلـــع 
هـــذا العـــام بااللتـــزام بتطويـــر رحلتنـــا المتواصلـــة 

نحـــو التحـــول الرقمـــي، ونعتـــزم تحقيـــق ذلك عبر 
تطوير اســـتراتيجية تســـتند على مركزية العملء، 
وتطويـــر نموذج متعـــدد المهام لتحقيق التشـــغيل 
اآللـــي للبيانـــات. كمـــا ويســـرنا أن نعلن عـــن تمكننا 
مؤتمتـــة  ماليـــة  تســـوية  عمليـــة  أول  إنجـــاز  مـــن 
بالكامل باســـتخدام نظام التشغيل اآللي للعمليات 
الروبوتية )RPA(. ونحن في ســـوليدرتي البحرين 
نســـعى بشـــكل دائـــم لتطويـــر كفاءاتنـــا العاملة بما 
يضمن تحســـين مســـتويات اإلنتاجية، كما ونطمح 
للســـتثمار فـــي رقمنـــة العمليـــات لتقديـــم خدمـــة 

متميزة تلبي تطلعات العملء”.
واختتم “تمكّنا من اجتياز عملية التدقيق الســـنوي 
لنظـــام إدارة أمـــن المعلومـــات بنجاح للعـــام الثالث 
علـــى التوالـــي، محافظيـــن بذلـــك علـــى متطلبـــات 
المعايير الدوليـــة )ISO 27001( الممنوحة من ِقبل 
مكتب فيريتـــاس، والصادرة عن المعهد البريطاني 
للمعايير، ما يعكس التزامنا بتطوير نظام استثنائي 
وتأســـيس بنية تحتية رقمية بمعايير حماية وأمن 

عالية المستوى”.

“سوليدرتي البحرين” تحقق أرباًحا بـ 2.04 مليون دينار للنصف األول
بنسبة زيادة بلغت 31 %
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طرحــت مجموعــة هــواوي ألعمــال المســتهلكين مزايــا وخصائــص جديــدة 
لمنتجــات خدمــات هــواوي لألجهــزة المحمولــة )HMS( الحاليــة التــي بإمكان 
المستخدمين االستمتاع بها على جهاز الهاتف الجديد المتميز والقابل للطي: 

HUAWEI Mate Xs 2، الذي طرح في المنطقة بتاريخ 27 يوليو. 

وبهـــذه الخطـــوة، ســـيتمكن المســـتهلكون 
من استكشـــاف تجربة اســـتخدام مطورة 
واســـتثنائية لهـــذا المنتـــج الجديـــد الـــذي 
يزخر بمزايا تشـــمل جميع السيناريوهات، 
وذلـــك مـــن خـــال متجـــر AppGallery و
 Browser و Petal وبحـــث Petal Maps
وPetal One. ويأتي هذا اإلعان تماشـــًيا 
مع التـــزام هـــواوي بتســـخير التكنولوجيا 

وإنشاء عالم ذكي متصل بالكامل.

متعة البحث والترفيه

 HUAWEI Mate Xs 2 هاتـــف  يتيـــح 
للمســـتخدمين إمكانية استكشاف أحدث 
التطبيقات على متجر AppGallery، أحد 
أفضل 3 أسواق للتطبيقات من خال توفر 
أكثـــر من 203,000 تطبيق عالمي ومحلي 
مدمـــج مـــع خدمـــات هـــواوي األساســـية 
مثـــل   ،)HMSCore( المحمولـــة  لألجهـــزة 
“ببجـــي موبايـــل” “PUBG Mobile” وبنك 
وبنـــك   ”Instapay”و اإلســـامي  دبـــي 
وتلفزيـــون   ”Awaan”و  ”beIN”و البـــاد 

 ”Lulu Shopping”و  ”OLX”و أبوظبـــي 
توصيـــل  لخدمـــات   ”Mr D Food”و
 ”Takealot”الطعام والوجبات الســـريعة و
 ”ServiceMyCar”و  ”ADJD Auctions”و
 AppGallery التـــي تـــم ضمها إلـــى متجـــر
خال األشـــهر الســـتة الماضيـــة. باإلضافة 
لذلـــك، تم إطـــاق جميع تطبيقـــات الناقل 
علـــى متجـــر AppGallery فـــي اإلمـــارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 

السعودية وجنوب أفريقيا.
وبإمكان المســـتهلكين استخدام أجهزتهم 
قابلـــة   True-Chroma بشاشـــة  المـــزودة 
للطـــي بمقـــاس 7.8 بوصة الرائـــدة لغرض 
تصفح التطبيقات والتســـوق واستكشاف 
العديـــد مـــن التطبيقـــات األخـــرى والبقاء 
علـــى اطـــاع مســـتمر بآخـــر األخبـــار مـــن 
خال بحث Petal. ومن خال اســـتخدام 
تطبيق Petal Searc اآلن على الشاشـــات 
القابلـــة للطي كلًيا، تتيـــح خاصية “البحث 
المتوازي”Parallel Search للمستخدمين 
القيام بمهام متعددة على الشاشات األكبر 

حجًمـــا بكل ساســـة، وهـــو ما قد يســـاعد 
في تحســـين الكفـــاءة حتى أثنـــاء فترات 
لذلـــك،  وباإلضافـــة  الترفيهـــي.  التصفـــح 
بفضـــل ميـــزة النوافـــذ المتعـــددة الذكيـــة، 
التي تتيح للمســـتخدم إمكانية مشـــاهدة 
أجزاء مختلفة من البحث على كل شاشة، 
وهو ما يســـاهم فـــي ارتقـــاء التجربة كلًيا 
بتجربـــة تعّدد المهام ويوفر تجربة تفاعل 

عالية الكفاءة.
 HUAWEI Browser ســـيوفر  كمـــا 
حديثـــة  تصفـــح  تجربـــة  للمســـتخدمين 
ومتطـــورة وعاليـــة الكفـــاءة علـــى الجهاز 
القابـــل للطـــي، واالســـتمتاع برحلة تصفح 
محّســـنة باســـتخدام هـــذا الجهـــاز القابـــل 
للفتـــح المنبســـط الكلي والمتميـــز بقدرات 
تحمـــل عالية. كما ســـيتيح محـــرك البحث 

للمســـتهلكين االســـتفادة من التحســـينات 
المضافـــة علـــى صفحـــة الويـــب الجديـــدة 
كلًيا المدعومة بتقنية الذكاء االصطناعي 
للكتابـــة  الفوضـــوي  العـــرض  لتجنـــب 

واإلزعاج البصري.

المالحة

 HUAWEI Mate مســـتخدمو  يحظـــى 

Xs 2 بتجربـــة ماحـــة غامـــرة مـــن خـــال 
تطبيـــق Petal Maps على شاشـــة الهاتف 
الجديـــد قيـــاس 7.8 بوصـــة التـــي توضح 
النصوص والصور وتعزز التجربة البصرية 
بشـــكل أكبر. كما يوفر Petal Maps أيًضا 
خرائط ثاثية األبعاد تتيح للمستخدمين 
االســـتمتاع بمشـــاهدة حركـــة المـــرور في 
العالـــم الحقيقـــي علـــى الشاشـــة باإلضافة 
إلى إضـــاءة واقعية تعـــزز تجربة الماحة 

ليًا.

Petal One

 HUAWEI هاتـــف  مســـتخدمي  بإمـــكان 
بباقـــة  االســـتمتاع  أيًضـــا   Mate Xs 2
لهـــم  تتيـــح  التـــي   Petal One عـــروض 
االســـتفادة من مزايا حصريـــة، من ضمنها 
 ”VIP“ اشـــتراك مجاني لكبار الشـــخصيات
فـــي تطبيـــق HUAWEI Music وتطبيـــق 
شـــهًرا،   12 لمـــدة   HUAWEI Video
HUA-3 أشهر في  واشـــتراك مجاني لمدة
WEI Mobile Cloud بســـعة تخزيـــن تبلغ 
200 جيجابايـــت. ويتوفـــر االشـــتراك في 
باقـــة عـــروض Petal One للمســـتخدمين 
في المملكة العربية الســـعودية واإلمارات 
والبحريـــن  والكويـــت  المتحـــدة  العربيـــة 

وقطر وعمان وجنوب إفريقيا.

HUAWEI Mate Xs 2 هواوي” تطرح مزايا حصرية جديدة لهاتف“
ترتقي بتجربة استخدام هواتفها نحو آفاق غير مسبوقة

أفادت شركة طيران الخليج عن تعّرض رحلتها رقم GF006 المجدولة 
لمغـــادرة مطـــار لندن هيثرو إلـــى البحرين في تمام الســـاعة 22:05 من 
مســـاء الحـــادي عشـــر من أغســـطس الجـــاري لعطل فني، حيـــث قامت 
الناقلة بتوفير الســـكن لمســـافري الرحلة بحســـب اإلجراءات واألنظمة 
المعمـــول بهـــا في هـــذه الحاالت إلـــى حين جدولـــة الرحلة مـــن جديد.  
وتؤكد الناقلة الوطنية حرصها والتزامها بســـامة مسافريها كأحد أهم 
أولوياتها، وتعتذر الشركة للمسافرين عن هذا األمر الخارج عن إرادتها. 

وسيتم إخطار مسافري الرحلة فور إعادة جدولتها.

عطل فني برحلة طيران الخليج من هيثرو للبحرين

لندن - رويترز

أسعار النفط تستقر بعد رفع وكالة الطاقة تقديراتها لنمو الطلب

اســـتقرت أســـعار النفـــط، أمـــس الخميـــس، بعـــد أن رفعـــت وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة توقعاتهـــا لنمو الطلب على الخام هذا العام إذ دفع صعود أســـعار 
الغـــاز بعض المســـتهلكين للتحـــول إلى النفط.  وانخفضـــت العقود اآلجلة 
لخـــام برنـــت 7 ســـنتات أو 0.1 % إلـــى 97.33 دوالر للبرميـــل، فـــي حيـــن 
تراجعت العقود اآلجلة لخام غرب تكســـاس الوســـيط تســـعة ســـنتات أو 
0.1 % إلـــى 91.84 دوالرا للبرميـــل. وقالـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية التي 
تتخذ من باريس مقًرا لها في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه 
توقعاتهـــا للطلب في 2022 بمقدار 380 ألف برميل يومًيا إلى 2.1 مليون 
برميـــل يومًيـــا “ارتفعت أســـعار الغاز الطبيعـــي والكهرباء إلى مســـتويات 
قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان”.
ومـــع ذلـــك أدى ارتفـــاع مخزونـــات النفـــط األميركيـــة األســـبوع الماضي، 
واســـتئناف تدفقـــات الخام في خط أنابيب يزود وســـط أوروبا إلى الحد 

مـــن مكاســـب األســـعار. وقالـــت إدارة معلومـــات الطاقـــة األميركيـــة، إن 
مخزونات النفط الخام األميركية ارتفعت 5.5 مليون برميل في األسبوع 

األخير وهو ما يزيد كثيًرا عن التوقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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السنة الرابعة عشرة - العدد 5050

الجمعة
12 أغسطس 2022 - 14 محرم 1444  

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.08

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.985

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

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 0.472

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.308

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.6

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 0.16
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