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ناصر بن حمد أشاد بالجهود اإلنسانية لجاللته

الشعب األفغاني يرفع أكف الدعاء للملك المعظم والبحرين
المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أشـــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بجهود عاهل البالد المعظم الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومبادراته اإلنسانية المستمرة في 
مساعدة األشقاء واألصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون 
للمحتاجيـــن فـــي مختلف بقـــاع العالم، ضمن مســـاعي مملكة 
البحرين لترسيخ قيم التضامن الدولي، وانطالقًا من الروابط 
األخوية واإلنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، مشيدًا 
ســـموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسســـة من الحكومة 

برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا سموه تشرف 
المؤسســـة بتنفيذ توجيهـــات جاللة الملك المعظـــم. جاء ذلك 
بمناسبة زيارة وفد من المؤسسة للعاصمة األفغانية؛ لتوصيل 
مســـاعدات إنســـانية للمتضرريـــن مـــن الزلـــزال الـــذي ضـــرب 
أفغانســـتان. وتقدم األهالي بالشكر والتقدير الى جاللة الملك 
المعظـــم على دعمـــه وعطائه اإلنســـاني، رافعين أكـــف الدعاء 
الـــى هللا عزوجل أن يجزي جاللته على ذلك خير الجزاء وأن 

)٠٤(يحفظ مملكة البحرين.

بالرغـــم مـــن صـــدور قانـــون رقم 34 لســـنة 2018 بشـــأن الصحـــة العامة 
قبل 4 ســـنوات وقانون رقم 10 لســـنة 2019 بشـــأن النظافة العامة في 
األماكن العامة قبل 3 ســـنوات والذي نـــص على معاقبة من يقوم برمي 
أو تـــرك النفايات في غير األماكـــن المخصصة لها وفرض غرامات مالية 
ال تقـــل عـــن 50 دينـــارا وال تزيد عـــن 300 دينار على تـــارك النفايات في 
الشـــوارع العامة واألســـواق والميادين والشـــواطئ العامة، إال أن الكثير 
من الناس في العديد من مناطق المملكة تخالف القوانين وتقوم برمي 
فضـــالت األطعمـــة قرب حاويـــات القمامة بنية إطعـــام القطط والطيور 

والحيوانات األليفة.

300 دينار غرامة رمي األطعمة بالشوارع

)١٠(

24 صفحة - 220 فلسا

تقدم اآلن
بطلبك للترشح لنيل جائزة
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قالـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
الهيئـــة  إن  الجالهمـــة  مريـــم  )نهـــرا( 
وضعـــت خطة مع شـــركة عالميـــة للتتبع 
مـــن  لألدويـــة  اإللكترونـــي  والرصـــد 
بدايـــة خروجهـــا مـــن المصانـــع المنتجـــة 
لألدويـــة وقبـــل وصولهـــا إلـــى الجمـــارك 
واســـتالمها مـــن وكالء األدويـــة لحفظها 
وتخزينهـــا بالمخـــازن إلـــى أن تصـــل إلى 
الصيدليـــات، وحتـــى اســـتالمها مـــن قبل 
المرضـــى، وعمليـــة التتبـــع هدفهـــا النظر 
إلى المخزون.  وكانت “البالد” قد نظمت 
نـــدوة ناقـــش المتحدثـــون فيهـــا جهـــود 
اســـتدامة األدوية وأســـباب نقص وشـــح 
األدويـــة محليـــا وخليجيـــا وعالميـــا فـــي 

الصيدليات والمستشفيات. 
وأوضحـــت الجالهمـــة أن مشـــكلة نقص 
األدوية عالمية، وهناك مجموعة واســـعة 

من األسباب لنقص اإلمدادات، من أهمها 
حجـــم اإلنتـــاج العالمـــي وزيـــادة الطلـــب 
عالميـــا  المشـــكلة  تفاقمـــت  وقـــد  عليـــه، 

وليـــس فقط في منطقـــة الخليج العربي 
أثناء جائحة كورونا؛ بســـبب النقص في 
توفيـــر المـــواد الخـــام لتصنيـــع األدويـــة 

وإغـــالق بعـــض المصانـــع وتقليـــل كميـــة 
اإلنتـــاج ممـــا أدى إلى نقـــص التوريد 

للعالم.

المشاركون في ندوة “البالد”

“الزكاة والصدقات”: 12 
مشروًعا بحاجة للتبرعات 

المالية لمساعدة المعوزين

)١٢(
)٠٨ - ٠٩(

نقص األدوية عالمي و ”كورونا” أغلقت مصانع
خطة تتبع ورصد إلكترونية للمخزون... رئيسة “نهرا” بندوة ^:
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بلـــغ عـــدد المشـــروعات التابعة 
لصندوق الزكاة والصدقات 12 
مشروًعا تحت متابعة وإشراف 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن 
اإلســـالمية واألوقاف، وتحتاج 
المشروعات المتعددة بمختلف 
أنواعها وأهدافهـــا إلى تبرعات 
مالية ألجل تقديم المساعدات 
لســـد حاجة الفقراء والمعوزين 
من األسر المســـتحقة وتحقيق 
المرجـــوة، وســـتغلق  األهـــداف 
فـــي  التبرعـــات  جمـــع  أبـــواب 
تاريـــخ 31 ديســـمبر مـــن نهاية 

العام الجاري 2022.
وبلغ مجموع التبرعات المالية 
66 ألـــف دينار مـــن أصل المبلغ 
دينـــار  ألـــف   30 المطلـــوب 
لمشـــروع “أسهم التعفف”، وهو 

توفيـــر  علـــى  يقـــوم  مشـــروع 
فقيـــرة  ألســـر  المـــادي  الدعـــم 
ومحتاجـــة يمنعهـــا التعفف من 
بيـــان حاجتهـــا ومـــدى عوزهـــا 
دون  الظـــروف  حالـــت  وقـــد 
المباشـــرة  المســـاعدة  طلبهـــا 
مـــن بيت الـــزكاة، فيما تم جمع 
1100 دينـــار مـــن أصـــل المبلـــغ 
لمشـــروع  آالف   10 المطلـــوب 
يســـتهدف  الـــذي  “رحمـــة”، 
مـــن  الحاجـــة  ذوي  مســـاعدة 
مملكـــة  أرض  علـــى  المقيميـــن 
البحرين على اختالف أديانهم 
حجـــم  بلـــغ  بينمـــا  وأعراقهـــم، 
لمشـــروع  الماليـــة  التبرعـــات 
 1372.100 الغارميـــن”  “ســـهم 
المطلـــوب  المبلـــغ  أصـــل  مـــن 

)مليون دينار(.

حسن عبدالرسول
حسن عبدالرسول
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بنك السالم ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

البيانات المالية الكاملة التي تم مراجعتها من قبل مدققنا الخارجي، شركة كي بي أم جي، متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.

31  ديسمبر 
2021

)مدققة(

30 يونيو 
2022

)مراجعة(
بيان المركز المالي الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 249,517 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 112,964 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
613,403 690,215 صكوك سيادية
26,285 29,084 صكوك الشركات

808,543 923,234 موجودات التمويالت 
555,909 601,225 موجودات اإليجارات التمويلية

91,591 89,143 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
57,961 56,702 عقارات استثمارية
2,943 - عقارات للتطوير

14,533 14,836 استثمار في شركات زميلة
44,423 44,394 موجودات أخرى
25,971 25,971 الشهرة 

2,684,571 2,837,285 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 121,189 إيداعات من مؤسسات مالية
482,739 520,530 حسابات جارية للعمالء
100,216 156,768 تمويل مرابحة ألجل
53,789 53,468 مطلوبات أخرى

763,635 851,955 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 286,586 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 1,409,666 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 1,696,252 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين 
241,972 249,231 رأس المال
(12,473) (12,017) أسهم الخزينة 

209 209 عالوة إصدار أسهم
19,531 16,776 أرباح مستبقاة 
47,012 34,141 احتياطات 

296,251 288,340 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 738 حصة غير مسيطرة 

296,759 289,078 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار،

2,684,571 2,837,285  وحقوق ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة

30 يونيو  
2021

)مراجعة(

30 يونيو  
2022

)مراجعة(
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

368,941 (40,282) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
(90,940) (84,807) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
(82,923) 48,222 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية

(195,078) (76,867) صافي التغير في النقد وما في حكمه
291,645 395,947 النقد وما في حكمه في 1 يناير
486,723 319,080 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

للستة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2021
)مراجعة(

للستة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2022
)مراجعة(

للثالثة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2021
)مراجعة(

للثالثة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو  2022
)مراجعة(

بيان الدخل الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
38,146 37,428 18,333 19,411 دخل التمويل 
10,394 15,255 5,502 8,163 دخل من الصكوك 
(1,304) (3,656) (424) (1,338) خسارة من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة، صافي

616 (230) 472 (127) )خسارة( / دخل من العقارات، صافي
3,812 4,601 2,042 2,582 الرسوم والعموالت، صافي
1,928 895 381 447 حصة الربح من شركات زميلة

377 896 (366) 51 إيرادات أخرى
53,969 55,189 25,940 29,189 مجموع الدخل التشغيلي
(2,106) (1,406) (1,059) (614) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(2,012) (1,158) (931) (687) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل

العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل
(34,467) (35,294) (19,357) (18,673) حصة المجموعة كمضارب ووكيل

108 348 75 45 حصة المجموعة كمضارب
18,076 16,793 10,425 9,595 رسوم وكالة للمجموعة

(16,283) (18,153) (8,857) (9,033) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
33,568 34,472 15,093 18,855 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
8,596 9,434 4,480 5,077 تكاليف الموظفين
1,045 809 503 419 تكلفة المباني

585 645 311 319 استهالك
5,955 6,171 3,034 3,495 مصروفات تشغيلية أخرى
16,181 17,059 8,328 9,310 مجموع المصروفات التشغيلية

17,387 17,413 6,765 9,545 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(6,816) (3,893) (2,269) (2,541) صافي مخصص انخفاض القيمة
10,571 13,520 4,496 7,004 صافي ربح الفترة

العائد إلى:
10,662 13,519 4,575 7,007 -   مساهمي البنك

(91) 1 (79) (3) -   حصة غير مسيطرة
10,571 13,520 4,496 7,004

4.4 5.8 1.9 3.0 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

30 يونيو
2021

)مراجعة(

30 يونيو
2022

)مراجعة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

281,167 296,759 الرصيد كما في 1 يناير
57 - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 32

281,224 - الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(
10,571 13,520 صافي ربح الفترة
3,046 (7,668) الحركة في القيمة العادلة، صافي

- (4,612) إعادة تصنيف إلى مقاسة بالتكلفة المطفأة
(117) (591) إعادة تحويل عمالت أجنبية

13,500 649 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
- (9,121) أرباح نقدية لسنة 2021
- 562 صافي الحركة في أسهم الخزينة

154 229 الحركة في حصة غير مسيطرة
294,878 289,078 الرصيد كما في 30 يونيو
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لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 أغسطس 2022 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:
سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

رئيس مجلس اإلدارة
مطر محمد البلوشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رفيق النايض

الرئيس التنفيذي للمجموعة

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

البحرين تهنئ رئيس باكستان
بعــث عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفة، وولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
برقيتــي تهنئــة إلــى رئيس جمهورية باكســتان اإلســالمية 
عارف علوي، بمناســبة ذكرى اســتقالل بالده، معربين في 
البرقيــة عــن أطيب تهانيهمــا وتمنياتهما له موفور الصحة 
والسعادة ولشعب جمهورية باكستان اإلسالمية الشقيق 

مزيدًا من التقدم واالزدهار.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة إلـــى رئيـــس وزراء جمهورية 

باكستان اإلسالمية دولة محمد شهباز شريف.

المنامة - بنا

“الشورى” يؤكد تأييد السعودية في 
إجراءاتها لحفظ األمن واالستقرار

مشيداً بالمستويات الرفيعة لألجهزة األمنية في المملكة الشقيقة

أكـــد مجلس الشـــورى تأييـــده الكامل 
لجميع اإلجـــراءات والخطـــوات التي 
تتخذهـــا المملكـــة العربية الســـعودية 
علـــى  الحفـــاظ  أجـــل  مـــن  الشـــقيقة، 
أمنها واستقرارها، وسالمة مواطنيها 
والمقيمين على أرضها، معرًبا المجلس 
المملكـــة  مـــع  الثابـــت  التضامـــن  عـــن 
الشقيقة في التصدي لكل المحاوالت 

لتقويض مسيرتها التنموية.
وأشـــاد مجلس الشـــورى بالمستويات 
المشـــهودة  والكفـــاءة  الرفيعـــة 
لألجهـــزة األمنية فـــي المملكة العربية 
السعودية، وما يؤكده رجال األمن من 
إخـــالص وتفـــاٍن في الدفـــاع عن أمن 
واســـتقرار المملكـــة الشـــقيقة، مقـــدًرا 
المجلس عالًيا الجهود التي ُبذلت في 
تنفيـــذ العملية األمنيـــة من أجل إلقاء 
القبـــض علـــى أحـــد المطلوبيـــن، الذي 
قام بتفجير نفسه بحزام ناسف، وهو 
مـــا أدى إلى إصابة أحـــد المقيمين و3 

من رجال األمن.
وأكـــد مجلس الشـــورى موقف مملكة 
البحرين وتضامنها مع المملكة العربية 
الســـعودية، داعيا المولى عّز وجل أن 

يمّن على المصابين بالشـــفاء العاجل، 
العربيـــة  المملكـــة  علـــى  يديـــم  وأن 
الســـعودية الشقيقة األمن واالستقرار 

واالزدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

القضيبية - مجلس الشورى

من يعلق الجرس؟!
بــح صوتنــا، من تكرار التذكير، “لعل الذكرى تنفع المؤمنين”، بأن الفرصة ذهبية 
لكــي تكــون لدينــا صناعة أكاديمية تــدر المليارات، وتكلمنا وتناقشــنا بل وكتبنا 
في أكثر من مقال وأكثر من مقام، أن التعليم العالي أصبح رؤية وصناعة، وأن 
االنتباه لهذه الصناعة التي هي وبكل تأكيد من دون دخان، فإننا من الممكن أن 
نكون بوسطن الخليج، لدينا من المقومات واإلمكانات، لدينا اإلرادة والقوانين 

والمؤسسات، لكن ال يوجد لدينا القرار.
هــل نحقــق التحــول بقرار؟ نعم إنه القرار المؤجل بســبب التضــارب في الرؤى، 
بين من يصنع الواقع ويجســده، ومن يتحرك باتجاه تغييره ويســانده، بين من 
يؤسس على ما فات، ومن يتردد عند تعليق الجرس المدوي، من يا ترى يمكن 
أن يحقق لنا هذا الحلم؟ من يا ترى يحمل معنا مشاعل التنوير لكي نخطو أهم 

ما يمكن أن نقطعه في مشوار األلف ميل؟
بــح صوتنــا ونحــن نتحدث عن اعتراف أكاديمي خليجــي بجامعاتنا، عن تبادل 
رؤى وتبادل أفكار، وتبادل طالب، عن ترويج وتسويق أمثل في دول المنطقة، 
عــن جامعاتنــا التــي حصــدت مــن االعتمــادات األكاديميــة مــا يوفــر االطمئنــان 
للطــالب والطالبــات، ومــا يؤكد أن معاييرنا فــي االعتمادية تضاهــي الجامعات 
العالمية، وأن تقديرات المؤسسات العلمية الكبرى “كيو إس” و “تايمز” وغيرهما 
تؤكــد أننــا فــي مضاميــر الجــودة متقدمــون، وعلــى منصــات النمــاء المســتدام 

متآلفون، وفي التصنيف العالمي مهيأون لكي نعتلي مواقع معتبرة باستمرار.
فــي أســتراليا ووفًقــا آلخــر إحصائيــة تعــود لعــام 2019 أي قبل جائحــة كورونا 
التــي كان لهــا تأثيــر ســلبي دون شــك، فــإن القادميــن مــن الخارج للدراســة في 
التعليــم العالــي ضخوا أكثر من 37,6 مليار دوالر ســنوًيا في شــرايين االقتصاد 
الوطني، وأن هذه األرقام تزيد عن 25,9 مليار دوالر بالنســبة لبريطانيا، وعلى 
ثمانية مليارات دوالر فيما يتعلق بنيوزيلنده، أما الواليات المتحدة األمريكية، 
فتحصــل ميزانيتهــا العموميــة على نحو 57,3 مليار دوالر قبــل جائحة كورونا، 

حيث تراجع الرقم، لكنه مرشح للصعود مرة أخرى.
هــذه األرقــام تؤكــد إلى أي مدى يســاهم الطلبــة الوافدون من الخارج للدراســة 
في جامعات ومعاهد هذه الدول، فما بالك في بلد محبوب مثل البحرين التي 
صنفــت فــي أكثر مــن صعيد أنها المــكان المفضل إلقامة وإعاشــة الوافدين من 

كل حدب وكل صوب.
إن المنظومــة التعليميــة وقــد اكتملــت، وهــي فــي أيــد طموحــة بعــد المراســيم 
الملكية بتشــكيل مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بكفاءات شــابة وماهرة، 
وبعــد أن أصبحنــا علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن تحقيــق إنجــاز غير مســبوق على 
صعيــد الجــذب المبرمــج للطلبة من الدول الشــقيقة والصديقــة، فقط نحن في 
أشد االحتياج لقرار شجاع يضع الحصان أمام العربة، والجرس في رقبة القط، 
ويطلــق العنــان بــأن تكــون البحرين هي مركز اإلشــعاع العلمــي والحضاري بين 
شــقيقاتها فــي دول مجلــس التعــاون، هــو مــا يؤكد علــى توفر رؤيــة اقتصادية 
بعيــدة المــدى، تؤمــن بــأن صناعــة التعليــم العالــي هــي ركــن أساســي وأصيــل 

القتصاد نام ومستدام، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

رئيس “الشورى” 
يهنئ باكستان

بعث رئيس مجلس الشـــورى علي الصالح، 
برقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الشـــيوخ 
محمد صادق سنجراني، ورئيس الجمعية 
الوطنيـــة بجمهورية باكســـتان اإلســـالمية 
ذكـــرى  بمناســـبة  أشـــرف،  برويـــز  راجـــه 
االســـتقالل لباكســـتان، داعًيا المولى العلي 
القديـــر أن يعيـــد هـــذه المناســـبة الوطنيـــة 
على الشـــعب الباكســـتاني الشـــقيق باألمن 

والخير، ومزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث رئيس مجلـــس الشـــورى، برقية 
تهنئة مماثلة إلى سفير جمهورية باكستان 
اإلســـالمية لـــدى مملكـــة البحريـــن محمـــد 
أيوب، ضّمنها خالـــص التهاني والتبريكات 
لجمهوريـــة  الوطنيـــة  المناســـبة  بهـــذه 

باكستان اإلسالمية.

المنامة - بنا

 علي صالح الصالح
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اخوكم
شارخ بن سيف الدوسري 

يسرنا أن نرفع

أصدق التهاني والتبريكات إلى 

سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة 
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وذلك بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينه 

وزيرا للعدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

مشيديــن بمــا يتمتــع بــه مـن كفـــاءة وخبــــرات،

متمنيــن لــه التوفيــق والســـداد في خدمــة الوطــن.
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تعزيز فرص إدماج الشباب حديثي التخرج بوظائف نوعية
بناء قدرات المواطنين للعمل في مختلف التخصصات والقطاعات اإلنتاجية... وزير العمل:

أكد وزير العمل، جميل حميدان، حرص الوزارة على تشــجيع فئة الشــباب الباحث عن عمل وتطوير قدراتهم المهنية 
عبر مختلف البرامج التأهيلية؛ لتمكينهم وتعزيز استقطابهم وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص ومساهمتهم في 

التنمية في مختلف أشكالها بمملكة البحرين.

العمـــل  وزارة  أن  حميـــدان  وذكـــر 
مســـتمرة في تنفيـــذ توجهها إلعداد 
عبـــر  التخـــرج  حديثـــي  وتدريـــب 
حزمة برامج تدريب نوعية تناســـب 
التخصصـــات  مختلـــف  خريجـــي 
والمؤهـــات الدراســـية وتتوافق مع 
احتياجـــات أصحـــاب العمـــل، وذلك 
بالتعـــاون مع عدد مـــن الجهات ذات 
صنـــدوق  مقدمتهـــا  وفـــي  الصلـــة، 
العمـــل )تمكيـــن(، إلـــى جانـــب الكثير 
من الشـــركات والمؤسسات الوطنية 
العاملـــة فـــي القطـــاع الخـــاص التي 
فـــي  المجتمعـــي  بدورهـــا  تقـــوم 

استقطاب العنصر البشري البحريني 
للعمـــل لديهـــا، وهـــو مـــا يعـــد ترجمة 
لجعـــل المواطـــن الخيـــار األول فـــي 

سوق العمل.
وأفـــاد وزيـــر العمل أن أبـــرز البرامج 
التدريبيـــة الموجهـــة لصقـــل قدرات 
ومهارات الشباب، جاءت بعد دراسة 
وافيـــة لتلبيـــة رغبـــات الباحثين عن 
عمـــل، وكذلـــك ســـد حاجـــة منشـــآت 
الكفـــاءات  مـــن  الخـــاص  القطـــاع 
قطاعـــات  فـــي  المؤهلـــة  الوطنيـــة 
اقتصاديـــة وإنتاجيـــة حيويـــة فـــي 
ســـوق العمـــل، موضحـــًا بأن إشـــراك 

الباحثيـــن عن عمل في تلك البرامج 
اجتيازهـــم  بعـــد  يأتـــي  التدريبيـــة 
مرحلة التقييم الخاص للتعرف على 
رغباتهـــم وميولهـــم واســـتعداداتهم، 
وذلـــك مـــن أجـــل تحديـــد البرنامـــج 
الوظيفـــي الذي يســـاهم فـــي تطوير 
مهاراتهم وقدراتهـــم بما يتوافق مع 
احتياجـــات أصحـــاب العمـــل، الفتـــًا 
إلـــى أن الـــوزارة تنفـــذ حاليـــًا ثـــاث 
مبادرات رئيســـة لتأهيل المواطنين 
في مختلف التخصصات الوظيفية، 
برنامـــج  المبـــادرات  هـــذه  وتشـــمل 
تمهيـــد، وبرنامـــج فـــرص، باإلضافة 

إلى برنامـــج ضمان. ويهدف برنامج 
تدريـــب وتأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة 
)تمهيـــد( إلـــى رفـــع كفـــاءة الباحثين 
عن عمـــل من مختلـــف التخصصات 
وتنميـــة  التعليميـــة،  والمســـتويات 
ســـوق  فـــي  لانخـــراط  وتأهيلهـــم 

علـــى  التركيـــز  يتـــم  حيـــث  العمـــل، 
التدريـــب علـــى المهـــارات الوظيفية 
اللغـــة  جانـــب  إلـــى  األساســـية 
اإلنجليزية والحاسب اآللي للمرحلة 

الثانوية والدبلوم.
وبالنســـبة لبرنامـــج التدريـــب علـــى 
رأس العمـــل )فـــرص(، فإنـــه يهـــدف 
إلـــى تدريب المواطنين تدريبًا مهنيًا 
فـــي عـــدد مـــن عدد مـــن المهـــن، في 
التعاقـــد بيـــن المنشـــأة والباحث عن 
عمـــل بفتـــرات تدريبيـــة ال تقـــل عن 
ستة أشـــهر، وقد تصل إلى 12 شهرًا 
كحـــد أقصى، حيث إن هذا البرنامج 
يمثـــل اســـتجابة لتوجيهـــات الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك لألعمـــال 
الخيرية وشـــؤون الشباب، مستشار 
المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي  األمـــن 

ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
فـــرص  توفيـــر  علـــى  للعمـــل  وذلـــك 
نوعيـــة للتدريـــب علـــى رأس العمـــل 

للشباب البحريني.
مـــع ضمـــان  التدريـــب  برنامـــج  أمـــا 
التوظيـــف )ضمـــان(، فإنه يســـتهدف 
توظيـــف الباحثيـــن عـــن عمـــل بعـــد 
تدريبهـــم وإكســـابهم عـــدة مهـــارات 
التخصصـــات،  مختلـــف  ضمـــن 
النظـــري  التدريـــب  علـــى  ويشـــتمل 
والعملـــي في المؤسســـات التدريبية 
فـــي  العمـــل  رأس  علـــى  والتدريـــب 
يحصـــل  بحيـــث  البرامـــج،  بعـــض 
الخريـــج علـــى شـــهادة احترافية أو 
مهنيـــة وبعدهـــا يتـــم توظيفـــه بأجٍر 
مجٍز عن طريق المؤسسة التدريبية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

 وزير العمل

اســـتكماال لتنفيـــذ التوجيهـــات الملكيـــة 
المعظـــم  البـــاد  عاهـــل  مـــن  الســـامية 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بتقديم مســـاعدات إنســـانية 
الشـــعب  لمســـاعدة  عاجلـــة  إغاثيـــة 
األفغانـــي فـــي المناطـــق المتضـــررة من 
الزلزال الذي ضرب أفغانستان، وتكليف 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
برئاســـة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، مهمـــة اإلشـــراف علـــى هذه 
المســـاعدات اإلنســـانية، قـــام وفـــد مـــن 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
برئاســـة مصطفـــى الســـيد األميـــن العام 
إذ  كابـــل،  االفغانيـــة  للعاصمـــة  بزيـــارة 
تـــم التوقيـــع علـــى االتفاقيـــة مـــع ممثل 
المفوضية في أفغانســـتان ليونارد زولو 
لـــدى دول  المفوضيـــة  بحضـــور ممثـــل 
مجلـــس التعـــاون الخليجي ومستشـــار 

المفوض السامي خالد خليفة.
وبهـــذه المناســـبة بيـــن مصطفى الســـيد 
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  وفـــد  أن 
اإلنسانية قام بزيارة المناطق المتضررة 
في أفغانستان، واالطاع على األوضاع 
اإلنســـانية التي يعيشـــها األهالي، حيث 
اجتمع مـــع مجموعة مـــن األهالي ونقل 
لهـــم تحيات جالة الملـــك وتمنياته لهم 

األمن واألمان والرقي واالستقرار. 
وأوضح مصطفى الســـيد تجربة مملكة 
البحرين في العمل اإلنســـاني من خال 
تقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية وإقامة 
المشـــروعات التنموية التي تعود بالنفع 

على المجتمع. 
وتقدم األهالي بخالص الشـــكر والتقدير 
إلـــى جالـــة الملـــك المعظم علـــى دعمه 
وعطائه اإلنســـاني رافعيـــن أكف الدعاء 
إلى هللا عز وجل أن يجزي جالته على 
ذلـــك خيـــر الجـــزاء وأن يحفـــظ مملكـــة 

البحريـــن وأن يديـــم عليهـــا نعمـــة األمن 
واألمان واالستقرار. 

مـــن جهتـــه، أشـــاد خالـــد خليفـــة بالدور 
والـــذي  للمؤسســـة  الريـــادي  اإلنســـاني 
كان جليـــا من خال ســـرعة اســـتجابتها 
لاحتياجـــات الطارئـــة والعاجلة، وعلى 
جهوزيتها لتقديم المنحة بشـــكل عاجل 

مثـــاالً  الضروريـــة  المنحـــة  هـــذه  “تعـــد 
والتـــي  الحقيقيـــة  اإلنســـانية  للشـــراكة 
تتمثـــل فـــي تأميـــن المســـاعدات أينمـــا 
كانـــت الحاجة” وأضـــاف “لشـــراكتنا مع 
مســـاعدة  فـــي  أســـاس  دور  المؤسســـة 
األشـــد عـــوزا فـــي أفغانســـتان والعالـــم 
وهو مـــا تحقق بفضل دعـــم جالة ملك 

البحريـــن المعظـــم وحكومته الرشـــيدة 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
ومـــؤازرة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
للعمـــل اإلنســـاني الكبيـــر الـــذي تقوم به 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 

في مختلف دول العالم إلغاثة الاجئين 
والمنكوبين”.

المفوضيـــة  ممثـــل  شـــكر  جانبـــه،  مـــن 
لشـــؤون  المتحـــدة  لألمـــم  الســـامية 
الاجئيـــن ليونارد زولـــو مملكة البحرين 
وقـــال “ســـتدعم هـــذه المنحة الســـخية 
فـــي  للســـكان  الطارئـــة  االحتياجـــات 

المناطق األكثر تضررا في جنوب شـــرق 
فـــي  وبرمـــال  فـــي جيـــان  أفغانســـتان، 
مقاطعـــة باكتيكا، وســـبيرا في مقاطعة 
خوســـت، لجهـــة بنـــاء مســـاكن مقاومة 
الحمايـــة  خدمـــات  وتقديـــم  للـــزالزل، 
وتوزيع المســـاعدات اإلغاثية األساسية 

على المتضررين”.

المنامة - بنا

منحة بحرينية لبناء مساكن مقاومة للزالزل بأفغانستان 
استكماالً لتنفيذ التوجيهات الملكية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة

مبادرات وسياسات تهدف إلى زيادة التشجير
المبارك يستعرض التعاون المشترك مع المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة

استقبل وزير شؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبـــارك  بمكتبـــه المنســـق المقيم 
فـــي مملكـــة  المتحـــدة  األمـــم  ألنشـــطة 
البحرين خالد المقصود؛ لبحث التعاون 

في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وأشـــاد الوزير المبارك بالجهود الحثيثة 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  تبذلهـــا  التـــي 
البحرين والعمل مع الشـــركاء الوطنيين 
والخـــاص،  الحكومـــي  القطاعيـــن  مـــن 
إضافـــة إلى المجتمع المدنـــي، في إطار 
الشـــراكات المتنوعة بينهم، بما يتماشى 
مـــع األولويات الوطنية للتنمية، مشـــيرًا 
إلـــى حـــرص مملكـــة البحريـــن؛ لتعزيـــز 
الشـــراكات القائمـــة مـــع منظمـــة األمـــم 

المتحدة.
الوزيـــر جهـــود مملكـــة  اســـتعرض  كمـــا 

مشـــاريع  فـــي  التوســـع  فـــي  البحريـــن 
التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات 
والمبـــادرات  الحكوميـــة  والمشـــاريع 
التـــي أطلقتهـــا وزارة شـــؤون البلديـــات 

والزراعة في هذا المجال.
التشـــجير  مبـــادرات  أن  المبـــارك  وأكـــد 
الحالـــي  العـــدد  مضاعفـــة  إلـــى  تهـــدف 
العـــام  الضعـــف بحلـــول  إلـــى  لألشـــجار 

مملكـــة  التزامـــات  مـــع  تماشـــيًا   ،2035
البيئـــة  لحمايـــة  الوطنيـــة  البحريـــن 

ومكافحة آثار التغير المناخي.
وبّيـــن المبارك وجود عدد من المبادرات 
والسياســـات التـــي تهـــدف إلـــى زيـــادة 
األطـــراف  كافـــة  وتحفيـــز  التشـــجير 
التشـــجير،  مشـــاريع  فـــي  للمشـــاركة 
والتـــي تتمثل فـــي زيادة عدد األشـــجار 

بالمشاريع الحكومية، وتشجيع الشراكة 
المجتمعيـــة لزيـــادة الرقعـــة الخضـــراء، 
فـــي  للمشـــاركة  األفـــراد  وتشـــجيع 
التشـــجير، وتوفيـــر السياســـات الداعمة 
الازمـــة  اآلليـــات  واعتمـــاد  للتشـــجير، 
لرصـــد التطـــور المحـــرز فـــي التشـــجير، 

وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير.
كما أكد الوزير المبارك في اللقاء حرص 
وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة على 
تعزيـــز الشـــراكة مـــع المنظمـــات التابعة 
البرامـــج  دعـــم  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم 
الوطنيـــة في عدد مـــن المجاالت، ومنها 
التنميـــة الزراعية والســـمكية في مملكة 
البحريـــن، والعمـــل علـــى رفـــع تصنيـــف 
المملكة في المؤشرات العالمية المتعلقة 

بذلك.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - وزارة األشغال

أعلنت وزارة األشـــغال عن انتهائها من تنفيذ أعمال مشـــروع إنشاء شبكة لتصريف 
مياه األمطار في منطقة العكر، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع 
الحيويـــة التـــي تهـــم المواطنين والمقيمين وتســـهم فـــي توفير بيئة صحية ســـليم 
وتعالـــج مواقـــع تجمـــع مياه األمطـــار. وأكدت الوزارة أن المشـــروع يأتي اســـتمرارا 
للجهـــود فـــي تنفيذ برنامج الحكومة فـــي تطوير البنية التحتيـــة، ويهدف إلى ربط 

هورة سند اإلسكاني بشبكة تصريف مياه األمطار في منطقة العكر.
يذكر أن المشـــروع تضمن تمديد خطوط تصريف مياه األمطار والتي يبلغ إجمالي 
طولها 1326 مترًا، إضافة إلى أنه تم إنشاء 18 غرفة تفتيش لعدد 17 نقطة تجميع 
ميـــاه األمطار. ويشـــار إلى أنه تمت ترســـية المشـــروع من قبل مجلـــس المناقصات 

والمزايدات على شركة يوكو للهندسة بقيمة 293 ألفا و609 دنانير.

االنتهاء من شبكة تصريف المياه بالعكر
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سيدعلي المحافظة

شمول ذوي الدخل أقل من 320 ديناراً بالخدمات اإلسكانية الجديدة
“تسهيل” رفع قيمة التمويالت بمعدل 21 ألف دينار واإلقبال كبير... هيفاء المدني:

أكــدت رئيــس الشــؤون القانونيــة ببنك اإلســكان هيفــاء المدني أن أحد الميــزات الجديدة التي طرحها برنامج تمويل “تســهيل” العقــاري الجديد، هي ميزة 
شراء األراضي السكنية دون وضع حد أعلى لقيمة األرض، أو تحديد لمدة بنائها، بشرط أن تكون هذه األرض سكنية ومثمنة من قبل مثمن عقاري معتمد. 
وقالت المدني في بث مباشــر لها عبر منصة وزارة اإلســكان والتخطيط العمراني على “انســتغرام” إن التمويالت اإلســكانية الجديدة رفعت سقف التمويل 
األعلى من 60 ألف دينار إلى 70 ألف دينار، حيث تحدد قيمة التمويل وفقًا لدخل المنتفع، مع الحفاظ على معدل استقطاع 25 % من الدخل لسداد قيمة 

التمويل.

ولفتت إلى أن هذه التمويالت رفعت كذلك الحد 
دينار  ألــف   40 إلــى  ألــف   19 مــن  للتمويل  األدنـــى 
ألدنى معدل دخل المنتفع، مع الحفاظ على نسبة 
اقتطاع 25 % من الدخل، حيث تتكفل الحكومة 

بدفع فرق األقساط كدعم حكومي.
وأشارت إلى أنه باإلمكان رفع سقف الحد األعلى 
ــع نسبة  لــلــتــمــويــل بــشــكــل اخـــتـــيـــاري، بــشــرط رفــ

االستقطاع إلى 35 % من الدخل.

مسارات التمويل

لها  الجديدة  التمويلية  الخدمات  أن  إلــى  ولفتت 
واآلخر  اإلسكان،  بنك  طريق  عن  األول  مساران، 
برنامج  إلــى  باإلضافة  الممولة  البنوك  طريق  عن 
مزايا،  مشيرة إلى أن الشروط هي ذاتها المعتمدة 

في شروط تمويالت اإلسكان التقليدية.
وذكرت أن هناك تعديال فيما يتعلق بدخل المنتفع، 
يقل  ــذيــن  ال للمواطنين  الــمــجــال  فــتــح  تــم  حــيــث 
دخلهم عن 320 دينارا لالنتفاع بالبرامج الجديدة، 

بحيث ال يقل قيمة التمويل عن 40 ألف دينار.
لــشــراء  بــبــرنــامــج “تــســهــيــل”  ــت فــيــمــا يتعلق  وقــال
سقف  تحديد  بعدم  يتميز  البرنامج  إن  مسكن، 
فــرق  المستفيد  يتحمل  حــيــث  الــمــســكــن،  لقيمة 
المسكن مثمنا من قبل  أن يكون  التمويل، بشرط 

مثمن معتمد، وخاليا من المنازعات القانونية.
أيــضــًا  يــتــيــح  تسهيل  بــرنــامــج  أن  ــى  إلـ وأشـــــارت 
أو شــراء مبنى غير مكتمل  أراٍض وبناءها  شــراء 
على  التمويل  صــرف  يتم  حيث  عليه،  واإلضــافــة 

ثم  المبنى،  أو  األرض  لــشــراء  ــى  األولـ دفــعــات،   3
صرف  يتم  فيما  للبناء،  والثالثة  الثانية  الدفعتان 

التمويل الخاص بخدمة البناء على دفعتين.

البيت العود

وأشارت فيما يتعلق بتسهيل البيت العود إلى أن 
ملك  داخــل  مسكن  توفير  للمنتع  يتيح  البرنامج 
أحـــد األقـــربـــاء، وأغــــراض هـــذا الــتــمــويــل متعددة 
وكثيرة، منها أن تشتري مسكنا داخل عقار القريب 
أرض  شــراء  أو  أرض،  أو  ملحق سكنية  أو  كشقة 
العقار  داخـــل  القريب  مــن  هبة  بــنــاء  أو  وبــنــاءهــا، 
من  جــزءا  المسكن  يكون  أن  ويشترط  وغــيــرهــا، 
موافقة صاحب  اشتراط  مع  العقار،  ملك صاحب 
العقار، بحيث تنتقل الملكية بموجب أسهم مشاعة 
البنك، أو أن يكون هناك شقة عبر  وترهن لصالح 

وثيقة مفرزة.
ولفتت إلى أنه سيكون هناك عقود قانونية توقع 
بحيث  مستقبال  المنتفع  حقوق  تثبيت  أجــل  من 

توقع بين المنتفع والبنك ومالك العقار.

تسهيل تعاون

يعد  تعاون  “تسهيل”  ببرنامج  يتعلق  فيما  وقالت 
يتعاون  ان  باالمكان  إذ  الــجــديــدة،  المشاريع  مــن 
أو  أرض  أو  مسكن  على  للحصول  أشخاص  عــدة 
كانت  إذا  عليه  واإلضــافــة  مبنى  أو  وبنائها  أرض 
المجموعة تملك أرض، وباالمكان إضافة أشخاص 

جدد مستقبال على المجموعة.

المجموعة  عــلــى حــقــوق  ولــلــحــفــاظ  ــه  أنـ وبــيــنــت 
في  التمويل يصرف  فإن  المخاطر،  نسبة  وتقليل 
الشراء،  حال  وفي  مباشرة،  للمقاول  البناء  حالة 
فإن التمويل يصرف للبائع مباشرة، بشرط تغطية 
يتفق  وأن  الكاملة،  اإلجمالية  القيمة  العقار  قيمة 
في  نصيبه  قيمة  مــع  منتفع  لكل  التمويل  قيمة 
الملكيات تنتقل عبر أسهم  العقار، وأن تكون  هذا 

مشاعة أو وثائق مفرزة.
وتطرقت إلى برامج التمويل عبر البنوك المشاركة، 
متشابهة،  واألغــــراض  المعايير  ذات  أن  وقــالــت 

والسن يشمل من 21 إلى 50 سنة، والدخل 
1200 دينار بذات الشروط،  320 إلى  من 
سيدفع  فيما  الدعم  ستقدم  والحكومة 

المنتفع 25 % من الدخل.

شروط مزايا

وقــالــت بــشــأن بــرنــامــج مــزايــا إنــه 
ســيــحــافــظ عــلــى ذات شــروطــه، 
مشيرة إلى أن الفئة المستحدثة 
فـــي مـــزايـــا تـــم الـــتـــوســـع في 

ستتيح  حــيــث  أغـــراضـــهـــا، 
المجال للمنتفع شراء عقار 
وبناء  شـــراء  أو  أرض  أو 
مسكن،  بــنــاء  أو  مسكن 
االنتفاع  سن  تمديد  مع 
ــدة  ومــ ــة،  ــنـ سـ  40 ــى  ــ إلـ
ــتــمــويــل حتى  ال ــداد  ــ سـ

سن 60 سنة، مع الحفاظ على شرط دخل المنتفعين 
باإلمكان أن  أنه  1200 دينار. وذكرت  إلى   600 من 
يكون طلب التمويل عن طريق المنتفع أو بالشراكة 
بين  العقار  يكون  الحالة  هــذه  وفــي  الزوجين،  بين 
االتفاق  حسب  أحدهما  باسم  أو  والــزوجــة  الـــزوج 
بينهما، وضمان التمويل للملكية العقار تكون إما عن 
طريق  عن  أو  الممول  للبنك  الملكية  انتقال  طريق 

رهن العقار من قبل البنك الممول.

تحويل الطلب

طلب  إن  التحويل  بطلبات  يتعلق  فيما  وقــالــت 
تحويل الطلب اإلسكاني لن يمس بأقدمية الطلب، 
كما أنها وألجل تسهيل إجراءات التحويل استثنت 
الــمــؤهــل للطلبات  لــلــدخــل  الـــــوزارة الــحــد األعــلــى 
تم  كما  للدخل،  سقف  لها  يكن  لم  التي  اإلسكانية 
استثناء العمر للتمويالت، فأي شخص على قوائم 
كــان حاب  إذا  قــبــول تحويله  بــاالمــكــان  االنــتــظــار 

يحصل على خدمة تمويلية.
طلب  عن  العدول  بإمكانه  المنتفع  أن  إلى  ولفتت 
وأشــارت  التخصيص.  قــرار  صــدور  قبل  التحويل 
الطلبات  تقديم  بشأن  التنفيذ  بآليات  يتعلق  فيما 
الطلب عبر  بتقديم  أنها تبدأ  إلى  التمويل  وصرف 
أو  االســكــان  لـــوزارة  التابعة  اإللكترونية  المنصة 
الطلب  مقدم  كان  وحال  الذكية،  الهواتف  تطبيق 
مستوفيا للشروط ستصرف له شهادة االستحقاق، 
ثم ينتقل للجهة الممولة الممثلة في بنك اإلسكان أو 
أحد البنوك الممولة. ولفتت إلى أنه بمجرد االنتهاء 
التمويل.  لــه  ــراءات سيصرف  اإلجــ هــذه  مــن 
التمويل  على  الحصول  بشأن  وقالت 
اإلضافي من قبل البنوك الممولة، إن 
برنامج الضمان المشترك عن طريق 
للمنتفعين  سيتيح  اإلســكــان  بــنــك 
الحصول على هذا التمويل. وبينت 
العقار  أن  التمويل  هــذا  فكرة  أن 
الــبــنــكــيــن، بحيث  يــرهــن لــصــالــح 
كافة  على  البرنامج  هــذا  يطبق 

أنواع التمويالت االسكانية.
ــود إقــبــال كبير  ــى وجــ ولــفــتــت إلـ
البرامج  على  المواطنين  قبل  من 
عدد  تضاعف  ونتوقع  الجديدة، 
الــمــنــتــفــعــيــن مـــن قــبــل الــراغــبــيــن 

االنتفاع بالخدمات الجديدة. هيفاء المدني

تم استخراج هذه المعلومات من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 حيث تم اعتمادها من قبل مجلس 
األدارة في 10 اغسطس 2022 و تمت مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو

بنــك اإلسكــان ش.م.ب. )مقفلة(
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

د. خالد عبداهلل، المدير العامسعادة السيدة آمنة بنت احمد الرميحي، رئيس مجلس اإلدارة السيدة نجالء الشيراوي، عضو مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 30 يونيو 2022

31 ديسمبر 2021)بآالف الدنانير البحرينية( 30 يونيو 2022
)مدققة( )مراجعة(

الموجودات
نقد و أرصدة بنكية 94,307  85,472 

استثمارات 13,804  7,223 
قروض  773,906  749,670 

استثمارات في شركة زميلة 3,992  4,189 
استثمارات عقارية 59,805  59,474 
عقارات قيد التطوير  29,729  13,779 
موجودات أخرى 11,600  14,394 

مجموع الموجودات 987,143  934,201 
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 
االقتراض بين البنوك 10,000  10,000 

حسابات جارية للعمالء 8,892  8,547 
حسابات حكومية 507,317  469,185 

قروض ألجل 75,000  75,000 
مطلوبات أخرى 5,092  6,533 

مجموع المطلوبات 606,301  569,265 
حقوق الملكية

رأس المال 108,300  108,300 
مساهمة من قبل مساهم 22,461  22,450 
احتياطي قانوني 54,462  54,462 

احتياطي القيمة العادلة )572( )572(
أرباح مستبقاه 186,527  171,022 

حقوق الملكيه العائدة إلى مساهم البنك  371,178  355,662 
حصة غير مسيطرة  9,664  9,274 

مجموع حقوق الملكية 380,842  364,936 
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 987,143  934,201 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

للثالثة اشهر المنتهية في 30 يونيو)بآالف الدنانير البحرينية( للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو
2021 )مراجعة( 2022 )مراجعة( 2021 )مراجعة( 2022 )مراجعة(

دخل الفوائد  18,359  16,239  9,255  8,269 
مصروفات الفوائد  )47( )62( )26( )30(

صافي دخل الفوائد 18,312  16,177  9,229  8,239 
دخل من عقارات 982  1,719  735  939 

 85  57  149  115 
حصة المجموعة من الربح في شركة 

زميلة 
دخل آخر 400  511  230  254 

مجموع الدخل التشغيلي 19,809  18,556  10,251  9,517 
تكاليف الموظفين )2,613( )2,510( )1,261( )1,245(
مصروفات أخرى )1,136( )975( )538( )485(
مجموع التكاليف التشغيلية )3,749( )3,485( )1,799( )1,730(

 7,787  8,452  15,071  16,060 
الربح قبل مخصص خسارة 

االنخفاض في القيمة, صافي

)209( )211( )110( )165( 
مخصص خسارة انخفاض القيمة, 

صافي
الربح للفترة 15,895  14,961  8,241  7,578 

 الدخل الشامل االخر  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل للفترة 15,895  14,961  8,241  7,578 

العائد إلى:
حقوق مساهم في الشركة األم 15,506  14,338  7,914  7,242 

حصة غير مسيطرة  389  623  327  336 
 7,578  8,241  14,961  15,895 

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

30 يونيو 2021)بآالف الدنانير البحرينية( 30 يونيو 2022
)مراجعة( )مراجعة(

األنشطة التشغيلية
14,961 15,895 الربح للفترة

تعديالت للبنود التالية:
)149( )115( صافي الحصة في الربح من استثمار في شركة زميلة 

110 165 صافي خسارة انخفاض القيمة
)1,446( )481( أرباح من بيع عقارات قيد التطوير

260 292 استهالك واطفاء
13,736 15,756 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
16,615 13,659 صافي التحصيل من القروض
5,550 )13,180( )الزيادة( / النقص في عقارات قيد التطوير
)12,106( )201( الزيادة في الموجودات االخرى

708 345 الزيادة في الحسابات الجاريه للعمالء
)464( 182 النقص/ )الزيادة( في رصيد البنك المقيد

670 )1,446( )النقص( / الزيادة في المطلوبات األخرى
)14,143( 3,053 صافي الحركة في الحساب الحكومي
10,566 18,167 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)5,900( 2,949 استحقاق/)اضافة( الودائع لدى المؤسسات المالية مع تواريخ استحقاق أكثر من 90 يوما

)87( )47( شراء معدات 
)25( )6,581( االستثمار في سندات الدين
)29( )5( االستثمار اإلضافي في شركة زميلة

- 188 ارباح مستلمة من شركة زميلة
)6,041( )3,496( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

االنشطة التمويلية
)1,626( )2,718( مدفوعات إلى و بالنيابة عن الحكومة
)1,626( )2,718( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية
2,899 11,954 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

29,282 80,076 النقد وما في حكمه في 1 يناير
32,181 92,030 النقد وما في حكمه في 30 يونيو

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022

)بآالف الدنانير البحرينية(

حقوق الملكيه العائدة إلى مساهم البنك
مجموع 
حقوق 

الملكية
 حصة غير
 المجموع  مسيطرة

أرباح 
مستبقاه

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
قانوني

مساهمة 
من قبل 
مساهم

رأس 
المال

2022 )مراجعة(
كما في 1 يناير 2022 108,300  22,450  54,461  )572( 171,022  355,661  9,274  364,935 

 15,895  390  15,505  15,505  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل 

للفترة
تحويل ارض -  11  -  -  -  11  -  11 

 380,841  9,664  371,177  186,527 )572(  54,461  22,461  108,300 كما في 30 يونيو 2022
2021 )مراجعة(

كما في 1 يناير 2021 108,300  22,344  54,462  )650( 142,311  326,767  8,094  334,861 

 14,962  623  14,339  14,339  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل 

للفترة
تحويل ارض -  105  -  -  -  105  -  105 

 349,928  8,717  341,211  156,650 )650(  54,462  22,449  108,300 كما في 30 يونيو 2021
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بـــدأت وزارة الصحة في إرســـال الرســـائل النصية 
إلـــى أرقام الهواتف النقالة إلى األفراد المســـجلين 
ألخـــذ الجرعـــة األولى مـــن تطعيم جـــدري القردة 
الـــذي بـــدأت المملكـــة فـــي تطعيمه بمجمع ســـترة 
يومًيا من الســـاعة 8 صباًحا وحتى ولغاية الساعة 

3.30 مساء.
وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي األســـبوع الماضي إن 
الخطوة تأتي ضمن إجراءات استباقية واحترازية 
تتخذهـــا المملكة بناًء على المســـتجدات الصحية 
العالميـــة المرتبطة بجـــدري القردة وبما يتماشـــى 
مـــع سياســـات المملكة وتوصيـــات منظمة الصحة 
العالميـــة، مبينـــة أن الشـــحنات المقبلـــة للتطعيـــم 

ســـتخصص للذيـــن يرغبـــون فـــي أخـــذ التطعيـــم 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  اختيارًيـــا  المضـــاد 
بشـــكل مجانـــي، حيـــث تـــم فتح بـــاب التســـجيل 
المســـبق للتطعيـــم االختيـــاري لجـــدري القردة عن 
طريق التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكترونـــي التابع 
لـــوزارة الصحـــة أو االتصـــال إلـــى مركـــز االتصال 
444، ضمـــن اإلجـــراءات االســـتباقية واالحترازية 
للتصدي للفيروس، وأكـــدت الوزارة توافر كميات 
محدودة من التطعيم حالًيا مخصصة للفئات ذات 
األولوية حســـب البروتوكـــوالت الطبية المعتمدة، 
والتي تشمل العاملين الصحيين الذين يتعرضون 
القريبيـــن  والمخالطيـــن  عيناتهـــم  أو  للمصابيـــن 
مـــن ذوي الخطـــورة العاليـــة، الفتًة إلـــى أن جميع 

االســـتعدادات اللوجســـتية قائمة لتأمين سالســـل 
إمداد التطعيمات في ظّل الطلب العالمي عليها.

وأكـــدت وزارة الصحة في وقت ســـابق جهوزيتها 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  مســـتجدات  أي  مـــع  للتعامـــل 
حفاًظـــا علـــى الصحـــة العامـــة، إذ تم وضـــع خطة 
اســـتباقية طارئة تحّســـًبا ألي حالـــة إصابة وافدة 
بفيـــروس جدري القـــردة، وتضّمنـــت تفعيل آليات 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبّكـــر  الكشـــف 
الفيـــروس،  بهـــذا  الصحييـــن  العامليـــن  وتوعيـــة 
وآليـــة اإلبالغ عن الحاالت المشـــتبه بهـــا، وتطوير 
آليات التشـــخيص المختبري للحاالت المشتبه بها 
بالسرعة المطلوبة، ووضع خطط لمتابعة الحاالت 

وحصر المخالطين.

إرسال “مسجات” الجرعة األولى لتطعيم جدري القردة
لألفراد المسجلين ألخذ الجرعة األولى

الرسائل النصية التي أرسلتها وزارة الصحة للمسجلين ألخذ تطعيم جدري القردة

حسن عبدالرسول

المنامة - بنا

فـــي إطار اختيار مملكة البحريـــن ضمن 25 دولة من دول العالم 
واألولـــى خليجيا لتطبيق خطة منظمة الصحة العالمية لتســـريع 
وتيـــرة وقف الســـمنة، تم عقـــد اجتماع لمناقشـــة الخطة والنهج 
الذي سيتم اتباعه لتحقيق ذلك بالتنسيق مع ممثلين من منظمة 
الصحة العالمية بمســـتوياتها الثالثة: المقر الرئيس للمنظمة في 
جنيـــف والمقر اإلقليمي لشـــرق المتوســـط والمكتب الُقطري في 

مملكة البحرين.
وترأســـت الوكيل المســـاعد للصحة العامة مريـــم الهاجري فريق 
مملكـــة البحريـــن فـــي االجتماع الذي تـــم عقده عن بعـــد، وألقت 
كلمـــة مختصـــرة خالله أعربت فيها عن ترحيـــب مملكة البحرين 
باختيارهـــا ضمن 25 دولة مـــن دول العالم لتطبيق خطة منظمة 
الصحة العالمية لتســـريع وتيرة وقف السمنة، األمر الذي يعكس 
اهتمـــام حكومـــة مملكـــة البحريـــن بتعزيـــز صحـــة المواطنيـــن 
والمقيمين على حد سواء، من خالل تطوير السياسات التي من 
شـــأنها الحد من عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير السارية 

وأهمها السمنة.
وتخلـــل االجتمـــاع تقديم عـــرض من بثينة عجالن رئيس قســـم 
التغذيـــة عـــن برنامج البحريـــن التغذوي، اســـتعرضت من خالله 
االســـتراتيجيات والخطـــط التـــي اتبعتهـــا المملكـــة للقضاء على 

السمنة والتشريعات والقوانين التي صدرت لدعم تطبيقها.
كمـــا قدمـــت دالل الرميحي استشـــارية الغدد الصمـــاء وامراض 
الســـكر وعضـــو اللجنـــة الوطنية لألمـــراض غير الســـارية وعضو 
مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية عرضا قدمت فيه لمحة 
عامـــة عـــن دور جمعية البحرين للســـكري في الحـــد من معدالت 
انتشـــار الســـمنة بين جميع الفئـــات العمرية واألنشـــطة والبرامج 
التـــي قامـــت الجمعيـــة بتفعيلهـــا للقضاء علـــى الســـمنة بالتعاون 

والتنسيق المشترك مع وزارة الصحة والجهات ذات العالقة.
وتبـــع ذلك اســـتعراض من قبل خبـــراء منظمة الصحـــة العالمية، 
تطرقـــوا خاللـــه إلى اآللية التي ســـيتم من خاللهـــا تطبيق خطة 
تسريع وتيرة وقف الســـمنة في مملكة البحرين، والمدة الزمنية 
المؤمل اســـتكمالها فيهـــا. كما أوضحت تســـنيم عطاطرة، ممثلة 

منظمـــة الصحة العالمية في مملكة البحرين، أن اختيار البحرين 
كنمـــوذج لبرنامـــج قـــوي بقيـــادة نوعيـــة يعـــزز ويدعم الشـــراكة 
متعـــددة القطاعات وااللتزام السياســـي والدعم الالمحدود على 
كل المســـتويات نحـــو صحـــة للجميـــع وبالجميع، مشـــيرا إلى أن 
وجـــود المكتـــب القطري لمنظمـــة الصحـــة العالمية فـــي المملكة 
يعزز توثيق ونشر هذه التجارب بأدوات ومنهجية مرتكزة على 

معايير علمية.
وأشـــاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات والجهود التي 
بذلتهـــا مملكة البحرين للحد من انتشـــار األمراض غير الســـارية 
والقضاء على السمنة، وأثنوا بشكل كبير على الدعم الكبير التي 
تحظـــى به وزارة الصحة من حكومـــة مملكة البحرين وما توليه 
من اهتمام ورعاية للصحـــة العامة للمواطنين والمقيمين، حيث 

أكدوا  أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
واختتمت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات القادمة للبدء في 

تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف السمنة.

لتسريع وتيرة وقف السمنة

البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق خطة “الصحة العالمية” 

الوكيل المساعد للصحة العامة ترأست فريق البحرين في االجتماع

السنابس - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، أهميـــة دعم 
برامـــج التدريب والتطوير التي تنعكس على تعزيز 
العنصر البشري ورفده بالمهارات والقدرات الالزمة، 
كونـــه يعـــد الركيـــزة األســـاس للتطـــور المؤسســـي، 
وذلك بما يســـهم في تحسين أداء العمل الحكومي 

وجودته.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبالها كمال جمـــال من وزارة 
الصحـــة، ضمـــن برنامج إعـــداد القيـــادات الجديدة 

“كوادر” الذي ُيقدمه معهد اإلدارة العامة “بيبا”.
وأشـــادت الســـيد بجهود معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
في تعزيز فعالية وكفـــاءة األداء الحكومي، ودوره 
العناصـــر  أداء  لمســـتوى  المســـتمر  التطويـــر  فـــي 

البشـــرية وإدارة المـــوارد مـــن خالل إطـــالق حزمة 
برامج ومشـــروعات لتدريـــب القيـــادات الحكومية 
وتطوير القادة بالقطاع العام بما يسهم في تحقيق 
أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين المشـــاركين فيه من 
وضع اســـتراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تحسين 
العمـــل وتطويـــر الخدمات المقدمـــة ضمن منظومة 
العمـــل المؤسســـي، وبمـــا ُيحقـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
وتقدمت وزيرة الصحة بالشكر والتقدير إلى فريق 
عمـــل المشـــروع علـــى جهودهـــم وعملهـــم الدؤوب 
مـــن خالل التعـــاون بروح الفريـــق الواحد في وضع 
االســـتراتيجيات والخطط واألهـــداف والتوصيات 
التي ُتسهم في إعادة هندسة عمليات خدمة فسح 

المواد الغذائية المســـتوردة وتطويـــر إجراءاتها بما 
يصب في صالح الجميع.

وخـــالل اللقـــاء، أوضـــح كمـــال جمـــال أن مشـــروع 
“تطويـــر إجـــراءات خدمـــة فســـح المـــواد الغذائيـــة 
المســـتوردة” يأتـــي ضمن متطلبات اجتيـــاز برنامج 
إعـــداد القيـــادات “كـــوادر”، والـــذي يتـــم مـــن خالله 
تشـــجيع المشـــاركين على تقديم مشروعات تهدف 
إلى إعادة هندسة خدمة حكومية، مبينا أنه وضمن 
فريـــق العمـــل الذي ضم عددا من منتســـبي مختلف 
الجهات الحكومية المشاركين بالبرنامج، تم تقديم 
هـــذا المشـــروع، الـــذي يؤكـــد أهمية تأميـــن درجات 
عاليـــة مـــن األمـــان والجـــودة لألغذية حفاظـــًا على 
سالمة المنتجات الغذائية وصحة المستهلكين عبر 

دورة إجراءات سهلة وميسرة ومختصرة.
وأشـــار كمال إلى أنه ومن هـــذا المنطلق، ركز فريق 
عمـــل المشـــروع ضمن برنامج “كـــوادر” على تطوير 
إجراءات خدمة فســـح المواد الغذائية المستوردة، 
حيـــث تـــم اســـتعراض اآلليـــة الحاليـــة المتبعة في 
تقديم الطلب إلى جانب اآللية المقترحة، باإلضافة 
إلـــى إيجابيـــات تنفيذ المشـــروع وانعكاســـاته على 
تيســـير اإلجراءات من خالل سرعة التنفيذ ودقته، 
وبمـــا ُيســـهم في توفيـــر الجهـــد والوقـــت وتحقيق 

الريـــادة والجـــودة والتميـــز فـــي األداء المؤسســـي 
ضمن بيئة تتماشى مع القوانين واألنظمة واللوائح 

المعتمدة.
يذكر أن فريق المشـــروع يضـــم كال من كمال جمال 
وعبداإلله حميد من وزارة األشـــغال، وسارة عصام 
من هيئة جودة التعليم والتدريب، وعائشـــة محمد 
مـــن مركز ناصر للتأهيـــل والتدريب المهني؛ والذين 
اســـتعرضوا مشروع “تطوير إجراءات خدمة فسح 

المواد الغذائية المستوردة”.

مشيدة بدور “بيبا” في تعزيز كفاءة األداء... وزيرة الصحة:

دعم برامج التـدريب والتطويــر
وزيرة الصحة مستقبلة كمال جمال

المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
مســـابقة الرابح األكبر في صيف البحرين، 
ضمـــن اإلجـــراءات الرامية العتمـــاد عالي 

مدينة صحية.
جـــاء ذلـــك فـــي اللقـــاء الـــذي عقـــد عبـــر 
االتصال المرئي بالمســـؤولين من الجهات 
الرســـمية المشـــاركة و33 من المتســـابقين 

الجدد.
اإليجابيـــة  النتائـــج  أن  العصفـــور  وأكـــد 
ونجاحـــات النســـخ الخمـــس الســـابقة من 
قـــد أعطـــت زخمـــا كبيـــرا  الرابـــح األكبـــر 
للمتســـابقين  المشـــاركة ودافعـــا  للجهـــات 
 141( والقدامـــى  متســـابقا(   33( الجـــدد 
متســـابقا( للمشاركة في النسخة الجديدة، 
وأن كل ذلـــك قـــد تحقـــق بفضل الشـــراكة 

المجتمعية بين القطاعين العام والخاص؛ 
مـــن أجـــل مســـاعدة مصابـــي الســـمنة في 

التخلص منها.
وأضـــاف العصفور أن الهدف من مســـابقة 

الرابـــح األكبر لهذا العام هـــو تعزيز الحافز 
النفسي لمحاربة عوامل األخطار المسببة 
الســـكري  داء  مثـــل  المزمنـــة  لألمـــراض 
والفشـــل  والشـــرايين  القلـــب  وأمـــراض 

الكلـــوي كمضاعفـــات ممكـــن أن تنتـــج عن 
اإلصابـــة بالســـمنة، ولخلـــق أنمـــاط حيـــاة 
مطابقـــة لمعايير منظمـــة الصحة العالمية؛ 
ســـعيا لالرتقـــاء بمســـتوى الوعـــي الفردي 

والمجتمعي لمكافحة السمنة.
وذكـــر أن هذه النســـخة من الرابـــح األكبر 
األفـــكار  الســـتكمال  جديـــد  شـــكل  هـــي 
المطبقة في النســـخ الســـابقة مثل )الرابح 

األكبر يا وطن- من بيتك- لمكافحة السكر 
_صيف البحرين(، إذ اســـتمرت المسابقات 
ومنهجـــا  صحـــي  حيـــاة  أســـلوب  لتكـــون 
غذائيا ورياضيا متكامال يبعث على األمل 

لدى من يعانون السمنة.
وفـــي ختـــام اللقـــاء اســـتعرض عـــدد مـــن 
قصـــص  أبـــرز  الســـابقين  المشـــاركين 
التـــي  اإليجابيـــة  وتجاربهـــم  نجاحاتهـــم 
إلـــى  الصحـــي  ســـلوكهم  أنمـــاط  غيـــرت 
األفضـــل، فيمـــا عبر عـــدد من المشـــاركين 
الجدد من الرجال والنســـاء عن ســـعادتهم 
بالمشـــاركة في النســـخة السادســـة، حيث 
إنـــه مـــن المؤمـــل أن تشـــهد هذه النســـخة 

منافسة قوية بين المشاركين.

بمشاركة 33 متسابقاً جديداً... محافظ الشمالية:

تدشين النسخة السادسة للرابح األكبر بصيف البحرين لمكافحة السمنة
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
كليـــة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
للدراســـات  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا 
اإلســـامية ماجـــد النعيمـــي بأنه 
مـــن المتوقع أن يتم اإلعان عن 
فتح بـــاب القبول بالكلية للطلبة 
الراغبيـــن في االلتحـــاق بها في 
الفترة المقبلة، حيث تعد الدفعة 
الجديـــدة هـــي الدفعـــة الرابعـــة 
التـــي تلتحق بالتخصصات التي 
توفرهـــا الكليـــة، والتـــي تشـــمل 
الشـــريعة اإلســـامية، والقضـــاء 
الشرعي، والصيرفة اإلسامية.

العـــام  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
سيشـــهد  الجديـــد  األكاديمـــي 
بـــدء تطبيق البرنامـــج التدريبي 
والـــذي  الســـابقة،  للدفعـــات 
الميدانـــي  الجانـــب  علـــى  يركـــز 

التخصصـــات  مجـــاالت  فـــي 
الكليـــة  المطروحـــة، ســـعيا مـــن 
إلـــى إعـــداد خريجيـــن متمكنين 
فـــي مجـــاالت العلـــوم الشـــرعية 

والدعوة واإلرشاد.

فتح باب القبول بكلية عبداهلل بن خالد الفترة المقبلة

أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي 
حرص الـــوزارة علـــى مواكبة جهـــود دعم 
وتنميـــة الشـــباب البحرينـــي فـــي مملكـــة 
البـــاد  البحريـــن، فـــي ظـــل قيـــادة ملـــك 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وما يوليـــه جالته من 
رعاية واهتمام بالشباب وتفعيل طاقاتهم 
المبدعـــة ودمجهـــا فـــي مســـيرة التنميـــة 
الوزيـــرة  وأشـــارت  الوطنـــي.  واالزدهـــار 
الصيرفـــي إلـــى أن وزارة الســـياحة تعمـــل 
في هذا اإلطار أيضا على تنفيذ توجيهات 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
بتهيئة األرضية المناسبة إلطاق وتفعيل 
طاقات الشباب، عبر استلهام دالالت كثير 
مـــن المبـــادرات ذات الصلـــة، مشـــيرة إلى 
الحـــرص على إدماج الشـــباب في مختلف 
خطط ومبادرات وبرامج وزارة السياحة.

وأكـــدت اهتمـــام وزارة الســـياحة بشـــكل 
خـــاص بتفعيـــل “الســـياحة الرياضية” في 
إطـــار الجهـــود التـــي يبذلهـــا ممثـــل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
ومبادرات ســـموه العديدة للنهوض بواقع 

البحرينـــي وتمكينـــه  الشـــباب  ومســـتقبل 
وإطاق طاقاته، وكذلك مساهمات النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، وتمكين 
الشـــباب البحرينـــي الرياضي مـــن تحقيق 
إنجاز تلو اآلخر. وأشارت وزيرة السياحة 
إلـــى أن الـــوزارة تعمل علـــى تقديم المزيد 
من الدعم للشـــباب البحريني وتشجيعهم 
علـــى االنخـــراط فـــي القطـــاع الســـياحي 
واالســـتفادة من فـــرص العمل والنمو التي 
يوفرها هـــذا القطاع، إضافة إلى تشـــجيع 

الشـــباب علـــى إطـــاق أعمـــال وشـــركات 
مختصـــة بالســـياحة والترفيه تســـهم في 
دعم ازدهار القطاع الســـياحي، معربة عن 
إعجابهـــا بقـــدرة الشـــباب البحرينـــي على 
فهم متطلبات صناعة الســـياحة المعاصرة 
ســـياحي  منتـــج  تقديـــم  فـــي  واالبتـــكار 
بحريني مبتكر. وذكرت أن تمكين الشباب 
البحرينـــي في قطاع الســـياحة من شـــأنه 
أيضـــا جـــذب المزيد من الســـياح الشـــباب 
اإلقليمييـــن والدولييـــن، وذلـــك بنـــاء على 
برامج وفعاليات تاقي اهتمامات الشباب 
وتحقق تطلعاتهم، والتركيز على قطاعات 
ذات صلـــة بالســـياحة الرياضيـــة، وغيرها، 

إضافـــة إلـــى العمـــل مـــع منشـــآت القطـــاع 
الســـياحي الخـــاص على خطط تســـويقية 
وترويجية خاصة بالشـــباب. يشار إلى أن 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض دعمت 
مؤخـــرا مشـــاركة 3 شـــباب بحرينيين في 
القمـــة العالميـــة األولى لســـياحة الشـــباب 
التـــي نظمتهـــا منظمـــة الســـياحة العالمية 
وقـــد  اإليطاليـــة،  ســـورينتو  مدينـــة  فـــي 
أثبـــت هـــؤالء الشـــباب بالفعـــل مـــن خال 
مشـــاركتهم فـــي قمـــة الســـياحة العالميـــة 
قدرتهـــم على تمثيل وطنهـــم خير تمثيل، 
والترويـــج للســـياحة في مملكـــة البحرين 
بيـــن نظرائهـــم مـــن مختلـــف دول العالـــم، 

والتواصل مع قادة صناعة السياحة حول 
العالـــم، وتكويـــن معرفة أعمـــق حول دور 
القطاع الســـياحي في التنمية االقتصادية 
إلـــى  إضافـــة  النوعيـــة،  الفـــرص  وتوفيـــر 
إطاعهـــم على قضايا البيئة واالســـتدامة 
والتكنولوجيـــا وغيرهـــا مـــن األمـــور التي 
ترســـم واقع ومســـتقبل صناعة الســـياحة 

في البحرين والمنطقة والعالم.

المنامة - بنا

مزيد من الدعم للشباب البحريني في القطاع السياحي
برامج ومبادرات وفعاليات جاذبة لسياحة الشباب... الصيرفي:

فتح التسجيل للدفعة الثامنة من برنامج “رئيس الوزراء لتنمية الكوادر”
بدءاً من أمس وحتى ١٣ سبتمبر

أعلـــن مكتب رئيس مجلـــس الوزراء عن 
فتح بـــاب التســـجيل لالتحـــاق بالدفعة 
مجلـــس  رئيـــس  برنامـــج  مـــن  الثامنـــة 
الـــوزراء للكـــوادر الحكومية ابتـــداًء من 
أغســـطس   13 الموافـــق  الســـبت  أمـــس 

الجاري لغاية 13 سبتمبر 2022.
وأكـــد المدير العام لمكتب رئيس مجلس 
الوزراء حمد المحميد أن برنامج مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكومية يعد 
أحـــد البرامـــج الرائـــدة والطموحـــة التي 
تعكـــس رؤى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
وتؤكـــد  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
حرصـــه المســـتمر علـــى أهميـــة مواصلة 

تطوير الكـــوادر الوطنية عبر االســـتثمار 
األمثـــل في العنصـــر البشـــري باعتبارهم 
مشـــيرا  نمائـــه،  وأســـاس  الوطـــن  ثـــروة 
إلـــى أن البرنامـــج يعنى بصقـــل وتطوير 
خبرات الموظفيـــن الذين يتم اختيارهم 
بما يواكب متطلبات التنمية ويصب في 

مسار تحقيقها.
وأوضح المحميد أن البرنامج يستقطب 
الطاقـــات البحرينيـــة فـــي القطـــاع العام 
بهـــدف إعدادهم اســـتراتيجًيا الكتســـاب 
والســـلوكيات  والمهـــارات  المعـــارف 
المكتـــب  فـــي  انتدابهـــم  عبـــر  القياديـــة 
بالعمـــل  لمـــدة عـــام كامـــل وانخراطهـــم 
بصـــورة مكثفة فـــي البرنامـــج التدريبي 
المكثف على يد أبرز الخبراء، إلى جانب 

لقاءاتهم المباشـــرة مع صانعي القرار في 
الحكومة.

ونـــوه المحميد بمخرجـــات البرنامج من 

المشـــاركين الســـابقين والذين يســـهمون 
بمـــا تعلمـــوه مـــن مهـــارات وخبـــرات من 
البرنامـــج فـــي مســـاعي تنميـــة وتطويـــر 
األهـــداف  وتحقيـــق  الحكومـــي  العمـــل 
التنموية المنشـــودة للمملكة، متمنيا لمن 
ســـيتم اختيـــاره ضمـــن الدفعـــة الثامنـــة 
أهـــداف  بتحقيـــق  والنجـــاح  التوفيـــق 
مـــن  الكاملـــة  واالســـتفادة  البرنامـــج 

البرنامج.
يذكر أنـــه يمكن للراغبين في التســـجيل 
من موظفي الجهـــات الحكومية لمن هم 
على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة 
تقديم طلباتهـــم لالتحاق بالبرنامج عبر 
زيـــارة الموقع اإللكترونـــي لمكتب رئيس 
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حمد المحميد

وزير التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  كّرمـــت 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لمســـاهمتها 
الفّعالة في إنجاح النســـخة الثالثة عشـــرة 
مـــن برنامـــج األكاديمية الصيفي الســـنوي 
للشـــباب واألطفـــال  الصيفـــي”  “المعســـكر 
والـــذي يأتـــي تنفيـــذًا لتوجيهـــات صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء.  وجاءت مشاركة الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء فـــي البرنامـــج مـــن خال 
إلقـــاء سلســـلة مـــن الـــدورات العامـــة فـــي 
شـــهر يونيو 2022، تم مـــن خالها تغطية 
مواضيـــع متنوعـــة تعنى بعلـــوم وتقنيات 
الفضـــاء، حيـــث ُســـلط الضـــوء علـــى دور 
الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضـــاء في توفير 
الحكوميـــة  القطاعـــات  لمختلـــف  الدعـــم 
والتنميـــة  التخطيـــط  فـــي  ومســـاهمتها 
ودعـــم مشـــاريع البنـــى التحتيـــة، إضافـــة 
إلـــى مســـاعيها فـــي بنـــاء قطـــاع فضائـــي 
مستدام في مملكة البحرين. كما تطرقت 

الدورات للتعريف بعلوم الفضاء وأهميتها 
وتطبيقاتهـــا المختلفة بشـــكل عام، إضافة 
إلى استعراض خبرات الهيئة في مجاالت 
عديـــدة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال بنـــاء 
األقمـــار االصطناعيـــة وتحليـــل البيانـــات 
الدراســـات  وتنفيـــذ  الفضائيـــة  والصـــور 

واألبحاث المتنوعة.
فريـــق  عضـــو  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

البحريـــن للفضـــاء، مهندس الفضـــاء علي 
فـــوزي القرعـــان قائـــا: “إن الهيئـــة تؤمـــن 
الفضـــاء  بعلـــوم  الوعـــي  نشـــر  بأهميـــة 
وتطبيقاته لجميع شرائح المجتمع عموما 
وتأتـــي  خصوصـــا،  والناشـــئة  وللشـــباب 
مشـــاركة الهيئة في هـــذا البرنامج ترجمًة 
فعليـــة لهـــذا التوجـــه.  لقـــد كان البرنامـــج 
التدريبـــي مميـــزا، حيـــث تمكـــن مهندســـو 

لشـــريحة  الوصـــول  خالـــه  مـــن  الهيئـــة 
متنوعـــة مـــن الطلبة مـــن مختلـــف الفئات 
العمريـــة لتوعيتهم بأهميـــة قطاع الفضاء 
وتوضيح تأثيراته على الحياة المعاصرة. 
لقد حظيت الدورات بتفاعل حماســـي من 
المشـــاركين بمـــا يعكـــس شـــغفهم بمجـــال 
الفضـــاء ومـــا يتضمنه من معـــارف وعلوم 

متعددة.

مـــن جانبهـــا، صرحـــت مهندســـة الفضـــاء 
البحريـــن  فريـــق  المالكـــي، عضـــو  منيـــرة 
للفضـــاء قائلـــًة: “ســـعيدة جـــدا وفخـــورة 
الـــدورات  هـــذه  تنفيـــذ  فـــي  بمســـاهمتي 
التـــي تخـــدم بلـــدي، وَأْنَتِهُز هـــذه الفرصة 
لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة  الشـــكر  لتقديـــم 
الفضـــاء الختيـــاري ضمن الفريـــق المكلف 
كمـــا  الداخليـــة،  وزارة  طلـــب  بتلبيـــة 

أشـــكر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة على 
التســـهيات التـــي قدموهـــا إلنجـــاح هـــذا 
البرنامج، مما ســـاهم في تحقيق البرنامج 
ألهدافـــه ومن بينهـــا زيادة وعـــي الطاب 
بأهمية علـــوم الفضـــاء وتطبيقاته، والذي 
يعـــد أحـــد علـــوم المســـتقبل والتـــي يعول 
عليهـــا لخلـــق قطـــاع اقتصـــادي جديد في 
المملكـــة يكـــون مصـــدرا لتوفيـــر وظائـــف 

مرموقة لألجيال القادمة”.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
الســـابقة  النســـخ  فـــي  ســـبق أن شـــاركت 
مـــن  مجموعـــة  نفـــذت  كمـــا  للمعســـكر، 
المســـابقات والدورات والـــورش للمدارس 
بالتعـــاون  الموهوبيـــن  رعايـــة  ومركـــز 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم. كمـــا شـــهد 
العاميـــن الماضييـــن تنظيـــم الهيئـــة لعـــدد 
من المســـابقات المتخصصة وورش العمل 
لمنتســـبي مؤسســـات التعليـــم العالـــي من 
أكاديمييـــن وطلبـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

لمساهمتها في إنجاح “المعسكر الصيفي”

“الملكيـــــة للشــرطــــــة” تكــــرم “علــــوم الفضــــاء”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

للعمليـــات  الرئيـــس  نائـــب  اجتمـــع 
لألمـــن  الوطنـــي  بالمركـــز  الســـيبرانية 
الســـيبراني الشيخ عبدهللا بن محمد بن 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة مع مديـــر مركز 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
تايلنـــد  بمملكـــة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
ســـومجاي تابابونق والوفد المرافق لها، 
بحضور ســـفير مملكة تايلند لدى مملكة 
البحرين. وتم في االجتماع، بحث عدد 
بالتعـــاون  المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن 

الثنائـــي فـــي مجال االمـــن الســـيبراني، 
والعمل علـــى تبادل الخبرات والتجارب 
في هذا المجال بين البلدين الصديقين.
تكنولوجيـــا  مركـــز  مديـــر  وأعربـــت 
وزارة  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
الخارجية التايلندية عن حرص الجانب 
التايلنـــدي على تطوير التعـــاون الثنائي 

خاصة في مجال األمن السيبراني.
حضـــر االجتماع، عـــدد من المســـؤولين 

بالجانبين.

التعاون بين “األمن السيبراني” و“التكنولوجيا التايلندي”

اســـتجابت قيادة خفر الســـواحل 
بالتعـــاون مـــع اإلســـعاف الوطنـــي 
لنداء استغاثة تلّقاه برج المراقبة 
بـــن  خليفـــة  بمينـــاء  الماحيـــة 
ســـلمان من إحدى الســـفن بالمياه 
اإلقليمية وتـــم تحويله إلى مركز 
العمليـــات البحرية بالقيادة، حيث 
تمكنـــت مـــن إنقـــاذ شـــخص مـــن 
جنســـية عربية إثر تعرضه لوعكة 

صحية على متن السفينة.
وأوضحـــت قيادة خفر الســـواحل 
بأنها اســـتجابت علـــى الفور لنداء 
بتحريـــك  وقامـــت  االســـتغاثة، 
الدوريـــات البحرية يرافقها طاقم 
من اإلســـعاف الوطنـــي إلى موقع 

الســـفينة فـــي المنطقـــة البحريـــة 
حيـــث  البحريـــن،  شـــرق  شـــمال 
تـــم تقديـــم الخدمات اإلســـعافية 
للمذكور لضمان سامته واستقرار 

حالتـــه الصحيـــة، ونقلـــه بعد ذلك 
إلـــى قيـــادة خفـــر الســـواحل ومن 
ثـــم إلى المستشـــفى لتلقي العاج 

الازم.

بواسطة خفر السواحل واإلسعاف الوطني

إنقاذ شخص تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بالمياه اإلقليمية
المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة  العامـــة  اآلداب 
واألدلـــة الجنائيـــة فـــي قضيتيـــن منفصلتين 
مـــن القبـــض علـــى 9 آســـيويين و39 امـــرأة 
مـــن جنســـيات مختلفـــة لقيامهـــم بممارســـة 
أعمـــال منافيـــة لـــآداب العامـــة. وأوضحـــت 
أنـــه ضمن الجهـــود التي تبذلهـــا في التصدي 
لمخالفـــي القوانين واآلداب العامة، فقد أدت 
عمليـــات البحـــث والتحـــري التي قامـــت بها 
شـــرطة اإلدارة إلى الكشـــف عن األفعال غير 
القانونيـــة التـــي يقوم بها المذكـــورون، إذ تم 
القبض عليهم وضبط كمية من المشـــروبات 
المســـكرة في إحـــدى القضيتين، كما تم جرد 
وإغـــاق وتشـــميع أحـــد المبانـــي بقـــرار مـــن 
النيابـــة العامـــة. وأشـــارت إلى أنه تـــم اتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية حيال القضيتين 

وإحالتهما إلى النيابة.

القبض على 9 آسيويين و39 
امرأة من جنسيات مختلفة

وزيرة السياحة
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^قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( 
مريــم الجالهمــة إن الهيئــة وضعــت خطــة مــع شــركة عالمية لتتبــع ورصــد إلكترونية 
إلــى األدويــة مــن بدايــة خروجهــا مــن المصانــع المنتجــة لألدويــة وقبــل وصولها إلى 
الجمــارك واســتالمها مــن وكالء األدويــة لحفظهــا وتخزينهــا بالمخــازن إلــى أن تصــل 
إلــى الصيدليــات ومن ثم إلى اســتالمها من قبل المرضــى، وعملية التتبع هدفها النظر 
إلــى مخــزون األدويــة، وهنــاك 80 % مــن الشــركات المصنعــة لألدوية ســجلت بنظام 
“نهــرا”، إضافــة لتســجيل 50 % من الوكالء والصيدليات فــي النظام المطروح؛ لوضع 
بطاقة ليبل “باركود” خاص بمملكة البحرين لتســهيل معرفة توزيع واســتالم األدوية 

للمستخدمين.

وتابعـــت الجالهمـــة أن الـــكالم عـــن نقص 
األدوية حديث ذو شجون؛ بسبب عوامل 
كثيـــرة تؤثر على سلســـلة توريـــد األدوية 
في العالم أجمع، والبد إلى اإلشارة والنظر 
إلـــى األســـباب الجوهريـــة المؤثرة بشـــكل 
واســـع في مسألة النقص العالمي لألدوية، 
ومـــن أهمها معرفة حجـــم اإلنتاج العالمي 
لألدوية في كبرى المصانع العالمية، إضافة 
إلـــى زيـــادة حجـــم الطلـــب من عـــدة دول، 
وكلمـــا قل حجم اإلنتـــاج زاد حجم الطلب 
علـــى األدوية، وذلـــك أدى إلى حدوث قلة 
تصديـــر األدوية؛ بســـبب تداعيات جائحة 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وهنـــاك  كورونـــا، 
األسباب لنقص إمدادات األدوية من أهمها 
حجم اإلنتاج العالمي وزيادة الطلب عليه 
وقـــد تفاقمت هذه المشـــكلة عالميًا وليس 
فقـــط فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي أثناء 
جائحـــة كورونا؛ بســـبب النقص في توفير 
المواد الخام لتصنيع هذه األدوية وإغالق 
بعـــض المصانـــع وتقليل كميـــة اإلنتاج مما 
أدى إلى نقص التوريد للعالم، ومثال على 
ذلك أدوية “الباندول” وأدوية الزكام التي 
زاد استهالكها بسبب الجائحة، إضافة إلى 
ذلـــك تأثر حركة الشـــحن والنقل أيضا مما 

يؤدي إلى تأخر وصول الدواء للدول.

إجراءات رقابية

وعـــن اإلجـــراءات التـــي تضعهـــا الجهـــات 
الرقابيـــة عمومـــا وأهميتها في منع دخول 
أدويـــة مـــزورة، ذكرت الجالهمـــة أن هناك 
تفرضهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  مـــن  عـــددًا 
الجهـــات الرقابيـــة بالـــدول لتضمن دخول 
دواء آمـــن وذا جودة ومنـــع دخول أدوية 
مزورة، ومن أهمها اشـــتراط قيام الشركة 
الـــدواء  بتســـجيل  ووكيلهـــا  المصنعـــة 
قبـــل توريـــده وعمليـــة التســـجيل تتطلب 
يحتـــوي  للـــدواء  متكامـــل  ملـــف  توفيـــر 
علـــى تفاصيـــل الـــدواء وكيفيـــة تصنيعـــه 
وشـــهادات الجـــودة والنشـــرة الطبيـــة لـــه 
والتجـــارب الســـريرية التـــي أجريت عليه 
لضمـــان ســـالمته وفاعليتـــه وثباتـــه فـــي 
درجـــات حـــرارة المنطقة التـــي تنتمي لها 
البلدة المســـتوردة. وهي ذاتها المتطلبات 
التي نص عليها المشرع البحريني تماشيًا 

مع المعايير الدولية.

وأوضحـــت الجالهمة أســـباب عـــدم توفر 
الـــدواء محليـــًا، وذلـــك لألســـباب العالمية 
وهـــي  التوريـــد،  بسلســـلة  تتعلـــق  التـــي 
تتطلـــب لمواجهتهـــا قيـــام المـــورد بـــدوره 
بطلـــب الـــدواء قبـــل نفـــاده، إضافـــة إلـــى 
أمور لوجســـتية خارجة عـــن إرادة الوكيل 
تتعلق بالشـــركات المصنعة وكمية إنتاجها 
وقراراتهـــا بتصديـــر الكميـــات للـــدول، كما 
بعـــض األدويـــة غيـــر متوفـــرة؛  أن هنـــاك 
بســـبب عدم وجـــود أي وكيل محلي تقدم 
بتســـجيلها، ولكـــن يتم العمل علـــى توفير 

بدائل مشابهة لمفعولها العالجي.
ولفتـــت إلـــى اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
الهيئة والمجلس األعلى للصحة لتســـهيل 
التســـجيل  خـــالل  مـــن  األدويـــة،  دخـــول 
المؤقـــت لألدويـــة التـــي ليـــس لهـــا بديـــل 
لحيـــن التســـجيل الكامل بناء علـــى القرار 
رقم )32( لسنة 2020 وتعديالته بقرار 21 
لســـنة 2022 بإصدار الئحة نظام تســـجيل 
الصيدليـــة  والمســـتحضرات  األدويـــة 
وتحديد أسعارها واإلعالن والذي نص في 
الفصـــل الرابـــع على آلية اســـتيراد األدوية 
والمســـتحضرات الصيدلية غير المسجلة، 
حيـــث نصـــت المـــادة )20( على”ُتســـتثنى 
بعض األدوية والمســـتحضرات الصيدلية 
والطارئـــة  النـــادرة  الحـــاالت  لعـــالج 
واألورام التـــي ليس لها بديل مســـجل من 
االشتراطات المشار إليها في )3( و)4( و)5( 
من هذا البند، وذلك بحســـب قائمة أدوية 
عالج الحاالت الطارئة المرفقة بهذا القرار 
أو بنـــاء علـــى موافقـــة المجلـــس”، إضافة 
إلى االستغناء عن بعض الوثائق في حال 
صعوبـــة الحصـــول عليهـــا، مراجعـــة ســـعر 
الـــدواء بنـــاء علـــى طلـــب الوكيـــل، اعتبار 
لـــدى مكتـــب  األدويـــة المســـجلة مركزيـــا 
وزراء صحة الخليج مسجلة في المملكة، 
تمريـــر األدويـــة المهمـــة والمنقـــذة للحياة 
دون تســـجيل، تمرير أدوية الطوارئ دون 

تسجيل.

دور الوكالء

وعن دور الوكالء في توفير الدواء، قالت 
الجالهمـــة إن وكالء األدوية شـــريك مهم 
وفاعـــل يســـاهم فـــي توفير الـــدواء وتقع 
عليهـــم مســـؤولية وطنية منهـــا التأكد من 

توفـــر مخـــزون كاف مـــن الـــدواء وطلـــب 
توريـــده قبـــل نفـــاده بوقـــت كاف والقيام 
بإجـــراءات التســـجيل بوقت كاف حســـب 
الجهـــات  ومســـاعدة  القانـــون  متطلبـــات 
الحكوميـــة فـــي توفيـــر البدائل فـــي حال 

تعذر توفير الدواء المطلوب.
وعن الحلول المستقبلية المطروحة، قالت 
إن صحـــة المواطنين أولويـــة قصوى لدى 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء؛ ومن 
أجلهـــا يتم توجيـــه الجهـــود، والعمل قائم 
مـــع كافة الشـــركاء من القطـــاع الحكومي 
والـــوكالء؛  التجـــارة  وغرفـــة  والخـــاص 
لهـــا،  لبحـــث التحديـــات ووضـــع الحلـــول 
وبناء عليه تـــم عقد اجتماعات مكثفة مع 
كافة الجهـــات، وهناك مقترحـــات لتطوير 
التشريعات واإلجراءات ومنح التسهيالت 
لمواجهة هذه التحديات، وأيضا من خالل 

العمل الخليجي المشترك.
وذكـــرت الجالهمة أن البحرين هي الدولة 
الوحيدة فـــي منطقة الخليج العربي التي 
تســـمح باســـتيراد األدويـــة قبـــل االنتهـــاء 
مـــن إجراءات التســـجيل؛ حتـــى ال يحدث 
التأخيـــر للـــوكالء فـــي اســـتيراد األدويـــة، 
مضيفة تتوافر في العديد من الصيدليات 

األدويـــة  عـــن  مطروحـــة  بديلـــة  أدويـــة 
األصليـــة مطابقـــة للمواصفـــات والمعايير 
حيـــث  نفســـها،  العلميـــة  التركيبـــة  بـــذات 
هنـــاك دول عربية بدأت في إنتاج األدوية 
وتصدر لمختلف بلـــدان العالم وإلى بعض 
الدول األوروبية، مشـــيرة إلـــى أن اإلنتاج 
إلـــى األدوية بالحقن أمـــر مهم إلنقاذ حياة 

الناس.
األطبـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  علـــى  وردًا 
البحرينيـــة الطبيـــب عامـــر الـــدرازي عـــن 
حـــث المرضـــى باســـترجاع األدويـــة فـــي 
حـــال التعافي من المرض أو عدم الحاجة 
الســـتخدام الـــدواء؛ لتفادي شـــح األدوية 
في المستقبل، قالت إن استرجاع األدوية 
يعتبر ســـالحا ذا حدين، حيث هناك بعض 
األدويـــة تحتاج لطرق معينـــة في الحفظ 
والتخزيـــن، ومـــن الصعب معرفـــة طريقة 
تخزيـــن المريـــض للـــدواء، وهنـــاك أدويـــة 
بعـــد  البيـــع  تكـــون غيـــر صالحـــة إلعـــادة 

استرجاعها بسبب عدم معرفة حفظها.

االسم العلمي

ودعـــت الجالهمـــة األطباء بكتابة االســـم 
العلمي لألدويـــة في حال صرفها للمرضى 
بدالً من كتابة اســـم الـــدواء وتحديد نوع 

الشـــركة المصنعة للدواء؛ لتســـهيل عملية 
اختيـــار أنـــواع األدويـــة فـــي الصيدليـــات 
ســـواء كانـــت أدويـــة أصليـــة أو جنيســـة، 
حيـــث هنـــاك أدويـــة بديلـــة مـــن شـــركات 
ومصانـــع معتمـــدة ومتاحـــة لالســـتعمال، 
مضيفـــة على الـــوكالء دور لوجســـتي في 
وفـــق  بكميـــات مناســـبة  األدويـــة  توفيـــر 
سلســـلة اســـتيراد الكميات، وقدمت “نهرا” 
التســـهيالت للوكالء لعـــدم تأخير األدوية 
الســـماح  وفتـــرة  األوقـــات  دراســـة  مـــع 
بعمليـــات االســـتيراد لألدويـــة األصلية أو 
البديلة، وتحـــرص الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية علـــى عمليات 
التـــوازن؛ لمعرفـــة شـــهادة جـــودة األدوية 

ووضع الحلول السريعة لتوفر األدوية.
وردًا على تساؤالت عضو مجلس الشورى 
أحمـــد العريـــض، عن مدى فاعلية الشـــراء 
الموحـــد لألدويـــة لـــدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربـــي، إذ قالت الجالهمة 
إن الشـــراء الموحـــد يعتبـــر قـــوة خليجية 
الدخـــول  فـــي  األولويـــة  ولهـــا  مســـتمرة 
الخليجيـــة لشـــراء األدويـــة،  للمناقصـــات 
أمـــا فـــي ما يتعلـــق بالشـــراء المحلـــي قام 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بإنشـــاء لجنـــة 
وطنيـــة لشـــراء األدويـــة وفـــق خطـــوات 

الرصد والمتطلبات للقطاع الحكومي.
وأضافـــت أن هنـــاك مبـــادرة لعمل دراســـة 
إلشـــراك القطاع الطبي الخاص في اللجنة 
المستشـــفيات  بعـــض  حيـــث  الوطنيـــة، 
مـــن  محـــدودة  كميـــات  تطلـــب  الخاصـــة 
الـــوكالء،  مـــن  الشـــراء  عنـــد  األدويـــة 
وســـتعمل اللجنـــة الوطنيـــة علـــى توفيـــر 
والكميـــات  األســـعار  بأفضـــل  األدويـــة 
المطلوبـــة لتفـــادي النقص فـــي صيدليات 

المستشفيات الخاصة والخارجية.

التطبيقات الرقمية

وردًا على ســـؤال “البالد” عن مدى الرقابة 
األدويـــة  وشـــراء  طلـــب  عمليـــات  علـــى 
مـــن خـــالل التطبيقـــات الرقمية ووســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي والعمـــل فـــي حـــال 
رصـــد بيع أدوية مـــزورة، ذكرت الجالهمة 
منـــع  علـــى  نـــص  البحرينـــي  القانـــون  أن 
طبيـــة  وصفـــات  دون  أدويـــة  اســـتيراد 
واألدويـــة التـــي تصـــل للجمـــارك خاضعـــة 
للرقابـــة مـــن قبـــل التعـــاون المشـــترك مـــع 
الجمـــارك ويتـــم  فـــي شـــؤون  المفتشـــين 
فتـــح الطـــرود؛ للتأكد مـــن األدويـــة، وفي 
حـــال كان الدواء ذات وصـــف غير مفهوم 
فـــي االســـتعمال أو كان لتخفيـــف وإنـــزال 
الوزن يتم رفضه وعدم الســـماح بتسليمه 
لطالبـــه، أما المكمالت الغدائيـــة التي تباع 
عبر بعـــض التطبيقات، فمســـموح دخولها 
بحدود ورقابة مشددة؛ بغرض االستعمال 
والهيئـــة  التجـــاري،  وليـــس  الشـــخصي 
الوطنيـــة ال تضمـــن لمـــن يأتي بـــدواء من 
الخـــارج، وتقـــوم الهيئة برصـــد الباعة عبر 
منصـــات “االســـتغرام” وتبيـــن بـــأن بعـــض 
الحســـابات الرقميـــة التـــي تبيـــع األدويـــة 
مصدرهـــا خـــارج البحريـــن، ولكـــن لديهـــم 
مناديب للتوصيل في المملكة، ولم نرصد 
وجـــود أدوية مـــزورة، وفي حـــال رصدها 
يتم إحالة الموضوع إلى الجهات الرسمية 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  العامـــة  كالنيابـــة 
القانونيـــة ومعاقبة من يقوم ببيع األدوية 

المزيفة.
مـــن  العديـــد  تكافـــح  “نهـــرا”  أن  وأكـــدت 
عبـــر  لهـــا  الترويـــج  يتـــم  التـــي  األدويـــة 
المنصـــات الرقميـــة، وتم رفـــع بالغات إلى 
النيابـــة العامـــة، وتجـــدد الهيئـــة نصائحها 
بشـــكل مســـتمر بعـــدم اســـتيراد أو شـــراء 
الرقميـــة  التطبيقـــات  خـــالل  مـــن  أدويـــة 
ال  األدويـــة  بـــأن  موضحـــة  اإللكترونيـــة، 
يســـمح بطرحها إال بعد الدراسات العلمية 
لمعرفـــة مـــدى التكافـــؤ الحيـــوي للمنتـــج 
الدوائـــي، والرقابـــة علـــى األدويـــة تكـــون 
مستمرة حتى بعد منح التراخيص؛ للتأكد 
مـــن عـــدم حـــدوث مضاعفـــات للمرضـــى، 
وتم فتح التبليـــغ االلكتروني لألطباء عن 

األدوية التي تسبب مضاعفات.

نقص األدوية عالمي و “كورونا” أغلقت مصانع وخفضت شحنات التصدير
فتح طرود األدوية بالجمارك والقانون يمنع االستيراد دون “روشتة”... رئيسة “نهرا”:

مريم الجالهمة

^وصـــف النائـــب ممـــدوح الصالح أزمة نقـــص األدوية 
بأنهـــا مشـــكلة محليـــة وعالميـــة بســـبب تداعيـــات جائحـــة 
األخـــرى  األمـــراض  بعـــض  وظهـــور   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
المستجدة في عدد من الدول، مما أدى ذلك لتأخير وصول 
شـــحنات األدويـــة لـــدى الـــوكالء المعتمديـــن محليًا بســـبب 

النقص العالمي.
ودعـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أهميـــة الرجـــوع إلـــى مقترح 
مجلـــس النـــواب في العام 2019 إلنشـــاء مصنـــع أدوية في 
المملكـــة علـــى غـــرار تجـــارب الـــدول الصديقـــة، إذ إن فتح 
المجـــال إلنشـــاء مصانع أدويـــة محليًا سيســـاهم في زيادة 

األبحـــاث العلمية لرفـــع كفاءة األطبـــاء البحرينيين، إضافة 
لتوفير فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل.

وطالـــب الصالح بتكاتف مجلســـي الشـــورى والنواب للعمل 
على تشريعات الستدامة توفير األدوية والتعاون المشترك 
فـــي تبـــادل الخبرات بين أطبـــاء الدول المجـــاورة العاملين 
على األبحاث العلمية الطبية التي تساهم في إنتاج األدوية 
توفيرهـــا للمنطقـــة بأســـعار محددة وتســـهل علـــى المرضى 

االعتماد على األدوية المحلية والخليجية.
ودعـــا إلى تحويل أزمة شـــح الدواء إلى فـــرص للعمل على 
العلمـــي لتشـــجيع األبحـــاث الطبيـــة لتكـــون البحريـــن فـــي 

مصاف الدول الكبرى مســـتقبالً فـــي إنتاج األدوية مع خلق 
فـــرص التكافـــؤ لتوفيـــر األعمـــال لألكاديميين مـــن األطباء 

دة في الكوادر الطبية. والصيادلة، معتبرًا البحرين والَّ
ودعا إلى عمل مبادرة حكومية من خالل التنسيق المشترك 
بيـــن وزارتي الصحـــة والتربية والتعليم للتخطيط إلنشـــاء 
مصانـــع لألدويـــة بأيد واختراعـــات وطنية لتحقيـــق الرؤية 
االقتصادية 2030، مشددًا في ذات الوقت على أهمية فتح 
مجال االبتعاث لألطباء وطلبة الطب لمنحهم الثقة للدخول 
في مجاالت تصنيع األدوية، وذلك لتكون البحرين متقدمة 
في المســـتقبل القريـــب بالكفاءات الطبيـــة الوطنية القادرة 

علـــى الصناعـــة لألدوية، الفتـــًا إلى أن التفكيـــر في المصانع 
المحليـــة للدواء ســـيخفف من عبء موازنـــة وزارة الصحة 

البالغة 50 مليون دينار تصرف على األدوية واستدامتها.

إلنشاء مصنع أدوية في البحرين
يوفر فرص عمل للعاطلين... الصالح:

ممدوح الصالح

وضع خطة تتبع 
ورصد إلكترونية 

لألدوية من التصنيع 
للصيدليات

 البحرين الوحيدة 
خليجيا تسمح باستيراد 
األدوية قبل االنتهاء 
من إجراءات التسجيل

أدوية غير متوافرة 
لعدم وجود أي 

وكيل محلي تقدم 
بتسجيلها 

أدعو األطباء لكتابة 
االسم العلمي 

لألدوية بدال من 
اسم الدواء

 80 % من الشركات 
المصنعة لألدوية 

سجلت بنظام “نهرا”  

 في الصيدليات أدوية 
بديلة مطروحة عن 

األصلية مطابقة 
للمواصفات والمعايير 

إجراءات رقابية 
لمنع دخول أدوية 

مزورة  

 استرجاع األدوية سالح 
ذو حدين وبعضها 

يحتاج لطرق معينة في 
الحفظ والتخزين
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الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^قـــال 
أحمـــد ســـالم العريـــض إنـــه يجـــب عمـــل 
استراتيجية لألمن الدوائي، وليس هناك 
مشـــكلة في توفير أدوية أصلية أو بديلة 
جنيســـة في حال وجود رقابة تعمل منذ 

5 عقود على األدوية.
وأضـــاف أن تأميـــن وفـــرة األدويـــة فـــي 
صناعـــة  تثبيـــت  إلـــى  يحتـــاج  المملكـــة 
األدويـــة أســـوة بباقـــي الـــدول الشـــقيقة 
الخليجيـــة مـــن خالل إنشـــاء مؤسســـات 
خليجيـــة بحثية يتم من خاللها تشـــجيع 
األطبـــاء وحثهـــم علـــى البحـــث العلمـــي 
مـــن  يمكـــن  وأمصـــال  أدويـــة  واختـــراع 
التـــي  المحليـــة  األدويـــة  خاللهـــا توفيـــر 
الصحـــي  القطـــاع  احتياجـــات  ســـتغطي 
في الســـنوات العشـــر المقبلة، لتغني دول 
المنطقة من استيراد األدوية من الخارج، 

فالميزانيـــات التـــي تصـــرف علـــى شـــراء 
األدوية ضخمة.

وقـــال إن ما نحتاج إليـــه اليوم التصريح 
لبنـــاء مراكـــز يمكـــن مـــن خاللهـــا صناعة 
األدويـــة بالتعـــاون مـــع الـــدول المجاورة، 
الخليجيـــة  المنطقـــة  فـــي  توجـــد  إذ 
األبحـــاث  عمـــل  يمكنهـــا  مستشـــفيات 
العلمية والدراسات التي بعد فشل بعض 
التجـــارب فـــي االعتماد علـــى مصانع من 
دول بعيـــدة، مشـــددا علـــى ضرورة ســـن 
تشـــريعات لالســـتفادة مـــن خلـــق مصانع 
أدويـــة بعـــد العمل على األبحـــاث العلمية 

لبراءات االختراع.
ونصح العريـــض األطباء بعـــدم الترويج 
معينـــة  شـــركات  مـــن  محـــددة  ألدويـــة 
تمنح بعض األطبـــاء فرصة الحضور في 
المؤتمـــرات العلميـــة، حيـــث هنـــاك أطباء 

ألدويـــة  الترويـــج  فـــي  حماســـة  لديهـــم 
وأجهزة طبية معينة من شركات محددة، 
ألصنـــاف  ترويجـــي  أمـــر  ذلـــك  ويعتبـــر 
والمصانـــع  الشـــركات  تخـــدم  محـــددة 

الخارجية.
وقـــال: هنـــاك دور مهـــم للصيادلـــة بشـــأن 
تعريـــف المرضـــى بالفـــرق بيـــن األدويـــة 
مـــن  الجنيســـة، والمطلـــوب  أو  األصليـــة 
ودقـــة  بوضـــوح  الشـــرح  الصيدالنـــي 
الـــدواء  بروتوكـــوالت  عـــن  متناهيـــة 
والبدائل التي تختلف عن بعض منتجات 
األدويـــة لذات العـــالج، موضحا أن بعض 
األدويـــة البديلة تكون نتائجها أفضل من 
أدويـــة أصلية في فاعليتها، وتم االختبار 
لبعـــض األدوية ونجحـــت بعض التجارب 
لعدد كبيـــر من األدوية الجنيســـة، وليس 
كل دواء مســـتورد مـــن دول أوروبـــا أو 

آســـيا يعتبـــر هـــو األفضـــل، حيـــث هنـــاك 
تجـــارب بينـــت نجاح الكثير مـــن األدوية 

التي تصنع دول عربية وآسيوية.
وتســـاءل عن الشـــراء الخليجـــي الموحد 

لألدويـــة فـــي ظـــل شـــح الـــدواء اليـــوم، 
حيـــث اســـتفادت الـــدول الخليجية على 
مـــدى 3 عقود من الشـــراء الخليجي وتم 
توفيـــر ماليين الدنانير التي تصرف على 

شـــراء األدويـــة خالل الســـنوات الماضية 
بفضـــل الشـــراء الموحد، معتبـــرا اإلصرار 
علـــى الشـــراء الخليجي الموحـــد لألدوية 
علـــى  االعتمـــاد  مـــن  المنطقـــة  ســـيغني 

األسواق الصغيرة التي تنتج األدوية.
وشـــدد بضـــرورة الرقابـــة المســـبقة لعدم 
دخول أدوية مزورة ليس لها مفعول، في 
الوقـــت الذي يشـــكو فيه بعـــض المرضى 
من عدم توافر األدوية، معتبرا من يروج 
لألدويـــة المزيفة فـــي المنصـــات الرقمية 
يرتكـــب جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القانـــون 

بحسب اإلجراءات المتبعة في المملكة.
أمـــن  منظمـــة  إنشـــاء  بأهميـــة  وأوصـــى 
للدواء عبر التعاون مع مؤسســـات عربية 
وخليجيـــة للعمل على بـــراءات االختراع 
بمجـــال األدويـــة والفحـــص الدوائـــي في 

الجامعات الطبية.

أطباء يروجون ألدوية شركات تمنحهم فرص السفر وحضور المؤتمرات
مقترحا إطالق استراتيجية لألمن الدوائي... الشوري العريض:

أحمد العريض

األطبـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  ^قـــال 
البحرينيـــة عامر الدرازي إن نقص األدوية 
يســـبب مشـــكالت بين المرضى والعاملين 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة إضافة إلى 
العبء علـــى القطاع الصحي في المملكة، 
إذ يعانـــي الكثيـــر من األطباء من مشـــكلة 
نقـــص الـــدواء محليـــا، وليـــس لديهم علم 
عـــن قوائـــم األدويـــة غيـــر المتوافـــرة في 
أنـــه حيـــن  الصيدليـــات يوميـــا، موضحـــا 
يكتـــب الطبيـــب الوصفة الطبيـــة للمريض 
فـــي  لـــه  المحـــدد  الـــدواء  يجـــد  ال  الـــذي 
الصيدليات تبدأ بداية التوتر في العالقة.

وذكـــر الدرازي أن بعـــض مرضى األمراض 
المزمنة تكون لديهم مضاعفات تصل في 
بعـــض األحيان إلـــى الحاجة إلى النوم في 
المستشـــفيات مـــع المالحظات المســـتمرة 
لعدم توافر األدوية، فشـــح الدواء يســـبب 
عبئـــا اقتصاديـــا علـــى الجهـــات الصحيـــة 
فـــي المملكـــة، موضحـــا أنه في حـــال أخذ 
المريـــض العالج والدواء الصحيح ســـيتم 

تفادي المضاعفـــات التي تؤثر على صحة 
المريض، فمشـــكلة نقص الدواء موجودة 
قبـــل جائحـــة كورونا )كوفيد 19( بحســـب 
سلســـلة اإلمدادات لألدويـــة التي تبدأ من 

مواد الخام.
وأيـــد فكرة تصنيـــع األدوية فـــي البحرين 
اســـتراتيجية  دراســـات  علـــى  والعمـــل 
بحسب المعايير في آلية وكيفية التصنيع 
والتخزيـــن المحلي وطـــرق حفظ األدوية 
التي تحتاج لمواصفات لوجســـتية معينة 
أو  للحفـــظ  الحـــرارة  درجـــات  بحســـب 

التخزين وطرق التوزيع.
وقـــال: حـــان الوقـــت للعمـــل علـــى مراقبة 
األدوية وحصر مشـــكالت وأسباب النقص 
األدويـــة  كميـــات  فـــي  الدقـــة  ومعرفـــة 
المســـتوردة مـــن الخـــارج ومعرفـــة حجـــم 
االســـتهالك لـــكل صنف ونوع مـــن األدوية 
ألجل تفادي حاالت النقص في المســـتقبل 
من خـــالل معرفة التنبؤات المســـبقة قبل 
حـــدوث أزمـــات صحية تؤثر علـــى وجود 

مخزون الدواء. وأشـــار إلى تجارب بعض 
بالنقـــص  تتنبـــأ  التـــي  المتقدمـــة  الـــدول 
المســـبق  العـــالج  علـــى  وتعمـــل  لألدويـــة 
لتوفير المخزون الدوائي حتى ال يتهافت 
المرضـــى المســـتهلكون علـــى الصيدليـــات 
لتخزيـــن كميات من األدوية تؤدي للنقص 
فـــي الصيدليات. وطالب بإعادة النظر في 
سياسة تكديس األدوية من بعض مرضى 
األمـــراض المزمنة، فهناك مرضى يأخذون 

كميات مـــن مصروف األدويـــة لمدة تصل 
إلـــى 6 أشـــهر، وهـــو أحـــد العوامـــل التـــي 
تؤدي للنقص في الصيدليات، وهو ســـلوك 
يحتاج إلى تصحيح بتوعية المرضى عن 

عدم تكديس األدوية.
وأضاف أن سياســـة توزيع الدواء تحتاج 
لمراجعـــة مـــن بعـــض األطبـــاء؛ للحـــد مـــن 
اإلفـــراط فـــي وصـــف األدويـــة المعرضـــة 
للشـــح والنقـــص، فهنـــاك أطبـــاء يصرفون 

بعـــض األدوية بصـــورة كبيرة وهـــذا األمر 
يحتاج إلى مراجعة لتفادي النقص.

ولفت الدرازي إلى أن تجارب بعض الدول 
تحث المرضى على استرجاع األدوية في 
حال الشفاء، وهو سلوك جيد في الشراكة 
المجتمعية ويحد من أزمات نقص األدوية 

القابلة إلعادة الصرف أو البيع.

التعامل العاجل

كيفيـــة  عـــن  “البـــالد”  ســـؤال  علـــى  وردا 
التعامـــل العاجل في حال نقـــص األدوية، 
قال الدرازي: البحث عن البدائل الجنيسة 
مـــن مصانـــع أخـــرى معتمـــدة بالمكونـــات 
العلميـــة المعتمـــدة ذاتهـــا يســـهم في الحد 
من نقص األدوية، إضافة لتوفير خيارات 
للمرضـــى عـــدة عبـــر توفـــر أكثر مـــن بديل 
للعالج، ولكن هناك بعض األدوية ال توجد 
لديهـــا بدائل جنيســـة، األمر الـــذي يتطلب 
الوعي لعدم اإلســـراف في وصف األدوية 

بكثرة تؤدي للشح من الصيدليات. 
وأثنى الـــدرازي علـــى دور الهيئة الوطنية 

الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
)نهـــرا( في مكافحة الشـــراء عبر المنصات 
الذكيـــة،  للهواتـــف  الرقميـــة  والتطبيقـــات 
فهناك حاجة لتوعية المستهلكين المرضى 
بأهمية معرفة األدوية الجنيسة المعتمدة 
فـــي الصيدليـــات والمرخصة مـــن الجهات 
المنصـــات  عبـــر  الشـــراء  أمـــا  الرســـمية، 
الرقمية، فهـــو أمر غير مضمون من ناحية 
طرق حفـــظ األدوية مقارنة بالمتوافر في 

الصيدليات المحلية.
وأوصـــى جمعيـــة األطبـــاء بالعمـــل علـــى 
تغييـــر ثقافـــة المرضـــى لمعرفـــة األدويـــة 
الجنيســـة، وتغييـــر النمـــط الســـلوكي فـــي 
مســـألة تكديس األدوية، ورصـــد ومتابعة 
حجم وكميـــات األدوية المســـتوردة لعدم 
حـــدوث نقص، وعمـــل التنبؤات المســـبقة 
لمعرفة مؤشر الشح لألدوية، والبحث عن 
طـــرق للتعامل مـــع أزمات نقـــص األدوية، 
فكل دولة تتعامـــل بطرق معينة للحد من 

نقص األدوية.

مرضى يأخذون كميات من مصروف األدوية لمدة 6 أشهر
أطباء ال يعلمون بقوائم األدوية غير المتوافرة بالصيدليات... رئيس جمعية األطباء:

عامر الدرازي

الصيادلـــة  جمعيـــة  رئيـــس  ^قالـــت 
شـــكاوى  إن  النعيمـــي  رحـــاب  البحرينيـــة 
واستفسارات عدة وردت للجمعية عن نقص 
بعض األدوية مثـــل أقراص دواء “البنادول”، 
ولكـــن تتوافـــر هنـــاك الكثيـــر مـــن البدائل من 
شـــركات مختلفـــة عـــدة، األمـــر الـــذي يجهله 
بعـــض المرضى عن وجود األدوية الجنيســـة 

أو البديلة.
وذكـــرت أن جمعيـــة الصيادلـــة ســـتعمل فـــي 
توضيـــح  برنامـــج  علـــى  المقبلـــة  الفتـــرات 
الفوارق بين األدوية المتوافرة في األســـواق 

والصيدليات ســـواء كانت جنيســـة أو أصلية 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــة  االســـتعانة  عبـــر 
المهن والخدمـــات الصحية )نهرا( للعمل على 
التوعيـــة والتثقيـــف للمرضى والمســـتهلكين 
عـــن أنـــواع األدويـــة المبتكـــرة أو الجنيســـة 
مـــع التـــي تعتبـــر أدوية مشـــتركة فـــي المادة 
الفعاليـــة ومطابقة بـــذات الجـــودة والمعايير 

لألدوية المبتكرة بحسب براءة االختراع.
الصيادلـــة  مراجعـــة  إلـــى  المرضـــى  ودعـــت 
الخارجيـــة  الصيدليـــات  فـــي  العامليـــن 
والمستشـــفيات؛ للبحث عن استخدام بدائل 

األدوية الناقصة، إذ هناك بدائل جنيســـة غير 
معروفة عند المرضى ومن الممكن استعمالها 
كأدوية بديلة عـــن األدوية المبتكرة األصلية 

غير المتوافرة.
ولفتـــت إلى أن بعض المستشـــفيات الخاصة 
تطلب كميات قليلة من األدوية وهذا يسبب 
عدم توافرهـــا في صيدليـــات القطاع الطبي 
الخـــاص في حـــال وجود نقص أو شـــح لدى 
وكالء توزيـــع األدويـــة، داعيـــة فـــي الوقـــت 
ذاتـــه إلـــى إشـــراك القطـــاع الطبـــي الخـــاص 
المشـــترك  للشـــراء  الوطنيـــة  اللجنـــة  ضمـــن 

مـــع المستشـــفيات الحكومية وفق مســـاعي 
المجلس األعلى للصحة.

وردا علـــى ســـؤال “البـــالد” عـــن الفـــرق بيـــن 
أوضحـــت  والمـــزورة،  المبتكـــرة  األدويـــة 
النعيمـــي أن األدوية المزيفـــة ال تحتوي على 
فاعليـــة وال تمنـــح المريض المفعـــول للعالج 
كما هو في الدواء األصلي المبتكر أو الدواء 

الجنيس.
وحثـــت علـــى ضـــرورة االبتعـــاد عـــن طلـــب 
شـــراء األدوية عبر المنصـــات الرقمية مواقع 

“السوشال ميديا”.

ال تطلبوا األدوية عبر منصات “السوشال ميديا”
بدائل لـ “البنادول” ومرضى يجهلون األدوية الجنيسة... رئيسة جمعية الصيادلة:

منسق الندوة ومديرها: حسن عبدالرسول

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: قسم التصحيح والديسك المركزي

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

 فريق عمل ندوة “^”  

ندوة “^” تبحث تحديات نقص األدوية
“البـــالد”  نـــدوة  فـــي  المتحدثـــون  ^ناقـــش 
جهـــود اســـتدامة األدويـــة وأســـباب نقص وشـــح 
األدويـــة محلًيا وخليجًيا وعالمًيا في الصيدليات 

والمستشفيات.
وبحث المشاركون في الندوة أهمية حث المرضى 
ألخـــذ أدوية جنيســـة بديلة عـــن األدوية األصلية 
المبتكرة التي تعتبر معتمدة ومرخصة من الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا(؛ 
للحد من نقص األدوية المبتكرة، إضافة إلشـــاعة 
تثقيـــف المرضـــى بأنـــواع البدائـــل المتوافرة في 
الصيدليات؛ للحد مـــن ظاهرة توتر العالقات بين 

األطباء والمرضى بسبب نقص األدوية.
واتفـــق المتحدثـــون علـــى أهمية حاجـــة المملكة 
لمصانـــع أدويـــة فـــي المســـتقبل، عبر بنـــاء مراكز 
بحوث علمية ودراســـات طبيـــة يمكن من خاللها 
إنشـــاء مصانع أدوية وأمصال توفـــر على الدولة 
والوكالء ميزانيات شراء األدوية المستوردة من 

دول عدة ودول كبرى.
وناقشـــوا أهميـــة مكافحـــة مظاهـــر بيـــع وشـــراء 
األدويـــة من خـــالل التطبيقات الرقميـــة للهواتف 

الذكية ومواقع التواصل االجتماعي.
وتناول المشـــاركون في الندوة أهمية العمل على 
برامج قياس مؤشـــرات توافر األدوية من خالل 
التنبـــؤات المســـبقة للتعامل العاجـــل قبل حدوث 
شـــح، إضافـــة إلـــى النظـــر فـــي الترويـــج لثقافـــة 
اســـترجاع األدويـــة للصيدليـــات والمستشـــفيات 
بعـــد شـــفاء المرضى، حتـــى تعم الفائـــدة لمرضى 

آخرين وتفادي النقص لألدوية.
وشـــدد المتحدثـــون علـــى أهميـــة عـــدم صـــرف 
كميات كبيـــرة من األدوية المحددة من شـــركات 
معينة؛ إلتاحة المجال لتنويع اســـتخدام األدوية 
فـــي  ببيعهـــا  والمرخـــص  المعتمـــدة  الجنيســـة 

الصيدليات.
وناقشـــت النـــدوة التـــي أدارها الصحافي حســـن 
عبدالرســـول أســـباب النقـــص وإعـــادة النظـــر في 
سياســـة تكديـــس األدوية من قبـــل بعض مرضى 

األمراض المزمنة.

الزميل حسن عبدالرسول مدير الندوة

رحاب النعيمي 
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المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت إدارة شـــؤون الموظفين 
المدنييـــن بالموارد البشـــرية في 
الداخليـــة دورة تدريبيـــة  وزارة 
بعنـــوان “خطة التعافـــي وإعادة 
بنـــاء الـــذات بعـــد الجائحـــة” في 
قاعـــة التدريب بمبنـــى الجمارك، 
بمشاركة 30 موظفا من مختلف 

إدارات وزارة الداخلية.
وتضمنـــت الـــدورة التـــي قدمهـــا 
خالـــد الباكر عـــددا مـــن المحاور 
المتغيـــرات  إدراك  أبرزهـــا  مـــن 
الجوهرية بين مـــا قبل الجائحة 

وبعدهـــا، وتأثيرهـــا علـــى الحياة 
للموظـــف  والشـــخصية  العمليـــة 
وطـــرق تطبيـــق آليـــات التـــوازن 
محـــور  تناولـــت  كمـــا  بينهمـــا، 
إعادة بناء مهـــارات إدارة الذات 
الضغوطـــات  مـــع  والتعامـــل 
مـــن  الحمايـــة  آليـــات  وتطبيـــق 
وُســـبل  الوظيفـــي  االحتـــراق 
التعامل معها، وقد تخلل الدورة 
عـــدد مـــن األنشـــطة المشـــتركة، 
ودراســـة  النقاشـــية،  والحلقـــات 

عدد من الحاالت المختلفة.

30 موظفًا في “الداخلية” يتدربون 
على التعامل مع الضغوطات

حسن عبدالرسول

منال الشيخ

منال الشيخ المنامة - بنا

انطلقـــت فعاليـــات برنامـــج “صـــوت 
وزارة  تنظمـــه  الـــذي   ”2030 شـــباب 
ضمـــن  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
 2030 شـــباب  مدينـــة  نشـــاطات 
بالتعاون مع لجنة الشـــباب بالمجلس 
العمـــل  وصنـــدوق  للمـــرأة،  األعلـــى 
“تمكيـــن”، ومجلـــس النـــواب، وهيئة 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي، ومعهـــد 

البحرين للتنمية السياسية.
مدينـــة  مراكـــز  مشـــرفة  وأوضحـــت 
شـــباب 2030 شـــيخة بطـــي أن عدد 
 20 بلـــغ  البرنامـــج  فـــي  المشـــاركين 
مشـــاركا من الجنســـين، وأضافت أن 
اليـــوم األول مـــن البرنامـــج اســـتهل 
بورشتين، األولى تناولت دور المرأة 
فـــي مواقع صنـــع القرار ومشـــاركتها 
السياســـية تاريخًيـــا، وحاضـــر فيهـــا 
بالمجلـــس  المركـــز اإلعالمـــي  مديـــر 

األعلـــى للمـــرأة محمد الحمـــادي، أما 
الثانيـــة فقـــد تمحـــورت  المحاضـــرة 
االنتخابيـــة  العمليـــة  شـــروط  حـــول 
ومخالفاتها وحاضر فيها المستشـــار 
والـــرأي  التشـــريع  بهيئـــة  المســـاعد 

القانوني يوسف الصباغ.
وتضمـــن البرنامـــج في اليـــوم الثاني 
ورشـــتين، األولى حـــول دور مجلس 
النـــواب واللجان العاملة فيه والمهام 
التـــي تقوم بهـــا وحاضـــر فيها باحث 
قانونـــي أول بمجلـــس النواب محمد 
خلـــف، فيمـــا تنـــاول القائـــم بأعمـــال 
مديـــر البرامـــج والتطوير السياســـي 
بمعهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية 
محمد الجهمي فـــي محاضرة كيفية 
إعـــداد البرنامج االنتخابي وشـــروط 
االنتخابيـــة،  الدعايـــة  وضوابـــط 
بينمـــا قـــدم الباحث طارق الهاشـــمي 

محاضرة عن الدعاية االنتخابية.
للترشـــح  البـــاب  فتـــح  وجـــرى 
لالنتخابـــات التي تجرى يوم الســـابع 
عشـــر من أغســـطس الجاري الختيار 
المرشـــحين  منـــح  بعـــد  أعضـــاء   8
أجـــل  مـــن  الفرصـــة؛  والمرشـــحات 
الدعايـــة االنتخابيـــة داخـــل المدينة، 
مـــن  للتصويـــت  الناخبيـــن  وإقنـــاع 
أجل برامجهـــم التي يجري إعدادها؛ 
بهـــدف تطويـــر مدينة شـــباب 2030 

في النسخ القادمة.
ويهـــدف البرنامـــج ضمـــن نشـــاطاته 
المختلفـــة إلـــى رفـــع مســـتوى وعـــي 
الشـــباب - مـــن الجنســـين - بأصـــول 
العمـــل البرلمانـــي والبلـــدي، وتعزيـــز 
والشـــراكة  المســـؤولية  مفهـــوم 
الوطنية بما يهيئ الشباب ويدمجهم 

في مسارات الحياة العامة.

إلدماجهم في الحياة العامة وتعريفهم بالعمل البرلماني والبلدي

“مدينة الشباب” تنتخب مرشحيها 17 الجاري

العمـــالت  جمـــع  هوايـــة  تعـــد 
تمكـــن  التـــي  الهوايـــات  مـــن 
الشـــخص مـــن معرفـــة العديد 
التاريخيـــة  المعلومـــات  مـــن 
إلـــى  وصـــوالً  بهـــا  المرتبطـــة 
تاريخها ومراحل تطورها مع 
الوقت، فهـــي هوايٌة مختلفة، 
ليســـت كغيرها مـــن الهوايات 
التـــي يمارســـها البعض بقصد 
التســـلية و”تغييـــر الجـــو” بـــل 
هـــي قائمٌة على حٌب وشـــغف 

تاريخّي وأثرّي.
أوضح رئيس جمعية البحرين 
لهـــواة العمالت خـــالل حديثه 
لــ “البالد” عبدهللا الســـهلي أنه 
يملـــك عملـــة خليجيـــة ورقية 
مـــن فئـــة 50 ريـــاال و تســـاوي 

اليوم اكثر من 10 آالف دينار.
وأشار إلى أنها كانت تستخدم 
فـــي منطقة الخليج وتســـمى 
بعملـــة قطـــر ودبـــي وأصدرت 
ســـنة 1966 و اســـتمرت إلـــى 
ســـنة 1973 واليوم تعتبر من 
الفئـــات  وخصوصـــًا  النـــوادر 
الكبيـــرة منهـــا “فئـــة 25 ريال، 

و فئـــة 50 ريـــال و فئـــة 100 
ريال”.

وقـــال الســـهلي “تعتبـــر هـــذه 
ممتـــازا،  اســـتثمارا  العمـــالت 
فكل ســـنة يرتفع سعرها فمن 
قبل 5 ســـنوات كان سعرها ال 
يتجاوز 5000 دينار حتى في 
المزادات العالمية، فيتم بيعها 
بأســـعار ضخمة ويتم شراؤها 

مـــن قبـــل أمـــراء وحـــكام من 
دول العالم وتمثل هذه العملة 
حقبـــة زمنيـــة مهمـــة للتعاون 

الخليجي”.
وأكـــد أن فـــي عالـــم العمـــالت 
أســـرار  القديمـــة  الورقيـــة 
وخفايـــا “عجيبـــة وغريبـــة” ال 
الهـــواة  إال  أســـرارها  يعـــرف 

والباحثين في هذه الهواية.

من النوادر وتعود للعام 1966... رئيس “هواة العمالت” لـ“^”:

عملة ورقية خليجية تتجاوز قيمتها الــ 10 آالف دينار

300 دينار غرامة رمي األطعمة بالشوارع
دعوات لتوفير حاويات لجمع فائض الطعام للحيوانات

بالرغم من صدور قانون رقم 34 لسنة 2018 بشأن الصحة 
العامة قبل 4 ســـنوات وقانون رقم 10 لســـنة 2019 بشأن 
النظافـــة العامة في األماكن العامة قبل 3 ســـنوات والذي 
نص على معاقبة من يقوم برمي أو ترك النفايات في غير 
األماكـــن المخصصة لها وفـــرض غرامات مالية ال تقل عن 
50 دينـــارا وال تزيد عن 300 دينار على تارك النفايات في 
الشوارع العامة واألســـواق والميادين والشواطئ العامة، 
إال أن الكثيـــر مـــن الناس فـــي العديد من مناطـــق المملكة 
تخالـــف القوانيـــن وتقـــوم برمـــي فضـــالت األطعمة قرب 
حاويات القمامة بنية إطعام القطط والطيور والحيوانات 

األليفة.
ربمـــا يكـــون البعض يجهل تفاصيل بنود القوانين بحســـن 
النية، ولكن ذلك ينعكس سلبًا على المظهر العام والنظافة 
العامـــة في المدن والقرى من خـــالل رمي فضالت فائض 
الطعـــام بالقـــرب من مكب النفايـــات، التي تؤدي النتشـــار 
الحشـــرات والقـــوارض والفئران؛ بســـبب جهل البعض في 

أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع واألماكن العامة.
“البـــالد”  أجرتـــه  اســـتطالع  فـــي  المتحدثـــون  وطالـــب 
بتخصيـــص حاويـــات فـــي المناطـــق واألســـواق المركزية 
مخصصة لجمع فائض الطعام المنزلي الصالح للحيوانات؛ 
للحـــد والقضـــاء علـــى صور مخالفـــات رمـــي األطعمة في 
األماكـــن غير المخصصة فـــي الشـــوارع واألرصفة وقرب 

حاويات النفايات، بنية إطعام الحيوانات. 
وقالـــوا انـــه إمـــكان مـــن لديه فضـــالت من فائـــض الطعام 
تدوريها في براميل ألجل تحويلها لسماد عضوي يستفاد 
منـــه فـــي تغذيـــة التربـــة والنباتـــات بـــدالً مـــن الرمـــي في 
الشـــوارع العامـــة، حيث األمـــر يحتاج لمزيد مـــن التوعية 
للمجتمـــع واإلحســـاس بالمســـؤولية االجتماعيـــة بأهميـــة 

القوانين المتعلقة بالنظافة والصحة العامة.

توظيف الدين

مـــن جهتـــه، طالب رئيـــس جمعية البحرين للفـــن المعاصر 
الفنان التشـــكيلي خليل المدهون بحـــث الناس من خالل 
خطبـــاء المنابر الدينية وصـــالة الجمعة لتوعيتهم بأهمية 

احتـــرام المجتمـــع وعـــدم إزعـــاج الجيـــران بـــاألذى الـــذي 
ينعكـــس بشـــكل ســـلبي ومزعـــج علـــى قاطنـــي المناطـــق 
والمـــارة؛ بســـبب رمـــي المأكـــوالت بنيـــة إطعـــام الحيوان 
األليفـــة، حيـــث من الضـــروري توعيـــة المجتمـــع الحترام 
حقـــوق الجيـــران ونظافـــة األماكـــن العامـــة مـــن منطلـــق 

“النظافة من اإليمان”.
وقـــال المدهـــون بإمـــكان مـــن يريـــد إطعـــام الحيوانـــات 
بنيـــة الصدقـــة جمع فائـــض األطعمة المنزليـــة في أكياس 
ووضعهـــا في حاويات مخصصة في بعض المناطق لجمع 
فائض الطعام للحيوانات أو توصيلها إلى مربي المواشي.

واقتـــرح المدهـــون بوضـــع أو تخصيـــص حاويـــات لجمـــع 
فائـــض األطعمـــة المنزلية؛ بغرض توفيرهـــا للحيوانات أو 
أصحاب المزارع “مربي الماشـــية” فـــي المناطق المالئمة؛ 
للمحافظـــة علـــى نظافة األحياء الســـكنية والبيئة بشـــكل 
عام ولتفادي انتشـــار الحشـــرات والقـــوارض في مختلف 
المناطـــق وذلـــك للحـــد والقضاء على ظاهـــرة رمي فائض 

الطعام في األرصفة العامة.

التوعية باألفالم 

إلـــى ذلك قال حســـين الحايكي: تقع المســـؤولية أوالً عن 
الفـــرد نفســـه بأهمية المحافظة علـــى نظافة محيط الحي 
الســـكني الـــذي يقطـــن فيـــه للحـــد من انتشـــار الحشـــرات 
والقوارض بســـبب رمي مخلفـــات األطعمة على األرصفة، 
التـــي تـــؤدي النتشـــار الروائـــح المزعجة الكريهة؛ بســـبب 
تكـــدس مخلفـــات األطعمة، كما أن هناك مســـؤولية أخرى 

علـــى الجهاز اإلعالمـــي والجهات الرســـمية المعنية باألمر 
لحـــث النـــاس وتوعيتهـــم بعـــدم رمـــي مخلفـــات األطعمة 
كالســـواحل  العامـــة  واألماكـــن  الشـــوارع  فـــي  المنزليـــة 
والشـــواطئ وغيرهـــا مـــن األماكـــن بيـــن حيـــن وآخـــر من 
بـــاب “التذكيـــر”، حيـــث الكثير مـــن الناس تحتـــاج لمعرفة 
المخالفـــات والغرامـــات الماليـــة والعقوبـــات جـــراء رمـــي 
نفايـــات الطعـــام في األماكن غيـــر المخصصـــة، وذلك من 

خالل األفالم التوعية القصيرة.

الفتات بعدة لغات

إلـــى ذلـــك اقترح يونس التيتون بوضـــع أعمدة الفتات أو 
لوحـــات تعريفية بعدة لغـــات عربية وأجنبية في المناطق 
واألماكـــن العامـــة تتضمـــن بوضوح منع رمـــي الطعام في 
الشـــوارع والمناطق السكنية والغرامات المالية لمن يقوم 
برمي فضالت األطعمة بالقرب من الحاويات، إضافة إلى 
ترشـــيد النـــاس بأهمية المحافظـــة على نظافـــة مناطقهم 
لتفادي انتشـــار الحشـــرات والقـــوارض والروائـــح النتنهة؛ 

بسبب رمي األطعمة في األماكن العامة.
وذكـــر التيتون هناك فئة كبيرة ملتزمة بعدم رمي الطعام 
فـــي الشـــوارع العامـــة وآخـــرون لديهـــم جهل وهنـــاك من 
يتعمـــد بقصد أو دون قصـــد لرمي مخلفات فائض الطعام 
فـــي األماكـــن غيـــر المخصصـــة، وللحد من رمـــي األطعمة 
والمخبـــوزات فـــي الشـــوارع العامـــة نتمنـــى زيـــادة عـــدد 
الحاويـــات خالل الفتـــرات المقبلة لجمع فائض النعمة في 

بعض المناطق و األحياء السكنية واألسواق المركزية.

خليل المدهون يونس التيتون حسين الحايكي

تنفيذ إنشاء المعهد اإلسالمي و“شباب عراد” متوقف لعامين
“التخطيط العمراني” وعدت بتسجيلهما... المقهوي لـ“^”:

البلـــدي  العضـــو  أوضـــح 
بالدائرة السابعة بمحافظة 
المقهـــوي  المحـــرق أحمـــد 
وأن  ســـبق  األعضـــاء  أن 
تقدمـــوا بطلـــب إلـــى وزير 
األشغال وشؤون البلديات 
العمرانـــي  والتخطيـــط 
ســـابقًا عصام خلف بإعادة 
العقاريـــن رقم  تخصيـــص 
و01016794   01016796
بمجمع 243 بمنطقة عراد، 
البحريـــن  معهـــد  إلنشـــاء 
للشؤون االسالمية ومركز 

شباب عراد.
وقـــال لــــ “البـــالد” إنـــه من 
خالل رد الوزير في أبريل 

مـــن العـــام 2020، تبين أن 
هيئة التخطيط والتطوير 
بدراســـة  قامت  العمرانـــي 
الناحيـــة  مـــن  الطلـــب 
وجـــاري  التخطيطيـــة 
تســـجيل العقاريـــن باســـم 
حكومـــة مملكـــة البحرين، 
إال أنـــه منـــذ ذلـــك الوقـــت 

والحال على ما هو عليه.
يـــوم  “بمناســـبة  وقـــال 
الشباب الدولي أهنأ جميع 
الشـــباب وأتمنـــى لهـــم كل 
الخيـــر و التوفيق وأطلب 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــن 
تســـريع اإلجـــراءات وهذه 
مطالبة شـــبابية من أهالي 

عراد”.
واختتـــم “أتمنـــى أن يـــرى 
النـــور  والمعهـــد  المركـــز 
واقعًا لما يصب في صالح 

الشباب و خدمتهم”.

أحمد المقهوي

عبدالله السهلي

“المستهلك” في سبات عميق
الســـلع  مـــن  الكثيـــر  أســـعار  وتضخـــم  ارتفـــاع  ظـــل  فـــي 
االســـتهالكية وتوقعـــات بارتفـــاع أســـعار ســـلع أخرى خالل 
المرحلة المقبلة وغالء الكثير من المنتجات بسبب تكاليف 
الشـــحن واالســـتيراد الخارجـــي، مازالـــت جمعيـــة حمايـــة 
المســـتهلك على وضـــع “الصامـــت” من أي بيـــان أو تصريح 
صحافـــي لتثقيـــف وحـــث المســـتهلكين حـــول تغييـــر نمط 
الســـلوك االســـتهالكي، نعـــم الجمعيـــة ال تمتلك مقـــرا وربما 
تكون إمكانياتها محدودة، ولكن بإمكانها إنشـــاء حســـابات 
رقمية على منصات التواصل االجتماعي مثل اإلنســـتغرام 
أو تويتـــر وفيـــس بـــوك؛ أســـوة بباقـــي الجمعيـــات األهليـــة 
ومؤسســـات المجتمـــع المدني، من باب ترشـــيد المســـتهلك 
البحرينـــي إضافـــة لنشـــر نشـــاط الرصـــد والمتابعـــة حـــول 
تغيرات األســـعار، وتحذير المستهلك من المبالغة والتهافت 
أثناء التسوق من منطلق المسؤولية االجتماعية في توعية 
المجتمع علـــى أقل تقدير، إضافة لمعرفة دور الجمعية في 

اإلرشاد والتوعية بالوقت الراهن.
خالل األشهر الثالثة الماضية وحتى اآلن صفحات الصحف 
اليومية تعج بأخبار ارتفاع أســـعار السلع والمنتجات سواء 
المســـتوردة أو المحليـــة، ولـــم تصـــدر الجمعية بيـــان واحد 
حـــول ضـــرورة تغييـــر ســـلوك المســـتهلك أو حـــث التجـــار 
لمراعـــاة متوســـط ارتفاع نســـب األســـعار لصالح اســـتقرار 
الســـوق المحلية مع االحتفاظ بهامش الربحية؛ وذلك لرفع 
العتـــب عن الجمعية ألدنى تقدير ممكن، طلبنا من الجمعية 
في وقت ســـابق إجراء لقاء لمناقشـــة الوضع االســـتهالكي 
المحلـــي في ظـــل تغير األســـعار المحليـــة والعالمية؛ بهدف 
الخـــروج بتوصيـــات تصـــب فـــي صالـــح المصلحـــة العامـــة 
للمســـتهلك والتاجـــر البحرينـــي، ومازلنا ننتظـــر من اإلخوة 
الكرام التنســـيق لتحديد موعد اللقاء لمناقشـــة مستجدات 

الوضع االستهالكي الراهن.
نافلـــة القـــول: علـــى الجمعيـــة تحريـــك الميـــاه الراكـــدة من 
خالل التواصل مع اإلعالم وإنشاء حسابات رقمية لترشيد 

المستهلكين .. ودمتم سالمين.

Hasan.rasool@albiladpress.com

حسن عبدالرسول



حيدر: صرت أعرف أسبحسيد هادي وشقيقه سيد محمدحنين: أحلى وقت مع العائلة

ورغبتهـــم  العائلـــة،  أطفـــال  إلحـــاح  أمـــام 
الملحـــة في “تبريـــد شـــوقهم” للبلبطة في 
بـــرك الســـباحة التـــي حـــرم كثيـــرون منها 
بســـبب   2021  –  2020 العاميـــن  طيلـــة 
الوقائيـــة،  وإجراءاتهـــا  كورونـــا  جائحـــة 
سيكون من الصعب على اآلباء واألمهات، 
ال ســـيما خالل شـــهر أغســـطس، الحصول 
علـــى حجـــز فـــي بركـــة ســـباحة مرخصـــة 
وآمنـــة و.. “موديـــرن”، إال أن المحـــاوالت 

تستمر إلى حين الفوز بحجز.
العشـــرات من برك الســـباحة فـــي البحرين 
قدمـــت عروضهـــا التنافســـية مـــن خـــالل 
مواد إعالنية متلفزة تتجول فيها العدسة 
عبر مرافـــق البركة وما تحتويـــه بدًءا من 
تصميم البركـــة إلى المســـاحات الخضراء 
الســـيارات وغيرهـــا،  واأللعـــاب ومواقـــف 
والغالـــب “كومبليه” فالحجـــوزات مكتملة 
طيلـــة أيام األســـبوع، وفق ذلـــك كله، يتم 
تأكيـــد إجـــراءات الوقاية مـــن كورونا من 
تعقيـــم للمرافق والتذكير بضـــرورة التزام 

المرتادين بها.
عدســـة “البالد” تجولت مع بعض األطفال 
وهم يستمتعون ببرودة الماء و “يبلبطون” 
كلمـــة  فـــإن  وبالمناســـبة،  البركـــة،  فـــي 
“يبلبطـــون”، يقـــال إنهـــا “قصيميـــة” تعنـــي 
التمتـــع ببـــرودة المـــاء فـــي الحـــر الشـــديد 
ســـواء في الشواطئ أو األنهار أو العيون، 
كمـــا يســـتخدمها أهل الكويـــت وربما دول 

مـــع  ســـنتحدث  إذا،  األخـــرى..  الخليـــج 
األطفال وهم “يبلبطون”:

الوقاية مهمة.. للجميع

مع اشتياقه لقضاء وقت ممتع في البركة 
مـــع األهـــل، يقول ســـيد قاســـم إنه ســـعيد 
جًدا و “مســـتنانس” خصوًصا أنه كغيره لم 
يستمتع بالسباحة في البرك صيف عامين 

مضيا بســـبب جائحة كورونا، وبالمناسبة، 
فإنه ينصح الكل باتباع إجراءات الوقاية 
حتى في وقت انخفاض الحاالت، واألهم 
مشـــكالت،  دون  الجميـــع  يســـتمتع  أن 
وبالنســـبة الختيـــار البركـــة فاألهل هم من 
يختار ويحرصون على أن تكون مناســـبة 
للجميـــع لكن الحصول علـــى حجز “صعب 

في الموسم”.

البركة أحلى مع العائلة

وتحـــب “حنين” رحالت برك الســـباحة مع 
العائلـــة، ألنهـــا فرصـــة لاللتقـــاء خصوًصـــا 
أن األمـــور طيبة ولله الحمـــد، مع تمنياتها 
ســـالمة الجميـــع، فـــال أحـــد يتمنـــى إصابة 
أي إنســـان بكورونـــا أو بـــأي مـــرض آخـــر، 
التـــي كانـــت فيهـــا  البـــرك  وســـألناها عـــن 
فقالت مبتســـمة: “حلوة.. الماي بارد.. بس 

مســـاحتها صغيرة.. المـــرة القادمة بنختار 
بركة مساحتها أكبر للكبار وللصغار”.

كل أسبوع مرة

أما “حســـام” فهو عاشـــق للسباحة وال يمل 
وبإمكانـــه، كما يقـــول، البلبطة فـــي البركة 
طول اليـــوم، ومن حبه مع أطفـــال العائلة 
لرحـــالت البـــرك فإنه يتمنـــى أن يتم حجز 
بركـــة ســـباحة مـــرة فـــي األســـبوع طيلـــة 
موســـم الصيف، حتى يأتي موسم العودة 

إلى المدرسة.

تعلمت السباحة

المفاجـــأة الجميلة بالنســـبة لحيدر أنه بعد 
عـــودة النشـــاط إلـــى بـــرك الســـباحة فإنـــه 
عـــوض ذلك بتعلم الســـباحة، يقول: “تمام 
الحيـــن صـــرت أعـــرف أســـبح حتـــى فـــي 
المكان الغزيـــر.. العميق.. والدي وأعمامي 
علموني الســـباحة، وأتمنى من الكل يتعلم 
الســـباحة”.. ثم قفز مع قريبيه سيد هادي 
وســـيد محمـــد إلظهـــار براعتهـــم بســـباق 

لسباحين بارعين.

تعويًضا عن “حرمان كورونا”... األطفال “يبلبطون” في برك السباحة
حجوزات “كومبليه”... تنافس على العروض... وإجراءات وقاية قائمة
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نظًرا لحرارة الجو، يفضل كثيرون االستمتاع 
بأوقـــات فراغهـــم مـــع أهلهـــم أو أصحابهـــم 
فـــي االســـتجمام والراحة في برك الســـباحة. 
“البـــالد” رصـــدت آراء بعـــض مـــن مـــالك هذه 

االستراحات.
وقد أوضح مالك إحدى االستراحات بمنطقة 
الهملـــة أن اإلقبال في الوقت الحالي ضعيف 
نوعـــا ما مقارنـــة بفترة قيـــود جائحة كورونا 
)كوفيـــد 19( كـــون اإلقبـــال حينهـــا يقـــدر بــــ 
“الممتاز” نظًرا لمحدودية األماكن المفتوحة.

وأشـــار إلى أن األســـعار تعتمد على مســـتوى 
االســـتراحة ونوع المناســـبة فال يوجد ســـعر 

في موضع الثبات بعض األحيان.
وأكـــد أن اإلقبـــال متزايـــد علـــى االســـتراحة 
بالفتـــرة المســـائية لحرارة الجو خـــالل النهار 

وأن التعقيـــم يتم بشـــكل يومـــي قبل دخول 
المســـتأجر وبعـــده بأفضـــل أنـــواع المعقمات 
ومـــواد التنظيـــف لســـالمة الجميـــع، و80 % 
مـــن االســـتراحات أولـــت مهمـــة التعقيم هذه 
معهـــا  التعاقـــد  يتـــم  متخصصـــة  لشـــركات 
لتتنـــاوب على تعقيم الماء بشـــكل يومي في 

الفترتين.
وفيمـــا يخص بركـــة الماء االرتـــوازي أوضح 
أنها غيـــر متوافرة في االســـتراحات إنما في 
االســـتراحات الكبيرة “المزارع الكبيرة” وهي 
تعتمـــد علـــى ســـحب مـــاء مـــن البئـــر وملئهـــا 
والغالبيـــة تتجـــه نحوهـــا اعتقـــاًدا أن الماء ال 

يحوي الكلور.
وأشار إلى أنه ال يوجد فرق كبير ما بين بركة 
الكلور وبركة الماء االرتوازي طالما تحتويان 
على مواد التعقيم، و90 % من االســـتراحات 

تســـتخدم المـــاء “الحلـــو” الـــذي يشـــحن عـــن 
طريـــق ســـيارات شـــحن “تناكـــر” المـــاء بينما 
االرتـــوازي،  المـــاء  فتســـتخدم   %  10 الـــــ 

وهـــذا يكـــون من قبـــل االســـتراحات الكبيرة 
“المزارع”.

مـــن جانبـــه، أكـــد مالك إحـــدى االســـتراحات 

بمنطقـــة كـــرزكان حســـين المهـــدي أن حجـــم 
اإلقبـــال هـــذا العـــام مختلـــف نوعا مـــا، وأخذ 
منحـــى االنخفاض وأصبح المســـتأجر يحدد 

السعر على حساب المؤجر في بعض البرك.
وفيما يخص فترة ذروة جائحة كورونا أشار 
إلى أن الوضع كان غير مســـتقر بسبب الوباء 

وما تاله من تحورات.
ولفـــت المهدي إلـــى أن خالل الجائحة اضطر 
حجـــز  إلـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن  بعـــض 
االســـتراحات الواســـعة لتكون بمثابة البديل 

عن صاالت األفراح المغلقة.
وبين أن الحجوزات في الفترة المسائية في 
اســـتراحته تحـــل محل الصـــدارة، وأنه يولي 
مهمـــة تعقيم البركـــة لشـــركة متخصصة في 
التعقيم وإنشاء البرك لتتولى المهمة وبشكل 

يومي إضافة إلى متابعة بقية المرافق.

80 % منها أولت التعقيم لشركات متخصصة... مالك استراحات لـ “^”:

اإلقبال على برك السباحة ال يقارن بفترة قيود “كورونا”

الصخير - جامعة البحرينالصخير - جامعة البحرين

البحريـــن  جامعـــة  اســـتحدثت 
خطوات إضافية في نظام اإلرشـــاد 
األكاديمـــي، وذلـــك في نظـــام إدارة 
للطلبـــة   ،)SIS( الطالـــب  معلومـــات 
المعرضين لخطر اإلنذار األكاديمي، 
حيث بدأت الجامعة بإرسال رسائل 
تنبيه للطلبـــة الذين تصل معدالتهم 
التراكميـــة إلـــى 2.33 مـــن 4.00 أو 
مراجعـــة  بضـــرورة  للتنبيـــه  أقـــل، 
مرشـــديهم األكاديمييـــن لئـــال يقعوا 

تحت اإلنذار األكاديمي.

للبرامـــج  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
األكاديمية والدراسات العليا محمد 
تمـــت  النظـــام  هـــذا  قـــادر إن  رضـــا 

الجامعـــة،  مجلـــس  فـــي  مناقشـــته 
وقـــد أكد المجلـــس وجميـــع عمداء 
تنبيـــه  إرســـال  ضـــرورة  الكليـــات 
وضعهـــم  عـــن  إلعالمهـــم  للطلبـــة 
وشـــك  علـــى  وأنهـــم  األكاديمـــي، 
الوقوع في خطر اإلنذار األكاديمي، 
مشـــيرا إلى أنه تم تزويد المرشدين 

األكاديمييـــن بالتعليمـــات والخطط 
لنصح الطلبة بكيفية رفع معدالتهم 
التراكميـــة، وللطالب خيـــار االلتزام 
باإلرشـــاد األكاديمـــي، كمـــا ويتيـــح 
النظـــام الســـماح للمرشـــد بالتواصل 
مـــع الطالـــب المتعثر، وغيـــر المتعثر 
واقتـــراح  النصـــح،  تقديـــم  بغـــرض 
التـــي  المقـــررات  مـــن  مجموعـــة 
ستســـاهم في تحســـين مســـتواهم 
الدراسي والخروج من خطر اإلنذار 

والفصل من الجامعة.
وأكد قـــادر أن هـــذا التنبيه يســـاعد 
الطلبـــة علـــى ســـرعة االنتهـــاء مـــن 
متطلبات التخرج في المدة الزمنية 
لعـــدد الفصـــول الدراســـية المعتمدة 
وإلنهـــاء  األكاديمـــي،  للبرنامـــج 

متطلبات التخرج من الجامعة.

فـــي جامعـــة  بحثـــت أطروحـــة علميـــة 
ة والســـرد في  البحريـــن موضـــوع “الُهِويَّ
خطاب عبـــده خال الروائـــي”، من خالل 
االشتغال على تمثيالت الهوية السردية 
الثقافيـــة فـــي أعمال الروائي الســـعودي 
عبده خال، الفائز بجائزة البوكر العربية.

مشـــروع  أن  إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت 
ـــرديَّ ينطـــوي على رؤية  عبـــده خال السَّ
دة، تتمثـــل في  واضحـــة، ورســـالة محـــدَّ
تسليط الضوء على قضايا اإلنسان أينما 
ُوجـــد، مـــن خالل كشـــف مظاهـــر الخلل 
، ومـــا إلـــى ذلك.  ، والثقافـــيِّ االجتماعـــيِّ
وأشـــارت الدراســـة، التي أعدتها الطالبة 
في برنامج الدبلوم العالي والماجســـتير 
وضحـــة  وآدابهـــا  العربيـــة  اللغـــة  فـــي 
ة  عبـــدهللا المهـــدي، إلى أن قضيـــة الُهويَّ

ة  ـــة أم ُهِويَّ ـــة فرديَّ - ســـواء أكانـــت ُهويَّ
ـــة - جـــاءت بـــارزة فـــي خطابـــه،  جماعيَّ
حيث تتناســـل من هـــذه القضية الكبرى 
ـــراع بيـــن األنـــا  ة، كالصِّ موضوعـــات عـــدَّ
ة وضياعها، وغيرها  م الُهويَّ واآلخر، وتأزُّ
مـــن الموضوعـــات التـــي ســـاهمت فـــي 
 . وائيِّ ة للخطـــاب الرِّ الليَّ إثراء البنـــى الدِّ
وناقشت أطروحة الطالبة المهدي لجنة 
امتحـــان مؤخـــًرا، وتألفـــت اللجنـــة من: 

رئيســـة قســـم اللغة العربية والدراســـات 
اإلســـالمية وأســـتاذة الســـرديات والنقد 
األدبي الحديث المشاركة ضياء عبدهللا 
الكعبـــي مشـــرفًة، وأســـتاذ نظرية األدب 
وعلـــم األســـلوب أحمـــد ويـــس ممتحًنـــا 
داخلًيـــا، وأســـتاذ النقـــد والنظرية رئيس 
وحدة الســـرديات بجامعة الملك ســـعود 
في المملكـــة العربية الســـعودية معجب 

العدواني ممتحًنا خارجًيا.

محمد رضا قادر

أثناء مناقشة األطروحة

دراسة خطاب عبده خال الروائيبهدف مراجعة مرشديهم لوضع الخطة الدراسية المناسبة

أطروحة بجامعة البحرين تكشف مالبسات الُهوية والسردجامعة البحرين: نظام لإلرشاد لتجنيب الطلبة اإلنذار األكاديمي

محرر الشؤون المحلية
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 كمـــا بلغ حجـــم التبرعات لمشـــروع “تفريج كربة” 
 30 المطلـــوب  المبلـــغ  أصـــل  مـــن  دينـــارا   36643
ألـــف دينـــار، ويأتـــي هـــذا المشـــروع لتفريج كرب 
الحـــاالت االســـتثنائية الطارئـــة وحـــاالت الحريق 
للســـكن وكـــوارث ونكبـــات األســـر وعجـــز العائـــل 
عـــن القيـــام بتبعـــات النفقة على أفراد أســـرته من 
األسر البحرينية ذوي الدخل المحدود، وذلك بعد 
دراســـة الحاالت من قبـــل البحث االجتماعي على 
أن ال تتجـــاوز قيمـــة المســـاعدة 1000 دينار كحد 
أقصـــى مقطوعـــة أو بالنظام الشـــهري لرفع الضرر 
والحاجة عـــن المكروب، وذلك ضمن اشـــتراطات 
دقيقـــة وضعهـــا الصندوق للتحقق من اســـتحقاق 

الحالة للمساعدة.
 أما مشـــروع “ابتســـامة أمل” فجمع تبرعات مالية 
بقيمـــة 1100 دينارا من أصـــل المبلغ المطلوب 10 
آالف دينار، كما ويعتبر المشروع مبادرة تحمل في 
طياتها كثيرا من المعاني السامية وصواًل لتفريج 
كـــُرب األســـر وإعانتهـــم باألمـــل لمحاربـــة المرض، 
ومعنيـــة أيضـــا بــــاألطفال المصابيـــن بالســـرطان 
بالشـــراكة مـــع جمعيـــة المســـتقبل الشـــبابية، مـــن 
خـــال دعـــم توفيـــر األجهـــزة الطبيـــة واألدويـــة، 
وتكلفـــة العـــاج للحاالت الخاصـــة لألطفال الذين 
هم بحاجة إلى الفحوصات المســـتمرة وجلســـات 
نفســـية، ودعـــم برنامـــج تحســـين البيئـــة المنزلية 
لشـــراء األثـــاث واألجهـــزة اإللكترونية األساســـية 
لغـــرف األطفـــال المصابيـــن بالســـرطان والمعدات 
واألجهزة الطبية المساندة التي يحتاجها الطفل.

 أما مشـــروع “تفاؤل” فجمـــع تبرعات مالية بقيمة 

80 ألـــف من أصل المبلغ المطلـــوب 25 ألف دينار، 
وتتلخص أهداف هذا المشروع في دعم وتطوير 
المراكز المعنية باحتياجات ذوي اإلعاقة والتوحد 
وُيعنـــى بـــذوي باألطفـــال ذي األمـــراض المزمنـــة 
وذوي الهمـــم والمتعافيـــن مـــن اإلدمـــان من خال 
توفيـــر احتياجـــات البيئة المناســـبة ســـواء كانت 
التعليميـــة أو التدريبيـــة أو النفســـية لهـــذه الفئـــة 
إلدماجهـــم في المجتمـــع والتخفيـــف على ذويهم 
أعبـــاء التكاليـــف المترتبـــة على ذلك، فيمـــا تمّكن 
مشـــروع “كوبونات الحقيبة المدرســـية” من جمع 
تبرعات مالية بقيمـــة 1000 دينار من أصل المبلغ 
المطلـــوب 10 آالف دينـــار، وهذا المشـــروع عبارة 
عن كوبونات لشـــراء االحتياجات من القرطاسية 
لتخفيف العـــبء االقتصادي عن األهالي واألســـر 
الفقيـــرة والمحتاجـــة بشـــكل خـــاص المقيـــدة في 
ســـجات صندوق الزكاة والصدقات والمســـتحقة 
للزكاة حســـب المعايير، مع تشـــجيع األطفال على 
االنشـــغال  دون  التعليميـــة  مســـيرتهم  مواصلـــة 
بهموم الكبار، ما يكون له أثر ســـلبي على صحتهم 

النفسية.
وفـــي ذات الســـياق، تمكـــن مشـــروع “الكوبونـــات 
الغذائيـــة” مـــن جمـــع تبرعـــات ماليـــة بقيمـــة 331 
دينـــارا مـــن أصـــل المبلـــغ المطلـــوب 8 آالف دينار، 
وذلـــك تعزيـــًزا لمبـــدأ التكافـــل والرحمة فـــي أيام 
الشـــهر الفضيل “رمضان”، ودعًما لألسر المحتاجة 
داخـــل مملكـــة البحرين، إذ يتبنى صنـــدوق الزكاة 
مـــع  الغذائيـــة  الكوبونـــات  مشـــروع  والصدقـــات 
إحدى شـــركات التسوق الكبرى من خال تبرعات 

المحســـنين إلـــى توفيـــر كوبونـــات لمـــواد غذائية 
تلبـــي احتياجـــات األســـر المحتاجـــة والمتعففـــة 

بقيمة مساوية للكوبون.
إلـــى ذلك، بلـــغ حجم التبرعات لمشـــروع “األجهزة 
الكهربائيـــة” 700 دينار من أصـــل المبلغ المطلوب 
10 آالف دينار، ويهدف هذا المشـــروع إلى صرف 
األجهـــزة الكهربائيـــة عـــن طريـــق صنـــدوق الزكاة 
والصدقات لألفراد واألســـر العاجزة وغير القادرة 
علـــى توفير االحتياجات األساســـية مـــن األجهزة 
الكهربائيـــة المنزليـــة الضروريـــة )مكيـــف، ثاجة، 
غسالة، سخان ماء، فرن.. إلخ(، وذلك وفق معايير 
دقيقـــة وضعها الصندوق للحـــاالت المتقدمة لهذا 
المشـــروع مـــع الزيـــارة الميدانيـــة للوقـــوف علـــى 
مدى حاجة الحالة لألجهزة التي سيقوم صندوق 

الزكاة والصدقات بتوفيرها.
 وبلـــغ أيًضـــا حجـــم التبرعـــات الماليـــة لمشـــروع 
“خدمـــة القـــرآن: ثـــواٌب جزيـــل وعطـــاٌء جميـــل” 
57 ألـــف دينـــار مـــن أصـــل المبلـــغ المطلـــوب 200 
ألـــف دينـــار، إذ تأتي أهداف المشـــروع اســـتجابًة 
لرغبـــة الداعمين لصندوق الـــزكاة والصدقات في 
إشـــراكهم في فضل خدمة كتـــاب هللا تعالى، ولما 
فـــي العطـــاء والبذل واإلنفـــاق في خدمـــة القرآن 
الكريـــم من األجر الجزيل والخير العميم، ليكونوا 
شـــركاء فـــي خدمـــة القـــرآن الكريـــم، إذ ســـُتوّجه 
المبالغ الُمســـاهم بها للمشـــروع إلـــى خدمة القرآن 

حفًظا وتعليًما وطباعة وتدريًسا.
 كما بلغ حجم التبرع لمشـــروع “السلة الرمضانية” 
125 دينـــارا مـــن أصل المبلـــغ المطلـــوب 10 آالف 

دينـــار، ويهدف المشـــروع إلى توفير ســـلة تحوي 
االحتياجات األساســـية من المواد الغذائية لشـــهر 
رمضـــان المبـــارك، وهـــي تصـــرف عبـــر كوبونـــات 
غذائيـــة لألســـر المقيـــدة فـــي ســـجات صنـــدوق 
للـــزكاة حســـب  الـــزكاة والصدقـــات والمســـتحقة 
المعاييـــر المعتمـــدة للتخفيف من األعبـــاء المالية 
على األســـر مـــن ذوي الدخل المتدني خال شـــهر 

رمضان المبارك.
لتبرعـــات  الشـــتاء”  “كســـوة  مشـــروع  ويحتـــاج 
ماليـــة بقيمة 15 ألف دينار، ويأتي هذا المشـــروع 
بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بهدف صرف 
كوبـــون واحـــد لكل محتـــاج من الطلبـــة المعوزين 
مـــن مابـــس فصل الشـــتاء مـــن منطلـــق تخفيف 
األعبـــاء والتكاليـــف الماديـــة علـــى األســـرة ذوي 
الدخـــل المحدود، وصواًل للتكافل االجتماعي بين 
أفراد المجتمع، لشـــراء ما يعينهم على اتقاء البرد 

وشدته.
وتأتـــي الخدمـــات المقّدمة للمراجعيـــن من خال 
تعريف الشـــخص المراجع بشروط الحصول على 
المســـاعدات والمســـتندات الازمة ونتائج طلبات 
الباحـــث  المســـاعدات، كمـــا تتوفـــر عنـــد مقابلـــة 
االجتماعـــي خدمـــة التوعيـــة والتوجيه من خال 
الحمـــات اإلعاميـــة والتوعيـــة، إضافـــة لخدمـــة 
تحويل المساعدات لألســـر المستفيدة عن طريق 
الحسابات البنكية، أما خدمة نظام األسر المتعففة 
فهي خدمـــة متكاملة أفرد لها الصندوق مشـــروع 
خاص، بينما الخدمات المقّدمة للمتبرعين، فيقوم 
موظفون مؤهلون باستقبال المتبرعين، ويتولون 

الرد على االستفسارات المتعلقة بكافة مشروعات 
الصندوق وتلبية متطلبات المتبرعين، حيث ُتلبى 
طلبات المتبرعين في استام زكواتهم وتبرعاتهم 
بمجـــرد اتصالهم الهاتفـــي مع الصنـــدوق، وينتقل 
المحصـــل إلـــى مـــكان علمهـــم أو إقامتهـــم، بينمـــا 
خدمة المشـــروعات الموســـمية والصدقة الجارية 
يكون هناك طرح عدة بدائل للمتبرع حول اختيار 

نوع المشروع الذي يرغب بالمساهمة فيه.
إلقامـــة  والصدقـــات  الـــزكاة  صنـــدوق  ويعكـــف 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  العديـــد  مـــع  شـــراكات 
واألهليـــة علـــى مختلـــف األصعـــدة ســـواء كانـــت 
الخدميـــة الموجهـــة للمســـتفيدين أو علـــى صعيد 
العاقات الثنائية لتكوين شـــراكة بين مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي وصـــواًل للتكافل المنشـــود، كما 
يقيـــم صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات العديـــد مـــن 
الشـــراكات المجتمعيـــة والمؤسســـية مـــع عدد من 
التجار ورجال األعمال والبنوك والمؤسسات التي 
تدعم الصندوق بصورة مستمرة، كما يعتبر قطاع 
التنميـــة االجتماعية بـــوزارة التنميـــة االجتماعية 
شريكا دائما وأساسيا لصندوق الزكاة والصدقات 
فيمـــا يخـــص دعم األســـر المســـجلة لدى الـــوزارة، 
االحتياجـــات  ذوي  دعـــم  المســـنين،  دور  دعـــم 
الخاصـــة وغيرها مـــن المشـــروعات ذات العاقة، 
إذ قـــام صندوق الـــزكاة والصدقـــات بتجهيز نادي 
ســـلوة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، ونـــادي البر 
لرعاية الوالدين، ودعم دار يوكو لرعاية الوالدين، 
ودار المنـــار لرعايـــة الوالدين، ودار ســـترة لرعاية 

الوالدين ومركز المحرق االجتماعي.

حسن عبدالرسول

بلــغ عدد المشــروعات التابعة لصندوق الزكاة والصدقات 12 مشــروًعا 
تحت متابعة وإشراف من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
وتحتاج المشــروعات المتعددة بمختلف أنواعها وأهدافها إلى تبرعات 
ماليــة ألجــل تقديــم المســاعدات لســد حاجــة الفقــراء والمعوزيــن مــن 
األســر المســتحقة وتحقيــق األهــداف المرجــوة، وســتغلق أبــواب جمع 

التبرعات في تاريخ 31 ديسمبر من نهاية العام الجاري 2022.

وبلغ مجموع التبرعات المالية 66 ألف دينار من أصل المبلغ المطلوب 
30 ألف دينار لمشروع “أسهم التعفف”، وهو مشروع يقوم على توفير 
الدعم المادي ألســر فقيرة ومحتاجة يمنعها التعفف من بيان حاجتها 
ومــدى عوزهــا وقــد حالــت الظــروف دون طلبهــا المســاعدة المباشــرة 
مــن بيــت الــزكاة، فيما تم جمــع 1100 دينارا من أصــل المبلغ المطلوب 
10 آالف لمشــروع “رحمة”، الذي يســتهدف مســاعدة ذوي الحاجة من 
المقيميــن على أرض مملكــة البحرين على اختالف أديانهم وأعراقهم، 
بينما بلغ حجم التبرعات المالية لمشــروع “ســهم الغارمين” 1372.100 

مــن أصــل المبلــغ المطلــوب 1.000.000 )مليــون دينــار(، وترتكــز فكــرة 
المشــروع علــى دفــع مديونيــات المواطنيــن ممــن صــدر بحقهــم أوامر 
مديونيتــه  تتجــاوز  ال  لمــن  الســفر  مــن  ومنــع  تنفيــذ  وأحــكام  قبــض 
1000 دينــار وتجــاوز عمــره 60 عامــا وعجــز عــن تســديدها، وذلــك من 
خــالل التعــاون مــع إدارة التنفيــذ بوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف، كمــا يشــترط أن ال يكــون صدر ضد المواطن أحكام ماســة 
بالشــرف واألمانة، فضاًل عن عدم التورط في قضايا جنائية منظورة 

أمام القضاء.
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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
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المسـاحات

مميزات
المخطط

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

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
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Vacancies Available
WADI ALSALAM GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of
 BARBER

, suitably qualified applicants can contact
 33396676 or ABO.SAJJAD@HOTMAIL.COM

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

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

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

 OFFICE BOY / FARRASH
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39807309 or alkuwaiti74@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

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

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17243331 or moh.ramez@ramez.net

RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUTCHER (ANIMALS)
, suitably qualified applicants can contact

 17243331 or moh.ramez@ramez.net

JOJO LUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39922997 or jalwardi62@gmail.com

FIRST MOTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS)
, suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com

Thumbs up Spa 
has a vacancy for the occupation of

 HAIRDRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 39322288 or MEME_999_MEME@HOTMAIL.COM

ARTAKON car Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 33058079 or ALRI1@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

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 36509129 or MAGICSHINE775@YAHOO.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

ALARAB CARGO 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39669859 or BAGDAD_DOC@HOTMAIL.COM

ABU SAIBA PLANTS & FIOWERS 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17593263 or APF.EST@HOTMAIL.COM

OLIVE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
, suitably qualified applicants can contact

 17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

SEVEN STARS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
, suitably qualified applicants can contact

 33233083 or younisaleker@gmail.com

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 17234240 or RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM

BANSRIAN FRUITS AND VEGETABLE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 33404260 or MOHSEANABALI70@GMAIL.COM

3 D INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

, suitably qualified applicants can contact

 69991130 or HDERAZI@ARADOUSCM.COM

BOLAN TOWER CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 17000490 or bolanbh@gmail.com

SECURE FRESH FISH 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 39841074 or AZIZJUMA961@GMAIL.COM

KHALED AL YASI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39601014 or ALYASI62@GMAIL.COM

Emkan Real Estate Development W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 36652265 or asheeratrading@gmail.com

AL SEKHA CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

, suitably qualified applicants can contact

 17211432 or anandgk77@gmail.com

AL SAADI REFRIGIRATION AIR CONDITIONING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE

, suitably qualified applicants can contact

 39785177 or Moammed.shammery@cgs.com.sa

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39464260 or isa_alawadhi_cont@hotmail.com

KARTEC SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

, suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

, suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER

, suitably qualified applicants can contact

 17590026 or ALIKADHEM@LIVE.COM

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.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

ORANGE HOUSE BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39229279 or ALI_SHEHABI@HOTMAIL.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN

, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

, suitably qualified applicants can contact

 33503313 or REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Nawaz grill 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 33118489 or ILAHORI@YAHOO.COM

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

, suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

Telad for Hiring Equipments 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 17300566 or sayed@zadgroup.co

ZAD CONTRACTING AND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

, suitably qualified applicants can contact

 36677714 or THE-HEAVEN84@HOTMAIL.COM

Al Rawnaq Palace Trading 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

, suitably qualified applicants can contact

 33114441 or aidarwish1974@gmail.com

HEALTHY CALORIE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

, suitably qualified applicants can contact

 33358885 or FMUBARAK@HOTMAIL.COM

Al Ajmi Group W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

, suitably qualified applicants can contact

 39456969 or BUZAAL1970@GMAIL.COM

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504
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NEPAL GHAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of
 CHEF

, suitably qualified applicants can contact
 34457060 or MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM

RAWABI DIYAR MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17002669 or MOHD_AKTER@YAHOO.COM

SERAX CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 33697714 or NADA.SERAXCO@GMAIL.COM

CONCQENCIA MUSIC AND ARTS 
has a vacancy for the occupation of

 INSTRUCTOR / COACH
, suitably qualified applicants can contact
 35982880 or MOHD.KH86@GMAIL.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

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

 MASONv
, 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

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

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

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

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 36020030 or M.MNAWAZ829@GMAIL.COM

Shark Tank W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17431965 or MARYAMALZAYANI@GMAIL.COM

LOOK AT ME FOR HAIRDRESSING AND OTHER BEAUTY TREATMENT - LADIES 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33785656 or NAWALJEHAD@HOTMAIL.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

Monsoon restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 34399991 or MISHAL@ALGHALIA.COM

TRADERS VICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CAPTAIN(RESTAURANT)
, suitably qualified applicants can contact

 17586906 or TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM

TRADERS VICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 17586906 or TARIQ.SHARIF@RITZCARLTON.COM

ALRAHA FRESH JUICE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact

 33444843 or vkbah123@gmail.com

FAST AL ABRAR WELDING and ALUMINIUM FABRICATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33697968 or ALABRARTENTSHADES@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33207095 or FAISALRAJA7095@GMAIL.COM

KR CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33919786 or KRCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

M M WASIF SERVICES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39656645 or SALOONBEAUTY0@GMAIL.COM

KAIROS MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER
, suitably qualified applicants can contact

 34676787

F & B Electrical Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17785131 or INFO@FIRSTANDBESTCONSTRUCTIONS.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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN
, suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh

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

 MECHANICAL HELPER
, suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com

ELITE GRANDE HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17313372 or NAMDAR@ELITEG0ROUPHOTELS..COM

ALI MUBARAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
, suitably qualified applicants can contact

 39470670 or ALIMUBARAKCON@GMAIL.COM

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17140001 or pr@ag-bh.com

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.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

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM

ALASMI GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
, suitably qualified applicants can contact
 33858115 or MOHSN1999@GMAIL.COM

HOOREYA  LAUNDRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)
, suitably qualified applicants can contact

 39997774 or HR@ALSAADOON.COM

KURUMULAKH CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)
, suitably qualified applicants can contact

 39839739 or SAYEDHELPLINE888@GMAIL.COM

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST
, suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM

NEW HYPER CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 35075305 or SAJTURKEY91@GMAIL.COM

AL MUMTAZA TAILORING MATERIAL AND TEXTILES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 37171397 or UMALSADA278@GMAIL.COM

CAPTIN GENTS BARBER SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33399957 or MARIAM_ABBAS000@HOTMAIL.COM

WAYS DYNAMICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17100087 or WAYS_123@YAHOO.COM

SHAWARMA GRILL FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39604426 or AAZIZ_ALTHAWADI@YAHOO.COM

RASHID AHMED MUHAMMAD SHARIF INTERIOR DECORATION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36608687 or RASHIDGONDAL850@YAHOO.COM

AHLAM MOBILE REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36507740 or KULITALSAMAHIJI@GMAIL.COM

N MULTAN PACKAGING SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39526810 or SUMARANADIR945@GMAIL.COM

FIVE STAR SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36943477 or SA6176893@GMAIL.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33271232 or SHAMREZ.AHMED@HOTMAIL.COM

SUHAGY ADVERTISING AND PROMOTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17006676 or SUHAGY71@GMAIL.COM

WHITE GIRAFFE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 38880502 or FAISALASG00@GMAIL.COM

SAEED AHMAD TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38354639 or MUHAMMADSAEED.BH.PK@GMAIL.COM

CLEAN HOME CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34366335 or CLEANHOME.BH@GMAIL.COM

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 17736773 or roonlasc@batelco.com.bh

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
, suitably qualified applicants can contact
 77507777 or INFO@NOORALDIYAR.COM

SALMAN MOHAMED HUSAIN / SALHOT ALBAHAR 10807 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36693040 or HUSSAIN-ALALI00@HOTMAIL.COM

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

 CARPENTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH

AL MAZLOOQ GATE CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34152030 or ALMAZLOOQCAFE@GMAIL.COM

REGAL MAINTENANCE & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 39770065 or REGALMSERVICES@OUTLOOK.COM

WHITE GIRAFFE CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact
 38880502 or FAISALASG00@GMAIL.COM

PAK DIAMOND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38473248 or ABDULRAHMAN110511@GMAIL.COM

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM

BU WAFA PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 33323345 or MAJED5770G@GMAIL.COM

TECHNICAL PROTECTION ENGINEERING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

 ESTIMATOR(COST)
, suitably qualified applicants can contact

 17826644 or ARJUMA@UNEECO.COM

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SABAH AIRCONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact

 33945756 or alabah.aiconditioning@gmail.com

ALHIDAYA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 36622955 or BUALICLEARENCE@HOTMAIL.COM

Georgia Fashions 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 17294445 or J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39688800 or admin01@kameshki.com

Z SPEED AUTO REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39922033 or ZSPEED.PERFORMANCE@GMAIL.COM

BUSHRA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 33943333 or SHAHRBAN-FARDAN@HOTMAIL.COM

FOUR SEASONS FOR FOODSTUFF & SWEET WATER & ICE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 38117639 or HASSSAN9107@GMAIL.COM

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

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

VICTORIAS SECRET 
has a vacancy for the occupation of

 ARTIST(DISPLAY)
, suitably qualified applicants can contact

 17556555 or AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM

MARENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39454565 or ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM

NAZWA SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
, suitably qualified applicants can contact

 39213668 or NAZOOA@GMAIL.COM

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
, suitably qualified applicants can contact

 17401013 or SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM
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كشفت أنباء أن شركة وارنر 
بروس أنهت شراكتها التي 

تزيد عن 50 عاًما مع كلينت 
إيستوود.

المخرج الذي فاز بالفعل 
بالعديد من الجوائز 

لالستوديو، 
تم رفض 
مشروعه 

األخير من 
قبل مجلس 

اإلدارة 
الجديد 
برئاسة 
ديفيد 

زاسالف.

tariq_albahhar

سينما المخرج المجري “بيال تار”... المثالية جداً
 إذا شــاهــدتــهــم جــمــيــع أفــــالم الــمــخــرج 
تعرف  أن  يمكنك  معا،  تار  بيال  المجري 
قي الحال أنها له، ببصماته والتحوالت 
ــي فـــيـــلـــمـــوغـــرافـــيـــتـــه،  ــ ــلـــحـــوظـــة فـ ــمـ الـ
حيث  مــن  اســتــمــراريــة  بالتأكيد  هــنــاك 
ــمــوضــوعــات ونـــقـــاط الــحــبــكــة، ولــكــن  ال
انطباعا  تار  الحديثة، يحفر  أفالمه  في 
نهائيا ال يضاهى على السينما الحديثة، 
يمكن  رسمية  بصفات  الشاشة  ويــزيــن 
ــفــور مــثــل صــور  الــتــعــرف عليها عــلــى ال
ــود، ولقطات  ــ بــاألبــيــض واألسـ صــارخــة 
مكتئبة،  وإعـــــــدادات  ــة،  مــطــول فـــرديـــة 
البائسة  الــشــخــصــيــات  مــن  ومــجــمــوعــة 

والساخرة والمعدمة!
النظر  بغض  الحالتين  في  األمر  حقيقة 

عما إذا كان المرء ينظر إلى عمله 
منقطع  غير  تقدم  أنــه  على 

أو  المشتركة  لــلــقــواســم 
كتقدم منقسم 

بــــــشــــــكــــــل 
واضـــــــح 

أنه  هو 
عــــلــــى 

مــــدار تــســعــة أفــــالم فــقــط وحــفــنــة من 
التلفزيوني  واإلنــتــاج  القصيرة  األفــالم 
فريدة  رؤيــة  طــور  الوثائقية،  واألفـــالم 
داخــــل الــمــشــهــد الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، 

وأصبح مدرسة بحد ذاته.
وألن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
أعلن  لــتــكــريــمــه،  الصحيح  الــمــكــان  هــو 
المهرجان الكبير تكريم المخرج المجري 
بيال تار في دورته الرابعة 
ــن الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واألربـ
ســتــقــام فــي شهر 
المقبل،  نــوفــمــبــر 
ويــقــيــم الــمــخــرج 
ورشـــــــــــــــة عـــمـــل 
مــمــتــدة عــلــى أيـــام 
عدد  مع  المهرجان 
السينما  صـــنـــاع  مـــن 
الشباب، باإلضافة إلى 
مفتوح  كــالس  ماستر 
ويعرض  للجمهور، 
فيلمين  المهرجان 
ــّم  ــ مــــــن أفــــــالمــــــه ت
ترميمهما هذا العام، ليكون 
ــاهــــرة أحـــد  ــقــ ــ ــان ال ــرجـ ــهـ مـ
التي  المهرجانات  أوائـــل 
تــلــك النسخ  يــتــم عـــرض 

الجديدة فيها.
بعد  اإلخــراج  من  البارع  المخرج  تقاعد 
عام  في  تورينو”  “حصان  فيلم  إصــدار 
بــاألبــيــض  قــاتــم  تــصــويــر  ــو  وهــ  ،2011
ــود لــفــالح وابــنــتــه تــخــلــى عنهما  ــ واألسـ
النائي  كوخهما  فــي  والجميع  اإلنــســان 

الذي اجتاحته الرياح. 
الــلــقــطــات الــطــويــلــة وحـــوارهـــا وســردهــا 
عالمات “تجارية” خاصة به، وربما يكون 
األكثر شهرة بملحمته “ساتانانجو” التي 
استمرت سبع ساعات استنادا إلى رواية 

لمواطنه الزلو كراسزناهوركاي.
يتحدث  تار  نسمع  أن  مفاجئا  يكون  لن 
السينما،  في  التجاري  النجاح  عن  ليس 
يكافح  وقــت  في  الفنية  النزاهة  ولكن 
لجمع  المستقلون  األفـــالم  صانعو  فيه 
ــوال إلنــتــاج أفــــالم ذات إمــكــانــات  ــ األمـ
تار  وقــال  التذاكر.  شباك  في  مــحــدودة 
ال   - مختلف  “الفيلم  سابقا:  مقابلة  في 
شيئا  تفعل  أن  يمكنك  تدريسه،  يمكنك 
واحدا فقط وهو تطوير صانعي األفالم 
الشباب - منحهم الحرية، وإخبارهم أنه 
يمكنهم أن يكونوا شجعانا، ويمكنهم أن 
يكونوا أنفسهم، وأن يفعلوا ما يريدون 

حقا”. 
وإذا سبق له أن شاهد الكثير من أفالم 

ذلك  فعلت  “لقد  تــار:  يؤكد  هــولــيــوود؟ 
من  الكثير  يعمل  وعناك  بالطبع،  كثيرا 
األصدقاء، وبالطبع أحببت أعمالهم، لكن 
هذا ال يعني أن لدي أي رغبة في رؤية 
تارانتينو، وشخصيا  أفــالم  أحــب  ذلــك! 
ــوارون، وكــل  ــ ــ أحـــب اعــمــال الــفــنــســوا ك
الذين  المجانين  المكسيكيين  الــرجــال 
أحبهم  أنا  هوليوود،  احتالل  في  بــدأوا 
كــأشــخــاص وأحـــب أفــالمــهــم، لكنني لم 
أفكر أبدا أن أفعل شيئا من هذا القبيل، 

أنا بعيد كل البعد عن هذا”.
ــي قــلــب  ــري فــ ــجـ ــمـ ــرج الـ ــخـ ــمـ يــعــتــبــر الـ
يقول  مــا،  نوعا  الحديثة  التكنولوجيا 
طريق  عــن  فيلم  تصوير  مــوضــوع  عــن 
عمل  يمكنه  أنه  يعلم  أنه  آيفون؟  جهاز 
الخاص  اآليفون  جهاز  باستخدام  فيلم 
“في  يــقــول:  وظيفته!  ليست  لكنها  بــه، 
الــشــبــاب وطالبي  أدفـــع  األحــيــان  بعض 
في جميع أنحاء العالم للقيام بشيء ما 
طريقة  والكتشاف   ،iPhone باستخدام 
جديدة لألفالم، أتذكر أيامي في اليابان 
هناك  طــالبــي  بعض  أدفـــع  كنت  وكــيــف 
الهاتف  بــاســتــخــدام  مــا  شـــيء  لتصوير 
ككاميرا  أستخدمه  ال  ولكنني  الــذكــي، 
أن تجد طريقة مختلفة،  أفــالم، حــاول 

كن تجريبيا وثوريا في عمل األفالم”.

استعرضت الفنانة السعودية فاطمة  «
البنوي مسيرتها الفنية وشاركتها منذ 

دخولها مجال العروض عبر مقطع 
فيديو نشرته على حسابها الرسمي 

على “إنستغرام” تتضمن عناوين 
اإلنتاجات التي تشارك فيها سواء 

كانت مسرحيات أو مسرحيات 
أو أفالم.

فاطمة البنوي علقت على  «
الفيديو الذي نشرته قائلة “ال 

أمتلك سنوات عديدة من 
الخبرة في التمثيل، لكن 
عندما أتذكر أول يوم لي 
على خشبة المسرح أو 
أصور عرًضا حًيا، أربطه 

بلحظة مجيئي في 
االجتماع، الحظت أن 

هذه السنوات لم 
تكن عادية، لم أتوقع 

أبًدا ولم أتوقع، 
مررت بتغيير 
كبير في فترة 
زمنية قصيرة، 

وبالتأكيد في 
فترة أو جزء 

من حياتك أغنى 
من اآلخرين”.

وأضافت  «
“توثيقها قد 

يساعدنا على 
فهمها، خصوصا وأن 

تلك الفترة تبدو وكأنها 
فانتازيا قادمة، تخترق 

الواقع، ثم الجلوس 
واالنخراط، لذلك من 
الصعب التمييز بين 

االثنين. كل وظيفة هي 
رحلة علمية. في حد 

ذاته، ويستمر التعلم 

ويستمر“، وتابعت “لكن في الوقت 
الجاري، دع بعض هذه األعمال تتحدث 

عن نفسها ودع بقية المحادثة تتم 
مناقشتها”.

وستقدم قريبا  «
جدا فاطمة البنوي فيلمها 

الجديد “سكة طويلة“، 
ونشرت صورة من كواليس 
الفيلم، ظهرت من خاللها 

برفقة الفنان براء 
عالم الذي يشاركها 

البطولة، وروجت 
فاطمة للفيلم 

من خالل نشرها 
مقطع فيديو من 

اإلعالن الدعائي له، عبر 
حسابها على “ انستغرام“. 

وجاء إعالن الفيلم مليًئا 
باألحداث المشوقة، حيث 

ظهرت من خالله فاطمة 
البنوي برفقة براء عالم 

الذي يشاركها بطولة 
الفيلم، داخل سيارة 
متجهين إلى مكان 

لم يتم اإلفصاح عن 
اسمه، ولكنهما يسلكان 

طريًقا صحراوًيا يحمل 
اسم رقم “10”، وأثناء 

رحلتهما يتعرضان 
للمخاطر أبرزها هو 

مطاردة سيارة لهما 
دون معرفة األسباب، 

ويحاول قائدها 
قتلهما ولكن ينجحان 

في الهروب منه، 
ثم يتتبعهما هذا 

الشخص مرة أخرى.

مهرجان القاهرة الســينمائي يحتضنه في دورته القادمة

بــدأ المخــرج القدير إبراهيم خلفان بروفات مســرحية “طفــل زائد عن الحاجة” من 
تأليف الكاتب الســوري عبدالفتاح قلعجي، وتمثيل ريم ونوس، وحســين عبدعلي، 

وعلي الشعلة، وسينوغرافيا خالد الرويعي واإلنتاج لمسرح الصواري. 

تحكـــي المســـرحية قصـــة صـــراع زوجين 
التخلـــص  وكيفيـــة  ســـيولد  طفـــل  حـــول 
منـــه مدفوعيـــن بصراعهما مـــن المصاعب 
والظـــروف  واالجتماعيـــة  النفســـية 

السياسية المحيطة بالمنطقة.
“ البالد” زارت بروفات المسرحية وسجلت 

هذه الوقفة مع الممثلين:

“ لكل مخرج مدرسة “

الفنانـــة ريم ونـــوس أوضحت أن ماجذبها 
فـــي هـــذه المســـرحية هـــي القضيـــة التي 
المعانـــاة  وهـــي  النـــاس  كل  تالمـــس 

وبرمزيتها الكبيرة الموجودة في حياتنا.
وبصـــورة عامـــة، قالـــت ريـــم إن تجاربهـــا 
تحكـــي  فهـــي  متشـــابهة،  المســـرحية 
دائمـــا المعانـــاة وهمـــوم البشـــر باختـــالف 
مســـتوياتهم، ويمكـــن القـــول إنـــه مســـرح 

الواقـــع. وهـــذه التجربـــة بطبيعـــة الحـــال 
تختلـــف باختالف المخرجيـــن والممثلين، 
فلـــكل مخـــرج مدرســـة، ولكل ممثـــل لون 

معين. 
وأردفـــت أنهـــا ألول مرة تشـــتغل فيها مع 
المخرج إبراهيم خلفان، وحتما له طريقة 
ورؤية مختلفة في اإلخراج وستتعلم منه 

الكثير. 

“ نص يتقاطع مع هواجسنا “

أمـــا الفنـــان حســـين عبدعلي، فقـــال إن ما 
جذبـــه فـــي هـــذا النص هـــو واقعيتـــه إلى 
درجـــة أنه يتقاطـــع مع هواجســـنا، كما أنه 
قـــادر علـــى طـــرح ســـؤال مـــاذا ســـيحدث 
فـــي المســـتقبل، وبالتالي ســـيفتح اآلفاق 
عنـــد المتلقي ليستشـــف مـــاذا ينتظره في 
المســـتقبل وإلـــى أيـــن هـــو ذاهـــب .. إلـــى 

الظالم أم إلى النور..
هـــذه  حـــدود  خـــارج  ســـؤال  كمـــا طرحنـــا 
المســـرحية علـــى الفنان حســـين عبدعلي 
وهـــو: هل بإمكان نـــص ضعيف أن يحييه 
مخـــرج جيـــد، والعكس .. هل مـــن الممكن 
أن يقـــوم مخرج ضعيف بقتـــل نص جيد. 
فقـــال: ال يمكننـــا أن نطلـــق علـــى المخـــرج 
بأنه ضعيف أو فاشل، ولكن لنقل بأن ليس 

عنده المقدرة على استنطاق هذا النص.

 نعم..باإلمـــكان قتل نـــص جيد. والنقيض 
وهـــو هـــل باإلمـــكان أن يكـــون نصا ســـيئا 
ويحييـــه مخـــرج جيـــد. بالتأكيـــد المطلق 
نعـــم؛ ألن المخـــرج في النهايـــة يقدم نص 
العـــرض، وبالتالـــي يضيف إليـــه، ويحاول 

سد الثغرات فيه. 

“ أحب العمل مع حسين عبدعلي“

أمـــا المخـــرج إبراهيـــم خلفـــان، فقـــد 

تحـــدث عـــن ســـبب اختيـــاره لطاقـــم 
المســـرحية، فقـــال: أحـــب العمـــل مـــع 
الفنان حســـين عبدعلي ألسباب هو ال 
يعلمهـــا أصال، وعلي الشـــعلة كان معنا 
فـــي الجامعـــة وأول مـــرة يعمـــل فيها 

مساعد مخرج وفي دور أيضا.
بالنسبة عن ريم ونوس، فقد شاهدتها 
مســـرحي،  عـــرض  مـــن  أكثـــر  فـــي 
وصدمت من أدائها، ليس ألن تمثيلها 

الذيـــن  المخرجيـــن  ألن  ولكـــن  رائـــع، 
اشـــتغلت معهم ال يعرفـــون لها وليس 
طاقتهـــا  اســـتخراج  مقدورهـــم  فـــي 
الهائلـــة وتفجيرها بالشـــكل المطلوب، 
وهـــي مرتاحـــة ومـــن دون ضغـــط من 

أحد، ال مخرج وغيره. 
وأخيرا أوضح الفنان علي الشعلة أنه 
متحمس جـــدا ألول تجربـــة له خارج 

نطاق الجامعة.

“ زائد عن الحاجة” للصواري... معاناة إنسانية برمزية كبيرة
خلفان: صدمت بأن ال أحد من المخرجين استطاع تفجير طاقة ونوس

الحمدان رئيس اتحاد المسرحيين متابعًا

حسين عبدعلي وعلي الشعلة 

البالد وريم ونوس

ريم خالل قراءة البروفات المخرج إبراهيم خلفان 

 مسيرة الفنانة السعودية الفنية 
فـــاطــمــــة الــبـــنـــــوي

طارق البحار
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من تحديات األطروحات البحثية
مـــا أكثـــَر التحديات التي تواجـــه باحثي الماجســـتير والدكتوراه، 
وقـــد يكـــون من أهم هذه التحديات: البحث عن صورة كاملة في 
مخيلـــة الباحـــث ألطروحته البحثيـــة، فهو يريدها فريـــدة، قوية 
كالصلـــب، لهـــا مشـــكلة بحثية لم تطـــرق بعد، وإطار نظـــري براق، 
ومنهج بحثي محكم، وســـياق متكامل ال تشـــوبه شـــائبة، ونتائج 
مبهـــرة.. والكثيـــر مـــن التمنيات التي قـــد ال يســـعها الوقت الالزم 
للتســـليم، فـــي ظـــل عراقيـــل اإلجـــراءات التنظيميـــة، وتحديات 

الموافقات الالزمة.
لـــذا أنصـــح - ومن خـــالل تجربـــة - أن تكون واقعًيا فـــي العنوان، 
والمشـــكلة، واألهـــداف البحثيـــة، وتكـــون محدًدا فـــي منهجيتك 
وأدواتـــك، ضمـــن الوقـــت المتـــاح لـــك، وأن تبتعـــد عـــن المثاليـــة 
المفرطـــة التـــي تعد العدو اللـــدود إلنجاز بحثك، كمـــا أن مرونتك 
وواقعيتـــك هي المحرك األساســـي لســـيرك في العمليـــة البحثية، 
فبالنســـبة لي: اضطررت لتغيير أطروحتي البحثية أكثر من مرة، 
فكنت في كل مرة أجمع المراجع والدراســـات السابقة للموضوع، 
بـــل وأنهي أجـــزاء كبيرة منه، ثم تضطرني تلـــك العراقيل إلى أن 
أختار موضوعا جديدا، في سياق مختلف، وله مراجع ودراسات 

سابقة مختلفة، ما يعني البداية من الصفر تقريًبا.
كـــم تعطلـــت نتاجـــات وبحـــوث ودراســـات بفعـــل عـــدم مواءمـــة 
الباحـــث بين ســـقف الموضوع الذي بناه فـــي مخيلته، وبين واقع 
اإلجـــراءات التنظيميـــة، فمـــن الضـــروري قيـــاس مـــدى إمكانيـــة 
طرق المشـــكالت البحثية في الفضـــاءات األكاديمية، وما تتطلبه 
مثـــل هـــذه العناوين من مجهـــودات وأوقات قد ال يتـــاح للباحث 

استكمالها ضمن فسحة الوقت التي تحددها الجامعات.

علي جالل

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

للتواصل: 17111483

وزارة الداخلية... طاقات عالية وكبيرة في نجاح عاشوراء
على مدى األيام الماضية كرســـت وزارة الداخلية كل جهودها لتســـهيل 
األمـــور المتصلة بموســـم عاشـــوراء، وقامـــت بإداراتهـــا المختلفة وعلى 
مـــدار الســـاعة بتوفيـــر كل احتياجات المآتم، وامتد وجـــود رجال األمن 
للتنظيـــم والمســـاعدة ليغطـــي جميـــع محافظـــات المملكـــة انطالقـــًا من 
الرعايـــة الملكيـــة الســـامية لموســـم عاشـــوراء مـــن لـــدن ســـيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وتوجيهـــات ســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعاه، ومتابعة واهتمام معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة وزير الداخلية الذي عودنا على العمل بكل عزم وبطاقات عالية.

معالي وزير الداخلية “أشاد بااللتزام والتعاون الذي أبداه رؤساء المآتم 
والقائمـــون عليهـــا ومرتادوهـــا وأعضاء هيئـــة المواكب الحســـينية، في 
إطار تجسيد الشراكة المجتمعية وتأكيد الوعي المجتمعي والمسؤولية 
الوطنيـــة، وكان لـــه دوره المتميـــز فـــي الخروج بموســـم عاشـــوراء بهذا 
الشـــكل المتحضـــر، معربـــًا عـــن تمنياته للجميـــع بالتوفيـــق والنجاح في 

خدمة الوطن”.
لقـــد أثبـــت شـــعب البحرين بوعيـــه وتكاتفـــه وتراثه وخبراتـــه ومعارفه 
أنـــه قـــادر على حمل المســـؤولية بكل كفـــاءة واقتـــدار وإخالص ووالء، 
وبمـــا أننا نعمل في الحقل اإلعالمي فقد شـــاهدنا عبـــر مختلف منصات 
التواصـــل اإلعالمي، من حســـابات شـــخصية وغيرها، االلتـــزام والنظام 
وأريحيـــة المعزين، حيث ســـعت وأفلحت تلـــك التغطيات المصورة في 
إيجـــاد التفاعـــل الالزم بيـــن الجمهـــور والحدث، ونقلت صـــورة حقيقية 
وتغطيـــة موضوعيـــة صادقـــة تتســـم بالشـــمول، فلـــم تكـــن هنـــاك خطة 
إعالميـــة مرســـومة من قبل من صـــور وبث مواكب العـــزاء في منصات 
التواصـــل االجتماعـــي، بقدر مـــا كانت رســـالة عفوية للداخـــل والخارج 
عن حســـن التنظيم واإلشـــادة بجهـــود الجهات األمنية بصفة أساســـية، 
وروعة الشـــراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها شعب 

البحرين.
نجاح موســـم عاشـــوراء بفضل تكاتف الجميع، قطع الطريق على بعض 

أولئك الحاسدين والحاقدين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

برامج اإلسكان الجديدة
تابعـــت المؤتمـــر الصحافي لوزيرة اإلســـكان والتخطيط العمراني، 
والذي أعلنت فيه عن الحزمة الجديدة للبرامج اإلسكانية المقدمة 
للمواطنيـــن، ومـــن الُمســـّلم به أن هـــذا الملف يعد من أهـــم الملفات 
الحيوية، كما أنه يشـــكل تحديا حقيقيا للوزيرة الشابة بكل تأكيد، 
لكننـــا على ثقة عالية أنها ســـتتمكن مـــن إعطائه العنايـــة والمرونة 

الكبيرة في إيجاد الحلول وابتكار الطرق الميسرة للمواطن. 
كمـــا أن آليـــة العمـــل الجديدة ســـتكون ضمن النقلـــة النوعية للعمل 
الحكومي برئاســـة ســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا، وســـعي ســـموه الحثيث والواضح لتحســـين نوعية الخدمات 
المقدمة لجميع المواطنين، ولتحقيق التطلعات المنشودة في هذا 

الملف والملفات األخرى على حٍد سواء.
مـــن المؤكد أن طـــرح مثل هـــذه البرامج يعيد األمل لدى شـــريحة 
كبيـــرة من المواطنين، والذين تراكمت طلباتهم وامتدت لســـنوات 
طويلة، وهي بادرة تنم عن اإلرادة الملكية الســـامية لجاللة الملك 
المعظـــم حفظه هللا ورعاه لتوفير الســـكن المالئـــم للمواطنين عبر 
التنوع في طرح مختلف المشاريع واإلسراع في تنفيذها ومن ثم 
تســـليمها للمنتفعيـــن، وتقليـــص فترة االنتظار، وتوفيـــر العديد من 
وســـائل التمويل لتتناســـب ومســـتوى دخلهم الشـــهري، بما يساهم 
في تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي ألبناء هذا الوطن.

ُنـــدرُك أن التحديـــات متعـــددة، لكننـــا نمتلـــك إرادة قويـــة وصلبـــة، 
وســـنكون قادريـــن بعون مـــن هللا ســـبحانه على هذه المســـؤولية، 
خصوصـــا مـــع الطاقات الشـــبابية التـــي تضمنها التشـــكيل الوزاري 

األخير. 
إننا متفائلون بأن باكورة الوزارة الجديدة واستراتيجياتها ستتسم 

بالمرونة واإلبداع واالبتكار، ولن تكون تقليدية. 
ومـــن هـــذا المنطلـــق، نرجو أن تشـــمل الخدمـــات اإلســـكانية فئات 
أوســـع، وذلـــك من خـــالل رفع الحـــد األقصى لراتب المســـتفيد من 
هذه البرامج، فلقد أصبح ســـقف الراتب المســـموح به حاليا - وهو 
1200 دينـــار - فـــي هـــذا الوقت الراهـــن يحرم فئة مـــن المواطنين 

ن يسعون المتالك منزل أحالمهم.  ممَّ
الوضـــُع اآلن قد تغير كثيرًا عما كان عليه عند ســـن القرار أول مرة 
في تلك الســـنوات، وأســـعار العقـــار آخذة في االرتفـــاع، ومعدالت 
التضخـــم قـــد ارتفعـــت، كمـــا زادت شـــريحة المواطنيـــن المؤمـــن 
عليهـــم فـــي القطاعين العـــام والخـــاص. “المقال كامال فـــي الموقع 

اإللكتروني”.

عباس العمران

رخصة الســـياقة من الوســـائل التي ال يمكن اســـتخدامها بمنأى عن الناس، 
فقيـــادة المركبـــات فـــي الشـــوارع إنمـــا هـــي مـــن القواســـم المشـــتركة بيـــن 
مســـتخدمي الطريـــق، فال يعقل أن ينفـــرد أحد بالشـــوارع العامة فضالً عن 
الخاصة ويدعي أنها من الحرية الشـــخصية، نقول ذلك ونحن نتحسر على 
مـــا آلـــت إليه أخالقيات بعض الّســـواق من تهاون غير مســـؤول واســـتهتار 

بغيض بقوانين السالمة على الطريق.
الشـــك أن اإلدارة العامة للمرور لم تتواَن في بذل كل ما من شـــأنه الحفاظ 
على سالمة مستخدمي الطريق من أفراد أو مركبات عبر القنوات المختلفة، 
لكـــن يبدو أن سياســـة العصا والجزرة لم تعد تجـــدي نفعًا مع الدخالء على 
الـــذوق العـــام، علمًا أن الســـياقة في مملكتنـــا الحبيبة كانـــت مضرب المثل 
بيـــن الـــدول المحيطة حتى وقت قريب. نعم هناك تصرفات غير مســـؤولة 
مـــن قبـــل ثلة من ســـائقي المركبات باتت تـــؤرق مســـتخدمي الطريق العام 
وذلـــك بتجاوزهـــم كل معاييـــر الســـالمة فضالً عن عـــدم التزامهـــم بقوانين 
تنظيم السير على الطريق، وقد رصد ذلك عدد غير قليل من الناس، حيث 

يشاطروننا نفس الهواجس. 
فـــي اعتقـــادي، هنـــاك محوران فـــي هذا الصـــدد بحاجة إلى إعـــادة نظر من 

قبـــل المعنيين في اإلدارة الموقرة. المحـــور األول: الزيادة المضطردة لعدد 
المركبـــات، حيث بلغت حوالي 736840 مركبة مرخصة على الطريق حتى 
ســـبتمبر 2021 قابلة للزيادة وفق إحصائية رقمية، ما يشـــكل ضغطا كبيرا 
على الشـــوارع، وبالتالـــي يعرقل انســـيابية الحركة المرورية، ما يســـتدعي 
إعـــادة النظـــر في ضوابط من ُيســـمح لهم بالســـياقة مـــن المقيمين، وربطها 
باشـــتراطات التأشـــيرة منـــذ البدايـــة، خصوصـــًا إن لـــم تكن طبيعـــة عملهم 
تســـتدعي ذلـــك. المحور الثاني: إعـــادة النظر في العقوبـــات الحالية ومدى 
فاعليتهـــا فـــي ردع المخالفيـــن، فالغرامـــة الماليـــة وحدهـــا ربمـــا تكون غير 
مجديـــة أحيانـــًا، إن لـــم ترتبط بإجـــراءات أكثر صرامة في معايير ســـحب 
الرخصـــة ومـــدة توقيـــف المركبة وغيرها مـــن العقوبـــات المغلظة في حال 
تكـــرار المخالفة، فقد أشـــارت اإلحصائيـــات إلى أن نســـبة مخالفات تجاوز 
السرعة المقررة تصدرت قائمة المخالفات المرورية المضبوطة خالل شهر 

واحد.
السياقة مهارة مكتسبة، جوهرها التربية على األخالق الحميدة، وبالمقابل 
فإن الخروج عن الذوق العام في مســـألة الســـياقة إنما هو من ســـوء الخلق 

وقلة األدب، قديمًا قالوا: من أمن العقوبة أساء األدب.

عصام عبداهلل

السياقة... مهارة وأخالق

jarat8alam 
@gmail.com

العنـــف يولـــد العنـــف ال محالـــة، ال مبـــرر آخـــر لكثـــرة القتل واإليذاء ســـوى 
اعتياد هؤالء األشـــخاص على مشـــاهد العنف، وإذا ما بحثنا عن األســـباب 
سنجدها متشابهة، أسر مفككة، الكثير من األلعاب اإللكترونية التي تصدر 
تلك المشـــاهد، الســـينما واألفـــالم والدراما التي تلعـــب دورا كبيرا في هذا 
النمط وتقدم “البلطجي” على أنه بطل وصاحب حق، وأخيرا االعتياد على 
ســـماع أو مشـــاهدة أو قـــراءة أخبار ذات ســـلوك عنفي بغيـــض كما يحدث 

هذه األيام. 
وســـأرجع معـــك عزيـــزي القـــارئ وبذاكرتـــك الخاصـــة عندما كنـــت تقرأ أو 
تشاهد في النشرات بعض األخبار التي تتحدث عن مقتل طالب المدارس 
علـــى يد أقرانهم فـــي الدول الغربية، لقد أكدت األبحاث التي أجريت على 
مرتكبـــي هذه الجرائـــم ان هؤالء ارتكبوا جرائمهم بدافع تجربة إحســـاس 
“القتـــل” كما يشـــاهدون عبـــر األفالم وما يتعرضون له مـــن أخبار، وفي كل 
مـــرة يقـــع حادث بشـــع كهذا في إحـــدى المـــدارس يكتشـــف المحققون أن 
الطفل “القاتل” كان يود أن يقوم بالتجربة ال أكثر وال أقل، ويذهب ضحية 

هذا االكتشاف المقيت المميت عشرات األبرياء.

نحن اآلن لسنا بعيدين عما يحدث في الغرب، بل نحن نعايش يوميا وفي 
عدد من المجتمعات العربية قصصا مماثلة، وجرائم قتل تحدث على أقل 
ســـبب، بـــل إن الجرائـــم في ازدياد مع كثرة نشـــرها، وأعتقـــد أن ذلك يعود 
إلى نفس األســـباب التي ســـردتها في بداية هذا المقـــال، وأزيد عليها حب 
بعض الشـــباب المراهقين لفت األنظار إليهم بأية طريقة، لذلك يتعمد بكل 
عنجهيـــة أن يأخـــذ حقه بطريقة البطل البلطجي ويلفـــت األنظار إليه بأية 

طريقة كانت! 
أعتقـــد أن عـــدم تســـليط الضـــوء علـــى مثـــل هـــذه الجرائم ووقف نشـــرها 
سيســـاهم في تقليـــص أعدادها في تلك المجتمعات التـــي تعاني من مثل 
هذه الجرائم، وهنا ورغم كوننا في البحرين مجتمعا مسالما جدا تنخفض 
فيـــه معدالت الجريمة، بل إنها تكاد تنعدم، إال أن الفضاء اإللكتروني الذي 
ال حدود له والذي يحمل المعلومات وينشـــرها بســـرعة البرق هو المسؤول 
األول عـــن بـــث تلك الســـموم للشـــباب، مـــن خالل تـــداول أخبـــار الجريمة 
وقراءتهـــا أو مشـــاهدتها بكل أريحيـــة، لذلك وجب علـــى المواقع المحلية 

عدم تداول مثل هذه األخبار والحد منها لمصلحة الوطن والمواطنين.

د.سمر األبيوكي

أوقفوا النشر!



تعاقد نادي الرفاع الشـــرقي مع الالعب 
عبدالعزيز الشـــيخ؛ ليعـــزز بذلك صفوف 
الفريـــق األول لكـــرة القدم في الموســـم 

الرياضي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
وجـــرت مراســـم توقيـــع العقد فـــي مقر 
النـــادي بحضـــور نائـــب رئيـــس النـــادي 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن محمـــد آل خليفة. 
وبذلك يعزز عبدالعزيز الشـــيخ تشكيلة 
المـــدرب الســـوري غســـان معتـــوق فـــي 
المنافســـات المحليـــة، عـــالوة على لقاء 

االتحـــاد  لـــكأس  الغـــرب  نهائـــي  نصـــف 
ســـيجمع  والـــذي   ،٢٠٢٢ اآلســـيوي 
الشـــرقاويين مع الرفاع يوم ٦ ســـبتمبر 
المقبـــل علـــى اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن 

محمد آل خليفة.
ويلعـــب عبدالعزيـــز الشـــيخ فـــي خـــط 
األنديـــة  مـــن  عـــدًدا  ومثـــل  الوســـط، 
المحلية في المواسم الماضية، كما مثل 
منتخباتنـــا الوطنيـــة من الفئـــات وحتى 

المنتخب األول.

عبدالعزيز الشيخ ينضم للرفاع الشرقي

كريمـــي يعــزز صفـــوف فــارس الغربيــة

حسن خليل يفوز بأولى الجوالت

المالكية يعيِّن أجهزة الفئات العمرية للموسم الجديد

في بطولة البحرين جراند تورزمو للرياضة اإللكترونية

أعلـــن نـــادي المالكيـــة عـــن تعاقده مع 
الالعب ســـيد أحمـــد جعفـــر )كريمي(؛ 
ليعـــزز بذلـــك صفـــوف الفريـــق األول 
لكـــرة القـــدم فـــي الموســـم الرياضـــي 

.٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
 وتأتـــي صفقـــة التعاقـــد مـــع الالعـــب 
إطـــار  ضمـــن  جعفـــر،  أحمـــد  ســـيد 
خطوات الملكاوية لتدعيم تشـــكيلة 

المـــدرب أحمـــد يعقوب بوراشـــد، 
والذي تعول عليـــه اإلدارة للعودة 

بالمالكية من جديد إلى دوري ناصر 
بن حمـــد الممتاز. ويلعب ســـيد أحمد 
جعفر في خط الوسط، وهو من أبناء 
نـــادي الشـــباب، ولعب للبســـيتين في 
مواســـم ماضية، كما ســـبق لـــه تمثيل 

منتخباتنا الوطنية في الفئات 
وحتـــى المنتخب األول. على 
صعيد متصل، خسر المالكية 
لقاء وديا أمـــام الرفاع بأربعة 

ضمـــن  مقابـــل،  دون  أهـــداف 
تحضيراته للموسم الجديد.

إلـــى ذلـــك، أعلـــن فـــارس الغربية عن 

الفنيـــة  األجهـــزة  تشـــكيل 
واإلداريـــة للفئات العمرية. وســـيكون 
علـــي عبـــدهللا مدربـــا لفئة الناشـــئين، 

وموسى عبداألمير مســـاعدا له، فيما 
جعفـــر البـــري مديـــرا للفريـــق. وفـــي 
فئة األشبال، أســـندت مهمة التدريب 

للمدرب محمد الوردي ويساعده سيد 
كميل حســـين، فيما علـــي مهنا مديرا 

للفريق.

فـــاز المتســـابق حســـن خليـــل إبراهيـــم بالســـباق 
األول لبطولـــة البحريـــن جرانـــد تورزمـــو للرياضة 
االلكترونيـــة والذي أقيـــم أمس الجمعـــة الموافق 
أول  حاصـــدًا  الجـــاري  أغســـطس  شـــهر  مـــن   12
25 نقطـــة فـــي رصيـــده ومتفوقـــًا على منافســـيه 
إبراهيـــم المبارك والذي حقق أســـرع لفة بالســـباق 
بلغ زمنها 1.27.025 دقيقة حل في المركز الثاني 
وياسر خميري الذي حل في المركز الثالث، وأقيم 
الســـباق على مضمار حلبة رد بل رينغ النمســـاوية 
التي يبلغ طولها 4.318 كيلومترًا وتضمن السباق 

10 لفات.
بطولـــة  للســـيارات  البحرينـــي  االتحـــاد  وينظـــم 
البحرين جرانـــد تورزمو للرياضة االلكترونية في 
موسم جديد بعدما حققته هذه البطولة من نجاح 
كبيـــر ومـــا شـــهدته مـــن إقبال ومشـــاركة واســـعة 
وإقبال مميز في المواسم الماضية، ومنذ اإلعالن 
عن الموســـم الجديد حظيت البطولة بإقبال كبير 

مـــن المتســـابقين للتســـجيل فيها والمشـــاركة في 
منافســـاتها، وأقيمـــت فتـــرات التأهيـــل األســـبوع 
لخـــوض  متســـابقًا   14 تحديـــد  وتـــم  الماضـــي 

منافسات سباقات البطولة.
ومـــن المقـــرر أن تقـــام منافســـات الجولـــة الثانية 
19 مـــن أغســـطس الجـــاري علـــى مضمـــار حلبـــة 
الثالثـــة  الجولـــة   ،)Autodromo de Interlegos(
 Nurburgring 26 أغســـطس علـــى مضمـــار حلبـــة
علـــى  المقبـــل  ســـبتمبر   2 الرابعـــة  الجولـــة   ،GP
 Autodromo Nazionale Monza مضمـــار حلبـــة
والخامســـة والختاميـــة 9 ســـبتمبر علـــى مضمـــار 
Spa Francorchamps، وتـــم تخصيـــص  حلبـــة 
جوائـــز ألصحـــاب المراكـــز األولـــى للبطولة، حيث 
يحصـــل صاحـــب اللقـــب على جائـــزة نقديـــة تبلغ 
300 دينـــار، الوصيف 200 دينـــار وصاحب المركز 
الثالـــث 100 دينار، ويحصل في كل ســـباق الفائز 
بالمركز األول على جائزة نقدية قيمتها 50 دينارا، 
المركز الثاني 30 دينارا والمركز الثالث 20 دينارا.

االتحاد البحريني للسيارات

االتحاد البحريني للترايثلون

من تقديم مدربي الفئات العمرية
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سبورت  أفاد مقربون من الزميل الصحافي ماجد 

ســـلطان بأنه مـــا زال يرقد على الســـرير األبيض 
فـــي المستشـــفى العســـكري منـــذ أكثر من شـــهر، 
وأنـــه بحاجـــة ماســـة لمتبرعيـــن بالـــدم بصـــورة 

.)o+( مستعجلة فصيلة
وكان الكابتـــن حمـــود ســـلطان قد ذكر لــــ “البالد” 
أن شـــقيقه أدخـــل إلى المستشـــفى إثـــر إصابته 
بفيـــروس كورونـــا قبـــل أكثر من 6 أســـابيع، وأن 
صحتـــه ليســـت بخيـــر، فيما تناقل نشـــطاء على 
)برودكاســـت(  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 

يحـــث الراغبيـــن فـــي التبـــرع بالدم إلـــى الزميل 
ســـلطان، بضرورة التوجه اليـــوم األحد الموافق 
14 أغســـطس 2022 إلى المستشـــفى العســـكري 
“البـــرج الشـــمالي” علـــى أن تكون فصيلـــة دمهم 
)+o(. ويتمنى القســـم الرياضي بصحيفة “البالد” 
الشـــفاء العاجـــل للزميـــل ماجـــد ســـلطان، الـــذي 
يعـــد أحد أعمدة الصحافـــة الرياضية في مملكة 
البحريـــن وقـــد كان لـــه دور فعـــال فـــي خدمـــة 
الرياضـــة البحريـــن على مدى عقـــود طويلة من 

الزمن.

اإلعالمــي ماجــد سلطــان بحاجة لمتبرعيــن بالـدم

ماجد سلطان

خالد بن حمد... إدارة “رولكسية”!!
تتوجه األنظار اليوم إلى استاد البحرين الوطني لمتابعة تفاصيل 
المؤتمــر الصحافــي الذي ســيعقده الرئيس التنفيــذي للهيئة العامة 
للرياضــة عبدالرحمــن عســكر والذي سيكشــف خالله عــن تفاصيل 

مبادرة خالد بن حمد لجيل الذهب.
وتكفــي اإلشــارة إلــى أن المبــادرة التــي أطلقها ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينية، ُتعنى بدعم الفئات العمرية، وهو ما يمثل تكريسًا لمبدأ 
البناء يبدأ من القاعدة؛ لضمان اســتمرارية التطور واالزدهار الذي 

تعيشه الرياضة في مملكة البحرين.
وال غرابــة فــي ذلــك، فالمتتبــع للنشــاط المحموم والجهــد المبذول 
مــن قبــل ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد ســرعان مــا سيكتشــف أنــه 
أمــام مســؤول رفيــع وهبــه هللا رؤيــة واعــدة وإدارة فــذة، تدفعان 
عجلة اإلنجاز والتفوق الرياضي إلى األمام وتحركانه بدقة ساعة 
“رولكــس” فــي ســبيل مضاعفــة المكتســبات الذهبية التــي يحققها 

أبطال البحرين يوما بعد آخر، وفق استراتيجية محكمة.
ولــو دققنــا فــي الفترة القصيــرة الماضيــة، وحصرنا عــدد اللقاءات 
الرســمية التي قام بها ســمو الشــيخ خالد مع الوزراء والمســؤولين 
الحكومييــن وغيــر الحكومييــن فــي المملكــة، لوجدنــا أن ســموه 
كان يشــدد علــى ضــرورة أن تكــون الرياضة أولوية لــدى الوزارات 
المعنية، واعتبارها فرصة لتنشــيط الســياحة واالســتثمار وشــريكا 
فاعــال فــي إنعــاش االقتصــاد الوطنــي بوصفهــا صناعــة مرموقــة 

وليست مجرد تسلية وهواية.
ولــو عدنــا بالزمــن إلــى الــوراء أيضا، لوجدنا أن ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد يعمــل على اســتكمال مــا بدأه شــقيقه ورفيق دربه ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة القائد والملهم، في ترســيخ مبدأ 
هيكلــة الكيانــات الرياضيــة وتنظيــم عملهــا بشــكل متقــن، لتكــون 
لدينا منظومة قادرة على تحمل أعباء المسؤوليات التي تنتظرها 
فــي المســتقبل لتســتمر في حصد الذهب بكفــاءة عالية واقتدار ال 

يعتمد على الصدف واالجتهادات الفردية.
بهــذه العقليــة االحترافيــة والعزيمــة القويــة، تبــدو خطــوات ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمــد واعــدة، فقــد ولــى زمــن أن تكــون الرياضة 
هوايــة، وأصبحــت بشــكل ال ريــب فيــه قطاعــا حيويا ترتكــز عليه 
الــدول في تطورها ونمائها، ودون شــك إذا مــا تعاملنا مع الرياضة 
علــى هــذا األســاس كفريــق واحــد، كال حســب موقعــه وتخصصه، 
ســوف تكــون مملكــة البحريــن مــن ضمــن الــدول الرائــدة فــي هذا 
الملــك  برعايــة جاللــة  تحظــى  الرياضــة  وأن  المجــال، خصوصــا 
المعظــم، واهتمــام ومتابعــة مــن ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا.
وفــي األخيــر ال يســعنا إال أن نشــد علــى يــد ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد في مساعيه المخلصة؛ لوضع البحرين على خارطة التنافس 
الرياضــي مــن منظور اســتثماري يعود بالنفع علــى مملكة البحرين 
الغاليــة وشــعبها الوفــي ويفتــح مضمــار التنافــس الشــريف لتضــع 
الطاقــات البحرينيــة بصمتهــا وتثبت علــو كعبها، وتحصــل على ما 

يليق بها من رعاية وتقدير.

ahmed.kareem@albiladpress.com

أحمد كريم

الفائزون في الجولة االفتتاحية

أحمد مهدي

سباقات مصاحبة لألطفال الكتشاف مواهب الترايثلون
تزامناً مع الدوري العام للموسم الجديد

يكثـــف االتحـــاد البحرينـــي للترايثلون 
نشـــر  ســـبيل  فـــي  ومســـاعيه  جهـــوده 
رياضـــة الترايثلـــون بصـــورة أكبـــر فـــي 
المملكـــة واكتشـــاف المواهب الناشـــئة 
فـــي اللعبة، تمهيدا لصقلهـــا واحتضانها 
لتوســـيع القاعدة العامة لهـــذه الرياضة 
وزيـــادة عـــدد ممارســـيها، األمـــر الـــذي 
سيعود بالنفع على المنتخبات الوطنية 
في المستقبل، بهدف اكتشاف مواهب 
قادرة على كتابة تاريخ جديد في هذه 
الرياضة على المســـتوى الدولي، وذلك 
باعتمـــاد ســـباقات مصاحبـــة لألطفـــال 
بالتزامن مع مسابقة الدوري العام التي 
مـــن المقـــرر أن تنطلق في شـــهر أكتوبر 

من العام الجاري.

وســـتكون الســـباقات المصاحبة بمثابة 
خطـــوة أولى فـــي طريق االتحـــاد نحو 
تشـــجيع األطفال على ممارسة رياضة 
الترايثلون، والبحـــث عن المواهب في 
ســـن مبكرة بهدف صقلهـــا واحتضانها، 
حيـــث يضـــع االتحـــاد خطـــة متكاملـــة 
تهـــدف لتشـــكيل قاعدة قويـــة ومثالية 
من الالعبين الصغـــار المؤهلين لتمثيل 
المســـتقبل  فـــي  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
الكبيـــر، خصوصـــا فـــي ظـــل االهتمـــام 
الذي تحظـــى به رياضة الترايثلون في 

المملكة.
ومن المقرر أن تكون السباقات األربعة 
لألطفال لمسافة 50 - 200 متر سباحة، 

50 - 500 متر جري.
مـــن جانبـــه، قـــال أميـــن ســـر االتحـــاد 

البحرينـــي للترايثلـــون حمـــد المـــال إن 
االتحاد يهدف من خالل خطة متكاملة 
الكتشاف المواهب الناشئية في اللعبة، 
وأوضـــح “اعتمـــاد ســـباقات مصاحبـــة 
لألطفـــال بالتزامـــن مـــع الـــدوري العـــام 

لهذا الموســـم يأتي ضمـــن الخطة التي 
يضعها لالتحاد الكتشاف المواهب في 
ســـن مبكـــرة الحتضانهـــم وتجهيزهـــم 
بأفضـــل صورة، وما هـــي إال خطوة من 
مجموعـــة خطوات يعمل عليها االتحاد 
فـــي تجهيـــز الالعبين وأبـــراز مواهبهم 

في اللعبة”.
وتابع المال “السباقات المصاحبة يتوقع 
أن تكـــون ممتعة وتنافســـية من جانب 
األطفـــال، وهو ما لمســـناه في الســـابق 
مـــن هـــذه الفئـــة العمريـــة التـــي تمتـــاز 
بالحيويـــة، وبالتأكيـــد ســـيعمل االتحاد 
علـــى اكتشـــاف أكبر عدد مـــن المواهب 
من هـــذه الســـباقات المصاحبة، تمهيدا 
إلدخالهم في برامج خاصة للموهوبين 

في اللعبة”.

أحمد مهدي

حمد المال

سيد أحمد 
جعفر



كســـبت العبة منتخـــب رفع األثقال زينـــب يحيى احترام 
الجميع في مشـــاركتها فـــي وزن 64 كغ ضمن دورة ألعاب 
التضامـــن اإلســـامي السادســـة التـــي تســـتضيفها مدينة 
قونيـــة التركيـــة رغـــم خســـارتها وخروجهـــا المبكـــر فـــي 

الخطف والنتر في بداية مشوارها بالدورة.
زينب يحيى حققت المركز الســـابع في الخطف وخرجت 
من المســـابقة فـــي النتر قبل أن تحصـــد تصفيقا حارا من 
جميـــع الجماهيـــر الحاضـــرة بعدمـــا بكـــت فـــوق المســـرح 
وانهالـــت دموعهـــا جراء إخفاقها وخروجها من المســـابقة 
تقديرا لمشـــاعرها وحرصهـــا على تمثيل وطنها ورفع علم 
بادهـــا عاليا في مشـــهد يعكس حســـها الوطنـــي ورغبتها 
الصادقـــة في التمثيل المشـــرف لوال االرتباك وربما ســـوء 
الحـــظ. زينـــب يحيـــى رغـــم خســـارتها قدمـــت درســـا في 
الوطنيـــة واإلخاص، ألن دموعها نابعـــة من حبها لوطنها 
وحســـرتها علـــى ضيـــاع الفرصـــة منهـــا وهي قيـــم أصيلة 

يتربى عليها الرياضيون عشقا في أوطانهم.
وبعـــد نهاية المســـابقة توجـــه رئيس وفـــد المملكة بدورة 
ألعـــاب التضامـــن اإلســـامي عضـــو مجلـــس إدارة اللجنة 
األولمبيـــة فيصل خالد كانو إلى الاعب وحاول التخفيف 
من آثار الخســـارة ورفع معنوياتها قبل أن يتأثر هو اآلخر 
بدموعها تأثرا بالموقـــف الوطني الصادق. وأنهت الاعبة 
زينب يحيى مشاركتها في مسابقة رفع األثقال لتعود إلى 

أرض الوطن بمعية المدرب العراقي خضير باشا.

الكوهجي يلتقي الشيخ جابر ثامر الصباح

التقـــى األمين العام للجنة األولمبية فارس الكوهجي عضو 
مجلـــس إدارة اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة رئيـــس الوفـــد 
الكويتـــي بـــدورة ألعـــاب التضامن اإلســـامي الشـــيخ جابر 

ثامر جابر األحمد الصباح.
وخـــال اللقـــاء أشـــاد الكوهجـــي بالعاقات األخويـــة التي 
تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشـــقيقة وبحث معه 

سبل التعاون الثنائي المشترك في المجال الرياضي.
واشـــاد الكوهجي باإلنجازات التي حققها رياضيو الكويت 
بـــدورة ألعاب التضامن اإلســـامي السادســـة والتي تعكس 

الدعم الكبير الذي توليه اللجنة األولمبية للحركة الرياضية 
متمنيـــا للرياضة الكويتية مزيدا من التوفيق والنجاح. من 
جانبه، أعرب الشـــيخ جابـــر ثامر جابر األحمـــد الصباح عن 
اعتزازه الكبير بالعاقات األخوية الوطيدة، منوها بالمكانة 
المتميزة للرياضة البحرينية وما تمتاز به من ســـجل ناصع 

من اإلنجازات الباهرة.

فيصل كانو يشيد بالنتائج اإليجابية للمنتخبات الوطنية

أشـــاد فيصل خالد كانو رئيس وفد مملكة البحرين بدورة 
ألعـــاب التضامـــن اإلســـامي عضـــو مجلـــس إدارة اللجنة 
األولمبيـــة بالنتائج اإليجابيـــة التي حققها أبطال وبطات 
البحرين حتى اآلن بعد تحقيق ٢٠ ميدالية ملونة بينها ٩ 

ذهبيات و 7 فضيات و٤ برونزيات.
وأكد كانو أن تلـــك الحصيلة المتميزة من الميداليات هي 
ثمـــرة لدعم جالة الملك المعظم وســـمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء واهتمام ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جالـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة وسمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة العامة 

للرياضة رئيس اللجنة األولمبية.
وأعـــرب كانو عن ســـعادته البالغة بتحقيـــق هذه الحصيلة 
والتـــي تعكـــس المســـتوى المتطـــور للرياضـــة البحرينيـــة 
مشـــيدا بمـــا قدمـــه منتخـــب ألعـــاب القـــوى مـــن مـــن أداء 

متميـــز رفع مـــن خال علـــم المملكة عاليا، كمـــا أثنى على 
أداء الاعب أحمد مـــدن صاحب المركز األول والميدالية 

الذهبية في سباق فردي ضد الساعة.
وعبر كانو عن أمله الكبير في تحقيق مزيد من الميداليات 
الملونـــة فـــي باقـــي الرياضـــات لتعزيز مركـــز البحرين في 

الترتيب العام لجدول الميداليات.

منتخب الدراجات خارج المنافسة بسباق الطريق

لـــم يوفق منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية المكون من 
أحمـــد مـــدن، أحمد ناصـــر، يحيى ذياب مـــن الصعود على 
منصة التتويج وتحقيق ميدالية ملونة في سباق الطريق 
لمســـافة 130 كيلو الذي أقيم صباح الســـبت 13 أغسطس 
2022. أحمد مدن حقق أفضل نتيجة بعدما احتل المركز 

29 وجاء أحمد ناصر في المركز 40.
وبذلك يســـدل الســـتار على مشـــاركة منتخـــب الدراجات 
الهوائيـــة بعـــد أن أحـــرز العبنـــا أحمـــد مدن ذهبية ســـباق 

فردي ضد الساعة بكل جدارة واقتدار.

منتخب ألعاب القوى والمصارعة يغادران

 عـــاد منتخب ألعاب القوى ومنتخب المصارعة إلى أرض 
المملكـــة بعـــد انتهاء مشـــاركتهما في الـــدورة، حيث حقق 
منتخـــب ألعـــاب القـــوى 19 ميداليـــة بينهـــا 8 ذهبيات و7 
فضيـــات و4 برونزيـــات فيمـــا لم يحالظ العـــب المصارعة 
علي البيكوف من تحقيق نتيجة بعدما ودع المنافسة من 

الدور ربع النهائي.

تحد جديد للرماية بمسابقة الشوزن “سكيت”

يخـــوض منتخب الرماية األحد 14 أغســـطس منافســـات 
ســـاح الشوزن سكيت والتي ستنطلق ابتداء من الساعة 
9:00 صباحـــا حيـــث يتكـــون المنتخـــب مـــن تمـــار الواط، 
مريم حساني، مريم العسم، لطيفة الناجم. وكان منتخبنا 
للرجال والســـيدات قد خاض منافســـات الشـــوزن “تراب” 
ضمن منافســـات الفـــردي والفرق لكنه لـــم يوفق في بلوغ 
األدوار النهائية، حيث يتطلع في هذه المســـابقة الجديدة 

للمنافسة من أجل بلوغ منصة التتويج.

 مرام الموسوي زينب العفو حوراء شرف 

للكـــرة  األول  الوطنـــي  منتخبنـــا  فقـــد 
الطائـــرة، فرصـــة بلوغ المبـــاراة النهائية 
لـــكأس آســـيا ٢٠٢٢ المقامة فـــي تايلند، 
منتخـــب  نظيـــره  أمـــام  أن خســـر  بعـــد 
فـــي  رد  دون  أشـــواط  بثاثـــة  اليابـــان 
اللقاء الـــذي جمع الطرفين، الســـبت ١٣ 
أغســـطس الجاري، ضمن المربع الذهبي 

للمسابقة.
وانتهـــى الشـــوط األول لليابانييـــن بعـــد 

عبـــر  المنتخبيـــن  بيـــن  قويـــة  منافســـة 
نتيجـــة )١٥/٢٧(، وفـــي الشـــوط الثانـــي 
تفوقـــت اليابـــان بفارق ١٠ نقـــاط بواقع 
المنافـــس  يحســـم  أن  قبـــل   ،)١٥/٢٥(
المباراة لصالحه في الشوط الثالث عبر 

نتيجة )٢٠/٢٥(.
وسيلعب منتخبنا لقاء تحديد المركزين 
الثالـــث والرابـــع مع الخاســـر مـــن مباراة 

منتخبي الصين وكوريا الجنوبية.

طائرة األحمر تخسر بنصف نهائي اآلسيوية

العلوي يحصل على بعثة االتحاد الدولي للسباحة

زينب تخسر في األثقال وتكسب احترام الجميع بحسها الوطني

لمدة عام واحد بالواليات المتحدة األميركية

حققت المركز السابع بالخطف وخرجت من النتر بألعاب التضامن اإلسالمي

حصـــل الســـباح علي صـــادق العلوي على 
بعثة االتحاد الدولي للسباحة FINA لمدة 
عام واحـــد في والية فلوريـــدا بالواليات 
اختيـــار  وجـــاء  األميركيـــة،  المتحـــدة 
الســـباح علي العلوي للمشـــاركة في بعثة 
االتحـــاد الدولـــي بعـــد تألقـــه الافت على 
مســـتوى البطوالت المحليـــة والخارجية، 
ويأتـــي هـــذا البرنامـــج من خـــال حرص 
االتحـــاد البحرين للســـباحة علـــى تطوير 
السباحين وخلق الفرص الفنية المناسبة 

للموهوبين.
وســـيتدرب علي العلـــوي من خال بعثته 
واليـــة  فـــي  للســـباحة  أزورا  مركـــز  فـــي 
فلوريدا، تحت إشراف المدرب األميركي 
جيـــان لـــوكا مديـــر مركـــز أزورا للســـباحة 
وذلـــك من خـــال برنامج مكثـــف لتطوير 

السباح علي العلوي. 
رئيـــس  نائـــب  أكـــدت  المناســـبة  وبهـــذه 
الشـــيخة  للســـباحة  البحرينـــي  االتحـــاد 
االتحـــاد  اختيـــار  أن  خليفـــة  آل  حصـــة 
الدولي للسباحة FINA للسَباح البحريني 
علـــي صادق العلـــوي للمشـــاركة في بعثة 

االتحـــاد الدولي، جاء بنـــاًء على مهاراته 
المتميزة في الســـباحة وقدراته القيادية 
داخـــل المســـبح، والتـــي ظهـــرت بشـــكل 
واضـــح خـــال مشـــاركته فـــي البطوالت 
المحليـــة والخارجيـــة، مـــا دفـــع االتحـــاد 

الدولي الختياره في هذه البعثة.
المواهـــب  أن  حصـــة  الشـــيخة  وأكـــدت 
الصاعـــدة تحظـــى باهتمام كبير ومباشـــر 

من قبـــل النائـــب االول لرئيـــس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
علـــى  ســـموه  يحـــرص  إذ  خليفـــة،  آل 
االهتمام ومتابعة الســـباحين الموهوبين 
الذيـــن يعتبـــرون نـــواة وقاعـــدة لمنتخب 
الجهـــود  إطـــار  فـــي  وذلـــك  المســـتقبل، 

الكبيـــرة والمســـتمرة التـــي يبذلها ســـموه 
لتطويـــر رياضـــة الســـباحة والوصول بها 

ألعلى المستويات.
وذكرت الشـــيخة أن مشاركة علي العلوي 
فـــي البعثة ســـترفع من مســـتوى الاعب 
مـــن خـــال معايشـــته ألفضـــل الاعبيـــن 
نجمنـــا  إن  إذ  أميـــركا،  فـــي  والمدربيـــن 
الصاعـــد ســـيحظى بفرصـــة االحتكاك مع 
التدريـــب  مـــن  وسيســـتفيد  الســـباحين 
تحـــت يد أفضل المدربيـــن المتخصصين 

في تدريب السباحة. 
يذكـــر أن مركز أزورا للســـباحة في والية 
محترفيـــن  مـــن  نخبـــة  يضـــم  فلوريـــدا 
الســـباحة،  مجـــال  فـــي  متخصصيـــن 
وتأهيـــل  وتدريـــب  بتعليـــم  ويهتمـــون 
رياضيـــي الســـباحة مـــن جميـــع األعمـــار 
مـــن مســـتوى المبتدئيـــن إلى الســـباحين 
العالميين، حيث يغرس أسلوب التدريب 
لديهـــم الثقـــة والموقـــف اإليجابـــي فـــي 
جميـــع الســـباحين، مـــا يوفـــر لهـــم تجربة 
إيجابيـــة مـــن شـــأنها أن تســـاعدهم على 
ومســـاعيهم  حياتهـــم  أهـــداف  تحقيـــق 

المستقبلية.

اللجنة اإلعالمية

علي العلوي

فيصل كانو مع العبي منتخب الدراجاتزينب تبكي بعد خسارتها

الكوهجي يقدم درع اللجنة األولمبية التذكاري

من لقاء منتخبنا مع اليابان

الشيخة حصة آل خليفة
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3 العبات شطرنج بحرينيات يحصلن على لقب أستاذ مرشح “سيدات”
بـــارك رئيس االتحـــاد البحريني لأللعـــاب الذهنية طارق 
الشيباني حصول 3 العبات من الفريق النسائي المشارك 
في أولمبياد الهند للشطرنج على باكورة االلقاب الدولية 
في لعبة الشـــطرنج وهو لقب أســـتاذ مرشـــح )سيدات(، 
مشـــيًدا بالجهـــود التـــي بذلت مـــن جميع أعضـــاء الوفد 
رفقة رئيس الوفد ونائب رئيس االتحاد علي الســـليطي 
في تحقيق هذه النتيجة الطيبة قياسا على استعدادات 

الفرق المنافسة وجهوزيتها الفنية والتنظيمية. 
ونال ذلك اللقب كل من الاعبة أســـتاذ مرشح )سيدات( 

حوراء شـــرف بتحقيقها نتيجـــة 5 نقاط من 10 جوالت 
والاعبة أســـتاذ مرشح )ســـيدات( زينب العفو بتحقيقها 
4.5 مـــن 10 جوالت والاعبة أســـتاذ مرشـــح )ســـيدات( 
مـــرام الموســـوي بتحقيقهـــا 2.5 مـــن 10 جـــوالت، ليكن 
أولـــى الاعبـــات البحرينيات إحـــرازا لهذا اللقـــب والذي 
يتـــدرج صعـــودا إلى مراتب أعلى مـــن األلقاب مثل لقب 
أســـتاذ اتحـــادي ولقب أســـتاذ دولي ولقب أســـتاذ دولي 
كبيـــر يذكـــر أن عـــددا مـــن العبـــي البحريـــن الرجـــال قد 
حازوا ســـابقا على نفس اللقب وكذلك لقب استاذ دولي 
اتحـــادي، و يراعى حاليا مراجعة نتائج ســـابقة لاعبين 

مســـتحقين أللقـــاب مشـــابهة لتحقيقهـــم نتائـــج ســـابقة 
تؤهلهـــم لنيـــل تلـــك األلقـــاب حيث لـــم تتخذ اجـــراءات 
رســـمية بها مـــن قبل اإلدارات الســـابقة، ويعكف االتحاد 
حاليا على الســـعي إليجاد الســـبل للتعاقد مع مدير فني 
ومـــدرب لاتحاد لقيادة المرحلة المقبلة، وتنويع مصادر 
التمويـــل قدر اإلمـــكان بالســـبل المتاحة ســـعيا الحداث 
حـــراك إيجابـــي لأللعـــاب الذهنيـــة واســـتقطاب ورعاية 
الموهوبيـــن مـــن كا الجنســـين الختيـــار المميزيـــن فـــي 
المشـــاركات المستقبلية ووضع خطط عملية الستهداف 

تحقيق اإلنجازات في جميع األلعاب.

اللجنة اإلعالمية

محرر الشؤون المحلية تشتمل على برنامج مكثف لتأهيل وتطوير الالعبين

ال جديد مع الملكيحسن علي من قونية | تصوير: علي الحلواجي

بلقــب  يخــرج  أوروبــا  أبطــال  دوري  بطــل  مدريــد  ريــال 
أوروبــي جديــد قبــل بداية الموســم من العاصمــة الفلندية 
ضد منافســة إنتراخت فرانكفورت بطل الدوري األوروبي 
فــي مبــاراة كأس الســوبر األوروبــي فــي الملعــب األولمبي 
اســتاديون هليســنكي، ويعــد هذا الــكأس الثالث من حيث 
والــدوري  األبطــال  دوري  بعــد  أوروبــي  كلقــب  أهميتــه 
األوروبــي، حيث اســتحدث نظام اللعــب في هذه البطولة، 
فصــارت تقــام بنظــام مبارتيــن ذهــاب وإيــاب فــي العــام 
1973، فتــم تغييرهــا إلى نظام المبــاراة الواحدة في العام 

1998 وأصبحت ُتلعب على أرض محايدة.
ولو فاز الفريق األلماني لكان يعدُّ ثانَي ناٍد بعد بايرن ميونخ 
يفــوز بهــذه البطولة، ولكن َكُثَر الحديث عن الفريق الملكي 
وما يفعله من إنجاز، وفقد سبق لهذا الفريق أن حفر اسمه 
فــي مســميات وألقــاب عديدة، وفي هــذا اللقــاء وكل لقاء 
البد أن يكون اسم نجم الفريق كريم بنزيما وصمام األمان 
حارس العرين تيبو كورتوا لهم البصمة األولى ولهم فضل 
أساســي فــي تحقيــق أي فــوز، واآلن ريــال مدريــد ُيعــادل 
إي ســي ميان وبرشــلونة أكثر من حصد هذا اللقب فلكل 
منهــم )5 ألقــاب( ولألنديــة اإلســبانية النصيــب األكبر الفوز 
بهــذا اللقــب، واآلن الفريــق الملكــي يعطــي درس الثقافــة 
والخطط الكروية من جيل إلى جيل آخر في عقلية الفوز، 
وبعيــدًا عــن ألســن الكثيريــن الذيــن يقولــون فريــق الحظ، 
وهــو يثبــت أن الريــال بــأن فريقه فريــق منصــات ويتطلع 
إلــى المزيــد وال يلعب بردة فعل، وإنما يلعب بالفعل نفســه 
فالاعبيــن أصحــاب الخبــرة مــع الاعبيــن الشــباب الصغار 
يلعبون بساســة وانسجام بعقل وقوة مدرب يتعايش مع 

الفريق بهدوء في حالة فوز وخسارة.
ريــال مدريــد خــرج مــن الموســم بطــل أوروبــا ويبــدأ بطل 
أوروبــي آخــر، فجْمع األلقــاب أصبح تخصصًا عنــد الملكي 

في كل زمان ومكان.
وليس كفريق يســجل له التاريخ عدد االنتصارات وحصد 
األلقــاب وإنمــا بفضــل مدربــه المحنــك كارلــو أنشــيلوتي، 
أصبــح صاحــب أكثر لقب ســوبر أوروبي بعــدد )4 كؤوس( 
فالحديــث عــن هــذا المــدرب ال تكفيــه هــذه الســطور كــي 

نوّفيه حقه.

Mohamed.83.bh@gmail.com / @Alwatanlens.bh

محمد المشقاب
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القاهرة - وكاالت

أفادت وكالة األنباء المصرية بأن مجلس النواب وافق خالل جلسته أمس السبت، على 
التعديـــل الـــوزاري المقتـــرح من الرئيس عبدالفتاح السيســـي، وشـــمل 13 حقيبـــة أبرزها 

الصحة والطيران والهجرة والتنمية المحلية والتعليم.
ولم يشـــمل التعديل وزارات ســـيادية علـــى غرار الداخلية والدفاع والعـــدل والمالية في 
حكومـــة مصطفـــى مدبولـــي التـــي تضـــم 33 وزارة. وشـــملت التغييرات حقائـــب التربية 
والتعليـــم التـــي توالهـــا رضا حجـــازي خلفا لطارق شـــوقي، الذي أثار أســـلوبه في تطوير 
العملية التعليمية قدرا من الجدل، كما شملت تعيين خالد عبدالغفار وزيرا للصحة بعدما 
كان قائما بأعمال وزيرة الصحة السابقة، كما تولى من قبل حقيبة التعليم العالي. ووافق 
مجلس النواب كذلك على تعيين هاني ســـويلم وزيرا للري، وأيمن عاشـــور وزيرا للتعليم 
العالي، وســـهى ســـمير ناشـــد وزيـــرة للهجرة خلفـــا للوزيـــرة نبيلة مكرم عبيـــد. وتضمنت 
التعديالت تعيين أحمد عيســـى أبو حســـين وزيرا للســـياحة واآلثار، وأحمد سمير وزيرا 
للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران، وحســـن شـــحاتة وزيرا 
للقـــوى العاملـــة، ونيفيـــن الكيالنـــي وزيـــرة للثقافـــة، واللـــواء هشـــام آمنة وزيـــرا للتنمية 
المحلية، ومحمود عصمت وزيرا لقطاع األعمال العام، واللواء محمد صالح الدين وزيرا 
لإلنتـــاج الحربي. وُيعتبـــر التعديل الحالي خامس تعديل وزاري تشـــهده حكومة الوالية 

الثانية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي بدأت منتصف 2018.

تعديل وزاري يشمل أكثر من ثلث حكومة مصر

وول ستريت جورنال

اعتبـــر وزير الخارجية األميركي 
األسبق هنري كيسنجر أن توسع 
الناتو كان يجب أن يتوقف عند 
بولنـــدا، وكان علـــى أوكرانيـــا أن 
تلعـــب دورا حياديـــا كفنلندا في 

العالقات بين روسيا والغرب.
وقـــال كيســـنجر فـــي مقابلة مع 

ســـتريت  “وول  صحيفـــة 
أن  “أعتبـــر  جورنـــال”: 
بولنـــدا وجميع البلدان 
تقليديـــا  كانـــت  التـــي 

جزءا من تاريخ الغرب 
يجـــب أن تكـــون أعضـــاء 

فـــي الناتـــو. وفـــي مـــا يتعلق 
بأوكرانيـــا، فقـــد أيـــدت أن تلعب 

دورا شبيها بدور فنلندا”.
وأضـــاف أنه كان مـــن الخطأ من 
جانـــب الناتـــو إعطـــاء إشـــارات 
إمكانيـــة  حـــول  ألوكرانيـــا 

انضمامهـــا للناتـــو وأن المخاوف 
األمنيـــة التي عبر عنهـــا الرئيس 
الروســـي فالديمير بوتين يجب 

أن تؤخذ على محمل الجد.
وأشـــار كيسنجر إلى أن أوكرانيا 
تمثـــل مجموعـــة مـــن األراضـــي 
روســـيا،  نحـــو  تنجـــذب  التـــي 
أراضيها،  وتعتبرهـــا روســـيا 
أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
“بعـــض األوكرانييـــن” ال 

يوافقون على ذلك.
الوضـــع  أن  وأكـــد 
للعمليـــة  نتيجـــة  تغيـــر  قـــد 
فـــي  الروســـية  العســـكرية 
اآلن،  “أعتقـــد  وقـــال:  أوكرانيـــا، 
أم  بأخـــرى، رســـميا  أو  بطريقـــة 
ال، عندما ينتهـــي كل هذا، يجب 
فـــي  كعضـــو  أوكرانيـــا  معاملـــة 

الناتو”.

كيسنجر: “الناتو” أخطأ بوعوده ألوكرانيا
تونس ـ وكاالت

أكدت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحـــر فـــي تونـــس، عبير موســـي، 
أمـــس الســـبت، أنبـــاء عـــن وجـــود 

مخطط الغتيالها.
إفريقيـــا  تونـــس  وكالـــة  ونقلـــت 
تأكيدهـــا  موســـي  عـــن  لألنبـــاء 
علـــى “جديـــة” المعلومات بشـــأن 

المخطـــط ومطالبتهـــا  هـــذا 
األجهزة األمنية “بتحمل 
مســـؤولياتها كاملة في 

حماية قيادة الحزب”.
إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 

فـــي  للقيـــادي  تصريحـــات 
يـــوم  كريفـــة  كريـــم  الحـــزب 

الخميس في ندوة صحافية، قال 
فيهـــا إن الحـــزب بلغتـــه معلومـــة 
بشـــأن مخطـــط الغتيال موســـي، 

وإن المبّلغ قدم معلوماته كتابيا.
خـــالل  موســـي  عبيـــر  وحّملـــت 

قيـــس  الرئيـــس  نـــدوة صحافيـــة 
ســـعيد مســـؤولية وجـــود العديـــد 
مـــن الثغرات فـــي الحماية األمنية 
التـــي توفرهـــا لهـــا الدولـــة، متهمة 
السلطة بإعطاء تعليمات لألجهزة 
األمنية بعـــدم التدخل أو حمايتها 
عنـــد وجود أيـــة محاولة اعتداء 

عليها.
وقالـــت “عنـــد تعرضـــي ألي 
مكـــروه ســـيقولون إنهـــم 
الحمايـــة،  لـــي  وفـــروا 
وإن هـــذه جريمـــة حـــق 
عام بما أنه أصبح بمقدور كل 
من لديـــه نزعة إجراميـــة التهجم 
مـــن وزارة  بعلـــم  علـــى شـــخصي 
البرلمـــان  ســـيناريو  الداخليـــة.. 
نفســـه يتكرر معي مـــرة أخرى مع 
تجريـــدي مـــن كل وســـائل الدفاع 

عن نفسي”.

تونس... موسي تؤكد أنباء عن مخطط الغتيالها
إكسبرس

“إكســـبرس”  صحيفـــة  أشـــارت 
العالمـــي  النظـــام  إلـــى أن  البريطانيـــة 
يتجـــه نحـــو تغيير ســـريع وواشـــنطن 
تفقـــد الســـيطرة عليـــه، الفتـــة إلى أن 
العملية الروسية في أوكرانيا ساهمت 

في تحقيق ذلك.
انهيـــار  “بعـــد  إنـــه  الصحيفـــة  وقالـــت 

االتحاد الســـوفياتي، سرعان ما 
أصبحت الواليـــات المتحدة 
علـــى  المهيمنـــة  القـــوة 
العالـــم، حيـــث زادت قوتها 

وأصبحـــت أكبـــر اقتصاد في 
العالم”.

إال  ذلـــك،  “رغـــم  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
أن الحـــروب األميركيـــة فـــي العـــراق 
وأفغانســـتان، وكذلـــك رئاســـة دونالـــد 
ترامـــب، غيرت موقف عدد من الدول 

تجاه واشنطن”.
وأوضحـــت أنـــه علـــى مدى الســـنوات 

الثـــالث الماضيـــة، اهتز العالم بســـبب 
الكبـــرى، والســـيما جائحـــة  األحـــداث 
كورونا والعملية الروسية في أوكرانيا 
التي ســـاهمت في “تغيير وجه النظام 

العالمي”.
فـــإن  ذلـــك،  علـــى  “عـــالوة  وتابعـــت: 
الحـــروب البـــاردة الســـابقة تســـخن 
بمعـــدل ينـــذر بالخطـــر، والوضع 
المحيطيـــن  منطقـــة  فـــي 
وبحـــر  والهـــادئ  الهنـــدي 
مثـــال  الجنوبـــي  الصيـــن 
علـــى صراع محتـــدم بين 
واعتبـــرت  المتنافســـة”.  القـــوى 
أن “الواليـــات المتحـــدة تســـتمر في 
اســـتقرارها  لكـــن  بموقفهـــا،  التمســـك 

موضع التساؤل”.
وأوضحـــت أن “الخبـــراء يعتقدون أن 
ريـــاح التغيير تهب علينا بينما تســـعى 
القوى الصاعدة الجديدة لبلوغ القمة”.

“إكسبرس”: العالم يتغير وواشنطن تفقد هيمنتها

مظاهرة نسائية لخمس 
دقائق في كابول

أطلق مسلحون من طالبان أمس )السبت( النار 
في الهواء في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها 
بعد  والتعليم  العمل  في  بالحق  يطالبن  نساء 
إلى  اإلسالمية  الحركة  عــام من وصــول  نحو 

السلطة في أفغانستان. 
وسارت نحو أربعين امرأة يهتفن “خبز وعمل 
تقوم  أن  قبل  التعليم  وزارة  أمـــام  وحــريــة” 
مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطالق 
رشقات رصاص في الهواء بعد حوالي خمس 
دقائق من بدء التظاهرة، على ما ذكرت وكالة 

فرانس برس.

تحقيق “المعدات المشبوهة” سيغلق حين تقدم طهران اإلجابات الموثوقة

واشنطن: إيران على بعد أسابيع من “التسلح النووي”
قال المبعـــوث األميركي الخاص إلى 
إيـــران روبـــرت مالـــي إن إيـــران على 
بعـــد أســـابيع من امتالك مـــواد كافية 
لصنـــع قنبلة نوويـــة، معبـــرًا عن أمله 
فـــي التوصـــل إلـــى اتفاق نـــووي في 

أقرب وقت.
وذكـــر مالـــي، فـــي حـــوار مـــع موقـــع 
“الوضـــع  األميركـــي:  إس”  بـــي  “بـــي 
الـــذي نحـــن فيـــه اليـــوم بســـبب قرار 
االنســـحاب مـــن االتفاق النـــووي، هو 
أن إيـــران علـــى بعـــد بضعـــة أســـابيع 
فقط مـــن امتالك ما يكفي من المواد 

االنشطارية لصنع قنبلة”.
وأضاف: “علينا أن نقارن هذا بالواقع 
الـــذي نعيشـــه اليـــوم، إذا تمكنـــا مـــن 
الوصول إلى اتفاق، فذلك من شـــأنه 
أن يعيد إيران عدة أشـــهر إلى الوراء 
فيمـــا يخـــص امتـــالك مـــا يكفـــي من 

المواد االنشطارية لصنع قنبلة”.
وبشأن تقدم إيران، خالل مفاوضات 
فيينا، بطلب إغالق تحقيق “المعدات 
االتفـــاق  المشـــبوهة” مقابـــل إحيـــاء 

النـــووي، أوضـــح روبرت مالـــي: “ال... 
وقـــد أوضحنا ذلك مـــرارًا، لن نمارس 
الدوليـــة  الوكالـــة  علـــى  ضغـــط  أي 
للطاقـــة الذرية إلغالق هـــذه القضايا 

العالقة”.
وتابع: “ســـيغلق التحقيق حين تقدم 
إيران اإلجابات الموثوقة من الناحية 
الفنيـــة علـــى األســـئلة التـــي طرحتها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ويأتـــي حديـــث المبعـــوث األميركـــي 
الخـــاص إلى إيران فـــي وقت تراجع 

فيه الســـلطات اإليرانيـــة المقترحات 
الـــواردة فـــي “النـــص النهائـــي” الـــذي 
فـــي  األوروبـــي  االتحـــاد  طرحـــه 

مباحثات إحياء االتفاق النووي.
وأعلـــن االتحـــاد األوروبـــي، الثالثـــاء 
طهـــران  مـــن  ينتظـــر  أنـــه  الماضـــي، 
وواشـــنطن ردًا “ســـريعًا” علـــى هـــذا 
“النص النهائي”، فيما أكدت إيران أن 
النص اليزال قيد المراجعة من قبلها 
وســـتقدم “آراء إضافية” بشأنه، وفق 

ما أورد االعالم الرسمي.

وقال الدبلوماســـي اإليرانـــي المطلع 
علـــى عمليـــة المفاوضـــات إن بـــالده 
األوروبيـــة  المقترحـــات  “تراجـــع 

الواردة لضمان تلبية مطالبها”.
أوروبـــا  “مقترحـــات  أن  وأضـــاف 
يمكـــن قبولها فيمـــا إذا وفرت إليران 
القضايـــا،  مختلـــف  فـــي  الطمأنينـــة 
بما فـــي ذلك االدعـــاءات السياســـية 
المتعلقـــة بقضايـــا الضمانـــات ورفـــع 
جميـــع أنـــواع الحظـــر وضمـــان عدم 

خرق االتفاق”.
وأتـــاح االتفـــاق المبـــرم بيـــن إيـــران 
وســـت قوى كبـــرى العـــام 2015، رفع 
مقابـــل  فـــي  طهـــران  عـــن  عقوبـــات 
خفـــض أنشـــطتها النوويـــة وضمـــان 

سلمية برنامجها.
إال أن الواليـــات المتحـــدة انســـحبت 
أحاديـــًا منـــه فـــي 2018 خـــالل عهـــد 
رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة 
علـــى  اقتصاديـــة  عقوبـــات  فـــرض 
إيـــران، التـــي ردت بالتراجـــع تدريجًا 

عن غالبية التزاماتها بموجبه.

واشنطن ـ وكاالت

الممثل األميركي الخاص لشؤون إيران

عواصم ـ وكاالت

الشـــمالية  أميـــركا  إدارة  مديـــر  قـــال 
بالخارجية الروســـية ألكسندر دارشيف، 
إنه ومن أجل تجنب الهزيمة يجب على 
واشـــنطن إجبار زيلينســـكي على العودة 
بأنـــه  منوهـــا  روســـيا،  مـــع  للمفاوضـــات 

أفضل حل لواشنطن.
حـــل  أفضـــل  “إن  دارشـــيف:  وأضـــاف 
لواشـــنطن لتجنـــب هزيمـــة مذلـــة، كمـــا 
حدث مؤخرا في أفغانســـتان، هو إجبار 
الرئيس األوكراني فالديمير زيلينســـكي 
على وقف المقاومة العبثية والعودة إلى 
طاولـــة المفاوضات قبل فـــوات األوان”. 
وأشار دارتشيف إلى أن واشنطن تفضل 

عدم االستماع إلى مطالب موسكو.
وتابـــع قائال: “تجدر اإلشـــارة إلى تحذير 
الوزيـــر ســـيرغي الفـــروف، فـــي محادثة 
هاتفيـــة مـــع وزيـــر الخارجيـــة األميركي 
أنتونـــي بلينكـــن، بـــأن الضـــخ المســـتمر 
للقوات المســـلحة األوكرانية إضافة إلى 
والمتطرفـــة  المســـلحة  التشـــكيالت  أن 
بأســـلحة أميركا وحلف شمال األطلسي، 

والتـــي تســـتخدم على نطاق واســـع ضد 
إلـــى  إال  تـــؤدي  ال  المســـالمين،  الســـكان 
إطالـــة معاناة النظام فـــي كييف وإطالة 

أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا”.
بـــودوالك  ميخائيـــل  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الرئاســـة  مكتـــب  رئيـــس  مستشـــار 
األوكرنيـــة، أن كييـــف ليـــس لديهـــا دافع 
الســـتئناف المفاوضات مع موســـكو، ألن 

“هذا سيعني “انتصارا” لروسيا”.

وقال بـــودوالك في تصريحات صحفية: 
“)إجـــراء( مفاوضـــات اليـــوم مع روســـيا 
ســـيعني شـــيئا واحـــدا فقـــط هـــو فـــوز 
أن  إلـــى  المســـؤول  وأشـــار  روســـيا”. 
كييـــف تحافـــظ علـــى حوار مع موســـكو 
فقـــط على مســـتوى حـــل قضيـــة تبادل 
األســـرى وجثـــث القتلـــى، مؤكـــدا أنه “ال 
توجد حوارات في الشـــؤون العســـكرية 

السياسية”.

مستشار الرئاسة األوكرانية: بدء المحادثات سيعني أن روسيا ربحت

موسكو تدعو واشنطن للضغط على زيلينسكي للتفاوض

قوات أوكرانية في دونباس

بغداد ـ وكاالت

دعـــا قيـــادي مقرب مـــن زعيـــم التيار 
الصـــدري في العـــراق، مقتدى الصدر، 
أمس )السبت(، إلى تنظيم ما وصفها 
بمظاهرة “سلمية مليونية” من جميع 
العاصمـــة  إلـــى  العـــراق  محافظـــات 

بغداد.
وحـــّث القيـــادي صالـــح العراقـــي في 
بيان على التوجه إلى ساحة التحرير 
فـــي بغداد ثم إلـــى موقع المعتصمين 
من أنصار التيار الصدري في المنطقة 
الخضـــراء، والذين يرفضون مرشـــح 

اإلطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.
وأضـــاف: “لنبعـــث برســـالة مليونيـــة 
شـــعبية إلـــى العالـــم كلـــه بـــأن العراق 
للفســـاد  مـــكان  وال  اإلصـــالح...  مـــع 
والفاســـدين”، معتبـــرًا تلـــك المظاهرة 

بمثابة “الفرصة األخيرة”.
ولم يحـــدد العراقي فـــي بيانه موعد 
المظاهرة، لكنه خاطـــب أنصار التيار 
الصـــدري قائـــالً: “انتظـــروا التوقيـــت 

والتعليمات واستعدوا”.

مـــن  أعلـــن  التنســـيقي  اإلطـــار  وكان 
يـــوم  مفتـــوح  اعتصـــام  عـــن  جهتـــه 
الجمعـــة، وقـــّدم عـــددًا مـــن المطالب 
بينهـــا اإلســـراع بتشـــكيل مـــا وصفها 
كاملـــة  وطنيـــة  خدميـــة  بـ”حكومـــة 

الصالحيات”.
وتشـــهد بغداد منـــذ أيـــام اعتصامين 
منـــذ  مســـتمر  األول  مضاديـــن، 
أســـبوعين لمناصـــري التيـــار الصدري 
واآلخـــر  العراقـــي،  البرلمـــان  بجـــوار 

انطلـــق قبل يوم واحد يقيمه خصوم 
الصـــدر فـــي اإلطـــار التنســـيقي على 

أسوار المنطقة الخضراء.
ويواصـــل الطرفـــان التصعيـــد بينهما 
التيـــار  مطالبـــة  وســـط  أشـــهر،  منـــذ 
وإجـــراء  البرلمـــان  بحـــّل  الصـــدري 
انتخابات تشريعية مبكرة. أما اإلطار 
التنســـيقي فيـــرى أن األولويـــة هـــي 

انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة.

تنافس شيعي يعكس تأزم الوضع السياسي على الشارع العراقي

التيار الصدري يدعو لتظاهرة “الفرصة األخيرة”

من اعتصام أنصار الصدر في المنطقة الخضراء

نيويورك ـ وكاالت : قال مكتب  «
المدعي العام في مقاطعة 
تشوتاكوا، أمس السبت، إن 

هادي مطر منفذ الهجوم على 
الروائي سلمان رشدي خالل 

محاضرة بوالية نيويورك يواجه 
تهمة الشروع في القتل، وإنه 

محتجز دون إمكانية اإلفراج عنه 
بكفالة. وقال جيسون شميدت، 

المدعي العام بالمقاطعة، في 
بيان إنه وجه تهمتي الشروع في 

القتل من الدرجة الثانية واالعتداء 
من الدرجة الثانية لمطر البالغ 

من العمر 24 عاما والمقيم 
في فيرفيو بوالية نيوجيرسي، 

وذلك في وقت متأخر من مساء 
الجمعة. وأفادت الشبكة في 

تقريرها أن مطر، اللبناني األصل، 
ُولد في كاليفورنيا وانتقل في 

اآلونة األخيرة إلى نيوجيرسي، 
مضيفًة أن قوات األمن عثرت 

معه على رخصة قيادة مزورة. من 
جانبه، كشف أندرو وايلي، وكيل 

أعمال الكاتب البريطاني الشهير 
من أصل هندي سلمان رشدي، 

آخر تطورات حالته الصحية بعد 
أن تعرض للطعن على خشبة 

المسرح في حدث أدبي في غرب 
مدينة نيويورك. ونقلت وكالة 

“أسوشيتدبرس”، أمس، عن وايلي 
أن سلمان رشدي موضوع على 

جهاز التنفس وغير قادر على 
الكالم. وأوضح وكيل رشدي أنه 
يعاني من تلف في الكبد وقطع 

في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى 
عينيه. ومن المرجح أن يفقد 

سلمان رشدي عينه المصابة، 
بحسب الوكالة.

رشدي... غير قادر على الكالم وقد يفقد إحدى عينيه

هادي مطر عند اعتقاله بعد طعنه سلمان رشدي

كابول - أ ف ب
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عززت شـــركة زين البحرين شـــراكتها 
مع يونيبال من خالل رعاية المسابقة 
األولـــى مـــن نوعهـــا للبحث عـــن الكنز 
والتي تبدأ من 14 أغســـطس احتفاالً 

بيوم الشباب الدولي.
ويمكـــن للطـــالب فـــي جميـــع أنحـــاء 
مســـابقة  فـــي  المشـــاركة  المملكـــة 
البحـــث عـــن الكنـــز من خـــالل تطبيق 
ســـتقام  والتـــي   ،)Unipal( يونيبـــال 
لمدة أســـبوع ملـــيء بالمغامرات لفئة 
الشـــباب خصيصـــًا. مســـابقة البحـــث 
الشـــباب علـــى  الكنـــز ستســـاعد  عـــن 
اكتشـــاف أماكـــن جديـــدة فـــي أنحاء 
المملكة، وتعلـــم العديد من المهارات، 

واالستمتاع بنشاط ترفيهي.
ويمكـــن لجميـــع الطالب فـــي المملكة 
االشـــتراك من خالل تطبيـــق يونيبال 
واللعـــب بشـــكل فـــردي أو المشـــاركة 
كفريـــق. مســـابقة البحـــث عـــن الكنـــز 
ذهبيـــة  ببغـــاوات  علـــى  ســـتحتوي 
فـــي   QR code تشـــمل  مخفيـــة 
ســـت أماكـــن مختلفـــة، ويجـــب علـــى 
المشـــاركين مســـح الــــ QR code في 
تطبيـــق يونيبال للمتابعـــة في اللعبة. 
فـــي  المشـــاركين  جميـــع  وســـيدخل 
الســـحب وســـيفوز ثـــالث مشـــاركين 
زيـــن  مـــن  مقدمـــة  قيمـــة  بجوائـــز 

البحرين.

“زين البحرين” تتعاون مع تطبيق 
“يونيبال” إلطالق مسابقة البحث عن الكنز

“الحداد” تفتح صالة العرض للسيارات الصينية في توبلي

سيارات “بستيون” تصل إلى البحرين
أطـــلـــقـــت شـــركـــة الــــحــــداد الــعــالــمــيــة 
التجارية  العالمة   )AHIM( للسيارات 

الصينية الممتازة بستيون.
الوحيد  الرسمي  الموزع  هي   AHIMو
مملكة  في  “بستيون”  لشركة  المعتمد 
جزء  هــي   AHIM إن  حيث  البحرين، 

من مجموعة الحداد للسيارات.
لشركة  عرض  صالة  أول  افتتاح  وتم 
“بستيون” اآلن في توبلي خلف صالة 

عرض مرسيدس بنز. 
فخورون  “نحن  هدسون:  وارن  وقــال 
عالمة  مــع  محفظتنا  بــتــوســيــع  ــًدا  جــ
التجارية  الــعــالمــات  إحــدى  بستيون، 
الرائدة في صناعة السيارات الصينية 
عالمة  تقديم  وبالطبع  لمجموعتنا، 
إلـــى مملكة  بــســتــيــون  تــجــاريــة مــثــل 
ــبــحــريــن”. وأضــــاف هـــدســـون: “هــذا  ال
االســتــحــواذ هــو األحـــدث فــي سياسة 
في  الحداد  لمجموعة  األخير  التنويع 
ــأتــي بعد  قــطــاع الـــســـيـــارات، حــيــث ي
لتأجير   Avis شركة  على  االستحواذ 
مع   ،Topaz Detailing و  الــســيــارات 

مشروعات أخرى مخطط لها”.
جــمــيــع  “ســيــحــصــل  وأردف 
اإلطالق  عند  بستيون  عمالء 
ضمان  على  محدودة  ولفترة 
يعتبر  حــيــث  الــحــيــاة،  مـــدى 
في  نوعه  من  الفريد  العرض 
باقة  على  وكــذلــك  المنطقة، 
خدمة لمدة 5 سنوات وتأمين 
VIP مــع الــعــديــد مــن الــمــزايــا 
مجموعة  وهـــي  اإلضـــافـــيـــة، 
المقدمة  الباقات  بين  فريدة 
في المملكة. حيث نهدف إلى 
توفير سيارات عالية الجودة 
مع ضمان راحة البال والقيمة 
مــقــابــل الـــمـــال لــعــمــالئــنــا عبر 

العالمة التجارية بستيون”.
 FAW وتــأســســت مــجــمــوعــة 
 ،1953 الـــعـــام  فـــي  الــصــيــنــيــة 
صينية  شــركــة  أول  وكـــانـــت 
ُتــعــرف  الـــســـيـــارات،  لتصنيع 

ــاســم “مــهــد صــنــاعــة الـــســـيـــارات في  ب
1959، ظهرت  الــعــام  ومــنــذ  الــصــيــن”. 
عديدة  مناسبات  في   FAW ســيــارات 
الصيني  الوطني  العيد  احتفاالت  في 
كسيارة عرض خاصة للقادة الوطنيين. 
مجموعة FAW هي مؤسسة سيارات 
إنتاج  للدولة مع حجم  كبيرة مملوكة 
ومبيعات سنوي يبلغ 3 ماليين وحدة، 
ــــى فــي صناعة  وتــحــتــل الــمــرتــبــة األول

السيارات في الصين. 
بستيون  لشركة  الــعــام  الــمــديــر  وقـــال 
للسيارات  العالمية  الحداد  شركة  في 
تجارية  عــالمــة  ــذه  “هـ غــوثــام   AHIM

مجموعة  مــن  الكثير  ونــتــوقــع  رائــعــة 
امتياز  هــذا  بستيون،  وعــالمــة   FAW
نجاح  إلى  سيضيف  للسيارات  جديد 
صناعة السيارات في مملكة البحرين”.
بشكل  أيــًضــا   FAW مجموعة  وتعمل 
وثيق مع تويوتا وفولكسواجن وأودي 
وغيرها من شركات السيارات العالمية 
مشترك  مشروع  شكل  في  المعروفة 

لضمان صناعة منتجات متميزة.
 وتأسست شركة بستيون رسمًيا في 
تجارية  عالمة  وهي   ،2006 مايو   18
مظلة  تحت  الصنع  محلية  مستقلة 
تمسًكا  الــصــيــنــيــة،   FAW مــجــمــوعــة 

في  عـــاًمـــا   68 ــغ  ــال ــب ال  FAW ــتــاريــخ  ب
صــنــاعــة الـــســـيـــارات، وتــمــثــل الــعــالمــة 
العالية  الـــجـــودة  بــســتــيــون  الــتــجــاريــة 
سيارات  تنقل  حيث  العالي،  واألداء 
جديد.  مستوى  إلــى  الصينية  الركاب 
منتجات  توزيع  تم   ،2021 العام  وفي 
دولــة   30 مــن  أكثر  فــي  اآلن  بستيون 
في أميركا الالتينية والشرق األوسط 
ــا وآســيــا وأفــريــقــيــا، مــا يــروج  ــ وأوروبـ
المملوكة  الصينية  التجارية  للعالمة 

ذاتًيا إلى بقية أنحاء العالم.
مــحــرك  كــــان   ،2019 مـــــارس   7 فـــي 
طبيعي  بشكل  يعمل   T77 بستيون 
بسرعة  ساعة   600 لمدة 
دورة   5500 تبلغ  قصوى 
ــقـــة، لــيــصــبــح  ــيـ ــي الـــدقـ فــ
بذلك أول عالمة تجارية 
ــم  ــعــال ــي ال ــارات فــ ــيـ ــلـــسـ لـ
تحقق هذا الرقم القياسي 

بنجاح.
 FAW تـــصـــنـــيـــف  وتــــــــم 
ــســادســة  ــة ال ــب ــمــرت فـــي ال
والـــســـتـــيـــن فـــــي مــجــلــة 
لــســنــة   500 ــن  ــشــ ــ ــورت فــ

.2021
لــمــزيــد مـــن الــمــعــلــومــات، 
ــكــــن زيـــــــــــارة مـــوقـــع  ــمــ ــ ي
www.bes� ــيــون ــســت  ب

االتــصــال  أو   ،tune.bh
رقم  على  االتصال  بمركز 

هاتف 17899899.

“الكلمة الطيبة” تقيم ملتقى للتبادل الثقافي بين البحرين وتركيا
إستجابة للتوجيهات الملكية السامية لالهتمام بالشباب

أقامــت جمعيــة الكلمــة الطيبــة بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضة التركية ومركــز دنيزلي للشــباب، ملتقى للتبــادل الثقافي بين 
مملكة البحرين وجمهورية تركيا تحت شــعار “شــباب بال حدود”، يجمع 30 شــاًبا وشــابة، خالل الفترة من 13 حتى 17 مارس 2022 

في مملكة البحرين، والفترة من 11 حتى 17 يونيو 2022 في جمهورية تركيا. 

وفـــي هذا الســـياق قـــال عضو مجلس 
إدارة جمعيـــة الكلمـــة الطيبة المنســـق 
إنـــه  العـــام للملتقـــى حســـين الســـعيد 
“تنفيـــًذا للتوجيهات الملكية الســـامية 
مـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظـــم حفظـــه هللا ورعـــاه، بإطـــالق 
عـــام الشـــباب البحرينـــي علـــى العـــام 
2022م، فـــإن الجمعية تســـعى للســـير 
علـــى نهـــج جاللته في رعاية الشـــباب 
البحرينـــي وبنـــاء قدراتـــه، وقد كثفت 
الجمعية جهودها في هذا الجانب من 
خـــالل وضع خطة لمجموعـــة متنوعة 
مـــن برامج التأهيـــل والتدريب، وباقة 
مـــن المبادرات والمشـــروعات في عام 
الشـــباب البحرينـــي بهـــدف إثـــراء هذا 
العـــام، وتفعيـــل أدوارهم فـــي مختلف 
المجـــاالت، ومـــن أبـــرز تلـــك البرامـــج 
مبادرة ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي 
بنســـختها  الشـــباب  القـــادة  إلعـــداد 
الثانيـــة، برنامـــج شـــغف فـــي نســـخته 
المســـتقبل،  قـــادة  برنامـــج  الثانيـــة، 
وملتقـــى التبـــادل الثقافـــي بين مملكة 
البحرين وجمهورية تركيا )شـــباب بال 

حدود(”.
وأشـــار الســـعيد إلى أن ملتقى شـــباب 
بال حدود يهدف إلى تواصل الثقافات 
منهـــا  عـــدة  جوانـــب  فـــي  المشـــتركة 
اإلعالمية والفنيـــة والتراثية وغيرها، 
بمـــا يعـــزز التواصل وتبـــادل الخبرات، 

وكذلـــك تعميق الروابـــط األخوية بين 
الشباب البحريني والتركي، واالنفتاح 
خـــالل  مـــن  جديـــدة،  ثقافـــات  علـــى 
مجموعة من البرامج الثقافية الحافلة 
والمتنوعة ما بين العروض المسرحية 
إلـــى  إضافـــة  والفنيـــة،  والموســـيقية 
ورش العمـــل والمســـابقات والترفيـــه، 
كمـــا تـــم تقديـــم فقـــرات فنية شـــعبية 
متنوعة من قبل منتســـبات ومنتسبي 
دار المحـــرق لرعايـــة الوالديـــن، نالـــت 
علـــى إعجـــاب الوفد التركي المشـــارك 

في الملتقى”.
ولفـــت الســـعيد إلـــى أن حفـــل الختام 
ســـفيرة  وحضـــور  برعايـــة  أقيـــم 
جمهوريـــة تركيا لدى مملكـــة البحرين 
أيسن تشاكيل، وعدد من الشخصيات 
المهتمة فـــي مجال الثقافـــة والتراث، 
وجرى من خالله تقديم هدايا تذكارية 
للمشـــاركين األتـــراك وتكريـــم ســـفيرة 
تركيـــا بـــدرع تـــذكاري، كما تـــم تكريم 
الرعـــاة الداعميـــن للملتقـــى، معرًبا عن 
خالـــص شـــكره وتقديـــره للرعـــاة وهم 
مطعم هاشـــم، كشته، مطعم دار الزين 
ســـماء  مطعـــم  الشـــعبية،  للمأكـــوالت 
الديـــرة، مطعم بســـران جليـــل، مالهي 
أرض المـــرح، قهـــوة القصار الشـــعبية، 
بركـــة جلوريـــا جاردن، الذين ســـاهموا 
فتـــرة  الـــالزم خـــالل  الدعـــم  بتقديـــم 
الملتقـــى، تعزيًزا للشـــراكة المجتمعية 

الفعالة.

مـــن جانـــب آخر، كشـــف عضـــو اللجنة 
الســـعودي  للملتقـــى محمـــد  المنظمـــة 
أن برنامـــج شـــباب بـــال حـــدود أقيـــم 
المرحلـــة  تضمنـــت  مرحلتيـــن،  علـــى 
األولـــى زيـــارة الوفد التركـــي للبحرين 
لمـــدة 6 أيام واشـــتملت هـــذه المرحلة 
علـــى العديـــد مـــن األنشـــطة الثقافيـــة 
والترفيهية، منها فعالية كســـر الجمود 
مـــن  للمشـــاركين  التمهيـــدي  واللقـــاء 
البلدين إلى جانب ورش عمل وزيارات 
إلى المتحـــف الوطني والقالع اآلثرية 
مـــروًرا بالمنشـــئآت الرياضيـــة ومراكز 

الشباب والمحميات وغيرها.
زيـــارة  الثانيـــة  المرحلـــة  وتضمنـــت 
الشـــباب البحرينـــي لجمهوريـــة تركيـــا 
أقيمـــت  حيـــث  أيًضـــا،  أيـــام   6 لمـــدة 
فعاليـــات الملتقـــى في مدينـــة دنيزلي 
التي تبعد عن مدينة إسطنبول حوالي 
علـــى  البرنامـــج  واشـــتمل  كـــم،   500
العديد من األنشـــطة التي تنوعت بين 
الثقافية والتطوعيـــة والترفيهية، كما 
تخللـــه العديـــد من الزيـــارات لعدد من 
المناطق األثرية التاريخية واألســـواق 
الشـــعبية منها زيـــارة ضاحيـــة بولدان 
لالطالع علـــى تاريخ وثقافـــة المدينة 
التي تشـــتهر بصناعة النســـيج وتعتبر 
مـــن أكبر المدن المصدرة للنســـيج في 
العالم، زيارة مديرية الشباب والرياضة 
فـــي منطقـــة شـــيفريل، زيـــارة مدينـــة 
كالـــي ولقـــاء رئيـــس البلديـــة ومديـــر 

المنطقـــة التعليمية هناك، زيارة مدينة 
كانيـــون والتـــي تفصـــل بيـــن 3 مـــدن 
وتعتبـــر منطقـــة التقـــاء نهريـــن، زيارة 
منطقـــة باموكالي والتعـــرف عليها عن 
قرب، والتـــي تعتبر من أكبـــر بحيرات 
الكالســـيوم فـــي العالـــم، كمـــا تـــم عمل 
جولـــة في بحيـــرة اللوتـــس مصحوبة 
بفعالية صنع وتركيب أقفاص إلطعام 
الطيـــور أوتوماتيكًيا، حيث تم صنعها 

من مواد معاد تدويرها كلًيا.
محمـــد  البحرينـــي  المشـــارك  ويقـــول 
بدري “ساعدني الملتقى على اكتساب 

مختلفـــة  دول  مـــن  جـــدد  أصدقـــاء 
والتعـــرف علـــى الثقافـــة التركيـــة عن 

قرب”. 
ســـارة  البحرينيـــة  المشـــاركة  وتقـــول 
محمـــود “إن ثقافات البحريـــن وتركيا 
الحيـــاة  نمـــط  باختـــالف  تختلـــف 
والموقـــع الجغرافـــي، فهنـــاك فروقات 
ثقافيـــة كبيرة فـــي العـــادات والتقاليد 
اليدويـــة  والحـــرف  والصناعـــات 
واألطعمة والمالبس الشـــعبية، الفنون 
المعماريـــة  والفنـــون  الموســـيقية 
التركـــي  المشـــارك  ويقـــول  وغيرهـــا”. 

محمد تشاليك “ألول مرة أسافر خارج 
تركيـــا وكنت دوًما أتطلع للتعرف على 
الثقافـــة العربيـــة األصيلـــة، وقد حقق 
لـــي برنامـــج شـــباب بـــال حـــدود هـــذه 
األمنيـــة، ومـــن خاللـــه أيًضـــا تطـــورت 
مهاراتنا وتوســـعت لدينا مدارك الفهم 
الملتقـــى  هـــذا  وقـــد جســـد  الثقافـــي، 
صورة دبلوماسية ثقافية بين الشباب 
التركـــي والشـــباب البحريني، والشـــك 
بأن هـــذه البرامـــج تلعـــب دوًرا حيوًيا 
المحبـــة وتعزيـــز  أواصـــر  زيـــادة  فـــي 

العالقات ”. 



أكدت جمعية مصـــارف البحرين دعمها 
لجهـــود مصرف البحريـــن المركزي ذات 
الصلـــة بالتركيز على اســـتحداث فرص 
عمـــل جديـــدة ومتنوعـــة فـــي مجـــاالت 
الصيرفـــة المفتوحـــة والبنـــوك الرقميـــة 
والتحويـــات  التســـويات  وأنظمـــة 
المالية، وبما يفتح آفاًقا جديدة للكوادر 

البحرينية في شغل تلك الوظائف.
وقال رئيس الجمعية وحيد القاســـم إن 
أهمية مبادرة مصرف البحرين المركزي 
هـــذه ال تنبع من مســـاهمتها الفاعلة في 
تطوير الصناعة المصرفية في البحرين 
فقـــط، بـــل أيضـــا مـــن خـــال ضمـــان أن 
يكـــون هـــذا التطوير عبر كـــوادر وطنية 
قادرة علـــى المحافظة على مكتســـبات 
القطـــاع وضمان تقدمه بشـــكل مســـتمر 
ومســـتدام. وقـــال إن جميعـــة مصـــارف 
البحرين “باشك جزء ال يتجزأ من هذا 
الجهـــود الوطنيـــة، ندعمهـــا وتعمل على 
تنفيذهـــا، وذلـــك في إطـــار عملنـــا أيضا 
على تنفيـــذ اســـتراتيجية تطوير قطاع 

الخدمات المالية 2022-2026”.
وأشـــار في هذا اإلطار إلـــى أن الجمعية 
تعمـــل دائمـــا مـــع الجامعـــات والمعاهـــد 
المتخصصـــة؛ من أجل تطويـــر المناهج 
وضمان أن الخريجين البحرينيين على 

أتـــم االســـتعداد لدخـــول ســـوق العمـــل 
الماليـــة والمصرفية واقتناص الوظائف 
التـــي يولدهـــا فـــي مجـــاالت الصيرفـــة 
المفتوحـــة والبنـــوك الرقميـــة، وأنظمـــة 
الماليـــة،  والتحويـــات  التســـويات، 
عقـــدت  الجمعيـــة  أن  وذكـــر  وغيرهـــا، 
مؤخـــرا اجتماعـــا تنســـيقيا مـــع مجلس 
التعليـــم العالي جرى خاله بحث ســـبل 
تطويـــر المناهـــج الدراســـية الجامعيـــة 
الموجهـــة للطلبة المختصيـــن في علوم 

الصناعة المصرفية والمالية.
وأوضـــح القاســـم أيضـــا بـــأن الجمعيـــة 
أعلنـــت مؤخـــرا عـــن برنامـــج تدريبـــي 
بدعم من المصرف المركزي وشراكة مع 

المؤسسات المالية. 

“مصارف البحرين”: دعم جهود “المركزي” في 
استحداث فرص عمل جديدة بالقطاع المصرفي

“بنفت” تطلق برنامجها السنوي للتدريب في مجال التكنولوجيا المالية “مسار”
 مسارات تعليمية تشمل خدمات البيانات وخدمات الدفع والدعم المؤسسي

أعلنت شـــركة بنفت، الشركة المبتكرة 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  والرائـــدة 
الماليـــة  المعامـــات  وخدمـــة  الماليـــة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اإللكترونيـــة 
رسمًيا عن انطاق النسخة األولى من 
برنامجها الســـنوي للتدريب في مجال 
التكنولوجيـــا الماليـــة “مســـار”، وذلـــك 

بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة. 
مـــن  األولـــى  النســـخة  فـــي  ويشـــارك 
البرنامج طلبة الجامعات والخريجين 
مســـارات   3 علـــى  موزعيـــن  الجـــدد 
البيانـــات  خدمـــات  تشـــمل  تعليميـــة 

وخدمـــات الدفـــع والدعم المؤسســـي. 
برنامًجـــا  حضرالمشـــاركون  وقـــد 
توجيهًيـــا معمًقـــا خـــال اليـــوم األول، 
حيث نظمت شـــركة بنفت ورش عمل 
تسلط الضوء على بعض الموضوعات 
المهمـــة مثل مكافحـــة الجرائم المالية 
وغســـل األمـــوال، والمعلومات واألمن 

السيبراني، والثقافة المالية وغيرها.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الموارد 
البشـــرية والشؤون اإلدارية في شركة 
بنفـــت صـــاح العوضـــي قائـــاً: “نحـــن 
ســـعداء بإطـــاق النســـخة األولـــى من 

برنامجنا الســـنوي للتدريب في مجال 
التكنولوجيا المالية” مسار”، كما يسرنا 
التعـــاون مـــع المجلـــس األعلـــى للمرأة 
من خـــال تمكيـــن الطلبة المشـــاركين  
مـــن الحصـــول علـــى خبـــرة عملية في 
نظـــام مالي متعـــدد القطاعـــات ودائم 
والمبـــادرات  الفـــرص  توفـــر  التطـــور. 
التعليميـــة مثل برنامج “مســـار” نقطة 
انطاق للطلبـــة، لتعمل على توجيههم 
وإكســـابهم الثقة الازمـــة لخلق حلول 
بنفـــت  شـــركة  فـــي  نفخـــر  مبتكـــرة. 
بفئة الشـــباب وســـنواصل بنـــاء برامج 

لزيـــادة  قويـــة  وتعليميـــة  توجيهيـــة 
مســـاهمتنا فـــي القطـــاع المالـــي فـــي 
مملكـــة البحريـــن”. وأضـــاف “ســـيقدم 
الطلبة والخريجين الجدد المشـــاركين 
مشروعهم النهائي في ختام البرنامج، 
حيث ســـيتم منـــح كأس “أفضل فكرة 
مبتكرة في التكنولوجيا المالية” ألكثر 
مفهـــوم فريد يتم تقديمـــه. ويجب أن 
تعمـــل الفكـــرة المبتكرة على تبســـيط 
العمليـــات الحالية، وتبســـيط وخفض 
تكاليف العمليـــات، وخلق دخل جديد 

للشركة وإضافة قيمة إلى المجتمع”.

قــام بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( وبالتعــاون مــع وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي وبنــك اإلســكان بتمويل أول مســتفيد مــن برنامج الحلــول التمويلية 
اإلسكانية الجديدة في ديرة العيون، من خالل برنامج “تسهيل” الذي تم إطالقه مؤخًرا تحت مظلة البرامج اإلسكانية الجديدة.

وبهـــذه المناســـبة، أكـــدت وزيـــرة اإلســـكان 
الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
حرص الوزارة علـــى تعزيز كفاءة الخدمات 
اإلســـكانية المقدمـــة ألبناء الوطـــن؛ تحقيقًا 
لـــرؤى حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــاد المعظم 
حفظـــه هللا ورعاه وتنفيـــذًا لتوجيهات ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
حفظه هللا بصياغة حلول مبتكرة لإلســـكان 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة 

اإلنجاز.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  وأشـــارت 
العمرانـــي بـــأن القطاع الخاص أبـــدى كفاءة 
كبيـــرة في تعزيز منظومـــة توفير الخدمات 

اإلســـكانية للمواطنيـــن، والتـــي أثمـــرت عن 
تمويـــل أول مســـتفيد مـــن برنامـــج الحلول 

التمويلية اإلسكانية الجديدة.
مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر عـــام بنك اإلســـكان 
خالد عبـــد هللا: “لقد صممنا أحدث مبادراتنا 
اإلســـكانية المتمثلـــة في برنامج “تســـهيل”؛ 
بغرض زيادة عدد المســـتفيدين من الحلول 
اإلســـكانية المطروحـــة لخدمـــة المواطنين، 
وتســـريع وتيرة اإلنجاز، حيث يقدم برنامج 
“تســـهيل” مجموعة مـــن الحلـــول التمويلية 
اإلســـكانية التـــي تهـــدف لتلبيـــة احتياجات 

المواطنين السكنية بمختلف أنواعها”. 
وأعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن 
الوطني جان كريستوف دوراند عن اعتزازه 
بتمويل بنك البحرين الوطني ألول مستفيد 

قائـــاً: “نفخـــر بكوننـــا أول بنك فـــي المملكة 
ينجـــح فـــي تقديم تمويل ســـكني مشـــترك، 
وذلـــك ضمـــن برنامـــج الحلـــول اإلســـكانية 
الجديـــدة الذي تـــم إطاقه حديًثـــا من ِقبل 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني، ونحن 
في بنـــك البحرين الوطني نطمـــح لمواصلة 
تقديـــم منتجـــات وخدمات مبتكـــرة لخدمة 
عمائنـــا الكرام، ونعدهم بأن نســـتمر بجهود 
حثيثـــة في تطوير حلولنـــا التمويلية، وذلك 
بمـــا يتماشـــى مـــع اســـتراتيجيتنا الخاصـــة 
بالحوكمـــة البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمـــة 

الشركات”. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  صـــّرح  جهتـــه،  ومـــن 
بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  للخدمـــات 
البحرين الوطني صباح عبد اللطيف الزياني 

قائـــًا: “بعـــد ســـجل حافـــل مـــن النجاحـــات 
التـــي شـــهدناها فـــي تمويـــل برنامـــج مزايـــا 
للســـكن االجتماعي، وحلـــول الرهن العقاري 
المشـــترك، نحن ملتزمـــون أكثر من أي وقت 
مضـــى بمواصلة تقديمنا للحلـــول التمويلية 
اإلســـكان  وزارة  مـــع  بالشـــراكة  اإلســـكانية 
والتخطيـــط العمرانـــي، وذلـــك بما يتماشـــى 
مـــع إطـــار مســـؤوليتنا المجتمعية، ونســـعى 
لتحقيـــق ذلـــك عبـــر االســـتناد إلـــى كفاءات 
واسعة الخبرة لتقديم االستشارات الازمة، 
وتيســـير عملية إجـــراءات الموافقـــة لتكون 
ســـريعة و سلســـلة، ونطمـــح من خـــال ذلك 
لتزويد عمائنا بأفضـــل الحلول والمنتجات 

التمويلية على مستوى المملكة”.
اإلســـكانية  التمويـــات  برنامـــج  أن  يذكـــر 
الجديدة يضم برنامج “تسهيل” الذي تندرج 
تحته ثاثة خيـــارات تمويلية جديدة وهي 

“تســـهيل عقـــاري”، و”تســـهيل البيـــت العود”، 
و”تسهيل تعاون”، كما يتيح البرنامج فرصة 
االســـتفادة من برنامج مزايا بفئته المحدثة 
والحالية، فضاً عن استمرار وزارة اإلسكان 
والتخطيـــط العمراني فـــي تقديم الخدمات 

اإلسكانية االعتيادية األخرى.
وحول االمتيازات الجديدة التي ســـيقدمها 
الجديـــدة،  اإلســـكانية  التمويـــات  برنامـــج 
فإنها تتمثل في رفع الحد األدنى للتمويات 
من 19 ألف دينار بحريني إلى 40 ألف دينار، 
باإلضافـــة إلى رفع الحد األقصى للتمويات 
دينـــار  ألـــف   70 إلـــى  دينـــار  ألـــف   60 مـــن 
بحرينـــي. كمـــا وســـيتم رفـــع الحـــد األقصى 
ألعمار المســـتفيدين من برنامج مزايا بفئته 

المستحدثة إلى 40 عامًا.

بنك البحرين الوطني يمّول أول مستفيد 
ضمن برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة

بالتعاون مع وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني وبنك اإلسكان
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1.2
دينار مليون 

أعلنــت مجموعــة ترافكــو )رمــز التــداول: ترافكــو( عــن تحقيــق أربــاح صافية 
عائدة إلى مســاهمي الشــركة األم، قدرها 339 ألف دينار بحريني خالل الربع 
الثاني من العام الحالي 2022 مقارنة مع 219 ألف دينار بحريني خالل الربع 

الثاني من العام السابق، بإرتفاع قدره 55.10 %.

بلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحـــد خـــال 
الربع الثاني مـــن العام الحالي 2022 ، 
5 فلـــوس مقارنة مـــع 3  فلوس خال 

الربع الثاني من العام السابق.
بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى 
مســـاهمي الشـــركة األم خـــال الربـــع 
الثانـــي من العـــام الحالـــي 2022 مبلغ 
264 ألف دينـــار بحريني مقارنة بمبلغ 
285 ألـــف دينـــار بحريني خـــال الربع 
الثانـــي مـــن العـــام الســـابق بإنخفاض 

قدره 7.16 %.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  صـــرح  وقـــد 

مجموعـــة ترافكـــو ابراهيـــم زينل بأن 
الزيادة فـــي صافي الربح للربع الثاني 
مـــن عام 2022 يعود بشـــكل أساســـي 
إلـــى هامـــش الربـــح اإلجمالـــي الجيد 
لدى الشـــركة األم وعدد من الشـــركات 
التابعة. باإلضافة إلى الدخل اإلضافي 
نتيجـــة  تحقـــق  الـــذي  اإلســـتثنائي 
اإلســـتحواذ علـــى حصـــص الشـــركاء 
األخرين في إحدى الشركات الزميلة. 
هـــذه الحســـابات تنعكـــس ألول مـــرة 
بعـــد اإلســـتحواذ الكامـــل على شـــركة 
البحريـــن للمواشـــي والتـــي ســـتندمج 

حساباتها مع حسابات المجموعة. 

بلغ صافي الربح العائد إلى مســـاهمي 

الشـــركة األم خـــال النصف االول من 

سنة من 2022 مبلغ 1,155 ألف دينار 

بحرينـــي مقارنـــة مـــع 865 ألـــف دينار 

بحرينـــي خـــال الفتـــرة المماثلـــة من 

العام السابق بارتفاع قدره 33.54 %. 

بلغت ربحية / خســـارة السهم الواحد 

خال النصف سنة من 2022 16 فلسا 
مقارنـــة مـــع 12 فلســـا خـــال الفتـــرة 

المماثلة من العام السابق.
بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى 
مســـاهمي الشـــركة األم خال النصف 
سنة من 2022 مبلغ 1,980 ألف دينار 
بحرينـــي مقارنـــة بمبلـــغ 1,632 ألـــف 
دينـــار بحريني خال الفتـــرة المماثلة 
من العام السابق بارتفاع قدره 21.33 

.%
بلـــغ إجمالـــي حقوق المســـاهمين )بعد 
استبعاد حقوق األقلية( خال النصف 
ســـنة مـــن 2022  مبلـــغ 28.46 مليون 
 27.48 مـــع  مقارنـــة  بحرينـــي  دينـــار 
مليون دينـــار بحريني في نهاية العام 

السابق بإرتفاع قدره 3.58 %.

بلغ إجمالي الموجودات  خال النصف 
ســـنة مـــن 2022  مبلـــغ 52.65 مليون 
 47.63 مـــع  مقارنـــة  بحرينـــي  دينـــار 
مليون دينـــار بحريني في نهاية العام 

السابق  بإرتفاع قدره 10.55 %.

وصرح  الرئيـــس التنفيذي للمجموعة 
عـــزام مطرجي بأن ســـبب الزيادة في 
صافـــي الربـــح خـــال فتـــرة النصـــف 
ســـنة األولـــى مـــن  2022 يعـــود إلـــى 
األداء الجيـــد فـــي عمليـــات الشـــركة 
والزميلـــة.  التابعـــة  والشـــركات  األم 
وكان لعملية دمج الحســـابات الناتجة 
عن اإلســـتحواذ على شـــركة البحرين 
للمواشـــي األثـــر اإليجابـــي فـــي قيمة 

الموجودات لدى المجموعة.

أربـاح “ترافكـو” فـي النصـف األول
بنمو تجاوزت نسبته 33 %

صالح العوضي

عزام مطرجيإبراهيم زينل
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بــدأت األســواق المحليــة ومكتبــات بيــع أدوات القرطاســية طــرح مســتلزمات 
العودة للمدارس للعام الدراســي الجديد 2022 - 2023، في ظل ارتفاع أســعار 
ســلع القرطاســية بنســب تتــراوح مــا بيــن 10 % إلــى 20 % مقارنــة بالســنوات 
الماضية، وما قبل جائحة كورونا “كوفيد 19” المســتجد والدراســة عن ُبعد عبر 

األون الين خالل تفشي الوباء عالميًا.

ورصـــدت “البـــاد” اســـتقبال محال بيع 
الدفاتر والحقائب واألقام وغيرها من 
المستلزمات المدرسية، الزبائن وأولياء 
أمـــور الطلبـــة فـــي اليوميـــن الماضيين 
بعـــد قـــرار إلزاميـــة العـــودة الحضورية 
المكتبـــات  واســـتعدت  للدارســـة، 
عـــدة  لتوفيـــر  القرطاســـية؛  ومحـــات 
أشـــكال وألوان من مستلزمات الطالب، 
للطالـــب  باقـــات  هيئـــة  علـــى  بعضهـــا 
المدرســـية  الحقيبـــة  تشـــمل  الواحـــد، 
وعدد من الدفاتر واألقام وغيرها من 
احتياجـــات العـــودة الدراســـية بأســـعار 
تتـــراوح مـــا بيـــن 20 إلـــى 30 دينـــارا، 
بحســـب جودة الحقيبة وكمية الدفاتر 
وعدد األقام، إضافـــة لتوفيرها كباقة 

جاهـــزة لإلهـــداء، أو أن تبـــاع بكميـــات 
على الجمعيات والمؤسســـات الخيرية 
التي تقدم المساعدة للطلبة من األسرة 

المحتاجة والمتعففة. 
التجاريـــة  المجمعـــات  بعـــض  وفـــي 
الحقائـــب  الكبـــرى  المحـــات  طرحـــت 
المعروفـــة  المـــاركات  مـــن  الفاخـــرة 
لشخصيات الرســـوم المتحركة بأسعار 

تصل لغاية 35 دينارا.
وأكد عـــدد من العاملين فـــي المكتبات 
علـــى  حرصهـــم  القرطاســـية  ومحـــال 
بحيـــث  األســـعار،  متوســـط  اســـتقرار 
تستقر أســـعار الحقائب المدرسية عند 
سعر 10 دنانير، وأسعار الدفاتر بحسب 
عدد الورق والحجم، لتبلغ أســـعارها ما 
بيـــن 500 فلس ولغايـــة 800 فلس فما 
فـــوق للدفتـــر الواحـــد، وأســـعار أقـــام 
وأقـــام  للعلبـــة  فلـــس   600 الرصـــاص 
الحبـــر الجاف ما بيـــن 600 فلس و800 

فلس لكيس األقام.
وتوقـــع عـــدد مـــن أصحـــاب المكتبـــات 
مســـتلزمات  أســـعار  بعـــض  ارتفـــاع 
القرطاســـية بنســـب تفوق 25 % للسلع 
المســـتوردة مـــن بعـــض الـــدول خـــال 
األســـابيع المقبلـــة، وذلك بســـبب عودة 
الموسم الدراســـي بالتزامن من ارتفاع 
تكاليـــف أســـعار الشـــحن فـــي المنطقة، 
مـــن  الســـلع  أســـعار  فـــي  والتضخـــم 
الـــدول المجـــاورة التـــي يتـــم اســـتيراد 
الدفاتـــر وورق الطابعـــات وغيرهـــا من 

مستلزمات القرطاسية.

مـــن جهتـــه، قـــال جاســـم الراشـــد وهو 
صاحب محل للقرطاســـية إن المحات 
بـــدأت في طلب اســـتيراد مســـتلزمات 
القرطاسية من بعض الدول الخليجية 
القريبـــة؛ لتوفيرهـــا بشـــكل ســـريع في 
مخـــازن  فـــي  المقبلـــة  القليلـــة  األيـــام 
المكتبـــات واألســـواق التـــي ســـتنتعش 
الحـــاد  الركـــود  بعـــد   ،%  100 بنســـبة 
فـــي المبيعـــات خـــال توقف الدراســـة 
والجامعـــات،  بالمـــدارس  الحضوريـــة 
الفتًا إلـــى أن بعض الجمعيات الخيرية 

بـــدأت فـــي التنســـيق منذ صـــدور قرار 
لتوفيـــر  للدارســـة؛  الحضـــور  إلزاميـــة 
مســـتلزمات الحقيبة الدراســـية بأسعار 
ال تتجاوز 20 دينارا لكل طالب، وبعض 
االتفـــاق معهـــا  تـــم  الخيريـــة  الجهـــات 
لتوفيـــر كوبونـــات شـــراء القرطاســـية 

بقيمة 20 دينارا.
إلـــى ذلك قـــال محمد عيـــد اإلداري في 
الجمعيـــات  تســـتعد  خيريـــة،  جمعيـــة 
للتحضيـــر  الخيريـــة  والمؤسســـات 
المسبق استعدادًا للعودة الدراسية من 

خـــال رصـــد عـــدد الطلبة فـــي العوائل 
المسجلة لدى لجنة دعم الطالب، حيث 
ســـيتم التواصـــل مع عدد مـــن مكتبات 
المقبلـــة؛  األيـــام  خـــال  القرطاســـية 
لتحديـــد احتياجـــات الطلبـــة وتحديـــد 
بعـــد  الطالـــب  دعـــم  كوبونـــات  أســـعار 
معرفة أسعار القرطاسية بشكل دقيق، 
الخيريـــة  الجمعيـــات  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
توفر للطلبة من ذوي العوائل المتعففة 
الدعم للقرطاسية والمابس المدرسية 
من خـــال االتفاق مع عدد من محات 

الخياطة وبيع األحذية التي تتفق على 
بيع كافة مســـتلزمات العودة الدراسية 
بأسعار مناسبة يرها القائمين في إدارة 

الجمعية.
وطالب عيـــد أصحاب األيادي البيضاء 
المؤسســـات  بدعـــم  والمحســـنين 
الخيريـــة في موســـم العـــودة للمدارس 
والجامعات من خال التبرع؛ لمساعدة 
الطلبة من األسر المحتاجة والمتعففة، 
وذلـــك من منطلق التكافـــل االجتماعي 

في العمل الخيري.

مكتبات القرطاسية تستقبل العام الدراسي وسط ارتفاع األسعار 20 %
الجمعيات الخيرية تتأهب لدعم الطلبة
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يعـــد المرحـــوم الحاج ســـالم ســـلمان الســـلوم من 
قدماء التجار في سوق المنامة، حيث عمل فيها 
لفتـــرة طويلة في تجارة المـــواد الغذائية وتفرع 
فيها لتشمل الفواكه وغيرها، كما عمل في تجارة 
بيع وشراء األراضي والعقارات، وكذلك عمل في 

تجارة التبغ )التتن(.
ولـــد الفقيد ســـالم الســـلوم فـــي العـــام 1932 في 
المنامـــة، حيـــث عملت أســـرته في تجـــارة المواد 

الغذائية والتبغ )التتن( ومواد البناء. 
رحـــل الســـلوم عن عالمنا في 17 ديســـمبر 1995، 
وكان يناهـــز الــــ 63 عاًمـــا. ينتمـــي الراحـــل لعائلة 
مكونـــة من 10 أبناء وبنـــات، وكان ترتيبه الثالث 
بين األوالد، وأنشـــأت عائلته مأتم السلوم والذي 

كان من ضمن مرافق بيت العائلة الكبير. 
ثـــم درس  )المطـــوع(  القـــرآن  لـــدى معلـــم  تعلـــم 
الصفين األول والثاني بالمدرسة الجعفرية، وبدأ 
حياتـــه العملية بالعمل مـــع والده المرحوم الحاج 
ســـلمان الســـلوم بتجارة التبغ )التتـــن( والعقارات 

وكان يبلغ آنذاك 12 عاًما.
واســـتمر الفقيد فـــي العمل مع والده ســـلمان في 
عمارتـــه الواقعة في مقابل شـــارع بـــاب البحرين 

حتـــى بلـــغ عمـــره 16 عاًمـــا، حيث شـــجعه والده 
وصديقـــه الحـــاج حبيـــب محمـــود )رحمـــه هللا( 
للعمل مستقا في تجارة الفواكه، حيث ركز على 

تجارة الفواكه والعقارات.
واســـتورد المرحوم ســـالم الفواكـــه من عدة دول 
منهـــا العراق والهند واليونـــان ولبنان والصومال، 
حيث اســـتورد البطيخ )الجح( من البصرة، الموز 
والســـنطر من الهند واليونان، المانجو الحافوزي 
من الهند، الكرز من لبنان، كما استورد فواكه من 

متجر بالصومال يحمل اسم “أسمرة”.
وكان الفقيـــد مـــن أوائـــل التجـــار الـــذي عمل في 
إعـــادة تصديـــر الفواكـــه إلى مدينـــة الظهران في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، حيـــث يتـــم إعـــادة 
التصديـــر عبـــر “الفرضـــة” وهي عبارة عـــن ميناء 
يتـــم نقـــل البضائع بحًرا قبل إنشـــاء جســـر الملك 

فهد.
وبعد انتهاء مواســـم الفواكه، كان يســـافر الفقيد 
إلى الهند واليونان؛ من أجل االجتماع مع التجار 

والموردين لتحسين اإلنتاجية.
عمـــل الفقيـــد ســـالم فـــي شـــراء األراضـــي وبناء 
العقارات وبيعها، ثم دخل في تجارة بيع وشراء 
وتجـــارة الســـاعات الفخمـــة مـــع صديقـــه حســـن 

الباش.
وعن الراحل، قال رجل األعمال حســـين السلوم، 
مؤســـس شـــركة دار الكويـــت إلدارة العقـــارات لــــ 
“الباد االقتصادي” أن جده الراحل ســـالم إنسان 
عصامـــي تعلـــم التجـــارة بالفطـــرة، وكون نفســـه 
بنفســـه، وقـــد تعلـــم الكثيـــر من جـــده، حيث كان 
الراحـــل محًبـــا للعمـــل، والتجار يستشـــيرونه في 

عمليـــات البيع والشـــراء بســـوق المنامـــة، وكانت 
كلمتـــه مســـموعة لـــدى العائلة وكذلك في ســـوق 

المنامة.
وأضـــاف الســـلوم أنـــه تعلـــم مـــن جـــده الراحـــل 
التجارة والتعامل مع الزبائن، وكان الراحل يردد 
على مســـامعه دائًمـــا مقولة “قليـــل دائم خير من 
كثيـــر منقطع” في مجال التجـــارة، والتي يطبقها 

في مجال عمله.
وذكـــر أن جـــده الراحـــل كان يعمـــل علـــى تقديم 
النصح وتوجيه الشباب وتوظيفهم في األعمال، 
وكذلك كان يعمل على دعم التجار ومســـاعدتهم 
في تخطي الصعوبات الماديـــة التي يواجهونها، 
وأيًضـــا كان محًبـــا لألعمال الخيرية واإلنســـانية 

ويعمل على مساعدة األهالي بالخفاء.
وأشـــار إلى أن جده الراحل اســـتمر في استشارة 
والده الراحل سلمان بتجارة العقارات حتى وفاة 

والده في بداية التسعينات من القرن الماضي.
وذكـــر أن جـــده تـــزوج مـــن زوجة واحـــدة والتي 
كانـــت مـــن أســـباب نجاحـــه فـــي حياتـــه العملية 
والحياتية، رزق منها بـ 6 أبناء وابنة واحدة، وقد 
ابتعثهـــم للدراســـة في بريطانيا إلكمـــال تعليمهم 

هنالك؛ نظًرا لحبه للدراسة والتعلم.
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العمالت  تــداول  مختبر  إلنشاء  البحرين  جامعة  تسعى 
هذا  أجــل  ومــن  األعــمــال،  إدارة  لكلية  المالية  واألوراق 
لمجلس  اإللكتروني  بالموقع  مناقصة  طرحت  الــغــرض 

المناقصات والمزايدات.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مختبر محاكاة في الجامعة 
الجامعة  تــدرك  حيث  التغير،  سريعة  عالمية  بيئة  فــي 

الحاجة إلى تطوير خريجي األعمال بالمهارات الشخصية 
الالزمة الشتقاق االبتكار والنمو المستدام في البحرين. 

على  يعتمد  تعليمًيا  تــحــدًيــا  الــمــحــاكــاة  غــرفــة  وســتــوفــر 
العالم  فــي  الصلة  ذات  لالستثمار  األســاســيــة  المعرفة 
الحقيقي لتعليم تدريب وتطوير الجيل القادم من أفضل 

المواهب المالية. 
عالقات  لتطوير  فريدة  منصة  التداول  غرفة  توفر  كما 
جديدة أو تطوير عالقات قائمة وتحقيق المنافع المتبادلة 

الجامعة وشركائها في  المصلحة طالب  لجميع أصحاب 
الصناعة والخريجين والجامعة في ذلك، ستسمح غرفة 
واقع  مع  المباشر  بالتواصل  الجامعات  لطالب  المحاكاة 
األسواق المالية لمعرفة كيفية تنفيذ استراتيجيات إدارة 

المحافظ االستثمارية والمضاربة.
ومن المقرر أن يتم إغالق استالم عطاءات الشركات يوم 
يتم فتح  أن  الجاري، على  أغسطس   28 الموافق  األحــد 

المظاريف في اليوم التالي.

إنشاء مختبر محاكاة بجامعة البحرين لتداول العمالت

أعلن بنك السالم )رمز التداول في بورصة البحرين “SALAM” ورمز التداول في سوق دبي المالية )“SALAM_BAH”( أمس عن صافي أرباح للمساهمين بلغت 
7 مالييــن دينــار بحرينيــة )18.6 مليــون دوالر أمريكــي( للربع الثاني من العام 2022، مقارنة بـ 4.6 مليون دينار بحريني )12.1 مليون دوالر أمريكي( للفترة ذاتها 
من عام 2021، بما يعكس زيادة قوية بنســبة 53 % بفضل العائدات المرتفعة من أنشــطة األعمال األساســية للبنك. وفي ســياق متصل، شــهدت ربحية ســهم 
البنك نمًوا بنســبة 58 % لتصل إلى 3 فلوس )8 ســنتات أمريكي( في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 1.9 فلس )5 ســنتات أمريكي( خالل نفس الفترة من 
عام 2021. وبلغ إجمالي الدخل التشــغيلي على أســاس ســنوي للربع الثاني 29.2 مليون دينار بحريني )77.4 مليون دوالر أمريكي(، مقارنة بـ 25.9 مليون دينار 

بحريني )68.8 مليون دوالر أمريكي( في الربع الثاني من العام الماضي بما يعكس زيادة بنسبة 13 %.

 30 فــي  المنتهية  الستة  األشــهــر  فــتــرة  وخـــالل 
يونيو 2022، سجل البنك ارتفاًعا بنسبة 27 % 
في صافي أرباحه للمساهمين، حيث بلغ صافي 
دينار  مليون   13.5 للمساهمين  الــعــائــد  الــربــح 
مقارنة  أمريكي(،  دوالر  مليون   35.9( بحريني 
بـ10.7 مليون دينار بحريني )28.3 مليون دوالر 

أمريكي( للفترة ذاتها من العام الماضي.
على  العائد  قيمة  في  ارتفاًعا  البنك  سجل  كما 
العائد  قيمة  بلغت  حيث   ،32% بنسبة  السهم 
األول  النصف  أمريكًيا( في  )15 سنًتا  5.8 فلس 
سنًتا   12( فلس   4.4 بـــ  مقارنة   ،2022 عــام  مــن 
وبلغ  الماضي.  العام  من  الفترة  لنفس  أمريكًيا( 
المنتهي  العام  لنصف  التشغيلي  الدخل  إجمالي 
في 30 يونيو 2022، 55.2 مليون دينار بحريني 
)146.4 مليون دوالر أمريكي( مقابل 54 مليون 
أمريكي(  دوالر  مليون   143.1( بحريني  ديــنــار 
يمثل  ما  وهــو  الماضي،  العام  من  ذاتها  للفترة 

حقوق  إجمالي  شهد  فيما   .%  2 بنسبة  زيـــادة 
المساهمين انخفاًضا بنسبة 3 %، ليصل 288.3 
دوالر  مــلــيــون   764.8( بحريني  ديــنــار  مــلــيــون 
دينار  296.3 مليون  أمريكي(، وذلك مقارنة مع 
أمريكي( كما في  )785.8 مليون دوالر  بحريني 
ويعود  2021؛  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة 
في  وانخفاض  النقدية  األربــاح  توزيع  إلى  ذلك 

االحتياطات.
باإلضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي األصول بنسبة 
 7.5( بحريني  دينار  مليار   2.8 إلى  ليصل   %  6
دينار  مليار   2.7 مقابل  أمــريــكــي(،  دوالر  مليار 
بحريني )7.1 مليار دوالر أمريكي( كما في السنة 
الفترة  ــالل  وخـ  .2021 ديسمبر  فــي  المنتهية 
 12% بنسبة  التمويلية  المحفظة  زادت  ذاتــهــا، 
مليار   1.5 إلى  لتصل  أســاس نصف سنوي  على 
دينار بحريني )4 مليارات دوالر أمريكي(، وذلك 
مليار   3.6( بحريني  دينار  مليار   1.4 بـ  مقارنة 

 31 في  المنتهية  السنة  في  كما  أمريكي(  دوالر 
النمو، شهدت  هذا  إلى  وإضافة   .2021 ديسمبر 
أيًضا تحسن في جــودة األصــول خالل  النتائج 
انخفضت  2022، حيث  العام  األول من  النصف 
 ،%  1.8 إلــى  للبنك  المتعثرة  التمويالت  نسبة 
الفعالة  واالســتــرداد  التحصيل  مــبــادرات  بفضل 
كما  الــجــودة.  عالية  جــديــدة  أصـــول  وتسجيل 
حافظ البنك على معدل قوي لكفاية رأس المال 

بنسبة 25.92 % كما في 30 يونيو 2022.
وفي تعليقه حول النتائج المالية، صرح  رئيس 
ــد بن  الــشــيــخ خــال الـــســـالم  بــنــك  إدارة  مــجــلــس 
مستهيل المعشني: “إنه ليسعدنا أن نشير إلى أننا 
تمكنا من تحقيق أداء قوي خالل األشهر الستة 
الماضية، رغم التقلبات والتحديات التي يشهدها 
االقتصاد على مستوى العالم. فقد سجلنا زيادة 
كــبــيــرة فــي صــافــي الــربــحــيــة، مــا أســهــم بـــدوره 
نسير  وجعلنا  التشغيلي،  نموذجنا  تعزيز  فــي 

بخطوات ثابتة نحو بلوغ أهدافنا المنشودة لهذا 
بوضع  يتمتع  البنك  بــأن  ثقة  على  ونحن  العام. 
الــمــدى.  طــول  المستدام  النمو  تحقيق  يخوله 
وبفضل استحواذنا على حصة سوقية إضافية 
2022، نجحنا في  النصف األول من عام  خالل 
ترسيخ مكانة بنك السالم بصفته أكبر مؤسسة 
وبمواصلة  البحرين،  مملكة  في  إسالمية  مالية 
نحو  متوجهة  رحلة  لخوض  نتطلع  النهج  هــذا 

تحقيق المزيد من اإلنجازات”. 
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
السالم، رفيق النايض: “يظهر األداء المالي القوي 
التشغيلي.  نموذجنا  وكفاءة  مرونة  مدى  للبنك 
تم  التي  االستحواذ  صفقة  بأن  موقنون  ونحن 
إبرامها مع شركة اإلثمار القابضة، ستساندنا في 
تعزيز شبكة فروعنا، وتطوير خدماتنا بما يلبي 
تطلعات قاعدة زبائننا الكرام ويضيف لتجربتهم 
هدف  جانب  وإلــى  استثنائية.  قيمة  المصرفية 
اإلثمار،  بنك  دمــج  عملية  في  السلس  االنتقال 
األهـــداف  مــن  الــمــزيــد  لتنفيذ  الــعــام  هــذا  نطمح 
ــمــدرجــة فــي اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــمــوجــهــة نحو  ال
بدافع  العمل بجد  الرقمنة واالبتكار، وسنواصل 
أدائنا  نتائج  على  استناًدا  مستدام  نمو  تحقيق 

المالية القوية”. 

وُيشار إلــى أنــه قد تم اإلعــالن في وقــت سابق 
الــســالم على  الــعــام عــن استحواذ بنك  مــن هــذا 
لبنك  التابع  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قطاع 
ــرى، في  اإلثــمــار، ومجموعة مــن األصـــول األخــ
دوالر.  مليار   2.2 قيمتها  بلغت  تاريخية  صفقة 
البنكين  دمج  عملية  من  االنتهاء  المتوقع  ومن 
وسيتم   .2022 عــام  مــن  الثاني  النصف  خــالل 
على  الــســالم  بنك  اســتــحــواذ  الصفقة  بموجب 
اإلثمار  لبنك  لألفراد  المصرفية  األعمال  إجمالي 
اإلثمار  األفراد(، وملكية  للزبائن  التجزئة  )قطاع 
القابضة في كلٍّ من: بنك البحرين والكويت )رمز 
بحصة   )”BBK“ البحرين  بــورصــة  فــي  الــتــداول 
القابضة  26.19 %، ومجموعة سوليدرتي  تبلغ 
 )”SOLID“ البحرين  بورصة  في  الــتــداول  )رمــز 
أصــول  ــى  إل بــاإلضــافــة   ،%  55.91 تبلغ  بحصة 
أخرى تتضمن أسهم في شركة بنفت ش.م.ب.، 
صكوك  ومحفظة  ماستركارد  شركة  في  أسهم 

وأصول سائلة.
المالية،  البيانات  من  الكاملة  النسخة  وتتوفر 
المدقق الخارجي  التي تمت مراجعتها من قبل 
“كي بي ام جي” على الموقع اإللكتروني لبورصة 

البحرين.

3 مليارات دوالر حجم محفظة أصول تديرها  الشركة

“إنفراكورب” تربح 13.6 مليون دوالر
أمس  إنفراكورب  شركة  أعلنت 
قدره  ربــح  صافي  تحقيقها  عن 
13.6 مليون دوالر أمريكي على 
37.5 مليون دوالر  عوائد بقيمة 
أمريكي، وذلك في فترة األشهر 
يونيو   30 فــي  المنتهية  الستة 
2022، حيث ذكرت الشركة أنها 
حققت نمًوا منتظًما في بياناتها 

المالية.
وفــــي إطـــــار ســعــيــهــا الــمــســتــمــر 
مــنــتــجــات تطوير  تــقــديــم  نــحــو 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة االجــتــمــاعــيــة 

المستدامة للمستثمرين على مستوى العالم، ركزت 
القوية  عملها  استراتيجية  على  إنفراكورب  شركة 
المتمثلة في خلق عوائد طويلة األمد وقيمة ثابتة 
إلى  إنــفــراكــورب  وتــهــدف  للمجتمعات.  ومستمرة 
في  المستدامة  التحتية  البنية  نمو  عجلة  تسريع 
وجنوب  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
تبلغ  تدير حالًيا محفظة من األصــول  آسيا، حيث 
قيمتها نحو 3 مليارات دوالر. وتمتلك إنفراكورب 
محفظة متنوعة من األعمال التجارية، بما في ذلك 
والمشاريع  االجتماعية  التحتية  البنية  قطاعات 
ــمــتــعــددة االســـتـــخـــدامـــات وحــلــول  الــتــطــويــريــة ال
خضراء  صكوًكا  بــإدراج  الشركة  وقامت  التطوير. 
وهي  لندن،  بورصة  في  دوالر  مليون   900 بقيمة 
أول صكوك خضراء من نوعها تدرج في البورصة 
من قبل مؤسسة بحرينية. وقال الرئيس التنفيذي 

لشركة إنفراكورب ماجد الخان: 
“لقد دخلنا الربع الثاني من هذا 
ــعــام بــاســتــراتــيــجــيــة واضــحــة  ال
محفظتنا  تــنــويــع  عــلــى  مــبــنــيــة 
الــعــوائــد.  ــادة  ــ وزي االستثمارية 
بمواصلة  تماًما  ملتزمون  إنــنــا 
الربع  فــي  ــذي حققناه  ال الــزخــم 
لبقية  نــاجــحــة  كــبــدايــة  األول 
المزيد  تحقيق  ونتوقع  الــعــام. 
من التحسن في وضع السيولة 
ــمــار  ــث ــالل االســت ــ لـــديـــنـــا مــــن خـ
الــقــصــيــرة  الـــســـوق  أدوات  فـــي 
والمتوسطة المدى والشراكات الجديدة في قطاع 
تطوير البنية التحتية”.  وأضاف: “يسعدنا أن نرى 
للشركة  والمستمر  الــثــابــت  اإليــجــابــي  األداء  هــذا 
وسط توقعاتنا باستمرار هذا النجاح للسنة األولى 
النتائج  هــذه  وتــقــدم  الــشــركــة.  عمل  انــطــالق  منذ 
المضي على  لنا؛ كي نواصل  مستقبل واعد وباهر 
القوي وتحقيق رؤيتنا تجاه مجتمع  هذا األساس 
ــفــراكــورب فــي بناء  ــدأت إن ــ عــالــمــي مــســتــدام”. وب
الخضراء  بيئي مستدام وذلك ضمن رؤيتها  نظام 
ــالل االســتــثــمــارات فــي نظام  الــمــســتــدامــة مــن خـ
يشمل  والذي  االجتماعية  التحتية  البنية  محفظة 
البناء، الخدمات اللوجستية والتقنيات التي  مواد 
أصول  إلــى  باإلضافة  المناخ،  تغير  أهــداف  تدعم 
التعليم  قطاعي  عبر  االجتماعية  التحتية  البنية 

والرعاية الصحية.
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رفيق النايضالشيخ خالد بن مستهيل المعشني

ماجد الخان

أربــــاح بنــــك الســــالم فــــي النصــــف األول
البنك سجل ارتفاعاً في صافي أرباحه للمساهمين بنسبة 27 %
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