
المنامة - بنا

اســـتقبل ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمـــس فـــي قصـــر الصخيـــر، ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
المســـؤولين.  كبـــار  مـــن  عـــدد  بحضـــور 
وخـــال اللقاء جرى اســـتعراض عدد من 
بالشـــأن  المتصلـــة  والقضايـــا  المواضيـــع 
المحلي، وفـــي مقدمتها تعزيز المنجزات 
المســـيرة  وفـــق  للوطـــن  التـــي تحققـــت 
التنمويـــة الشـــاملة والنهضـــة الحضاريـــة 
التي تشهدها الباد بما يعود على الوطن 

والمواطن بالخير والنماء واالزدهار.
وأعـــرب جالة الملك المعظم عن شـــكره 
لصاحـــب  الحثيثـــة  للجهـــود  وتقديـــره 

الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وســـعي ســـموه الـــدؤوب لتطوير 
عمـــل المؤسســـات واألجهـــزة الحكومية 
وتنمية مختلف القطاعات لاستمرار في 

تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.
 كمـــا أثنـــى جالته على الجهـــود المثمرة 
والمؤسســـات  الـــوزارات  بذلتهـــا  التـــي 
الجعفريـــة  األوقـــاف  المعنيـــة ومجلـــس 
والقائمـــون علـــى المآتـــم إلنجاح موســـم 
عاشوراء، مؤكدًا أن ذلك يعكس النسيج 
المجتمعـــي المتماســـك والترابط الوثيق 
والمحبـــة بين أهل البحرين جميعًا الذين 
تميـــزوا باحترامهم للتعددية التي عززت 
مـــن قـــوة ومكانـــة المملكة عبـــر تاريخها 

العريق. 

استعرض مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء عددا من المواضيع المحلية... الملك المعظم:

نجاح عاشوراء يعكس المحبة بين أهل البحرين واحترامهم للتعددية

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

القضاء العراقي للصدر: ال يحق لنا حل البرلمان
بغداد - وكاالت

أعلنـــت أعلـــى ســـلطة قضائيـــة فـــي العـــراق أمس 
)األحـــد( أنها ال تملك صاحية حّل مجلس النواب، 

الصـــدر  مقتـــدى  الشـــيعي  الزعيـــم  بعدمـــا طالـــب 
القضـــاء بذلك خال مدة أقصاها نهاية األســـبوع، 

وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها الباد. 
ودعـــا الصـــدر القضـــاء العراقـــي إلى حـــّل البرلمان 

قبـــل نهاية األســـبوع “بعد المخالفات الدســـتورية” 
المتمّثلة في انتهاء مهل اختيار رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة، مبررًا طلبه بأن الكتل السياسية 

لن ترضخ “لمطالبة الشعب بحّل البرلمان”.
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أكـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، أن قطاع الســـكن 
إيجابيـــًا  االجتماعـــي يشـــهد تحـــوالً 
على صعيد ســـرعة تقديم الخدمات؛ 
بفضـــل التوجيهات الملكية الســـامية 
لملك البـــاد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
والسياســـات التي تنتهجها الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، والقائمة 
علـــى ابتـــكار برامـــج جديـــدة توفـــر 

حلوالً فورية للمواطنين.
وكان الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة قد أجرى، صباح أمس، زيارة 
ميدانيـــة إلـــى مدينـــة خليفـــة، رافقه 
فيهـــا عدد من الوزراء والمســـؤولين، 
وزارة  اســـتعدادات  علـــى  لاطـــاع 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي، مع 
قـــرب البدء في مشـــروع تنفيذ 372 
بالمدينـــة  جديـــدة  ســـكنية  وحـــدة 

بقيمة 17 مليون دينار.
كما تفّقد مواقع األراضي المخصصة 
فـــي المدينة لبرنامج حقـــوق تطوير 

األراضـــي الحكومية، والتي ســـتوفر 
علـــى مـــدى الســـنوات المقبلـــة أكثـــر 
ســـيتم  ســـكنية،  وحـــدة   3300 مـــن 

طرحها بأســـعار تناسب المستفيدين 
من التمويـــات اإلســـكانية الجديدة 

المعلن عنها حديثًا.

تنفيذ 372 وحدة بمدينة خليفة بـ 17 مليون دينار
طرح 3300 وحدة بأسعار تناسب التمويالت الجديدة ضمن “تطوير األراضي”... خالد بن عبداهلل:

الشيخ خالد بن عبدالله يزور مدينة خليفة

جاللة الملك المعظم مستقباًل سمو ولي العهد رئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين
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القاهرة - وكاالت

أبوســـيفين  بكنيســـة  حريـــق  اندلـــع 
بحـــي إمبابـــة غـــرب العاصمـــة المصرية 
عـــن  أســـفر  األحـــد،  صبـــاح  )القاهـــرة(، 
عشـــرات الضحايا، بينهم 41 قتياً على 

األقل.
فيما أفاد بيان لـــوزارة الصحة المصرية 
بأنـــه تـــم “نقـــل 55 حالـــة للمستشـــفيات 
بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين 

بإمبابة. وجاٍر حصر الوفيات”.
وأعلن المتحدث باســـم الكنيســـة، وفاة 
القس عبد المسيح نجيب كاهن كنيسة 
أبـــو ســـيفين بإمبابـــة متأثـــرًا بإصابتـــه 

جراء الحريق.
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  جهتهـــا،  مـــن 
فـــي بيـــان لهـــا أن “فحص أجهـــزة األدلة 
الجنائيـــة أســـفر عـــن أن الحريق نشـــب 
في )جهاز( تكييـــف بالدور الثاني بمبنى 
الكنيســـة الـــذي يضـــم عددًا مـــن قاعات 
الـــدروس نتيجـــة خلـــل كهربائـــي، وأّدى 
ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان 

حـــاالت  فـــي  الرئيســـي  الســـبب  كانـــت 
اإلصابات والوفيات”.

وذكرت مصادر أن النيران كانت تحجب 
منفـــذ الخروج من قاعة الصاة مما أدى 
لتفحـــم بعـــض الجثـــث، كمـــا ذكـــرت أن 

غالبية القتلى من األطفال.
مـــن جانبـــه، أعلـــن الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي، أنه يتابع عن كثـــب تطورات 

علـــى  صفحتـــه  عبـــر  وقـــال  الحـــادث، 
مواقـــع التواصل إنـــه وّجه جميع أجهزة 
باتخـــاذ  المعنيـــة  الدولـــة  ومؤسســـات 
كل اإلجـــراءات الازمـــة وبشـــكل فوري 
للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم 
كل أوجـــه الرعايـــة الصحيـــة للمصابين. 
وتقـــدم بخالص التعازي ألســـر الضحايا 

األبرياء.

النيران كانت تحجب منفذ الخروج من قاعة الصالة
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خلل كهربائي أضرم النيران وتسبب بإصابة أكثر من 50 شخصا والسيسي يعزِّي

41 قتياًل بينهم الكاهن بحريق 
مروع في كنيسة مصرية

نشـــرت الجريدة الرســـمية مرســـوم 
رقم )41( لسنة 2022 باالنضمام إلى 
النظام األساســـي للشراكة الصناعية 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 

مستدامة.
ونصـــت المادة األولى من المرســـوم 
إلـــى  االنضمـــام  علـــى  ُوْوِفـــق  أنـــه 
النظام األساســـي للشراكة الصناعية 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 
مســـتدامة الموقـــع بتاريـــخ 3 يونيو 
2022، والمـــادة الثانيـــة نصـــت على 
أن علـــى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
بـــه  تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، ويعمـــل 

مـــن اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره في 
الجريدة الرسمية.

للنظـــام  الرابـــع  البـــاب  فـــي  وجـــاء 
األساســـي أحـــكام ختاميـــة، حيـــث 
نصـــت المـــادة )15( علـــى أن الـــدول 
األطراف اتفقت على إفساح المجال 
النضمام دول أخرى إلى هذا النظام 
األساســـي وفقًا لألحكام الواردة في 
ملحق هذا النظام بعد موافقة جميع 
الدول األطراف. ونصت المادة )16( 
يعتبـــر  األساســـي  النظـــام  أن  علـــى 
ســـاريًا من تاريخ التوقيع عليه )ُوقع 

عليه بتاريخ 3 يونيو 2022(.

“^” تنشر النظام األساسي 
للشراكة الصناعية التكاملية 
لتنمية اقتصادية مستدامة
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أمل الحامد

يعد وجود األكاديميين في المجلس المقبل مهمًا لما لهم من رصيد خبرة وعلم 
ودراية تمكنهم من خوض المعترك االنتخابي بكل اقتدار.

واستطلعت “الباد” آراء بعض الناخبين من الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة 
بشـــأن أهميـــة وجـــود األكاديميين تحـــت قبة البرلمـــان. وبدا الفتًا في المشـــهد 
االنتخابي تقدم شخصيات أكاديمية للترشيح، ومن بين هذه الوجوه مترشحة 

“عاشرة العاصمة” المستشار والخبير األكاديمي نجمة تقي.

هل يكون المترشحون األكاديميون 
الحصان الرابح بانتخابات 2022؟

منال الشيخ



الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تلقـــت الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضـــاء دعوة من منظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة للمشـــاركة فـــي منتداهـــا الخـــاص “المنـــاخ 
والصحـــة”، ومثـــل الهيئة في المشـــاركة رئيســـها التنفيذي محمد 

العسيري.
وقـــال العســـيري “ُيعتبـــر تغيـــر المناخ أكبـــر تهديد صحـــي يواجه 
البشـــرية، وقـــد ناقش المنتـــدى حزمة من األطروحـــات للتخفيف 
مـــن المخاطـــر الصحيـــة المرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ، وبحـــث ســـبل 
إيجـــاد حلـــول طويلة األجل للتحديات المســـتقبلية. لقد كشـــفت 
جائحـــة كوفيد 19 عن مـــدى أهمية الصحة في عمـــل مجتمعاتنا 

واقتصاداتنا، باإلضافة إلى رفاهيتنا الشخصية وحياتنا اليومية. 
حاليا تعمل مجموعة العشـــرين والعديد من المنظمات الحكومية 
والتجاريـــة ومنظمـــات المجتمع المدني بجد للتأكد من اســـتعداد 
البشـــرية بشـــكل أفضل لمواجهة )الوباء القادم(. األمل هو أنه من 
خالل االســـتثمار في االستعداد المبكر وبشـــكل أفضل، يمكن إما 
منـــع األزمـــة الصحيـــة العالميـــة التاليـــة أو احتواؤها بشـــكل أكثر 
فعاليـــة. بـــال شـــك مـــن الضـــروري أن نركـــز على مـــا يتعيـــن علينا 
القيام به اآلن، حيث يميل العالم إلى التحرك بسرعة، مع احتالل 

األزمات الجديدة مركز الصدارة في كافة مناحي الحياة”.
وأضـــاف العســـيري “لالرتقـــاء إلـــى مســـتوى التحديـــات البيئيـــة 

والصحيـــة العالمية، من األهمية بمكان االعتراف بكيفية تقاطعها 
بعضهـــا ببعـــض والتوقف عن التعامل معهـــا كل بمعزل عن اآلخر. 
لقد ســـلط كوفيد 19 التركيز على الصلة بين تغير المناخ وفقدان 
التنـــوع البيولوجي وظهور األمراض حيوانية المنشـــأ - األمراض 
التـــي تنتقل بين الحيوانات والبشـــر - لذلك يجـــب أن يكون أحد 
المجاالت االســـتراتيجية الرئيســـة في المناقشة بشأن االستعداد 
بشـــكل أفضل للمســـتقبل هو التأثير الواســـع النطاق لتغير المناخ 
على صحتنا. قبل الوباء الحالي، خلصت لجان الخبراء الدوليين 
بالفعـــل إلـــى أن تغير المنـــاخ يمثل أهـــم تهديد للصحـــة العالمية، 
ولكـــن مـــا يـــزال هناك نقـــص في فهـــم الروابـــط بين تغيـــر المناخ 

والصحة، سواء بين عامة الناس أو بعض صناع القرار”.
واختتـــم العســـيري تصريحـــه “أكـــد المنتـــدى أهمية التوســـع في 
االســـتثمار فـــي التقنيـــات الحديثـــة ومـــن ذلك حســـن اســـتغالل 
تقنيـــات الفضـــاء وعلومـــه فـــي مراقبـــة التغيـــر المناخـــي لتزويد 
الجهـــات المعنيـــة بشـــكل مســـتمر وبدقة عاليـــة بأبـــرز المتغيرات 
ليتم دراســـتها وتحديـــد صلتها بالتأثيرات على صحة البشـــر من 
خالل إجراء التحاليـــل والبحوث الالزمة لتأكيد الصالت وتوفير 
المعلومـــات لصناع القرار لضمان التحرك المبكر وفهم المســـببات 
بشـــكل أفضل لحماية المجتمع الدولي من كوارث صحية مماثلة 

أو أشد فتكا من الجائحة الحالية”.

تغير المناخ أكبر التهديدات... رئيس “علوم الفضاء”:

علــى البشــريــة االستعــداد لمــواجهــة “الــوبــاء القـــادم”
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمـــس فـــي قصـــر الصخيـــر، ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

بحضور عدد من كبار المسؤولين.
 وخـــالل اللقـــاء جـــرى اســـتعراض عـــدد 
المتصلـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
بالشـــأن المحلـــي، وفـــي مقدمتهـــا تعزيز 
المنجـــزات التـــي تحققـــت للوطـــن وفق 
والنهضـــة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
الحضارية التي تشـــهدها البالد بما يعود 
علـــى الوطـــن والمواطن بالخيـــر والنماء 

واالزدهار.
 وأعرب جاللة الملك المعظم عن شـــكره 
لصاحـــب  الحثيثـــة  للجهـــود  وتقديـــره 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وســـعي ســـموه الدؤوب لتطوير 
عمـــل المؤسســـات واألجهـــزة الحكومية 
وتنميـــة مختلـــف القطاعات لالســـتمرار 
المكتســـبات  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  فـــي 

الوطنية.
 كمـــا أثنى جاللته على الجهـــود المثمرة 
والمؤسســـات  الـــوزارات  بذلتهـــا  التـــي 
المعنيـــة ومجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
والقائمـــون علـــى المآتم إلنجاح موســـم 

عاشوراء، مؤكدا أن ذلك يعكس النسيج 
المجتمعـــي المتماســـك والترابط الوثيق 
والمحبة بين أهل البحرين جميعًا الذين 
تميزوا باحترامهم للتعددية التي عززت 
مـــن قـــوة ومكانـــة المملكة عبـــر تاريخها 

العريق.
 وأشـــاد جاللتـــه بما تحققـــه المملكة من 
استمرار للنجاحات الرياضية والشبابية 
والعديـــد مـــن اإلنجـــازات خـــالل األيـــام 
بطولتـــي  بتحقيـــق  الماضيـــة،  القليلـــة 

غـــرب آســـيا لكـــرة الطاولة التـــي أقيمت 
منافســـاتها بالمملكة األردنية الهاشـــمية، 
دورة  فـــي  متقدمـــة  مراكـــز  وإحرازهـــا 
السادســـة  اإلســـالمي  التضامـــن  ألعـــاب 
التركيـــة،  بالجمهوريـــة  حاليـــا  المقامـــة 

وذلك بفضـــل العطاء المثمر والمتواصل 
ألبنـــاء وبنات البحرين في كل المحافل، 
والتي تعكس تفوقهم وسعيهم المخلص 
إلعالء شـــأن الوطن ورفع رايته وتعزيز 

ريادته ومكانته.

المنامة - بنا

تعزيز المنجزات الوطنية وفق المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية
جهود حثيثة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير العمل الحكومي... الملك المعظم:

نجــاح “عاشــوراء” يعكــس المحبـــة بيــن أهــل البحريــن واحترامهـــم للتعدديـــة

اإلنجازات الرياضية تعكس تفوق أبناء وبنات المملكة وسعيهم المخلص لرفع راية الوطن
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المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تعازي مملكـــة البحرين ومواســـاتها لحكومة جمهورية مصر العربية وشـــعبها 
الشـــقيق وأســـر وعائـــالت الضحايا جـــراء حادث حريق كنيســـة المنيـــرة بمحافظة الجيـــزة، مؤكدة تعاطف 
المملكـــة وتضامنهـــا مـــع جمهورية مصر العربية الشـــقيقة، قيادة وحكومة وشـــعًبا، في هـــذا المصاب األليم، 

وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

البحرين تعزي مصر

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة في محافظة الجيزة، الذي أسفر عن 
وقوع عدد من الوفيات واإلصابات. وأعرب جاللة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في البرقيتين عن خالص تعازيهما وصادق مواســـاتهما للرئيس المصري وللشـــعب المصري 
الشـــقيق وألســـر الضحايـــا، مؤكدين تضامن مملكـــة البحرين مع شـــقيقتها جمهورية مصـــر العربية في هذا 

الحادث األليم، راجيين ألهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية تعزية مماثلة إلـــى أخيه رئيس 

مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة مصطفى مدبولي.

نتضامن مع مصر في حادث حريق كنيسة الجيزة
المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند دراوبادي مورمو، وذلك بمناسبة 
ذكرى اســـتقالل بالدها، وأعرب جاللته وســـموه في البرقية عـــن أطيب تهانيهما 
وتمنياتهما لها موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية الهند الصديق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء برقية تهنئة 

مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

البحرين تهنئ الهند

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
ساســـو  دينـــس  الكونغـــو  جمهوريـــة 
العيـــد  ذكـــرى  بمناســـبة  انجويســـو، 

الوطنـــي لبـــالده، وأعـــرب جاللتـــه في 
البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته 
موفـــور  الكونغـــو  جمهوريـــة  لرئيـــس 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة 

الوطنية.

الملك المعظم يهنئ الكونغو

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة كوريـــا 
يـــوم  يـــون ســـيوك، بمناســـبة ذكـــرى 

التحرير لبالده.
وأعرب جاللته وســـموه في البرقيتين 
عن أطيب تهانيهما وتمنياته له موفور 
الصحـــة والســـعادة ولشـــعب جمهورية 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  الصديـــق  كوريـــا 
واالزدهـــار. كمـــا بعـــث صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس 
وزراء جمهوريـــة كوريـــا الجنوبية هان 

داك سو.

البحرين تهنئ كوريا
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 النتائج المالية نصف السنوية
30 يونيو 2022 )مراجعة(

تــم إســتخراج القائمــة المرحليــة الموحــدة للمركــز المالــي، والقائمــة المرحليــة الموحــدة للدخــل، والقائمــة 
المرحليــة الموحــدة للتدفقــات النقديــة، والقائمــة المرحليــة الموحــدة للتغيــرات فــي حقــوق المــاك المبينــة 
أعــاه مــن القوائــم الماليــة المرحليــة الموحــدة المختصــرة لبنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة اإلســامي 
)ش.م.ب.م( للفتــرة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2022م، التــي تــم اعتمــاد إصدارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
وأبــدى الســادة إرنســت ويونــغ تقريــر مراجعــة غيــر متحفــظ عليهــا بمملكــة البحريــن فــي 14 أغســطس 2022.

ص.ب. 2808، المنامة، مملكة البحرين
بنك ABC اإلسامي )بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسامي( 

مرخص كبنك جملة إسامي من قبل مصرف البحرين المركزي

+٩٧3 1٧٥4 3000 ت 
ف 63٧٩ 1٧٥3 ٩٧3+

www.bank-abc.com

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
جميع األرقام بآالف الدوالرات األمريكيةكما في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعة
30 يونيو 

2022

مدققة 
31 ديسمبر 

2021

الموجودات

11,88446,٥٩0أرصدة لدى بنوك

4,9984,٩٧8مبالغ مستحقة من مؤسسات مالية 

783,7848٥2,44٩إستثمارات 

1,328,5001,2٩1,024مدينو المرابحات

111,943128,٩68إجارة

1591٩٥معدات

51,456٧,٧٧2موجودات أخرى

2,292,7242,331,٩٧6مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
وحقوق المالك

المطلوبات

247,048288,6٥٩مرابحات ومبالغ أخرى مستحقة الدفع 

17,05231,214مطلوبات أخرى

264,10031٩,8٧3

1,738,0301,٧1٥,16٩حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حقوق المالك

132,500132,٥00رأس المال

158,094164,434إحتياطيات

290,5942٩6,٩34

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
وحقوق المالك

2,292,7242,331,٩٧6

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
جميع األرقام بآالف الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مراجعة

للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

20222021

األنشطة التشغيلية

20,6991٩,20٥صافي الربح للفترة  

تعديات للبنود التالية: 

3643إستهاك

)2,362()3,866)مكسب من بيع إستثمارات – صافي 

)1,284()1,978)استرجاع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة - صافي
الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

14,8911٥,602والمطلوبات التشغيلية 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

2٥2,628)36,843)مدينو المرابحات

17,6871٧,٥10إجارة

1٧4)43,664)موجودات أخرى

)1,٩٧0(38,886مرابحات ومبالغ أخرى مستحقة الدفع

)148,3٥2()41,611)مطلوبات أخرى

)136,666(22,861حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 

)1,0٧4()27,793)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

األنشطة اإلستثمارية

)13٥,000()95,500)شراء إستثمارات

115,4651٥8,03٥متحصات من بيع / استرداد إستثمارات

19,96523,03٥صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية    

النشاط التمويلي

)2٥,٧٥1()26,878)أرباح أسهم مدفوعة لمساهم 

)2٥,٧٥1()26,878)النقد المستخدم في النشاط التمويلي

)3,٧٩0()34,706)صافي التغيرات في النقد والنقد المعادل

46,59012,212النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

11,8848,422النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
جميع األرقام بآالف الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

 للثاثة أشهر المنتهية
في 30 يونيو

للستة  أشهر المنتهية
في 30 يونيو

2022202120222021

مراجعةمراجعة

الدخل التشغيلي

3324584٩دخل من مؤسسات مالية
6,0823,٧3٥10,444٧,٧٥٩دخل من إستثمارات 

7,445٥,28٩12,91311,0٥0دخل من مديني المرابحات
1,1751,14٥2,2792,٥33دخل اإلجارة – صافي 

14,73510,1٩325,69421,3٩1
ربح على المرابحات والمبالغ األخرى

)1,1٥2()1,146))٥46()702)المستحقة الدفع 

عائد على حقوق حاملي
)3,82٧()9,006))1,80٧()5,825)حسابات اإلستثمار  

8,208٧,84015,54216,412

3,3831٩٩3,8662,362مكسب من بيع إستثمارات - صافي

2,4471,٧003,7142,683دخل الرسوم والعموالت – صافي 
صافي الدخل التشغيلي قبل

14,038٩,٧3٩23,12221,4٥٧الخسائر االئتمانية 

استرجاع مخصص الخسائر االئتمانية
25٥٩٥1,9781,284المتوقعة - صافي

14,06310,33425,10022,٧41صافي الدخل التشغيلي
المصروفات التشغيلية

1,387٩1٥3,0522,308تكاليف الموظفين
15213643إستهاك

651٥161,103٩81مصروفات أخرى
2,0531,4٥24,1913,332مجموع المصروفات التشغيلية

12,0108,88220,9091٩,40٩الربح للفترة قبل الزكاة
)204()210))102()105)الزكاة 

11,9058,٧8020,6991٩,20٥صافي الربح للفترة

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
جميع األرقام بآالف الدوالرات األمريكيةلفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

إحتياطيات

رأس
المال

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
القيمة 
العادلة

لإلستثمارات
أرباح

مبقاة
مجموع

اإلحتياطيات

مجموع
حقوق

الماك

كما في
1132,٥003٧,1٩٥344126,8٩٥164,4342٩6,٩34 يناير 2022

صافي الدخل
20,6٩٩20,6٩٩20,6٩٩---للفترة 

تغيرات متراكمة
في القيمة 

العادلة 
إلستثمارات  

أسهم حقوق 
الملكية  

--)161(-)161()161(

مجموع الدخل
20,6٩٩20,٥3820,٥38)161(--الشامل للفترة 

أرباح أسهم
)26,8٧8()26,8٧8()26,8٧8(---مدفوعة*

في 30 يونيو
2022132,50037,195183120,716158,094290,594 )مراجعة(

كما في
1132,٥0034,20٩40812٥,٧6٧160,3842٩2,884 يناير 2021

صافي الدخل
للفترة 

---1٩,20٥1٩,20٥1٩,20٥

تغيرات متراكمة
في القيمة 

العادلة 
إلستثمارات  

أسهم حقوق 
الملكية  

--٥1-٥1٥1

مجموع الدخل
الشامل للفترة 

--٥11٩,20٥1٩,2٥61٩,2٥6

أرباح أسهم
)2٥,٧٥1()2٥,٧٥1()2٥,٧٥1(---مدفوعة*

في 30 يونيو
2021132,٥0034,20٩4٥٩11٩,2211٥3,88٩286,38٩ )مراجعة(

* خــال الفتــرة، قــام البنــك بدفــع أربــاح أســهم بواقــع 20,2٩ دوالر أمريكــي )31 ديســمبر 2021: بواقــع 
1٩,43 دوالر أمريكــي( للســهم بإجمالــي 26,88 مليــون دوالر أمريكــي )2021: 2٥,8 مليــون دوالر أمريكــي( 
 بعــد الحصــول علــى موافقــة المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ

2٥ أبريل 2022.
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، أن قطاع الســكن الجتماعي يشــهد تحوًل 
إيجابًيا على صعيد سرعة تقديم الخدمات؛ بفضل التوجيهات الملكية السامية من عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، والسياســات التــي تنتهجها الحكومة برئاســة ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة، والقائمة على ابتكار برامج جديدة توفر حلوًل فورية للمواطنين.

ه فـــي هـــذا الصـــدد ببرامج  ونـــوَّ
التمويالت اإلســـكانية الجديدة، 
تطويـــر  حقـــوق  وبرنامـــج 
األراضي الحكوميـــة، وما تمثله 
مـــن ترجمـــة لنجـــاح المبـــادرات 
الحكوميـــة الراميـــة إلـــى تعزيز 
الخـــاص  القطـــاع  الشـــراكة مـــع 
الذي يعد شـــريًكا رئيًسا لتسهيل 
عملية حصـــول المواطنين على 

السكن االجتماعي المالئم.
وكان الشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة قد أجرى صباح أمس 
األحد زيارة ميدانية إلى مدينة 
خليفـــة، رافقـــه فيهـــا عـــدد مـــن 
أصحـــاب الوزراء والمســـؤولين، 
لالطالع على استعدادات وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
مـــع قـــرب البـــدء فـــي مشـــروع 
تنفيذ 372 وحدة سكنية جديدة 
بالمدينة بقيمة 17 مليون دينار، 
والـــذي مـــن المقرر أن تســـتغرق 
وذلـــك  عاميـــن،  تنفيـــذه  فتـــرة 
في إطار االلتزامات اإلســـكانية 
الـــواردة فـــي برنامـــج الحكومة 

الحالي )2019 - 2022(.
األراضـــي  مواقـــع  ـــد  تفقَّ كمـــا 
المخصصة في المدنية لبرنامج 
األراضـــي  تطويـــر  حقـــوق 
ســـتوفر  والتـــي  الحكوميـــة، 
المقبلـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
أكثر مـــن 3,300 وحدة ســـكنية 
ســـيتم طرحها بأســـعار تناســـب 
التمويـــالت  مـــن  المســـتفيدين 
اإلسكانية الجديدة المعلن عنها 

أخيرا. 
ه الوزارات  وفي هذا الصدد، وجَّ

الخدمية  الحكوميـــة  والجهـــات 
ذات العالقـــة إلـــى الشـــروع في 
تهيئـــة أعمـــال البينـــة التحتيـــة 
الالزمـــة لتنفيـــذ هـــذا المشـــروع 
محـــدد  زمنـــي  جـــدول  وفـــق 

والتدفقات النقدية المطلوبة.
وأشـــار في هذا الجانـــب إلى أن 
المرحلة المقبلة ستشـــهد توسًعا 
علـــى صعيـــد تنفيذ مشـــروعات 
برنامج حقـــوق تطوير األراضي 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  الحكوميـــة، 
آالف  بنـــاء  عمليـــة  إســـناد 
الوحـــدات الســـكنية فـــي المدن 
األخـــرى  والمواقـــع  اإلســـكانية 
إلـــى  المحافظـــات  بمختلـــف 
القطاع الخـــاص؛ بهدف إتاحتها 
أمـــام المواطنيـــن المســـتفيدين 
اإلســـكانية  التمويـــالت  مـــن 

الجديدة.
وزيـــرة  ثمنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 
نائـــب  زيـــارة  الرميحـــي،  آمنـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووزير 
مدينـــة  إلـــى  التحتيـــة،  البنيـــة 
خليفة، وذلك بالتزامن مع قرب 
الوزارة في تنفيذ مشـــروع بناء 
372 وحـــدة ســـكنية تأتي ضمن 
تلبيـــة  إلـــى  الراميـــة  الخطـــط 
الطلبـــات اإلســـكانية للمواطنين 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة، منوهـــة 
في الوقت نفسه بحرصه الدائم 
علـــى دعـــم جهـــود الـــوزارة في 

تنفيذ المبادرات اإلسكانية.
وقالت الوزيرة “تســـعى الوزارة 
إلى تســـريع نســـب إنجـــاز تنفيذ 
االنتهـــاء  ليتـــم  المشـــروع  هـــذا 

الزمنـــي  الجـــدول  وفـــق  منـــه 
المعد له، كما سيشـــهد المشروع 
تطبيق نماذج تصميم الوحدات 
والتـــي  المســـتحدثة،  الســـكنية 
طورتهـــا الوزارة خـــالل المرحلة 
الماضيـــة وتـــم البـــدء بتنفيذها 
في المشـــروعات القائمة بمدينة 

سلمان ومدينة شرق سترة”.
وأوضحت أن المشروع يحتوي 
على مساحة للخدمات والمرافق 
ومحـــالت  ومســـجد  العامـــة، 
تجاريـــة، وحديقة وملعب، فيما 
تتكون الوحدات الســـكنية وفًقا 
لنموذج البناء المســـتخدم من 4 
غرف نـــوم، وصالتين، ومجلس، 
ميـــاه،  دورات  وأربـــع  ومطبـــخ، 

ومخزن.
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع حقوق 
الحكوميـــة،  األراضـــي  تطويـــر 
فقـــد أكـــدت الوزيـــرة الرميحـــي 
أراضـــي  خصصـــت  الـــوزارة  أن 
لتنفيذ شركات التطوير العقاري 
أكثر مـــن 3,300 وحدة ســـكنية 
بالمدينـــة علـــى مـــدى الســـنوات 
المقبلـــة، مشـــيرة إلى مـــا يهدف 
إليـــه البرنامج من زيادة وتنويع 
الوحـــدات  مـــن  المعـــروض 
المواطنيـــن  أمـــام  الســـكنية 
التمويـــالت  مـــن  المســـتفيدين 
وأن  الجديـــدة،  اإلســـكانية 
البرنامـــج سيشـــهد توســـًعا فـــي 
تنفيـــذه خـــالل المرحلـــة المقبلة 
في المواقـــع المخصصة لها بعد 
نجاح المرحلة التجريبية والتي 

تضمنت 132 وحدة سكنية.

قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

تنفيــذ 372 وحــدة بمدينــة خليفـة بـ 17 مليون دينار
خالد بن عبداهلل: إسناد بناء آالف الوحدات في المدن اإلسكانية إلى “الخاص”

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يزور مدينة خليفة

االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053

ــر األراضـــي ــج تطويـ ــن برنامـ ــدة ضمـ ــعار تناســـب التمويـــات الجديـ ــدة بأسـ ــرح 3300 وحـ طـ
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلـــس أمنـــاء كليـــة عبـــدهللا بـــن خالد 
للدراســـات اإلســـامية ماجـــد النعيمي، 
وفدًا من جامعـــة محمد بن زايد للعلوم 
اإلنســـانية، برئاســـة نائب مدير الجامعة 
والمديـــر التنفيذي للشـــؤون األكاديمية 
زيارتهـــم  بمناســـبة  الظاهـــري،  خليفـــة 
لمملكـــة البحريـــن، حيـــث أشـــاد الوزيـــر 
بالعاقـــات المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة في جميع المجاالت.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن تقديره للمســـتوى 

التعليمي المتميز لجامعة محمد بن زايد 
للعلوم اإلنســـانية، وما تقدمه من برامج 
أكاديميـــة متطـــورة، وتـــم خـــال اللقاء 
بحث آفـــاق التعاون بين هـــذه الجامعة 
للدراســـات  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  وكليـــة 
اإلســـامية، كما أطلع الوزير الوفد على 
عدد مـــن المشـــروعات التطويرية التي 

تعمل الوزارة على تنفيذها. 
هـــذا، وســـلم الوزيـــر رئيس الوفـــد درعًا 
تذكاريًا يمثل مدرســـة الهداية الخليفية 
مملكـــة  فـــي  نظاميـــة  مدرســـة  أول 

البحرين.

النعيمي يشيد بمستوى “محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية”

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أســـامة العصفور، في مكتبه، ســـفير 
لـــدى  الجنوبيـــة  كوريـــا  جمهوريـــة 
مملكـــة البحرين هاي كوان تشـــونغ، 
لبحـــث العاقـــات المشـــتركة التـــي 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع 

وفرص تطويرها وتنميتها.
ورحـــب العصفور بالســـفير الكوري، 
مشـــيدا بالعاقات الثنائية الوطيدة 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن 

الجنوبيـــة  كوريـــا  وجمهوريـــة 
الصديقـــة، إذ تـــم اســـتعراض جهود 
مملكة البحرين فـــي تعزيز الحماية 
واألمن االجتماعي عبر تنفيذ العديد 
من المشـــروعات التنموية بالشراكة 
المجتمعية مع القطاعات الحكومية 
إلـــى  داعيـــًا  واألهليـــة،  والخاصـــة 
تعزيـــز التعـــاون القائم واالســـتفادة 
المتبادلـــة من التجـــارب الرائدة في 

مجال التنمية االجتماعية.

تبادل التعاون مع كوريا في التنمية االجتماعية

مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا، فاطمـــة ناصر، 
التي أهدت األمين العام نســـخة من 
رسالة الدكتوراه بعنوان “المقومات 
لتنميـــة  واالجتماعيـــة  الطبيعيـــة 
السياحة البيئية المستدامة بمملكة 
البحريـــن: دراســـة باســـتخدام نظم 

المعلومات الجغرافية”.
األميـــن  تقدمـــت  اللقـــاء  وخـــال   
العـــام بالتهنئة لفاطمـــة لنيلها درجة 
فخرهـــا  عـــن  معربـــة  الدكتـــوراه، 
واعتزازها بجهـــود الكوادر الوطنية 
الشـــابة في رفع مؤهاتهـــم العلمية 
والحصـــول علـــى الشـــهادات العليا، 
مجـــال  فـــي  البـــارزة  وإســـهاماتهم 
البحـــث العلمي، متمنية لها التوفيق 

في حياتها العلمية والمهنية.

رنا بنت عيسى: نعتز بجهود الشباب في رفع مؤهالتهم

ثت 30 منـــزاًل “30 فــرحـــــــــة” أثَّ
السيد: دور كبير للمبادرة في ســــد احتياجـــات أسر المؤسســــــة

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  الســـيد، 
للشؤون الحكومية في شركة إس تي 
ســـي الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 

وفريق عمله.
وتـــم عرض نتائـــج مبـــادرة 30 فرحة 
التي أطلقتها شركة اس تي سي قبيل 
عيد األضحـــى المبـــارك، والتي قامت 
فيهـــا بتأثيـــث جزئـــي ألكثـــر مـــن 30 
منزالً من منازل األســـر المنتســـبة إلى 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية. 
وخال اللقاء رحب الســـيد بالحضور 
وقـــدم لهم نبذة عن تاريخ المؤسســـة 
وعـــدد األيتـــام واألرامـــل المكفوليـــن 
مـــن جالـــة الملـــك المعظـــم والفئـــات 
المستفيدة من عمل المؤسسة وأنواع 
الرعايـــة التـــي تقـــدم لهـــم في ســـبيل 

المساهمة في تربية األبناء واالرتقاء 
واالجتماعيـــة  العلميـــة  بمســـتوياتهم 
والمشـــروعات التنموية التـــي تنفذها 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  المؤسســـة 
الرعائية والمساعدات الخارجية التي 
الشـــقيقة  للـــدول  المؤسســـة  قدمتهـــا 
والصديقـــة بتوجيـــه من عاهـــل الباد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفة الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
وبقيـــادة ممثل جالة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وصـــرح الشـــيخ زيـــاد آل خليفـــة عـــن 
المبادرة قائا “نود أن نعبر عن شكرنا 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

على منـــح الفرص للتعاون مع القطاع 
الخاص والعام من أجل تمكين األســـر 
بحرينـــي  مجتمـــع  وبنـــاء  البحرينيـــة 
مســـتدام وآمن. نحن سعيدون للعمل 
يـــدًا بيـــد مـــع المؤسســـة والحكومـــة 
الرشيدة لبناء ودعم المجتمع المحلي 
نشـــكر  أن  ونـــود  المحتاجـــة  واألســـر 

المؤسسة على الدعم المستمر”.
كما أشـــاد الســـيد بالمبادرة اإلنســـانية 
المهمة التـــي أطلقتها الشـــركة، والتي 
لها دور كبير في ســـد احتياجات عدد 
مـــن أســـر المؤسســـة، مؤكـــدًا أهميـــة 
بيـــن الطرفيـــن فـــي ســـبيل  التعـــاون 
ألبنـــاء  األقصـــوى  الفائـــدة  تحقيـــق 
المجتمـــع البحرينـــي الكريـــم، مشـــيرًا 
إلى ضرورة التزام مختلف الشـــركات 
والمؤسسات بالمســـؤولية المجتمعبة 
لنفـــع أبناء المجتمع وتأديـــة واجباتها 

تجاه هذا الوطن المعطاء.

المنامة - الملكية لألعمال اإلنسانية

مصطفى السيد يستقبل الشيخ زياد آل خليفة 

مشروعـــات لتطويــــر القطــــــاع الطبـــــي
دور مهم لـ“األطباء” في تطوير القطاع... وزيرة الصحة:

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد 
جواد حســـن، وفـــدًا من جمعيـــة األطباء 

البحرينية برئاسة عامر الدرازي.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، أشـــادت الوزيـــرة 
بـــدور الجمعيـــة كشـــريك فاعل للـــوزارة، 
مثنيـــًة على دورهـــا المهم في دعم جهود 
االرتقـــاء بجودة وكفـــاءة الخدمات التي 
يقدمها القطاع الصحي بمملكة البحرين.

وأكدت حـــرص وزارة الصحـــة على دعم 
الجمعيـــة وتمكينهـــا مـــن خدمـــة الطبيب 

البحريني والنهوض به على المســـتويات 
كافة، وتعزيز مكانته في تقديم الخدمات 
الصحية والطبيـــة للمواطنين والمقيمين 

في المملكة، الفتًة إلـــى أهمية المبادرات 
والبرامج والمشروعات التي تعمل عليها 
جمعيـــة األطبـــاء لخدمـــة القطـــاع الطبي 

وتطويره في مملكة البحرين.
كمـــا أعربت وزيـــرة الصحة عـــن تمنياتها 
ولـــكل  البحرينيـــة  األطبـــاء  لجمعيـــة 

القائمين عليها كل التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد الدرازي دور وزارة الصحة 
الداعـــم والمســـاند للجمعية فـــي مختلف 
المجاالت، شـــاكرًا ومقدرًا لوزيرة الصحة 
المتواصـــل،  والدعـــم  االســـتقبال  حســـن 
مثنًيـــا علـــى الجهود المثمـــرة تجاه تعزيز 
التعـــاون والتكامل والتنســـيق المشـــترك 

بين الوزارة وجمعية األطباء.

المنامة - وزارة الصحة

االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053

إنتاج 20 ألف شتلة في حاضنات هورة عالي
تدريب الكوادر الوطنية إلدماجهم في الزراعة... المبارك:

قـــال وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائـــل المبـــارك إن الـــوزارة تعمـــل على 
زيـــادة اإلنتـــاج فـــي كل مـــن مشـــاتل 
ومركـــز  بالبديـــع  الزراعـــة  شـــؤون 
الحضانـــات الزراعيـــة في هـــورة عالي 
من أجل مواصلة الجهود لزيادة نسبة 

التشجير في المملكة. 
منظومـــة  أعـــدت  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
التشـــجير  أعمـــال  لزيـــادة  متكاملـــة 
والمزروعـــات في الحدائق والشـــوارع 
والتقاطعـــات،  العامـــة  والمياديـــن 
المزروعـــات  تكثيـــف  الـــى  باإلضافـــة 
بجميع المناطق، مشيرا إلى أن تكثيف 
يســـير  والتخضيـــر  التشـــجير  أعمـــال 
وفق استراتيجية متكاملة لدى وزارة 

شؤون البلديات والزراعة.
وأوضـــح المبارك أن مركـــز الحاضنات 
بإنتـــاج  قـــام  عالـــي  بهـــورة  الزراعيـــة 
20 ألـــف شـــتلة في اثنين مـــن البيوت 

المحمية في الهورة.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة تفقديـــة قام 
بها إلى المشـــتل بهـــورة عالي بحضور 
وكيل الوزارة للثـــروة الحيوانية خالد 

لشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل  أحمـــد 
الزراعة عبدالعزيز محمد ومدير إدارة 
الثروة النباتية حســـين الليث والطيب 

عباس.
وأضـــاف “نعمـــل علـــى أن يكـــون مركز 
لتنفيـــذ  مركـــزا  الزراعيـــة  الحاضنـــات 
التجارب الزراعية في مملكة البحرين 
عـــاوة علـــى تهيئتـــه ليكـــون محطـــة 
لتدريب الكفاءات المحلية في القطاع 

الزراعي ورواد األعمال الزراعيين”.
وعلـــى صعيـــد تعظيـــم االســـتفادة من 
بيـــن  التدريـــب،  مجـــال  فـــي  المركـــز 
ضمـــن  وضعـــت  الـــوزارة  أن  المبـــارك 

الخبـــرات  توظيـــف  اســـتراتيجيتها 
المتراكمـــة لديها بفضل وجـــود المركز 
بمجـــاالت  تدريبيـــة  برامـــج  إلطـــاق 
وإكثـــار  تربـــة،  دون  مـــن  الزراعـــة 
األشـــجار المثمرة والزينة والعناية بها، 
ووقاية النبات، والممارســـات الزراعية 
الحديثـــة، وأســـاليب الـــري الحديثـــة، 
وذلـــك لتدريـــب الكـــوادر الوطنية في 
ســـعيًا  الحديثـــة  الزراعـــة  مجـــاالت 
إلدماجهم في هذا القطاع الذي يشكل 
التنميـــة  أهميـــة كبيـــرة علـــى صعيـــد 

الزراعية المستدامة في المملكة.
وشـــدد علـــى أن المركـــز يأتـــي ترجمة 

الســـمو  صاحبـــة  وتوجيهـــات  لرؤيـــة 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينة عاهـــل الباد المعظم 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة رئيسة 
المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية 
تقـــوم  إذ  الزراعـــي،  القطـــاع  لتنميـــة 
الوكالـــة علـــى تطويـــر المركـــز بأحدث 

التقنيات الزراعية الحديثة.
وضمـــن  الزراعـــة  شـــؤون  أن  وبيـــن 
بالقطـــاع  للنهـــوض  اســـتراتيجيتها 
الزراعي تعمل في الوقت الحالي على 
تحديـــد أفضـــل الممارســـات لوســـائل 
المحاصيـــل  مـــن  المحلـــي  اإلنتـــاج 
الزراعيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع الظـــروف 

المناخية، ورفع اإلنتاج المحلي.
الحاضنـــات  مركـــز  أن  إلـــى  يشـــار 
الزراعيـــة هو مركـــز تدريبي نموذجي 
يتبنـــى األســـاليب الزراعيـــة الحديثة 
لزراعـــة األشـــجار، والتـــي تزيـــد مـــن 
جودة وكمية إنتاج المزروعات، حيث 
إن المركـــز ينتـــج حاليـــا 10 أصنـــاف 
مختلفـــة مـــن الشـــتات مـــن إجمالـــي 
17 صنفـــا اعتمدتهـــا خطـــة التشـــجير 

الوطنية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - وزارة األشغال

أكدت وزارة األشـــغال أنها تولي اهتماما كبيرا 
بالكوادر الوطنية الشابة باعتبارها ثروة يجب 
االســـتثمار بها، مشـــيرا إلى أن الـــوزارة وضمن 
توجهـــات الحكومـــة فـــي االهتمـــام بالعنصـــر 
جميـــع  تهيئـــة  علـــى  بالعمـــل  تقـــوم  الوطنـــي 
الظـــروف لجعل المواطن هو الخيار األول في 

العمل ضمن كوادر الوزارة.
اهتمامـــا  تولـــي  الـــوزارة  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
كبيـــرا بتنميـــة العنصـــر البشـــري، حيـــث تعمل 
علـــى تكثيف التعـــاون مع الجامعـــات لتدريب 
الطلبـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات خصوصـــا 
التخصصات الهندســـية التي تحتاجها الوزارة 
وذلـــك إلعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، 
وبما يحقق االستفادة الكاملة والمشتركة بين 
الـــوزارة والجامعـــات لتخريـــج كـــوادر مؤهلـــة 

تســـتطيع إثـــراء ســـوق العمـــل فـــي مختلـــف 
القطاعات والتخصصات.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية للطلبة تمثل 
جزءا أساســـيا مـــن اســـتراتيجية المســـؤولية 
المجتمعيـــة لـــدى الـــوزارة، والتـــي تســـعى من 
خالها إلى إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة 
تتمتـــع بالمهـــارات والخبـــرات العمليـــة تمهيدا 

لتوليهم مســـؤوليات ومهام مســـتقباً، والعمل 
على إطاعهم على آخر المســـتجدات لمواكبة 

التطور ومجابهة التحديات والمتغيرات.
وأكدت أهمية تأهيل الكوادر الوطنية الشـــابة 
التي تمثل المســـتقبل لتولي مختلف الوظائف 
فـــي مختلف التخصصات، مشـــيرا إلى حرص 
والمبـــادرات  البرامـــج  تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة 

الرامية إلـــى تطوير الكوادر البشـــرية المؤهلة 
وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل.

توجهـــات  وضمـــن  الـــوزارة  أنهـــا  وأوضحـــت 
الحكومـــة، تولي التدريـــب أهمية كبرى، حيث 
يســـهم ذلك في إعداد الكفـــاءات القادرة على 
العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة 
للبنـــاء والتطويـــر فـــي مختلـــف مواقـــع العمل 

والمجـــاالت. وأشـــارت وزارة األشـــغال إلى أن 
الـــوزارة وضمـــن دورهـــا الوطنـــي والمجتمعي 
اســـتقبلت نحـــو 129 طالبا متدربـــا من جامعة 
الفتـــرة  فـــي  األخـــرى  والجامعـــات  البحريـــن 
الممتـــدة من ســـبتمبر 2021 وحتى أغســـطس 
2022 علـــى مـــدى 3 فصـــول دراســـية، وذلـــك 
ضمـــن الســـاعات المعتمـــدة لمتطلبـــات تخرج 
الطالـــب فـــي مختلـــف تخصصـــات الهندســـة 
المدنيـــة والمعمارية والميكانيكية والكهربائية 
والكيمائيـــة، وتخصصات المحاســـبة والقانون 
فـــي  تدريبهـــم  يتـــم  حيـــث  االعمـــال،  وإدارة 
المشـــروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها 
والصـــرف  )الطـــرق  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
الصحي والمباني(، ما يعطي المتدرب الفرصة 
لمعايشـــة العمـــل الميدانـــي الهندســـي بشـــكل 
واقعـــي بما يســـهم في تأهيل المتـــدرب للعمل 

ودخول السلك العملي باحترافية.

استقبلت نحو 129 طالباً متدرباً منذ سبتمبر2021... “األشغال”:

تكثيف التعاون مع الجامعات لتأهيل الكوادر الوطنية

جانب من استقبال عدد من المتدربين )أرشيفية( 



بإمـــكان  أنـــه  الـــوزارة  وبينـــت 
الزوجين التقدم بطلب جديد أو 
انضمـــام أحدهمـــا للطلب في أي 
وقت قبـــل تخصيـــص التمويل، 
تاريـــخ  مـــن  أشـــهر   6 أو خـــال 
يتجـــاوز  أال  علـــى  تخصيصـــه، 
الحد األقصى المسموح به لنوع 
التمويل اإلسكاني المطلوب، مع 
انطباق باقي معايير اســـتحقاق 

الخدمة.
وأشـــارت إلى أنه فـــي حال كان 
الطلـــب مقدمـــا مـــن الزوجـــة أو 
مـــن الزوجين معـــا اتفاقا بينهما، 
فإنه يحسب دخلهما معا على أال 
يتجـــاوز دخلهمـــا الحـــد األقصى 
المسموح به للخدمة اإلسكانية.

ولفتـــت إلى أن ســـداد األقســـاط 
الشـــهرية من قبل الزوجين حال 
التمويـــل المشـــترك يتـــم حســـب 

القســـط المحدد لـــكل منهما وفقا 
لقيمة التمويـــل، ما لم يتفقا على 

غير ذلك.
إمـــكان  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
دخول أصحاب طلبات إسكانية 
جدد إلـــى المجموعـــة المتقدمة 
لاســـتفادة من برنامج “تســـهيل 
تعـــاون” وذلك قبل صـــدور قرار 
التخصيـــص وبشـــرط اســـتيفاء 
الخاصـــة  الشـــروط  جميـــع 
وموافقـــة  بالتمويـــل  باالنتفـــاع 

أفراد المجموعة.

شهادة االستحقاق

شـــهادة  أن  الـــوزارة  وبينـــت 
تؤهـــل  شـــهادة  االســـتحقاق 
صاحب الطلب لانتفاع بخدمة 
اســـتيفاء  شـــريطة  التمويـــل، 
المتطلبـــات الازمـــة لـــدى وزارة 
العمراني  اإلســـكان والتخطيـــط 
وبنك اإلســـكان والبنـــك الممول 
تمهيـــدًا إلصدار قـــرار تخصيص 

الخدمة اإلسكانية.
وقالـــت إن الحد األقصـــى لفترة 
سداد األقســـاط اإلسكانية يصل 
إلى 30 عاما، وتبلغ القيمة األعلى 
للتمويـــل 70 ألف دينـــار بحريني 

للبرامج التمويلية الجديدة.
وأكدت الوزارة أن التحويل على 
أحد أنواع التمويات اإلسكانية 

الجديـــدة ال يؤثـــر علـــى أقدمية 
الطلب اإلسكاني.

وأشارت إلى أن المنتفع ببرنامج 
مزايا )الفئة المســـتحدثة( يلتزم 
بســـداد نســـبة ال تقـــل عن 10 % 

مقدما من قيمة التمويل.
ولفتت إلى أن اشتراطات شراء 
األرض عـــن طريـــق التمويـــات 
تســـتلزم  الجديـــدة،  اإلســـكانية 
أن تكـــون ســـكنية وخاليـــة مـــن 

أي نـــزاع قانونـــي، أو التزامـــات 
ماليـــة، ويتم تثميـــن األرض من 
قبـــل مثمـــن عقـــاري معتمـــد من 
مؤسســـة التنظيم العقاري وبنك 

اإلسكان.

التحويل للتمويالت 
اإلسكانية الجديدة 

ال يؤثر على أقدمية 
الطلب قبل التخصيص
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المنامة - وزارة الداخلية

مكافحـــة  شـــرطة  تمكنـــت 
العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
فـــي قضيتيـــن منفصلتيـــن مـــن 
القبض على 5 آسيويين تتراوح 
عامـــًا(  و42   25( بيـــن  أعمارهـــم 
لقيامهم بترويج وتعاطي المواد 

المخدرة.
وأوضحت اإلدارة أنه فور ورود 
معلومـــات عـــن القضيتين، تمت 
مباشـــرة أعمال البحث والتحري 

والتي أسفرت عن تحديد هوية 
عليهـــم  والقبـــض  المذكوريـــن 
المخـــدرة،  المـــواد  وبحوزتهـــم 
حيـــث يقـــدر ســـعر المضبوطات 

حوالي )16150 دينارًا(.
وأشارت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم 
واتخـــاذ  المضبوطـــات،  تحريـــز 
الازمـــة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيـــدًا إلحالـــة القضيتيـــن إلـــى 

النيابة العامة.

القبض على 5 آسيويين روَّجوا 
مخدرات بـ 16 ألف دينار

سنتان... مهلة البناء بخدمة شراء األرض وبنائها بـ “تسهيل عقاري”
إمكان دمج دخل الزوجين واالستقطاع حسب االتفاق

بــــدء سريــــان حظـــــر صيـــــد الكنعــــــد
للمحافظة على المخزون السمكي

أعلنــت شــؤون الزراعــة والثــروة البحريــة عــن بدء ســريان فترة 
حظــر صيــد أســماك الكنعــد بواســطة الشــباك وتداولــه وبيعــه، 

اعتباًرا من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.

الزراعـــة  شـــؤون  وأوضحـــت 
وزارة  فـــي  البحريـــة  والثـــروة 
والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
أن القـــرار يأتـــي بهـــدف زيـــادة 
مخـــزون أســـماك الكنعـــد ضمـــن 
المخـــزون الســـمكي الكلـــي في 
المملكة، وتنظيم عملية الصيد، 
مصائـــد  اســـتنزاف  وتجنـــب 
يحقـــق  بمـــا  الكنعـــد؛  أســـماك 
التوازن داخل األحياء البحرية، 
مشـــددة علـــى أنه ســـيتم اتخاذ 
كل اإلجـــراءات الازمة لتطبيق 

قرار الحظر.
وحظـــر القـــرار عـــرض وتـــداول 
أســـماك الكنعد في فترة سريان 
العامـــة  األماكـــن  فـــي  الحظـــر 
البيـــع،  أو  التســـويق  لغـــرض 
وُيعاَقـــب كل من يخالف أحكام 
المنصـــوص  بالعقوبـــات  القـــرار 
عليها في المرســـوم بقانون رقم 
)20( لســـنة 2002 بشـــأن تنظيم 
صيد واستغال وحماية الثروة 

البحرية.

وذكـــرت أن حظـــر الصيـــد فـــي 
يعـــد  األســـماك  تكاثـــر  موســـم 
مـــن أفضـــل األســـاليب العلميـــة 
المخـــزون  علـــى  للمحافظـــة 
الســـمكي، وضمان الحفاظ على 

استمرارية األحياء البحرية.
الصياديـــن  كل  ناشـــدت  كمـــا   
التعـــاون مـــع اإلدارة المختصـــة 
لتنفيذ هـــذا القـــرار حفاظا على 

الثروة البحرية.
يأتي القـــرار تنفيذا لقـــرار لجنة 
التعـــاون الزراعي بدول مجلس 
التعاون الخليجي في اجتماعها 
الــــ23، الـــذي عقـــد بمقـــر األمانة 
التعـــاون فـــي  العامـــة لمجلـــس 
الرياض، الذي نص على أن تقوم 
الـــدول األعضـــاء فـــي المجلس 
باتخاذ إجراءات لحماية أسماك 
الكنعـــد، تشـــمل زيـــادة الطـــول 
المســـموح  لألســـماك  القانونـــي 
بصيدهـــا، وزيـــادة فتحـــة العين 
فـــي الشـــباك، وتحديـــد موســـم 

حظر صيدها بالشباك.

المنامة - الثروة البحرية

بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد بواسطة الشباك وتداوله وبيعه من 15 أغسطس )أرشيفية(

االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

تســلم وكيــل وزارة الداخليــة لشــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة رئيــس لجنــة مكافحــة العنف واإلدمان الشــيخ هشــام بن عبدالرحمــن آل خليفة شــهادة آيزو 
29993:2017 المعتمــدة دوليــا والتــي حققهــا برنامــج “معــا” لتعتبــر أول نســخة اعتماد في مملكة البحرين، إذ ســلم مديــر البرنامج علي أميني الشــهادة إلى الوكيل، 

.ISO مستعرضا كل اإلجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق المتطلبات الالزمة لحصد االعتماد الدولي من المنظمة الدولية للمعايير

وأشـــاد الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمن بتحقيق 
اإلنجاز المنبثق من التوجيهات الســـديدة لوزير 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة ورؤيته المستقبلية في تحقيق األمن 
لـــكل فئـــات المجتمـــع وأطيافه، كمـــا أنه يعكس 
التـــزام برنامـــج “معا” فـــي مواصلـــة العمل وفق 
أعلـــى المعاييـــر الدوليـــة لنظام خدمـــات التعلم 
خـــارج التعليـــم الرســـمي المعتمد لـــدى المنظمة 
الدوليـــة للمعاييـــر، وتتوافق مع النظـــم العالمية 
الازمـــة والعمل بها للتماشـــي مع اســـتراتيجية 
وتحقيـــق  التطويـــر  فـــي  الداخليـــة  وزارة 

التنافسية.
من جانبه، أوضح مدير برنامج “معا” أن شهادة 
اآليـــزو 29993:2017 تمنـــح فـــي نظام خدمات 

التعلـــم خـــارج التعليـــم الرســـمي، وتشـــمل هذه 
الشهادة أي خدمات تعليمية يقدمها مزود خدمة 
التعلم وهي موجهة للمتعلمين أنفسهم وبرامج 
التأهيـــل والتدريـــب، وكذلـــك إلى الرعـــاة الذين 
يحصلـــون على الخدمات نيابة عـــن المتعلمين، 
ومـــا حققـــه برنامـــج مكافحـــة العنـــف واإلدمان 
)معـــا( يؤكد التزام البرنامج في تطبيق المعايير 
التي تمثلت في قياس جودة البرامج التدريبية 
والمناهج التوعوية للبرنامج، والتسلسل الفعال 
لعمليـــة التدريس، مع ضمان توافـــر المخرجات 
الشاملة لخدمات التعلم خارج التعليم الرسمي، 
الكتســـاب المعرفـــة وتحســـين فاعليـــة وكفاءة 
وشـــفافية خدمات التعلـــم والبرنامج التوعوي، 
من خال تقديم جميع العناصر مثل المعلومات 

االحتياجـــات  وتحليـــل  للمتعلميـــن  المقدمـــة 
أثنـــاء تصميـــم المناهـــج وآليـــات تقييـــم جميع 
االجـــراءات وخطـــوات التنفيـــذ، باإلضافـــة إلى 
منهجيـــات التقويم النهائي بعـــد تنفيذ البرنامج 
التدريبي وسياسات التحسين والمصداقية في 
تقديـــم الخدمة المتمثلة في البرنامج التدريبي 
والمحتـــوى النموذجـــي الذي يكمن في تقاســـم 
المعرفة التنظيمية والمشاركة الجماعية لجميع 

الطلبة طوال فترة التطبيق.
يذكـــر أن شـــهادة االعتماد تســـهم فـــي االمتثال 
ألفضـــل معايير الممارســـات من خـــال تفصيل 
جميع العمليات الداخلية والوســـائل المســـاعدة 
فـــي بناء مناهج بديلـــة للتنظيـــم وتعزيز البنية 
التحتية وتوفير االبتكار ودعم السياسة العامة.

حصد “اآليزو 29993” بنظام خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي... هشام بن عبدالرحمن:

“معـــا” يواصـل العمـل وفـق أعلـى المعاييـر الدوليـة

الشيخ هشام بن عبدالرحمن يتسلم شهادة آيزو 29993:2017 المعتمدة دوليا

أكدت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني في ردودها على استفسارات المواطنين على منصة “انستغرام” عدم وجود 
أي قيــود علــى مــدة بنــاء األرض إذا كان التمويــل لشــراء أرض فقــط بالنســبة لبرنامــج “تســهيل عقــاري”، فيمــا إذا كان 
التمويل لشــراء أرض وبنائها فتحدد المدة بســنتين للبدء في البناء، وتحســب من تاريخ اســتالم الدفعة األولى لشــراء 

األرض وتمدد لمرة واحدة.
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رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى أقامها ورثة متوفى تطالب إحدى شركات التأمين بتعويض قدره 20 ألف دينار عن وفاة مورثهم بسبب حادث مروري.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب الحكــم إن األصــل أن المســؤولية – تقصيريــة أم عقدية – ال تقــوم إال بتوافر أركانها الثالثة من خطأ ثابت في جانب المســؤول إلــى ضرر واقع في حق 
المضرور، وعالقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، ترتيبا على ما تقدم وكان المتسبب في الحادث قد ُقدم للمحاكمة الجنائية 
بتهمــة قتــل مــورث المدعييــن خطــأ، وكان الثابــت مــن مطالعــة الحكم الجنائــي الذي أضحى نهائيا وبات أن المحكمة قد برأت ســائق الســيارة المتســببة في الحــادث والمؤمن عليها 
بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول لدى شركة التأمين، ومن ثم تنقطع العالقة السببية بين الخطأ والنتيجة وتلتزم المحكمة بحجية الحكم الجنائي القاضي ببراءة سائق المركبة 

المؤمنة، وتمتنع عن إعادة بحث خطأ األخير بما تضحى طلبات المدعين قائمة على غير أساس قانوني. 

ــمــحــامــي مــحــمــود ربـــيـــع وكــيــل  وتـــقـــدم ال
بأن  فيها  ذكر  دفاع  بمذكرة  التأمين  شركة 
المسؤولية المقررة بالمادة 178 من التقنين 

المدني البحريني تقوم على أساس خطأ 
مــفــتــرض وقـــوعـــه مـــن حـــارس 

ــم فــإن  ــن ثـ ــيء ومــ ــشـ الـ
هــــذه الــمــســؤولــيــة 

عــن  تــــــــدرأ  ال 
الــــحــــارس 

ت  ثبا بإ
أنـــــــه 

لم 

من  ينبغي  بما  قــام  وأنـــه  مــا  خطأ  يرتكب 
من  الــضــرر  يقع  ال  حتى  والحيطة  العناية 
الــشــيء الـــذي فــي حــراســتــه، وإنــمــا تنتفي 

هذه المسؤولية فقط إذا أثبت الحارس أن 
وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه 
وهذا السبب ال يكون إال قوة قاهرة أو خطأ 

الغير أو خطأ المضرور.
الصادر  الجنائي  الحكم  أن  يتضح  وقــال 
استغراق  على  تأسيسًا  بــالــبــراءة 
خــطــأ مــــورث الــمــدعــيــن في 
ــرر وذلـــك  ــضـ ــداث الـ ــ إحــ
ــلـــشـــارع  ــوره لـ ــ ــب ــ ــع ــ ب
بــشــكــل عــرضــي 
وعـــــــــــــــــــــــــدم 
ــه  ــ ــات ــراعــ مــ
الــــمــــرور 
بـــــيـــــن 

ــارع من  ــشـ الــمــركــبــات، مـــا جــعــلــه يــقــطــع الـ
الــجــنــوب بــاتــجــاه الــشــمــال فــاصــطــدمــت به 
التأمين،  شركة  لدى  عليها  المؤمن  السيارة 
ولوال  المروري،  الحادث  وقوع  إلى  أدى  ما 
الشارع  عبور  في  المتمثل  خطأه  استغراق 
في غير المكان المصرح بعبور المشاة بشكل 
عرضي لما حدث هذا الضرر األليم، من ثم 
المتوَفى لخطأ سائق  يكون استغراق خطأ 
التأمين معفي  لدى شركة  المؤمنة  السيارة 
عناصر  انتفت  وبالتالي  المدنية  للمسؤولية 
المسؤولية في حقه النتفاء عالقة السببية 
بين الخطأ والضرر، األمر الذي ال يحق معه 

لورثته المطالبة بالتعويض.
ــيــع “إذ نــفــى الــحــكــم الــجــنــائــي  ــاف رب ــ وأضـ
لقيام  والنتيجة  الفعل  بين  السببية  عالقة 
الخطأ  قرينة  بذلك  انتفت  األجنبي  السبب 
المفترض في جانب حارس الشيء، فيمتنع 
على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها ألن 
السبب األجنبي سبب قانوني عام لإلعفاء 
كــانــت أو مدنية  الــمــســؤولــيــة جــنــائــيــة  مــن 
وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب 
جانب  فــي  مفترض  خطأ  على  أو  اإلثــبــات 
الجنائي  الحكم  أســس  إذا  أمــا  الــمــســؤول، 
قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم 
ووقف عند هذا الحد دون أن ُيثبت وُيصرح 
األجنبي،  السبب  نتيجة  وقــع  الحادث  بــأن 

لم  الجنائية  المحكمة  أن  ذلــك  مــؤدى  فــإن 
تفصل في األساس المشترك بين الدعويين 
خطأ  األولــى  قــوام  ألن  والمدنية  الجنائية 
ــى  ــــات ومـــنـــســـوب إل ــب ــ ــائــي واجـــــب اإلث جــن
الثانية  قوام  أن  في حين  الحادث  مرتكب 
خطأ مفترض في حق الحارس ومسؤوليته 
تابعه خطأ  من  أو  منه  يقع  لم  ولو  تتحقق 
شخصي ألنها مسؤولية ناشئة عن حراسة 
الــشــيء ولــيــســت نــاشــئــة عــن الــجــريــمــة بما 
بــحــث تلك  الــمــدنــيــة مــن  الــمــحــاكــم  ال يمنع 
بالتعويض  والقضاء  المفترضة  المسؤولية 

حال ثبوتها”.

تمكنــت المحاميــة ســارة الحــواج عبــر القضــاء المدنــي الحكم لمواطــن بطرد طليقته من منزله الذي اســتولت عليــه دون وجه حق، والذي اســتقرت به على 
الرغــم مــن ملكيتــه لــه. وفي هذا الصدد، أصــدرت عدالة المحكمة الكبرى الدائرة الثانية المدنية حكما فــي الدعوى لصالح المواطن؛ إذ تمكن من 

طرد المدعى عليها من الوحدة الســكنية مع الزامها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة على ســند أن المدعى عليها منذ 
واقعــة الطــالق اســتمرت فــي حيــازة العقار وطرد المدعي وبســط نفوذها على العقار دون إرادة المدعــي وهو ما ترتب عليها قيام 

األخير برفع دعوى قضائية.

جميع  ــحــواج  ال ــارة  سـ المحامية  وكيلته  وقــدمــت 
المستندات الدالة على ملكية 

محل  للعقار  الــمــدعــي 
ــي وعــــدم  ــداعــ ــ ــت ــ ال

المدعى  أحــقــيــة 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
االســـــتـــــيـــــالء 
عــــــــــلــــــــــيــــــــــه 
ووجـــــــــــــــوب 

طردها.
تداولت  كما 
الــــــــدعــــــــوى 
ــســات  ــجــل ــال ب
وطــــــالــــــبــــــت 

ــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــحــــواج الــمــدعــى  ال

عــــلــــيــــهــــا 

بنظر  المدني  القضاء  اختصاص  لعدم  الــدعــوى  رفــض 
الدعوى وهذا ما نفته عدالة المحكمة مقابل أنها أكدت 
الــدعــوى  بنظر  الــمــدنــيــة  الــكــبــرى  المحكمة  اخــتــصــاص 
المرافعات  قــانــون  )10( مــن  الــمــادة  إلــى نــص  إســتــنــادًا 

المدنية والتجارية وتعديالته.
وأكدت عدالة المحكمة عبر حيثيات الحكم أن المدعى 
عــلــيــهــا مــنــذ واقـــعـــة الـــطـــالق اســتــمــرت فـــي االنــتــفــاع 

بالوحدة السكنية وأبناؤها على الرغم من محاوالتها 
رفع دعاوى شرعية لتتمكن من الوحدة السكنية إال 

أن جميعها رفضت.
كما أكدت المحكمة الكبرى المدنية أن من المقرر 
بقضاء محكمة التمييز أن المقصود من الغصب 
هو انعدام سند الحيازة، وهو ال يعتبر كذلك إال 
إذا تجرد واضع اليد من االستناد إلى سند قانوني 
المثار  العقار  على  الجائز  يــد  تبرير  فــي  شأنه  لــه 

بشأنه النزاع.
وأثبتت المحامية سارة الحواج وهي وكيلة 

المدعي في دفوعها والمستندات 
العقار  أن  للمحكمة  المقدمة 

ــل الـــــتـــــداعـــــي مــلــك  ــحــ مــ
ــرار  ــمــوجــب قـ ــلــمــدعــي ب ل
ــيـــص الــــصــــادر  ــتـــخـــصـ الـ
اإلســــكــــان  وزارة  ــن  ــ عـ
ــدة  ــوحـ بــتــخــصــيــص الـ
الــــســــكــــنــــيــــة مـــحـــل 
الــتــداعــي النــتــفــاع 
خصوصًا  المدعي، 
ــه لــــم يــصــدر  ــونـ ــكـ لـ
أية  عليها  للمدعى 
أحــــكــــام قــضــائــيــة 
ــا فـــي  ــهــ ــ ــت ــ ــي ــ ــق ــأحــ ــ ب

ــاع  ــفـ ــتـ االنـ
بـــــــالـــــــوحـــــــدة 

ــو ما  الــســكــنــيــة، وهـ
عليها  المدعى  أن  يثبت 

تعد يدها على الوحدة السكنية 
يدا غاصبة، مما أوجب صدور الحكم.
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استولت طليقته على منزله.. والقضاء أنصفه بطردها
منال الشيخ

المحكمة ترفض تعويض ورثة متوفى في حادث مروري
محرر الشؤون المحلية

المحامي محمود ربيع 

المحامية سارة الحواج 



يعــد وجــود األكاديمييــن فــي المجلــس المقبــل مهمــًا لمــا لهم من رصيــد خبرة وعلــم ودرايــة تمكنهم من 
خــوض المعتــرك االنتخابــي بــكل اقتــدار. وبــدا الفتــًا في المشــهد االنتخابي تقــدم شــخصيات أكاديمية 

للترشيح، ومن بين هذه الوجوه مترشحة “عاشرة العاصمة” المستشار والخبير األكاديمي نجمة تقي.
وتغطــي الدائــرة مناطــق العكر الغربي، ســند وجنوب مدينة عيســى ويشــغل مقعدها حاليــًا النائب علي 

إسحاقي الذي نال 3279 صوتًا في االنتخابات الماضية.
وأعلــن الترشــح بالدائــرة إلــى جانــب تقــي، كلٌّ مــن: هانــي حمــزة، مــروة خليل، محمــد الحايكــي، إيمان 

شويطر، نواف الجشي، محمد مراد  وفاطمة أحمد.

منال الشيخ

27 % نسبــة الشبــاب بالبرلمــان فــي البحريــن
برئاسة  البرلمانية،  الشعبة  وفــد  شــارك 
البنمحمد عضو مجلس  إسماعيل  بسام 
ــورى، ,الـــنـــائـــب مــحــمــد الــعــبــاســي،  ــشــ ــ ال
للشباب  الــثــالــثــة  فــي جــلــســة اإلحـــاطـــة 
بتنظيم  ُبعد  عن  المنعقدة  البرلمانيين، 
إطار  في  الدولي  البرلماني  االتحاد  من 
الشباب”  للبرلمانيين  التمكين  “سلسلة 
ــا مــع يـــوم الــشــبــاب  ــتــي تــأتــي تــزامــًن وال
البرلماني  االتحاد  لحملة  ودعما  الدولي 
الـــدولـــي “أنــــا أقــــول نــعــم لــلــشــبــاب في 

البرلمان”.

تمكين الشباب

وفــــي بـــدايـــة الــجــلــســة، أشــــاد االتــحــاد 
ــي بــتــجــربــة عـــدد من  ــدولـ الــبــرلــمــانــي الـ
البرلمانات الدولية التي قدمت مبادرات 
حول  الشباب  تمكين  مجال  في  رائــدة 

البحرينية  التجربة  ضمنها  مــن  العالم، 
البحريني  الـــنـــواب  لمجلس  الــمــتــمــيــزة 
برئاسة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيسة 
الــمــبــادرات  الـــنـــواب مــن خـــال  مجلس 
أبــرزهــا  كــان  والــتــي  للمجلس،  الوطنية 
لتمكين  ــج  ــرامـ ــبـ الـ مـــن  عــــدد  تــدشــيــن 
البرلمانية  الــثــقــافــة  كــبــرنــامــج  الـــشـــاب، 
لــمــخــتــلــف الـــفـــئـــات، وبـــرنـــامـــج مــحــاكــاة 
تسخير  إلــى  باإلضافة  الشباب،  برلمان 
المشاريع  وسن  البرلمانية  األطــروحــات 
التي  القوانين  وتطوير  والمقترحات، 
المناخ  لهم  يوفر  بما  الفئة،  هــذه  تدعم 
وإبداعاتهم،  طاقاتهم  إلبــراز  المناسب 
المتعاظم  الــدعــم  بفضل  يــأتــي  ــذي  ــ وال
والمتنامي والرعاية الملكية السامية من 
لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، 

واالهتمام المطرد من ولي العهد رئيس 
الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء  مجلس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه 
هللا والدعم الامحدود من ممثل جالة 
ــك لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــــؤون  ــمــل ال
للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة. 
عضو  البنمحمد  إسماعيل  بــســام  وأكـــد 
البحرين  مملكة  نجاح  الشورى  مجلس 

في إشراك الشباب في العملية السياسية 
ــل الــجــهــود الـــتـــي تــســهــم في  ــم كـ ــ ودعـ
ترسيخ طاقات الشباب، واستثمارها في 
وصقل  الوطني،  العمل  نجاحات  تعزيز 
مــهــاراتــهــم، وتــعــزيــز قــدراتــهــم، وإيــجــاد 
إلشراكهم  والفاعلة  اإليجابية  الــفــرص 
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  في 
المعظم  الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حــفــظــه هللا ورعـــــاه، مــشــيــًدا بــالــبــرامــج 
التي  المتقدمة  والــمــبــادرات  المتنوعة، 
صاحب  من  ومساندة  باهتمام  تحظى 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا.

نسبة الشباب 

عيسى  محمد  الــنــائــب  قـــّدم  جهته،  مــن 
الجلسة  فــي  مداخلته  خــال  العباسي 
ــول الـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــة  ــ مــلــخــصــا حـ

الحديثة للبحرين منذ 2002 والمبادرات 
الشباب  لتمكين  التي تحققت  واألعمال 
المؤسسات  خــال  مــن  الــمــرأة  وتمكين 
بلغته  بما  منوها  المستقلة،  الدستورية 
برئاسة  بفوزها  اليوم  البحرينية  المرأة 

البرلمان في البحرين.
األساسية  العناصر  أن  العباسي  ورأى 
السياسية  العملية  للشباب في  المحركة 
تثقف  الــتــي  الشبابية  الجمعيات  هــي 
االنــتــخــابــات،  لــدخــول  برلمانيا  الــشــبــاب 
من  السياسية  للتنمية  البحرين  ومعهد 
خال تقديم ورش العمل والتهيئة دعما 
للشباب للترشح انتخابيا، مبينا أن نسبة 
تقدر  البحرين  في  البرلمان  في  الشباب 
المعوقات  أبرز  أن  معتبرا   ،% 27 بنحو 
التي تواجه الشباب هي شبكة العاقات 
الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــســتــغــرق ســنــوات 
تعزيز فرص  أجــل  مــن  الثقة؛  بــنــاء  فــي 

الوصول للبرلمان.

للبرلمان  الجلسة  العباسي خال  وتقدم 
استحداث  في  يتمثل  باقتراح  الدولي 
البرلمانيين  للشباب  تقدم  رمزية  جائزة 
من خال تقييم البرلمان الدولي لتفاعل 
خال  من  الشباب  البرلمانيين  وجهود 
إنــجــازاتــهــم  منها  عــنــاصــر،  عـــدة  تقييم 
يقدمه  وما  الذاتية  والسيرة  البرلمانية 

من خال عمله البرلماني. 
وخــــال الــجــلــســة تـــبـــادل الــبــرلــمــانــيــون 
الــعــالــم  دول  مختلف  مــن  الــمــشــاركــون 
الخبرات وأفضل الممارسات مع نظرائهم 
من البرلمانيين الشباب، حيث استفاض 
الــمــشــاركــون فــي الــنــقــاش واســتــعــراض 
التجارب الداعمة؛ لتعزيز حضور الشباب 
التأكيد على ضرورة  كما جرى  برلمانيا، 
ــي فـــي دعــم  ــدولـ ــمــان الـ ــبــرل اســتــمــرار ال
الــجــهــود والــمــحــادثــات؛ مــن أجــل زيــادة 
حضور الشباب في مختلف المؤسسات 

والمستويات.

القضيبية - مجلس الشورى

العباسي يقترح 
استحداث جائزة 

رمزية للشباب 
البرلمانيين

هل يكون المترشحون األكاديميون الحصان الرابح بانتخابات 2022؟
بعد دخول الخبيرة نجمة تقي على خط المنافسة بدائرة سند وجنوب مدينة عيسى

إدارات حديثة

الناخبين  بعض  آراء  “الباد”  واستطلعت 
العاصمة  بمحافظة  العاشرة  الــدائــرة  من 
تحت  األكاديميين  وجـــود  أهمية  بــشــأن 

قبة البرلمان.
ــدن أن  أوضــحــت زكــيــة مـ

وجـــود األكــاديــمــيــيــن 
الـــكـــفـــاءات  وذوو 
والـــــــمـــــــؤهـــــــات 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــع ــ ــ ــام ــ ــجــ ــ ــ ال
والــــــــخــــــــبــــــــرات 
والعملية  العلمية 
أدوات  أهم  من 

القدرة  ــادة  وزيـ البرلماني  العمل  تطوير 
المؤسسية للبرلمان.

وأكدت أن البرلمان بحاجة أكثر من غيره 
إدارات  إلــى  السياسية،  المؤسسات  مــن 
حديثة ومتخصصين مدربين في البحث 
وتحليل  وتنظيم  وتــرتــيــب  واســتــخــراج 
المعلومات لتقديمها في الوقت المناسب 
لممارسة  لأعضاء  المائم  وبالشكل 

مهامهم البرلمانية المتنوعة.
العربية  ــبــرلــمــانــات  “ال إن  وقــالــت 
فـــي مــجــمــلــهــا تــحــتــاج إلـــى )ثـــورة 
اقتناء  على  تقتصر  ال  معلوماتية(، 
تقف  وال  ورّصها،  اآللية  الحواسب 
عند تلك المرحلة، وإنما 
توظيف  ــى  إلـ تــســعــى 
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
ــا  ــ ــي ــوجــ ــ ــول ــ ــن ــكــ ــ ت
حــــديــــثــــة فــي 
مــــــــــــجــــــــــــال 
الــمــعــلــومــات 
 ، نية لما لبر ا
وامــــــتــــــاك 
قـــــــــــــــــدرات 
ووحــدات  فنية 

المعلومات واسترجاعها، وكذلك  لتخزين 
وإتاحتها  المعلومات  إدارة  نظم  تطوير 
إلى النواب والمجتمع في الوقت المناسب 
والكفاءة العالية، حيث أصبحت البحوث 
البرلمانية ركنًا محوريًا فىي عملية تطوير 

العمل البرلمان”.
البرلمانات  مــجــالــس  إدراك  “إن  وزادت 
الـــمـــعـــاصـــرة ألهــمــيــة األكـــاديـــمـــيـــيـــن في 
ــي تــطــور  تـــقـــدم الــمــجــتــمــع مـــن جــهــة وفــ
دفع  أخرى،  االقتصادية من جهة  التنمية 
المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية 
ــراءات الــداعــمــة لــرفــع الوعي  ــ ألخــذ اإلجـ
التفكير  على  التدريبي  والمستوى  العام 

اإلبداعي بمختلف المراحل العمرية”.

الشهادة

عبدالعزيز  الدين  نــور  أوضــح  جهته،  من 
أن المترشح البد أن يكون هدفه المنشود 

خدمة الوطن والشعب ال كسب المال.
ــد أن حــامــل الــشــهــادة األكــاديــمــيــة ال  وأكـ
“الثانوية”  أو  “اإلعــداديــة”  بحامل  يقارن 
نال  حتى  وتعب  بالمجتمع  اختلط  كونه 
الشهادة ولما يملكه من مهارات وخبرات 
تمكنه من تسخير جهوده لخدمة الوطن 

ومن فيه تحت قبة البرلمان.
وقال “كل شخص نوى أو سينوي الترشح 
الخبرة  مــن  ورصــيــد  علم  يملك  أن  بــد  ال 
بين  الرفيعة  والمكانة  الحسنة  والمعاملة 

الناس”.

أسس علمية
الباحث باألمور االقتصادية  بــدوره، ذكر   
أنـــه من  الـــــذوادي  واالجــتــمــاعــيــة مشعل 
مـــن ذوي  ــمــتــرشــح  ال يـــكـــون  األولـــــى أن 
العلم وله باع بالتطوير والتنمية واألمور 
والــتــدرج  العملية  والــخــبــرة  االقــتــصــاديــة 
ــائـــف، وأنــــه ذو مــعــرفــة  بــعــدد مـــن الـــوظـ
بــمــجــاالت الــبــلــد ولـــه عــاقــات جــيــدة في 
ــعــامــة وكــيــفــيــة سن  مــعــرفــة الــقــوانــيــن ال

القوانين الجديدة.
وصــل   2022 لــســنــة  “الــنــاخــب  أن  وأكــــد 
لقناعة تامة مع وصول أعداد المرشحين 

عملية  ــأن  بـ مــرشــحــًا   152 ــى  إلـ لــلــنــيــابــي 
ــيــاره الــمــقــبــلــة ســتــكــون مــبــنــيــة على  اخــت
ــة، ليس  ــس عــلــمــيــة واضـــحـ قـــواعـــد وأســ
بالشهادة  إنــمــا  التخصصية  بــالــشــهــادات 
األكاديمية والخبرة العملية وليس باالسم 

الرنَّان ولكن بمبدأ من سيقدم األفضل”.
أكاديميين  الــضــروري وجـــود  “مــن  وقـــال 
اختيار  لمبدأ  تحقيقًا  وذلـــك  بالبرلمان، 
الــشــخــصــيــة الــمــنــاســبــة عــلــمــيــًا بــالــمــوقــع 

المناسب”.
واختتم “إن الناخب يريد تجربة برلمانية 
يضرب فيها المثل، ويحتاج إلى نائب إذا 
تكلم حكم، وإذا صمت عمل، وإذا تواصل 

وصل بالجميع”.
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علي إسحاقي

إيمان شويطرمحمد الحايكيمروة خليلهاني حمزة

مشعل الذواديفاطمة أحمدمحمد مرادنواف الجشي

قال المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السابعة بمحافظة المحرق 
شاهين الجنيد إن زيادة مخصص ذوي اإلعاقة أمر مطلوب.

وأكد لـ “الباد” ضرورة مراعاة الميزانية وعدم “التفنن” بأي طرح دون 
التسبب في مضايقة الكثيرين. واختتم “علينا التحدث بعقانية لنصل 

لحل أمثل”. ويبلغ المخصص حاليا 100 دينار.

الجنيد: زيادة مخصص اإلعاقة أمر مطلوب

أبـــدى زكــريــا الــخــبــاز وهــو مالك 
أحد مؤسسات الحدادة واللحام 
واأللمنيوم والديكورات القديمة 
ا عن الدائرة  رغبته بالترشح بلديًّ

السابعة بالمحافظة الشمالية.
ــه، قــــال  ــحــ ــرشــ ــ ــبــــب ت ــن ســ ــ ــ وعـ
لـ”الباد”: “أرى في نفسي النشاط 
والحيوية وحسن اإلدارة وحب 
خدمة الناس وترشحي جاء من 
في  لي  المجتمع  تشجيع  خــال 

سبيل خدمة المنطقة”.
ــعــة  ــســاب ال الـــــدائـــــرة  أن  يـــذكـــر 
تشمل  الــشــمــالــيــة  بــالــمــحــافــظــة 
الجنبية،  غــرب  ــة،  ــقــريَّ )ال ــرى:  قـ
مقعدها  وتشغل  والهملة(  بــوري 
ــة جــاســم  ــنـ ــلـــدي زيـ ــبـ الـــعـــضـــو الـ
ــا،  صــوًت  1448 عــلــى  الــحــاصــلــة 

افتخار  الخباز وكلٌّ من:  بجانب  فيها مجدًدا  تترشح  وحيث 
الحجيري، سيدحسن العلوي، علي العريبي وإسراء أحمد.

مالك مؤسسة ألمنيوم 
ا في بوري يترشح بلديًّ

األولى  الدائرة  عن  المتوقع  البلدي  المترشح  أوضــح 
زايــد(  ومدينة  عيسى  )مدينة  الجنوبية  بالمحافظة 
من  التحتية  البنية  تطوير  أن  “الباد”  لــ  الشنو  نبيل 
العمل  تطوير  بجانب  االنتخابي  برنامجه  أولــويــات 

البلدي ككل والجانب االجتماعي.
ــال الــشــنــو “أكــبــر احــتــيــاجــات الـــدائـــرة تتمثل في  وقـ
العديد  وهــنــاك  والــطــرقــات  التحتية  البنية  تــطــويــر 
إنشاء  الرصف،  إعــادة  إلى  بحاجة  التي  المناطق  من 

شبكات مصارف األمطار، تطوير وتوسعة الشوارع والطرق”.
وأكد أن قلة مواقف السيارات داخل األحياء السكنية من أكبر هموم الدائرة مما 
يتطلب التصرف في المساحات المتاحة وتفعيل آلية االستماكات وأنه يسعى إلى 
واألحياء  المداخل  في  مراقبة  كاميرات  تركيب  خال  من  والنظام  األمــن  تطوير 

السكنية بحيث تكون مرتبطة بالجهات األمنية.
ووعد بتشكيل مكتب وساطة تطوعي لحل النزاعات بين األفراد سلمًيا.

المعنية إلنشاء وإدارة مرافق  الجهات  للتنسيق مع  أنه سيسعى  إلى  الشنو  وأشار 
شبابية متقدمة، أهمها مركز شبابي نموذجي، ماعب الفرجان، مجلس عام ألهالي 
الدائرة، مع إعطاء جميع فئات المجتمع حقها. واختتم “التعاون مع الجهات الخدمية 
في الدولة ضرورة لتطوير األنظمة الصحية واالجتماعية، وتفعيل أدوار الشباب من 

خال تطوير طاقاتهم وتوجيهها لخدمة الوطن”.

الشنو: تركيب كاميرات مراقبة في 
األحياء ومرتبطة بالشرطة

بالترشح  الــشــمــيــري رغــبــتــه  أبـــدى ســلــمــان 
بالمحافظة  الثامنة  الــدائــرة  عــن  ا  برلمانيًّ
الشمالية بغية خدمة المواطنين باختاف 

شرائحهم.
ــثــامــنــة بــالــمــحــافــظــة  ــرة ال ــ ــدائ ــ يــذكــر أن ال
عبدهللا  النائب  مقعدها  يشغل  الشمالية 
في  صــوًتــا   4166 على  الحاصل  الـــذوادي 

انتخابات 2018. وتغطي الدائرة مدينة حمد من سوق واقف إلى الدوار الثالث إضافة إلى الجزء 
الشرقي وتحديًدا من الدوار الرابع إلى السادس.

ا في دائرة “سوق واقف” الشميري يترشح برلمانيًّ

شاهين الجنيد 

سلمان الشميري عبدالله الذوادي 

زكريا الخباز نبيل الشنو 

 زينة جاسم

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخمنال الشيخ

نجمة تقي
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الــبــــديـــع

مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع مـديـر الفـرع

ستـــــرة المنــــامــة

��������
المرفأ المالي 

36700722 36779771 36600656 36155800

مـحـجـــوز
������

مبـــاع
����

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرســتا جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

RA
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M
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المسـاحات

مميزات
المخطط

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

واجهات بحرية مباشرة.
منطقة هادئة وراقية.

توفر جميع الخدمات الحكومية.

بالقــرب
مـــــــــــــن
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سعر القدمـ يبدأ من 
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Vacancies Available
ALFAISAL UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17413973 or SFAISAL_AALI@YAHOO.COM 

ALZARQAA BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39665040 or AZIZ20NOOR@GMAIL.COM 

Centre point colour 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17116223 or khadija.jamsheer@arg.com.bh 

ABDULRASOOL ABDULHAI AUTO GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17404548 or RASOOL.ABDULHAI@OUTLOOK.COM 

ALJAMEEA CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17593833 or ALJAMEEA@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 77061717 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

Shoppe Day Market 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39462260 or AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

Castillo Trading & Construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17717474 or CASTELECT@GMAIL.COM 

Castillo Trading & Construction 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRONICS TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17717474 or CASTELECT@GMAIL.COM 

ALABBASI LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36882336 or AHAMEEDG65@GMAIL.COM 

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17701006 or hr@actbh.com 

ABUL KALAM SUPER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33778820 or AL-SAHRE2010@HOTMAIL.COM 

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

Alsawany carpentry and decoration 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 39668880 or BUSALMAN2009@GMAIL.COM 

AL KUDS CARGO 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33133301 or ALQUDSCARGO@GMAIL.COM 

BURAYAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 36199432 or novassilvia@gmail.com 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17272740 or mahmoa@spu.edu 

ALMATOOQ CONSTRUCTIONS EST 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER(CONCRETE MOLDS)

 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

ALMATOOQ CONSTRUCTIONS EST 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

BABA MARZOOK MARKET 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33888406 or ABUFIZAN313@GMAIL.COM 

Wadi alsail gate Realestate 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or WADYALSAIL@GMAIL.COM 

GULF GLASS TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 38314314 or GULFGLASSTECH@HOTMAIL.COM 

Laundry 2013 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33995508 or ALNAWAF.AYMAN@YAHOO.COM 

SPRING BAKER 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39877006 or alnawaf.ayman@yahoo.com 

CINE CAFE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 36662332 or BASTAKI_88@HOTMAIL.COM 

FALCON ISLAND CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33454414 or falcon-i@hotmail.com 

ROSE PALACE ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or NEAMAALASALLAQ@GMAIL.COM 

RIFFA FORT REAL ESTATE OFFICE 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39021697 or ANILKILIVILA@GMAIL.COM 

JAFFAR EBRAHIM MOHSIN ALMUATHEN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39179686 or jaffar1969bh@hotmail.com 

FADHEL KHAMIS GARGO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 37778462 or fadelkhamiss@gmail.com 

MAQ Marine Services 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36266658 or MAQMARINE@GMAIL.COM 

MAST CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL CHIPPER

 suitably qualified applicants can contact

 36752143 or INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

CARGO LINE ADVISOR TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)

 suitably qualified applicants can contact

 33188161 or ZUHAIR.HASHEM@CARGOLINEADVISOR.COM 

SOUTHSIDE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)

 suitably qualified applicants can contact

 32228636 or MANAGEMENT@SOUTHSIDEBH.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33865286 or TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM  

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء
للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111504 - 17111501 - 17111503 -17111444 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)شركة بالي باك للمناسبات ذ.م.م( 
سجل تجاري رقم 116433

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها )شركة بالي 
الشركة  تصفية  بطلب   ،)116433( رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  للمناسبات  باك 
تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )MAHER IBRAHIM EL BACHA( مصفيا 

للشركة. عنوان المصفي:
)MAHER IBRAHIM EL BACHA(

 66969961 )973 +( 
)dxb.alrais@gmail.com(

القيد : 122548
التاريخ : 7/8/2022

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )114116( لسنة 2022
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ريد أووك انتريرز ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
1 طالبين  الفرع   ،122548 القيد رقم  المسجلة بموجب  انتريرز ذ.م.م  شركة ريد أووك 
تغيير االسم التجاري من ريد أووك انتريرز ذ.م.م الى ريد أووك االستشارات ذ.م.م فعلى 
كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

أكادمية بي اس يو ذ.م.م  
سجل تجاري رقم   141697  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة  أكادمية 
الشركة تصفية   141697 بطلب تصفية  القيد رقم  المسجلة بموجب   ( ذ.م.م  يو  بي اس 

اختيارية وتعيين السادة ماهر علوي السيدخلف محفوظ مصفيا للشركة.
عنوان المصفي : ماهر علوي السيدخلف محفوظ

  33444553
info@alpsadv.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
ذي كريتف هب لخدمات التعليم ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١٤٣٤٧٣

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد  محمد علي مقبل القوسى  
نيابة عن السادة شركة  ذي كريتف هب لخدمات التعليم ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم ١٤٣٤٧٣ 
بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة محمد علي مقبل القوسى مصفيا للشركة. بهذا 
يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة ٣٢٥ من قانون الشركات التجارية البحريني 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم   ٢١ لعام ٢٠٠١ ، و عمال بنص المادة ٣٣٥ من قانون الشركات يدعو 
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ١٥ يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
محمد علي مقبل القوسى

  ٦٣٠٠٠٠٦٢
info.ronza2018@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  منيجمنت دايركتورز آند ريتيل انترناشيونال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بأنه قد تقدم إليها السيد  الخبير المحاسبي

عبدالعزيز أحمد حسين باعتباره المصفي القانوني لشركة منيجمنت دايركتورز آند ريتيل 

انترناشيونال ذ.م.م  ، والمسجلة بموجب القيد رقم   59932   طالبا إشهار انتهاء أعمال

الحكم  بناء على  ذلك  و  التجاري  السجل  اجبارية  وشطبها من  الشركة تصفية   تصفية 

القضائي الصادر من المحكمة الكبرى المدنية الثانية ، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات. 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة مايونكو العالمية للتجارة ذ.م.م(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيدة / )الشيخة آمنة بنت 
عبدهلل بن محمد بن علي آل خليفة( نيابة عن السادة شركة )شركة مايونكو العالمية 8(، طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع - للتجارة ذ.م.م ) المسجلة بموجب القيد رقم(  89569 رقم ) 8( من:
)شركة مايونكو العالمية للتجارة ذ.م.م(

)MAYONCO INTERNATIONAL TRADING CO.W.L.L(
الى:

)كفتريا مايونكو ذ.م.م(
)MAYONCO CAFETERIA W.L.L(

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى 
شركة ذات مسئولية محدودة  

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة  كافتيريا القضيبية والمملوكة للسيد/السيدة  فرحه السيد سعيد ابراهيم 
المؤسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  2  -  33856 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  شبر 
 1000 وقدره  برأسمال  محدودة   مسئولية  ذات  شركة  الى  وتحويله  المذكور  الفردية 
دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري  المؤسسة الفردية  عن جزء من أصول 

وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
فرحه السيد سعيد ابراهيم شبر  بنسبة 51 %  

RAJU JOSE OTTARAKKAL   بنسبة 49 %

التاريخ :11/8/2022
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022- 110868 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : مقداد عبدالغني عيسى عبدهللا حماد 

االسم التجاري الحالي : مرسلون لاللكترونيات
االســـــم التجـــاري الجديد : سمارت اورنج لالليكترونيات

قيد رقم:  127643-1

التاريخ :11/8/2022

مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري

 CR2022- 86148 إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر : ناجي حسن خميس سلمان

االسم التجاري الحالي : ناجي حسن خميس سلمان

االســـــم التجـــاري الجديد : االحذية العربية

قيد رقم : 38792-4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية( وتحويل القيد إلى
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
علي  عباس  للسيد/  والمملوكة  والتجارة  للمقاوالت  بسمان  المسماة  الفردية  المؤسسة 
حسن ابراهيم والمسجلة بموجب القيد رقم 52886 ، بطلب بيع المحل التجاري بجميع 
فروعها )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى )شركة ذات مسئولية محدودة( 
بسمان  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   10000 وقدره  برأسمال 
للمقاوالت والتجارة عن كافة أصول وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا 

للشركاء التالية أسماؤهم:
عباس علي حسن ابراهيم بنسبة 100 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)هاندسوم بروذر ذ.م.م(
سجل تجاري رقم 107177

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )هاندسوم 
تصفية  الشركة  تصفية  بطلب   ،107177 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م(  بروذر 

)اختيارية( وتعيين السادة )BING YOU( مصفيا للشركة. عنوان المصفي:
)BING YOU(

)36208199 )973 +(( 
)isayedelahl@gmail.com(
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11 االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053 Vacancies Available
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 

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 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.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 

RANWA STONE TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 36361228 or ALIJMAA16@GMAIL.COM 

AIDA GARDENS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 GARDENER

 suitably qualified applicants can contact

 17695267 or JINESH71@GMAIL.COM 

INTER CITY PROPERTIES AND PROJECTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36402727 or intercityprojects@gmail.com 

A.H.M AUTO SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34035017 or SARDARGROUP254@GMAIL.COM 

Ever Fine Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17227206 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33223153 or FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Drilling Consultants Europe LTD Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36426464 or OFFICE@DCLTUNNELING.COM 

Magic Interior W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33366692 or magic.altaitoon@gmail.com 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Wazzap Dog 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 33657657 or MOTASEM.YACOB@GMAIL.COM 

CRIB construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36636333 or CRIBC.BH@GMAIL.COM 

Alredha tourist transport 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

AL HOMSI PROPERTIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT

 suitably qualified applicants can contact

 33093266 or HOMSI001@HOTMAIL.COM 

TANGIENCE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36029303 or tangiencecc@gmail.com 

Madeleine beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER

 suitably qualified applicants can contact

 35165478 or AHMED.JASSEM.2012@HOTMAIL.COM 

ALNAINOON Alternative Medicine center 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17590855 or A.ALNAINOON@GMAIL.COM 

WORLD COOL HEAT AND AIR CONDITIONING INSTALLATION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33240114 or ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

ALKHALIDI CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 36370006 or KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

Basma Security 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17727676 or aqeel@basma.com.bh 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.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 

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

MR.RIGHT GENERAL CLEANING OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32212919 or JAFFAR.BINASHOOR@GMAIL.COM

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17722171 or FUDDS@BATELCO.COM.BH 

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 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34456676 or KADEROMAR008@GMAIL.COM 

BE-YOU-TIFUL ZONE  SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST

 suitably qualified applicants can contact

 33644634 or ADMIN@SALWAALKHALIFA-LEGAL.COM 

A Plus Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

 GARAGE MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 33997787 or APLUS.AUTO.BH@GMAIL.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 33969768 or CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

SILGA- S.L. (Foreign Company Branch) 

has a vacancy for the occupation of

 CIVIL ENGINEER

 suitably qualified applicants can contact

 35140782 or J.A.CRESPO@SILGA.ES 

Sunrise Marketing & Promotion Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34334979 or HKBCLEARANCE@GMAIL.COM 

Rocky Road Contracting CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 34336752 or EHSANMASOOD500@GMAIL.COM 

URANS CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17295879 or HASSAN@ARABASIAN.COM 

EduCom Management Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATIVE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 36655456 or hr@suhainvestments.com 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17431606 or MARIYAASHRAT90@GMAIL.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 

LAVEEN MASSAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 39925990 or AMALRADHI@HOTMAIL.COM 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66970004 or MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

Beautiful House Interior Decor 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34306061 or WAQAR9792@GMAIL.COM 

VICTORIA CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17400506 or ALABBASYME@GMAIL.COM 

WANIYA STAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 34371747 or asma.minhas005@gmail.com 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

Bahrain Brite services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 66713131 or MOHAMMEDALAALI@HOTMAIL.COM 

THE DAILY BREAD BAKERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT

 suitably qualified applicants can contact

 17715021 or HELLO@WOOHOLDINGS.COM 

GREATER GULF CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39552206 or PRASADCHERIAN@GREATERGULFFAB.COM 

MUHAMMAD ZUBAIR FOR OTHER INFORMATION SERVICE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35475437 or MUHMMADZUBIR844@GMAIL.COM 

HEIR SENS SALOON FOR MEN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 35374589 or ADNANBLUE86@GMAIL.COM 

D S D CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33728455 or DALI55161@GMAIL.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 

MINA ALMADINA SUPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33200132 or MINAALMADINABAH@GMAIL.COM 

MOTOR ZONE CAR CARE 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 38878848 or KHALIDMUFTAH291@GMAIL.COM 

AVIN FOOD PACKAGING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 39848768 or THATTANTAVADABASHEERHAJI@GMAIL.COM 

POWER BRIGHT CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33415565 or ALRAWASEY@GMAIL.COM 

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17262998 or ssaleh@americana-food.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33367000 or info@wadialsailgate.com 

Bahrain vision building materials 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38204074 or ALASSRI@OUTLOOK.COM 

SAFWAN INSULATION & WATERPROOFING 

has a vacancy for the occupation of

 CONSTRUCTION WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17670076 or wanakkany@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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 

WAHEED COMPUTER PROGRAMMING ACTIVITIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33346665 or MRWAHEED2001@YAHOO.COM 

HIGH SKY EXPRESS CARGO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SERVICES HELPER

 suitably qualified applicants can contact

 37344895 or MUTONIMARY2028@GMAIL.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 

PRINCE FLAVORS ICE CREAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39855169 or MZNM200002@GMAIL.COM 

MOHSIN IFTIKHAR SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34010213 or MOHSANBUTT492@GMAIL.COM 

MAHMOOD AKBAR ALIREZA CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17458080 or INFO@MAARGCMS.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17265555 or adeel.hameed@al-aali.com 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17785335 or HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL QASEER TAILORING STORES 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 17291518 or ALQASEERTAILORING@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY EQUIPMENT OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17722333 or info@alghanah.com 

ALJAMEEA CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17593833 or ALJAMEEA@GMAIL.COM 

ALMANSOORI CATERING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 SERVER

 suitably qualified applicants can contact

 17580000 or rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

AHAL ALKARAM CAFETERAI 

has a vacancy for the occupation of

 WAITER

 suitably qualified applicants can contact

 39216576 or ALSHAHDMARKET@YAHOO.CO.IN 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY MAN

 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17714409 or SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SNACKS BH 

has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER

 suitably qualified applicants can contact

 39631630 or RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

Macdonalds 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17220061 or LUBINA@FAKHRO.COM 

ALTASAMEH TRADING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39400896 or MMAMEEN600@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN WATER BOTTLING & BEVERAGES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 39633158 or hr.bwbb@batelco.com 

LEBANESE RESTURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39441653 or RASOOLASAD@YAHOO.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 

ALI HUSAIN ABDULLA HAMADA / NOORALKHER- 6033 

has a vacancy for the occupation of

 FISHERMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39602333 or MALI.09@LIVE.COM 

MOHAMED  AREF MOHAMED SADEQ 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39458045 or hr@suhainvestments.com 
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طارق البحار

يوحد النجم إلتون جون 
وبريتني سبيرز صوتيهما 

في أغنية جديدة، 
وأوضحت شركة 

“إنترسكوب 
ريكوردس”، أن 

المغنيين سيتشاركان 
 Hold Me في أغنية

Closer. وسيكون هذا 
التعاون الجديد أول 
أغنية فردية رسمية 

Slum� “لبريتني منذ أغنية 
ber Party” العام 2016، 
ومن المقرر انطالقها 

الشهر المقبل.

أفالمه تبهر القلوب والعقول وتعزينا عن قسط من آالمنا

tariq_albahhar

الذوادي .. مخرج يسعى إليقاظ الفن األصيل من رقدته

شاهدت لكم: فيلم األكشن “Bullet Train” في “سينيكو”

استعدادات “الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب”

ستانلي  األمــريــكــي  الــمــخــرج  يــحــدد 
يلي:  كما  المخرج  وظيفة  كيوبريك 
ــة فكر وذوق،  آل إال  مــا هــو  “الــمــخــرج 
والفيلم ما هو إال عدة قرارات خلقية 
يتخذ  أن  هو  المخرج  وعمل  وفنية، 

أكبر عدد من القرارات الصائبة”. 
مشاهدة  فيها  أستعيد  مــرة  كــل  فــي 
أفالم المخرج البحريني القدير بسام 
جمالية  اتجاهات  اكتشف  الـــذوادي، 
الفن  إليقاظ  قــوة  بكل  يسعى  وكأنه 
األصيل من رقدته – حسب ما يمكن 
السينما  لنا  يــقــدم  الــــذوادي  ــقــول-.  ال

فـــي أســمــى مــراتــبــهــا من 
التقنية والشكل  حيث 

والفيلم  والمضمون، 
الـــــذي يــقــدمــه هو 
ذلـــك الــفــيــلــم الــذي 
به مرة  ال تستمتع 
واحـــدة فــقــط، بل 

عديدة  مــرات  مشاهدته  الممكن  من 
كملحمة كثيرة الموضوعات ومتشعبة 

تمتد سنوات إذا جاز التعبير.
 “ ال أدري كم مرة شاهدت فيها فيلم 
حكاية بحرينية” الذي أنتج عام 2006، 
...“ للمرة  األول شاهدته  أمس  ويــوم 
الرقم” واكتشفت من جديد  ال أعرف 
الغاز الذوادي في كيفية الوصول إلى 
أعماق أحاسيس المتفرج عبر لقطات 
ذكــيــة تنم عــن مــعــجــزات فــي الــرؤيــة 
اإلخراجية، كلقطة الفنانة مريم زيمان 
الحوش”   “ في  المالبس  تغسل  وهي 
وهروب منيرة من البيت، ناهيك عن 
التوازن الدقيق في تنويع المشاهد 
والدهشة  والتعجب  التشويق  بين 

والحيوية في اإليقاع عموما.
استطاع  بحرينية”،  “حــكــايــة  فــي 
المزج  وبامتياز،  الــذوادي  المخرج 
بين اللقطات الناعمة الصغيرة البالغة 
ــتـــي تـــكـــون بــمــثــابــة  ــاءة والـ ــتـــضـ االسـ
واالســتــرخــاء  للراحة  فــتــرات 
ليلتقط أثناءها المشاهد 

الجوالت  الستكمال  وليستعد  أنفاسه 
وذلك  المتوترة،  المشاهد  من  األخرى 
أراه – في  كــمــا  أســلــوبــه –  نــابــعــا مــن 
عن  للتعبير  المالئم  الــدرامــي  اإليقاع 
ــقــاع مــحــســوب ودقــة  رؤيـــتـــه، فــلــه إي
غير عادية، كما تبرز عبقرية الذوادي 
إدارتــهــم  وفــي  الممثلين  اخــتــيــار  فــي 
وإيصالهم إلى حد الكمال في األدوار 
بأفضل  أفــالمــه  فــي  دائــمــا  ، ويحظى 

مــجــمــوعــة مـــن الــمــمــثــلــيــن يــمــكــن أن 
 “ كــتــابــه  يــحــصــل عليها مــخــرج. فــي 
السينما”  فيلليني..جنون  فيديريكو 
يقول أمير العمري: فيلليني سيمضي 
ويصبح مبدعا سينمائيا يدهش الدنيا 
بأسرها بفنه وإبداعه الذي سيكتسب 
 “ الــنــقــاد  عليها  يطلق  خــاصــة  ســمــات 
الفيللينية”. وأنا أقول إن السينما التي 
يقدمها لنا بسام الذوادي تبهر القلوب 
والعقول وتعزينا عن قسط من آالمنا.

جديد  أكــشــن  فيلم  هــو   Bullet Train
للسينما  البحرين  شركة  شــاشــات  على 
أيضا  هو  الوقت  نفس  وفي  “سينيكو”، 
براد  النجم  فيلم كوميدي بحسب بطله 
بيت الذي يشارك فيه مع النجمة ساندرا 

بولوك.
يابانية  روايــــة  مــن  مــســتــوحــى  الــفــيــلــم 
Ma�  لــلــروائــي كــوتــارو إيــســاكــا بــعــنــوان

ــداث  أحــ وتـــــدور   ،ria Beetle
قتلة   5 حـــول  الــقــصــة 
مـــأجـــوريـــن، يــجــدون 

ــم  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ أنـ
عــــلــــى 

متن 

مدينة  مــن  متجه  السرعة،  فائق  قطار 
وتشهد  مــوريــوكــا،  مدينة  إلــى  طوكيو 
الــرحــلــة صـــراعـــات فــيــمــا بــيــنــهــم حتى 
لهم  الموكلة  القتل  مهمات  أن  يــدركــوا 
وكــومــيــديــا  أكــشــن  فــيــلــم  فــي  مختلفة، 

جدير بالمشاهدة جدا.
 5 ــول  حـ  Bullet Train أحــــداث  ــدور  ــ ت
أشـــخـــاص قــتــلــة يـــســـافـــرون عــلــى متن 
ــحــركــة، حتى  قــطــار ســريــع ال
يكتشفون أن 
شيًئا  هناك 
مـــشـــتـــرًكـــا 
بين 

مــهــامــهــم. ُيـــعـــرض الــفــيــلــم فـــي الــبــدايــة 
ما  ليشرح  منهما  كــاًل  عــن حــيــاة  ــزاء  أجـ
كــانــوا بــه قــبــل ذهــابــهــم لــتــلــك الــجــولــة، 
متن  على  غريب  أمــر  اكتشاف  وبمجرد 
الــقــطــار يــبــدأون فــي مــحــاوالت الــنــزول 
بين  األحـــداث  مــن  كثير  تتوالي  ومعها 
 5 الـ  يكتشف  حتى  والمطاردة،  األكشن 
تنفيذهم  رحلة  خــالل  المأجورين  قتلة 

مهمة أن الجميع مطلوب منه األمر ذاته 
دون معرفة أحدهم باآلخر، وسرعان ما 
يكتشف أن هناك عامال مشتركا يجمعهم 

جميًعا بالمهمة المطلوب إنجازها.
ليتش، وطاقم  ديفيد  إخراج  الفيلم من 
وآرون  كينج،  وجــوي  بيت،  بــراد  عمل، 
تايلور، وجونسون، وبريان تيري هنري، 

وميراج جربيك.

التاســـعة  الـــدورة  فعاليـــات  تحتفـــي 
الســـينمائي  الشـــارقة  مهرجـــان  مـــن 
الدولـــي لألطفـــال والشـــباب، الـــذي تقام 
فعالياتـــه فـــي مركز الجواهر للمناســـبات 
والمؤتمـــرات في الفتـــرة الممتدة من 10 
� 15 أكتوبـــر المقبـــل، بمجموعة واســـعة 
مـــن األفـــالم، يبلـــغ عددهـــا 100 فيلم تم 

إنتاجها في 43 دولة حول العالم. 
وأعلـــن المهرجـــان التابع لمؤسســـة “فن”، 
المعنيـــة بتعزيـــز ودعـــم الفـــن اإلعالمـــي 
لألطفـــال والناشـــئة فـــي دولـــة اإلمارات، 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  صـــدارة 
لقائمـــة  المتحـــدة  والمملكـــة  وفرنســـا 
األعمال المرشـــحة للمشـــاركة فـــي دورة 

العام الجاري من المهرجان.
الســـينمائي  الشـــارقة  مهرجـــان  وُينظـــم 
الدولـــي لألطفـــال والشـــباب 2022 علـــى 
أرض الواقـــع بعد أن تـــم تنظيمه عن بعد 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي فـــي العام 
الماضي، إذ اســـتقبل 1717 فيلًما من 89 
دولة تصدرت فرنسا والواليات المتحدة 
ودولة اإلمارات قائمة األعمال المشاركة.

ويقـــام المهرجـــان تحـــت رعايـــة قرينـــة 

حاكـــم الشـــارقة، الشـــيخة جواهـــر بنـــت 
محمد القاســـمي، رئيسة المجلس األعلى 
لشـــؤون األسرة، ويحتفي بتنوع السينما 

العالمية في 7 فئات.
ومن بين 100 فيلم تم اختيارها للعرض 
فـــي دورة العـــام الجـــاري، بـــرزت أفـــالم 
الرسوم المتحركة )األنيميشن( بواقع 29 
فيلًمـــا، كما تضاعف عدد األفالم الروائية 
الطويلـــة عـــن العـــام الماضـــي ليصل إلى 
17 فيلًمـــا، فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد األعمال 
المشـــاركة في فئة أفالم من صنع الطلبة 

إلى 16 فيلًما.
وتصـــدرت المملكـــة المتحـــدة والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية األعمـــال المترشـــحة 
لفئتـــي أفضـــل فيلـــم مـــن صنـــع األطفال 

واليافعيـــن، وأفضل فيلم خليجي قصير 
بواقـــع 10 أفالم لـــكلٍّ منهما، كما بلغ عدد 
األفـــالم الوثائقيـــة 7 أفالم، إضافة إلى 7 

أفالم دولية قصيرة.
ومهرجان  “فــن”  مؤسسة  مديرة  وقالت 
لألطفال  ــي  ــدول ال السينمائي  الــشــارقــة 
والــشــبــاب الــشــيــخــة جـــواهـــر بــنــت عبد 
لتنظيم  المهرجان  “يعود  القاسمي  هللا 
فــعــالــيــات دورتــــه الــتــاســعــة عــلــى أرض 
ــع بــمــجــمــوعــة شــيــقــة مـــن األفـــالم  الـــواقـ

ــهـــام  ــتـــعـــرض إللـ الـــتـــي سـ
ــال  ــفـ جــمــهــورنــا مـــن األطـ
ــبـــاب، واســتــعــراض  والـــشـ
الفريدة  الثقافية  اآلفـــاق 
العالم،  أنــحــاء  جميع  مــن 

بلغ  التي  المشاركة  األعــمــال  تحتفي  إذ 
العالمية  بــاإلبــداعــات  فيلم   100 عددها 
ــالل عــدســات  ــتــي تـــم إنــتــاجــهــا مـــن خـ ال

األطفال والشباب”.
وأضــافــت “بــتــوجــيــهــات صــاحــب السمو 
بـــن محمد  ــتـــور ســلــطــان  ــدكـ الـ الــشــيــخ 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
الشيخة جواهر  الشارقة، وقرينته سمو 
إلى  )فــن(  تهدف  القاسمي،  محمد  بنت 
األعمال  على  الناشئة  األجــيــال  تعريف 
وإثراء  العالية،  الجودة  ذات  السينمائية 
المهرجان  يوفر  اإلبداعية، حيث  رؤاهم 

مــــنــــصــــة تــــجــــمــــع األطــــــفــــــال 
واليافعين مع صناع األفالم 
السينمائيين  والمخرجين 
ــهــم الــمــبــتــكــرة من  وأعــمــال
ــاء الــعــالــم من  جــمــيــع أنـــحـ

خالل برنامج حيوي مكثف”.

األدبــاء  أســرة  تنظم  أغسطس   12 الموافق  العالمي  الشباب  يــوم  بمناسبة 
والكتاب ثالث فعاليات خالل شهر أغسطس الجاري بعنوان” أدب الشباب”. 
الشباب  للشعراء  أمسية  وكانت  األحــد  أمس  يوم  أقيمت  األولــى  الفعالية 
شارك بها كل من الشاعرة زينب الليث، والشاعر نوح الجيدة، والشاعر صالح 
الروائية  وادارتها  المالود،  والشاعر طالل  الصياد،  والشاعر محمد  يوسف، 
ندى نسيم. واألمسية الثانية ستكون حول قصص الشباب وذلك يوم األحد 
للقصة  بالكتابة  أجمل”  “صيفنا  مسابقة  في  المشاركين  مع  أغسطس   21
28 أغسطس وضيفها المخرج  القصيرة. واألمسية الثالثة ستكون بتاريخ 

القدير بسام الذوادي للحديث عن تحويل النص األدبي إلى السينما.

 Billboard تصـــدرت النجمـــة تايلور ســـويفت قائمـــة مجلـــة
الشـــهرية في عالم الموسيقى بأغنية ‘All Too Well’ كأفضل 

أغنية انفصال على اإلطالق.
وقدمت ســـويفت أغنيـــة All Too Well على 

طريقـــة فيديـــو كليـــب إنمـــا بشـــكل جديد 
أشـــبه بفيلـــم قصيـــر مـــن إخراجهـــا. وقـــد 
تحـــدث الكثيـــر مـــن التقاريـــر حينهـــا أن 
تايلـــور كانت تقصـــد في األغنيـــة الممثل 

جيك جلينهال.
 All Too‘ ويظهر الفيديو الخـــاص بأغنية

Well’ قصة حب فتاة مع شـــاب يكبرها 
في العمر بـ 11 عاًما، ورغم محاوالتهما 
في إنجاح العالقة بســـبب االختالفات 
الواضحـــة، ويبدو أن الشـــاب لم يتمكن 
مـــن مواكبـــة تفكيرهـــا خصوصـــا وأنهـــا 
كانـــت لم تكمل عامها الــــ 21 من عمرها 
بعـــد. وشـــاركها في بطولـــة الكليب كل 
مـــن الممثـــل ديـــالن اوبريـــن والممثلة 

الشابة سادي سينك.
يذكر أن موقع “The Sun” البريطاني  
النجمة  حــبــيــب  أن  مـــؤخـــًرا  كــشــف 
ألوين،  جو  النجم  سويفت،  تايلور 
ــَرَض منذ عــدة أشــهــر عليها  قــد عـ
ــزواج، بعد عــالقــة اســتــمــرت 5  ــ ال
أعوام حتى اللحظة، وقد وافقْت 
إبقاء  النجمة  وتــحــاول  بالفعل. 
بقي  حيث  ســرًيــا،  خطوبتها  أمــر 
األمر ضمن األجواء األسرية فقط 

وبــعــض األصـــدقـــاء الــقــالئــل، 
ــل األمــــــر بــهــا  ــ ــد وصـ ــ وقـ

إلـــــــى حـــــد قــيــامــهــا 
بــــارتــــداء الــخــاتــم 
ــي الــمــنــاســبــات  فــ
الــضــيــقــة، وخــلــعــه 

أمـــام الــعــيــان، حتى 
بالخطوبة  أحـــد  يــعــلــم  ال 

خالل الفترة السابقة.
ب من الثنائـــي الخبر، وقال  وأكـــد مصدر مقـــرَّ
“تايلـــور وجو ســـعيدان حًقا، ويحبـــان بعضهما 
بشكل كبير جًدا، أعلنا خطوبتهما منذ عدة أشهر 

للعائلـــة فقط واألصدقاء المقربين، وهما يحاوالن 
إبقاء خطوبتها بعيـــدًة عن اإلعالم؛ ألن هذه األمور 

خاصـــة بهما، وبالتأكيـــد في حفل زفافهمـــا، لن تكون 
أية وســـيلة إعالم حاضرة، بل ســـيكون الحفل بسيًطا 

تماًما كشخصيتيهما”.

تكريمه بدرع محمد الماجد لإلبداع السينمائي 
في دبي

تايلور سويفت.. 
ملكة أغنية االنفصال
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حسابات كسرت أواني السنع.. ومتابعون عقولهم في إجازة
يبـــدو أن عقـــول الكثير من الناس فـــي إجازة طويلـــة، ونعني بهؤالء 
الذيـــن غلبـــت عليهـــم األميـــة والذيـــن يتهافتـــون كالذبـــاب لمتابعـــة 
حســـابات مهرجي وســـائل التواصل االجتماعي، ونوافذهم وأبوابهم 
مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا للغبـــاء واالنحطاط والتنقل وســـط لهيب 

الثرثرة والمحتوى الهابط.
الصديـــق العزيـــز عيســـى الحمـــادي نشـــر كلمـــة معبـــرة فـــي حســـابه 
باإلنســـتغرام قال فيها: “كمية التفاهة والنزق والسماجة واالنحطاط 
أصبحـــت ال تطـــاق فـــي كل المنصات، ومن أهم األســـباب اســـتجداء 
الشـــهرة أو المـــال، حتـــى إن كان الثمـــن أغلـــى مـــا يملك اإلنســـان من 
احترام لذاته وحفظ سمعة ورزانة ووقار نفسه وأسرته ومجتمعه”.

المهرجون هؤالء، وحسب ما هو واضح، ملتزمون بكل دقة بالطريق 
المرســـوم من أجـــل الهدف الكبيـــر، لكنهم ال يعملـــون إال وفق مراحل 
متناســـقة.. إنهـــا المحطات التـــي ال يعلن عنها إال عنـــد وصول القطار 
إليهـــا، لكـــن القطار ســـائر نحو الهـــدف النهائي، وأهم أســـرار نجاحهم 
الزائـــف إخفـــاء الهـــدف األخير بدخـــان إعالمي كثيف مـــع حجبه عن 

العيـــون فـــي مرحلة معينة علـــى أن ال يتأثر الهدف الكبير بأي شـــكل 
من األشـــكال وهو الشـــهرة والمال على حســـاب كل شيء.. كل شيء 

يتخيله اإلنسان.
االنحالل الخلقي في هذه الحســـابات وكســـر أواني الســـنع وصل إلى 
ذروتـــه، ومعظمها تســـاهم في االنحـــراف، وتلبس الكعـــب العالي في 
التشـــجيع على المخاطر، والجميع يعرف الوجوه وما تبثه من سموم 
وأفـــكار منحرفة، وكل واحد منهم يريد أن يطلق عليه نجم الشـــباك، 

وهذا اللقب يترجم إلى قيمة مادية تؤهل صاحبها لعقد الصفقات.
الرقابة في اإلعالم تمثل جانبا مهما لحماية األسرة، خصوصا الشباب 
واألطفـــال من االنحراف، لهذا البد مـــن الرقابة على أولئك المهرجين 
والتصـــدي لكل ما ينشـــر ويعرض وال يتفق مـــع تقاليدنا االجتماعية. 
الشـــرطة البنغالية قبضت على شـــخص يدعى “هيـــرو الوم” وأجبرته 
على توقيع إقرار رسمي بعدم الغناء نهائيا بسبب قبح ورداءة صوته 
“النشـــاز”، وما بالنا بشخصيات مشـــهورة تفسد األخالق وتغتسل من 

رائحة االنهيار المشوهة في منصات التواصل االجتماعي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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أهمية اتخاذ القرار المناسب في حياتك
نمـــر بالعديد من المتغيـــرات والظروف والمواقـــف الحياتية التي 
تســـتدعي منـــا اتخاذ قرار مناســـب تجـــاه أمر ما، ســـواء كان هذا 
القـــرار على المســـتوى الشـــخصي أو الحيـــاة العملية، فـــي النهاية 
يجـــب أن يكـــون هذا القـــرار الذي نـــود اتخاذه في هـــذه المرحلة 

مناسبًا كي ال نندم عليه فيما بعد.
بعض الناس يكونون بارعين في حســـم ذلك، ونادرًا ما يخطئون 
فـــي اتخـــاذ قراراتهـــم المهمة فـــي حياتهم، والبعض اآلخر يشـــعر 
بالخـــوف والذعـــر والتـــردد وعـــدم القدرة علـــى اتخاذ قـــرار بهذه 
السرعة، نتيجة دخولهم في جو من الحيرة والتخبط وعدم الثقة 
الكافيـــة، لذلك الكثير منـــا بحاجة إلى المزيد من الوقت والتفكير 
والعديـــد مـــن اآلراء والمراجعة التي تجعل من قراره في االتجاه 

المناسب والصحيح.
ولكي نتمكن من مســـاعدة أنفســـنا في اتخاذ القرار المناسب في 
حياتنا وبشـــكل منطقي وعملي، أود أن أذكر بعض النقاط المهمة 
في هذا الشـــأن، متمنيا أن يســـتفيد منها القـــارئ في اتخاذ قراره 
بشـــكل عـــام. أولى النقـــاط المهمـــة معرفـــة أهميـــة قراراتك على 
المستوى الشخصي، ومعرفة الجانب السلبي المتوقع لهذا القرار، 
فعندمـــا يكـــون القـــرار في مســـتوى منخفـــض مـــن التفكير يجب 
عليك أن تأخذ وقًتا قليالً للقرار، بينما يجب عليك أن تأخذ وقتًا 
أكثـــر فـــي حال كانت نتيجـــة هذا القرار لهـــا وزن وحجم أكبر في 
حياتـــك. حاول أن تجمع المزيد مـــن المعلومات الكافية والوافية 
عن موضوع المشـــكلة قبل اتخاذ القرار، كي تســـتطيع أن تتعرف 
علـــى الخيـــارات المطروحـــة أمامك فـــي الموضوع نفســـه لتتخذ 
القـــرار المناســـب لـــه، وبهذا الشـــكل يصبـــح اتخاذك القرار أســـهل 

وأسرع لوجود خيارات مدروسة.
ركـــز علـــى الهـــدف الرئيســـي المرتبـــط بأولوياتك فـــي الحياة كي 
تتمكـــن من تحقيق االســـتقرار النفســـي، كما يجـــب عليك التركيز 
على االحتماالت المتوقعة وعواملها وأهميتها في مرحلة التفكير. 
الثقـــة بالنفس من العناصر المهمة في اتخاذ القرار، كما أن وجود 
األشخاص المقربين منك أمر ضروري للتشاور معهم ومشاركتهم 
فـــي التفكير ألخذ القرار المناســـب، وأيضـــًا التفكير العملي وليس 
العاطفي أحد العناصر المهمة التخاذ القرار، ألنه في النهاية يحدد 

مساراتك الحياتية في االتجاه المناسب والصحيح.

د. خالد زايد

البحرين ستبقى واحة للحرية الدينية
الزمـــان واحـــة لألمـــن واألمـــان  مـــر  البحريـــن ســـتبقى علـــى 
والتعايـــش، وســـتظل المواطنـــة الرابـــط المتيـــن الـــذي يربطنا 
جميعا بهذه األرض الطيبة، مهما اختلفت مذاهبنا وتوجهاتنا.

فالبحرين وطن للمســـلمين، سنة وشـــيعة، ووطن لكل األديان، 
ونحن نفتخر بأن هذه األرض تتســـع لكل هؤالء والكل يشـــعر 

بدفئها والوالء واالنتماء لها.
هـــذه الصـــورة البديعة لمملكتنـــا العزيزة تزدهر وتســـتمد روح 
التســـامح واالنتمـــاء للوطـــن الواحـــد مـــن حكمة جاللـــة الملك 
المعظم حمد بن عيسى آل خليفة الذي استطاع بفضل رعايته 
الكريمـــة وحبه لهذه األرض أن يمـــر بهذه المملكة العزيزة على 
قلوبنا إلى بر األمان، وأن يتجاوز كل محاوالت شـــق الصفوف 
واإلضـــرار باللحمـــة الوطنيـــة التـــي هـــي أســـاس قـــوة وتقـــدم 

البحرين.
لقد ســـعدنا وأحسســـنا باألمان لهـــذه الرعاية الملكية الســـامية 
لذكرى عاشـــوراء وطقوســـها المختلفة، والتوجيهات الســـامية 
لكل الجهات المســـؤولة من أجل إنجاح هذه المناســـبة وتذليل 
كل العقبـــات، ومتابعة تنفيذ كل الترتيبـــات التي تضمن نجاح 
هـــذه المناســـبة الدينية بالشـــكل الـــذي يليق بالبحريـــن وملكها 

المعظم.
فهذه الرعاية الملكية تبث فينا جميعا روح التسامح واإلخاء، 
وتـــؤدي إلى تعميق الـــوالء واالنتماء للوطـــن، وتقدم البحرين 
للعالم كواحة لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر في عالم 
يعج بالطائفية والصراعات المذهبية التي تضر وال تنفع، والتي 

تتم تغذيتها واالستفادة منها من قبل قوى أجنبية معينة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

بعد أشـــهر قليلة ســـيتم تنظيم االنتخابات النيابية والبلدية، والتي تجرى 
فـــي البحريـــن كل أربع ســـنوات، ويتم انعقادها فـــي دورة 2022م في ظل 
استمرار تفشي فيروس كورونا وفًقا آلخر المستجدات الصحية الرسمية، 
فما تأثير كورونا على تنظيم االنتخابات في ظل معاودة انتشـــاره ثانية؟ 
ومـــا إجراءات الجهات المنظمة والصحية في ذلك؟ وهل ســـيتم تنظيمها 

افتراضًيا أم حضورًيا أم يتم تأجيلها؟
وأجـــرت أقطـــار عربيـــة وأجنبيـــة انتخاباتهـــا التشـــريعية والرئاســـية فـــي 
هـــذا العـــام وقبله وفق نظام صحـــي صارم، وبإجـــراءات احترازية لتفادي 
تداعيـــات الجائحـــة، واســـتحقاق 2022م االنتخابـــي هـــو أول اســـتحقاق 
تجريه البحرين في ظل جائحة كورونا، والبد أن تضع الجهات التنظيمية 
والصحيـــة نظاًمـــا صحًيـــا صارًما للوقاية أثنـــاء االقتـــراع االنتخابي وأيام 
الحمـــالت االنتخابيـــة، كلبس الكمامات والتباعد الجســـدي والقيام بقياس 
الحـــرارة وتعـــدد منافذ الدخول والخروج لقاعـــات االقتراع بيوم االقتراع 
وغيرهـــا، وذلـــك لتفادي أية تداعيـــات تؤدي لعرقلة االنتخابـــات أو التأثير 

عليها.
وتخوًفا من اإلصابة بفيروس كورونا قد يمتنع عدد من األفراد من الذهاب 
إلـــى قاعات االقتراع كمـــا حدث في بعض الـــدول، إال إذا أوجدت الجهات 
المعنيـــة حلـــواًل لذلك، وإذا ارتفع مؤشـــر اإلصابات فذلك ســـيؤدي لتأجيل 
االنتخابات، كما حدث في بعض البلدان األجنبية في 2020م، بينما أجرت 
دول أخرى االنتخابات في مواعيدها المقررة في 2020م بوجود كورونا.

لذلك بجانب حمالت المرشحين على الجهات المعنية واإلعالمية أن تقوم 
بحمـــالت توعية وإرشـــاد حول االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية الصحية 
والوقائيـــة أثنـــاء فتـــرة الدعايـــة االنتخابية ويـــوم االنتخابـــات، وال يمكن 

االستهتار بهذه اإلجراءات تحت ذريعة أن الوباء تحت السيطرة.
بجانب كورونا هناك أوبئة أخرى حلت علينا، وعلى المترشحين للمجلسين 
أن يعـــوا خطـــورة هـــذه األوبئة، وأن تكون لديهم لجـــان صحية مؤهلة من 
الكـــوادر الصحيـــة العاملـــة في هذا المجـــال لمتابعة الوضـــع الصحي أثناء 

الحمالت االنتخابية بدوائرهم حتى نهاية االقتراع.

عبدعلي الغسرة

تأثير كورونا واألوبئة على االنتخابات

بداية أود أن أشـــيد بالجهود المضنيـــة والحثيثة التي تبذلها الحكومة 
الرشـــيدة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، وذلـــك بإجـــراء الكثير مـــن التجديد فـــي الكوادر 
العاملـــة فـــي وزارات وهيئات الدولة ومؤسســـاتها المختلفة من خالل 
ضخ دماء جديدة شابة، وكان آخرها إعالن التشكيل الوزاري الجديد.

كلنـــا ثقـــة بأن يؤتي هذا التغيير الوزاري ثماره من خالل هذه التوليفة 
التـــي تمزج بين خبرة بعـــض الوزراء وطموح وحيوية الجيل الجديد، 
ونحن على يقين بأن هذا الخلط بين المدرستين يعتبر ظاهرة صحية 
بـــل رائعة نظًرا لوجـــود الخبرة والحكمة من جهـــة، واألفكار والمعرفة 

الحديثة والخالقة من جهة أخرى.
ولـــي فكـــرة متواضعة أطرحهـــا، وبالطبع قد ال تكون جديـــدة، إنما من 
بـــاب الحـــرص واالنتمـــاء والـــوالء لهـــذه األرض الطيبة التي تســـتحق 
أن نقـــف معهـــا ومع جهـــود الحكومة في رفع المســـتوى العـــام. الفكرة 
 ”Think Tank“ ببســـاطة أن تقوم الحكومة بتشـــكيل لجان استشـــارية
وفي مختلف القطاعات والتخصصات، ويرأسها الوزير المعني )حسب 
التخصص(، ويحق للوزير أن يدعو من يراه مناسًبا في وزارته، وتضم 
فـــي عضويتهـــا عـــددا مـــن المتخصصيـــن أصحـــاب الخبـــرات الطويلة 

والمؤهـــالت العليـــا، ويكونـــون خليطـــا مـــن العامليـــن والمتقاعديـــن، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال.. لجـــان خاصـــة بالهندســـة، والطـــب، والطاقـــة، 
ورجـــال األعمال والصناعة والتجـــارة، والتعليم، والرياضة والشـــباب، 
واإلعالم، والســـياحة والثقافة، واالتصاالت والمواصالت، وغيرها من 

التخصصات.
هذه اللجان ستســـهم جليا في دعم وإثراء وزارات الدولة بالكثير من 
Brain storm� “األفـــكار النيـــرة والخالقـــة من خـــالل العصف الذهنـــي 
ing” والتفكير خارج الصندوق “out of the Box” كما في علم اإلدارة، 
والشـــك أننـــا بأمس الحاجـــة إلى التفكيـــر في مبـــادرات خالقة تخدم 
اقتصادنا وتجد حلوال للكثير من المسائل والقضايا التي تمس مصالح 
الجميـــع، فالتشـــكيلة يجـــب أن تكـــون مزيجا مـــن موظفـــي الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص، وذلك لخلـــق فريق عمـــل متجانس ومبـــدع، فهذه 
الخبرات المتراكمة التي يحملها هؤالء المتخصصون نتاج عمل دؤوب 

ومتواصل وممزوج بالعلم والمعرفة والخبرة العملية واإلدارية.
وأنـــا علـــى يقيـــن بأنهم رهن اإلشـــارة وفـــي أي موقع يطلـــب منهم لرد 
الجميـــل لهـــذا الوطن الغالي، وكلـــي أمل أن يلقى االقتـــراح المتواضع 

اهتمام أصحاب القرار لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مجرد فكرة



لرئيـــس  األول  النائـــب  أصـــدر 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، قـــرار رقم )١١( 
لسنة ٢٠٢٢، والذي نص على أنه 
“يســـجل نادي وينـــرز لكرة القدم 
ذ.م.م فـــي ســـجل قيـــد األنديـــة 
بالهيئـــة  الشـــركات  الرياضيـــة 
العامـــة للرياضة تحـــت قيد رقم 

.”)١(
فـــي  المنشـــور  القـــرار  وبحســـب 
الرســـمية، فإنـــه علـــى  الجريـــدة 
يخصـــه(،  فيمـــا  )كل  المعنييـــن 
تنفيذ أحكام هـــذا القرار، ويعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

بالجريدة الرسمية.
يشـــار إلـــى أن عـــدد األندية التي 
التـــي  المســـابقات  فـــي  تشـــارك 
ينظمهـــا االتحـــاد البحريني لكرة 

القدم حاليا يبلغ ٢٤ ناديا.

ناد بحريني جديد لكرة القدم

االتحاد البحريني لكرة القدم

أشـــاد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة  بـــن 
لرئيـــس  األول  النائـــب  بتوجيهـــات 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك 
بإطالق الهيئة العامة لمبادرة ســـموه 
المخصصـــة للفئـــات العمريـــة تحـــت 
مســـمى “دوري خالـــد بن حمـــد لجيل 
الذهب”. وقال الشيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة إن توجيهـــات 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
إلطالق مبـــادرة الفئات العمرية يأتي 
وإســـتراتيجيات  رؤى  مـــع  توافًقـــا 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
برئاســـة ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
كما أنها تجسيد وانعكاس واضح لما 

يوليـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة، من اهتمـــام كبير ورعاية 
الفئـــات  مـــن  للمواهـــب  متواصلـــة 
العمرية، والتي تعد اللبنة األساســـية 
والرافـــد األكبـــر للمنتخبـــات واألندية 

الوطنية. 
وأكد أن إشـــهار “دوري خالد بن حمد 
لجيـــل الذهـــب” يعـــد خطـــوة نوعيـــة 
مهمـــة في تاريخ الرياضة البحرينية، 
وخصوًصـــا أنها تعنـــى بالجيل القادم 
للرياضـــة البحرينية، والـــذي يحرص 

مـــن خاللـــه ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمـــد آل خليفة، على تقديم أشـــكال 
الدعـــم كافـــة لهـــذه الفئـــة، معرًبا عن 
بالغ شـــكره وتقديره إلى سمو الشيخ 
علـــى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
المساندة واالهتمام الكبيرين، والذي 
يعـــد مرتكـــًزا للبنـــاء على مكتســـبات 
الرياضـــة البحرينيـــة ووصولهـــا إلـــى 
أرقـــى المراتـــب وتحقيـــق اإلنجازات 
مختلـــف  فـــي  الرائـــدة  الذهبيـــة 

المحافل.
 ولفـــت الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة بن 
االتحـــاد  أن  إلـــى  خليفـــة  آل  أحمـــد 
البحريني لكرة القدم، ســـيكون عامالً 
فعـــاالً في هـــذه المبـــادرة الرائدة من 
قبل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة، مشيًرا إلى أن االتحاد لن يألو 
جهًدا في التعاون مع جميع األطراف 
المبـــادرة،  هـــذه  أهـــداف  لتحقيـــق 
والمتمثلـــة بشـــكل رئيســـي في صقل 
المواهـــب وتطويـــر مســـتوى الفئـــات 

العمرية.

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم يشيد بدعم خالد بن حمد

مبادرة الفئات العمرية خطوة نوعية

علي بن خليفة

لرئيـــس  األول  النائـــب  أصـــدر 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة، قـــرار رقـــم )10( 
لســـنة 2022، بشأن تعديل النظام 
األساســـي لنادي البحرين لســـباق 

السيارات الالسلكية.
فـــي  المنشـــور  القـــرار  وبحســـب 
الجريـــدة الرســـمية، فإنـــه يعـــدل 
نـــص الفقرة الســـابعة من ملخص 
النظام األساســـي لنـــادي البحرين 
الالســـلكية؛  الســـيارات  لســـباق 
النـــادي  “ويديـــر شـــؤون  لتصبـــح 
مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء 
العموميـــة  الجمعيـــة  تنتخبهـــم 
العامليـــن  أعضائهـــا  بيـــن  للنـــادي 
باالنتخاب السري المباشر، وتكون 
مدة مجلس اإلدارة 4 سنوات من 
تاريـــخ انتخاب أعضائـــه، ويجوز 
إعادة انتخاب العضو مدة أو مدد 

أخرى”.

تعديل نظام 
“السيارات الالسلكية”
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اللجنة اإلعالمية

األول  النائـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
بـــن  الشـــيخ خالـــد  البحرينيـــة ســـمو 
حمد آل خليفة، كشـــفت الهيئة العامة 
للرياضة النقاب عـــن تفاصيل مبادرة 
ســـموه المخصصـــة للفئـــات العمريـــة، 
تحـــت مســـمى دوري خالـــد بـــن حمد 

لجيل الذهب.
جـــاء ذلك خـــالل المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقدتـــه الهيئة العامـــة للرياضة 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بحضـــور 
عبدالرحمـــن عســـكر، إلـــى جانب عدد 
واألنديـــة  االتحـــادات  رؤســـاء  مـــن 
المعنييـــن بالمبـــادرة، باإلضافـــة إلـــى 
رجـــال الصحافة واالعالم، وذلك يوم 
أمس األحد بقاعة المؤتمرات بســـتاد 

البحرين الوطني.
شـــكره  جزيـــل  عـــن  عســـكر  وعبـــر 
وامتنانه لممثل جاللة الملك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
الرياضـــي،  للقطـــاع  المســـتمر  دعمـــه 
تأتـــي  المبـــادرة  هـــذه  أن  موضًحـــا 
واســـتراتيجيات  ســـموه  رؤى  ضمـــن 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضية، 
وإلى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة نيابة عن األسرة الرياضية في 
المملكة، على اهتمام ســـموه ورعايته 
باإلضافـــة  العمريـــة،  الفئـــات  لقطـــاع 
إلـــى توجيهـــات ســـموه إلطـــالق هذه 
المبـــادرة التـــي ستســـاهم فـــي صقل 
المواهـــب وبنـــاء قاعدة قويـــة قادرة 
على المنافسة على أعلى المستويات 
المقبلـــة،  القليلـــة  الســـنوات  خـــالل 
مؤكـــًدا اهتمـــام ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة الكبيـــر بالفئـــات 
العمريـــة وتوجيهاته الدائمـــة لتقديم 
تمثـــل  كونهـــا  لهـــا،  الخـــاص  الدعـــم 
المكتســـبات  لتعزيـــز  القـــادم  الجيـــل 

وتحقيق اإلنجازات الذهبية للرياضة 
البحرينية.

وأكد الرئيـــس التنفيذي للهيئة العامة 
للرياضة أهمية الدور المناط باألندية 
واالتحادات على حٍد ســـواء لتحقيق 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  المبـــادرة،  أهـــداف 
تعاون الجميع سيســـهم في الوصول 
لتطلعات ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
بتطويـــر  يتعلـــق  فيمـــا  خليفـــة،  آل 
وصقـــل  العمريـــة  الفئـــات  مســـتوى 
المواهـــب عبـــر بوابـــة دوري خالد بن 

حمد لجيل الذهب.
وتم خالل المؤتمر الصحافي الكشف 
عـــن تفاصيل المبادرة وشـــعارها، في 
حين أشار عســـكر إلى أن دوري خالد 
بـــن حمـــد لجيـــل الذهب في نســـخته 
األولى سيشـــمل مشـــاركة 7 اتحادات 
رياضة، وهي التي تملك دوري منتظم 
للفئات العمريـــة، على أن تقتصر هذه 
المبـــادرة علـــى الفئة األصغر ســـًنا من 
الجنســـين، مبيًنا أن الرياضات تتمثل 
فـــي كـــرة القـــدم وكـــرة الســـلة وكـــرة 
اليـــد والكرة الطائرة بالنســـبة لأللعاب 
الجماعية، باإلضافة إلى كرة الطاولة 
فيمـــا  والدراجـــات  القـــوى  وألعـــاب 

يخص األلعاب الفردية.
كما أوضح الرئيس التنفيذي أن دوري 
سيقام  الذهب  لجيل  حمد  بن  خالد 
تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، 
المعنية  السبعة  االتــحــادات  وتنظيم 
لجان  عبر  العمرية،  الفئات  بدوريات 

عن  ممثلين  تضم  مشتركة 
كما  الصلة،  ذات  الجهات 
عدد  تجهيز  سيتم  أنــه 
من المالعب والصاالت 
بـــــهـــــويـــــة الـــــــــــــــدوري، 
ــدد من  ــى عــ ــ مـــشـــيـــًرا إل

ــات الــخــاصــة  ــراطـ ــتـ االشـ
والفنية  اإلدارية  باألجهزة 

الـــتـــي يــتــعــيــن 
عــلــى األنــديــة 
في  المشاركة 

ــــدوري االلــتــزام  ال
ــرار تــوفــيــر طــاقــم فني  بــهــا، عــلــى غــ

متكامل.
المؤتمر  خــالل  أكــد عسكر  فــي حين 
السبعة  ــادات  االتــــحــ أن  الــصــحــافــي 
عملت على إعداد النواحي التنظيمي 
ــن حــمــد  ــ ــد ب ــالـ ــة بـــــــدوري خـ ــاصـ ــخـ الـ
لــجــيــل الـــذهـــب، مـــن خــــالل اعــتــمــاد 

ــة ثــابــتــة لـــلـــدوري والـــكـــأس  ــامــ ــ روزن
إقامة  وأمــاكــن  المالعب  تحديد  مــع 
فترات  مــراعــاة  مــع  المسابقات  هــذه 
االختبارات الخاصة بالطلبة، مع األخذ 
باالعتبار وقت الدوام المدرسي قبل 
تحديد وقت المباريات على أن تقام 
بعد فترة كافية من الدوام المدرسي.

فــي الــوقــت الـــذي أكــد 
التنفيذي  الرئيس  فيه 
أنه بناًء على توجيهات 
بن  خالد  الشيخ  سمو 
فقد  خليفة  آل  حــمــد 
تـــم تــخــصــيــص جــوائــز 
مالية ألصحاب 
الــــــــمــــــــراكــــــــز 
األولى  الثالثة 
فــــي مــســابــقــة 
األول  المركزين  ولصاحبي  الـــدوري 
ــثــانــي فــي مــســابــقــة الـــكـــأس، إلــى  وال
جــانــب تكريم أفــضــل العــب فــي كل 

مباراة.
تطبيـــق  عـــن  عســـكر  كشـــف  بينمـــا 
 )ALL STARS( مباريات كل النجـــوم
ضمـــن دوري خالـــد بـــن حمـــد لجيـــل 
مـــرة  ألول  تنظـــم  والتـــي  الذهـــب، 

فـــي علـــى مســـتوى الفئـــات العمرية، 
موضًحـــا أن الفكرة تتمثل في تنظيم 
مباراة تجمع أبـــرز الالعبين باإلضافة 
ألفضـــل مدربيـــن اثنين، الذي ســـيتم 
اختيارهـــم من قبل اللجان الفنية في 
كل اتحـــاد بعد نهاية القســـمين األول 
والثانـــي، علـــى أن يدخـــل الالعبـــون 
فـــي أجواء خـــاص لهذه المبـــاراة عبر 
إقامـــة معســـكر داخلـــي قصيـــر فـــي 
أحـــد الفنـــادق، لمنـــح الالعبين فرصة 
معايشـــة بيئة االحتـــراف والبطوالت 

والمباريات المهمة واالعتياد عليها.
لجملـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وتطـــرق 
مـــن النقاط الفنيـــة المهمة التي يجب 
التركيـــز عليها وفًقا لتوجيهات ســـمو 
آل خليفـــة  بـــن حمـــد  خالـــد  الشـــيخ 
خـــالل هـــذه المبـــادرة، متحدًثـــا عـــن 
ضرورة محاولة إشـــراك أكبر عدد من 
الالعبيـــن خـــالل مباريـــات الرياضات 
الجماعيـــة، وتعزيـــز الـــروح الرياضية 
لـــدى الالعبيـــن وغرس مبـــادئ اللعب 
إلـــى  المنافـــس،  واحتـــرام  النظيـــف 
جانب اكتســـابهم ثقافـــة الفوز وتقبل 
الخســـارة، بينما يتناســـب مع البرامج 

التدريبية المطابقة لصناعة األبطال.

كما ركز عسكر على أهمية الدور الذي 
ســـتلعبه مختلف وســـائل اإلعالم في 
إنجـــاح دوري خالـــد بـــن حمـــد لجيـــل 
التغطيـــة  أن  إلـــى  مشـــيًرا  الذهـــب، 
اإلعالميـــة المميـــزة تمثـــل أحـــد أهـــم 
النقـــاط التـــي يجـــب التركيـــز عليهـــا 
لتحقيـــق المبـــادئ التـــي تـــم إطـــالق 
بنـــاًء عليهـــا، معتبـــًرا  المبـــادرة  هـــذه 
بـــأن اإلعالم بمختلـــف أنواعه المرئية 
باإلضافـــة  والمســـموعة  والمكتوبـــة 
لوســـائل التواصل االجتماعي شركاء 

في النجاح.
فـــي المقابل عبر الحضـــور من ممثلي 
ورجـــال  واالتحـــادات  األنديـــة  عـــن 
االعالم عن جزيل شكرهم وامتنانهم 
لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
خالـــد  دوري  لمبـــادرة  طرحـــه  علـــى 
الذهـــب، مؤكديـــن  لجيـــل  بـــن حمـــد 
سيســـاهم  بالقاعـــدة  االهتمـــام  أن 
فـــي تطويـــر الالعبيـــن مـــن الناحيـــة 
الفنيـــة وصقـــل المواهـــب وتجهيزها 
للمنتخبـــات الوطنيـــة، مشـــيرين إلـــى 
أن نجـــاح هـــذه المبـــادرة يعتمد على 
تعـــاون جميـــع األطـــراف في األســـرة 

الرياضية.

حضور واسع في المؤتمر الصحافيالمتحدثون في المؤتمر الصحافي

عبر مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للرياضة

ــل الــذهــب ــي ــج ــد بـــن حــمــد ل ــالـ ــرة خـ ــكـ ــون فـ ــن ــم ــث ــة واالتـــــحـــــادات ي ــ ــدي ــ األن

للفئات ــة  ــه ــوج ــم ال ــد  ــم ح بـــن  خــالــد  بـــمـــبـــادرات  ــدون  ــي ــش ي اإلعـــامـــيـــون 

تدشين مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لتطوير الفئات العمرية

تعاقـــد نـــادي النجمـــة مـــع الحـــارس علـــي عيســـى؛ 
لتمثيـــل الفريق األول لكرة القدم خالل منافســـات 

الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.
وجـــاء التعاقـــد مـــع الحـــارس علـــي عيســـى ضمن 
خطـــوات الجهـــاز الفنـــي بقيادة المدرب إســـماعيل 
كرامي؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، 
والذي سيخوض فيه النجماويون منافسات دوري 

الدرجة الثانية بعد هبوطهم الموسم الماضي.

وســـبق للحـــارس عيســـى أن مثل نادي 
المنامـــة في الموســـم الماضي، ولعب 
بنـــادي  ماضيـــة  مواســـم  فـــي  أيًضـــا 
الشـــباب، وســـبق لـــه تمثيـــل منتخبنا 

الوطني األول.
يشار إلى أن الحارس األساسي للنجمة 

عبدهللا الكعبي انتقل إلى صفوف نادي 
الحد في صفقة حرة.

كرة النجمة تضم الحارس علي عيسى
أحمد مهدي

أحمد مهدي

أحمد مهدي



يعقــــوب: لهـــــذه األسبـــــاب عــــدت إلى المالكيــــة
كشــف المــدرب الوطنــي للفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي المالكيــة أحمــد يعقــوب بوراشــد، عن أســباب عودته 
لتدريــب فــارس الغربيــة فــي الموســم الجديــد 2022 - 2023، باإلضافــة إلــى أهدافه المســتقبلية. جــاء ذلك في 
الحــوار المرئــي الــذي بثتــه صحيفة “البالد” عبر برنامج “خلــك رياضي” على “انســتغرام”، وقدمته المذيعة بدور 

عدنان.

كيف قبلت بمهمة تدريب المالكية من جديد؟ «

أنـــا ابـــن من أبنـــاء نـــادي المالكية، وتدرجت فـــي النادي 
العبـــا ومدربا. عشـــقي للتحدي دفعني للقبـــول بالمهمة، 
وأن تكـــون علـــى رأس اإلدارة الفنيـــة للمالكية فهذا أمر 
ليس ســـهال. أتمنى أن أرد الجميل للنادي ونحقق نتائج 

إيجابية خالل هذا الموسم.

ما أبرز المتغيرات في الفريق اآلن مقارنة بالوضع  «
قبل موسمين؟

نحـــن أمـــام تحـــد كبيـــر للغايـــة، خصوًصا مـــع األوضاع 
الماليـــة الصعبـــة التـــي يعيشـــها النـــادي. ولهـــذا الســـبب 
سنســـتقطب العًبـــا أجنبًيا واحًدا فقط، مـــع األخذ بعين 
االعتبار أن المنافسة تغيرت اآلن بعد زيادة عدد األندية 
والمباريـــات، فالـــدوري صـــار طويـــالً، والعمـــل يتطلـــب 
الصبـــر والتضحيـــات ألجل الفريق. نســـعى للصعود مرة 
أخرى إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز، لكنه ليس هدفنا 

الرئيس، بل الهدف الرئيس هو صناعة فريق.

ما الفرق بين بناء الفريق وصناعته؟  «

البناء يكون من الصفر، لكن الصناعة سنقوم فيه بالبناء 
علـــى ما يمتلكه الفريق من مكتســـبات. التشـــكيلة حالًيا 
مزيـــج بيـــن الخبـــرة والشـــباب. الجميع ســـيحصل على 
فرصتـــه، وإن شـــاء هللا ســـنكون رقًما صعًبـــا في دوري 
الدرجـــة الثانية، وأحـــد الحاصلين علـــى المراكز األربعة 

األولى.

كيف ترد على من يقول إن المالكية يعاني من  «
المجامالت؟

ال وجـــود للمجامـــالت بتاًتـــا. وكونـــي مدربـــا لـــدي كامل 
الصالحيـــات، اتفقـــت مـــع اإلدارة علـــى صناعـــة فريـــق 
مســـتقبلي. يملـــك الفريـــق فـــي تشـــكيلته العبيـــن مـــن 
أصحاب الخبرة وهما ســـيد علي عيسى وعيسى البري، 

وهما إضافة مميزة لـ “فارس الغربية”.

قبل أيام نظم نادي المالكية مهرجاًنا الكتشاف  «
المواهب.. ما انطباعك عنه؟

حضرت يومين من أصل 3 أقيم فيها المهرجان، وواقًعا 
سعدت بالمواهب المشاركة، خصوًصا من مواليد 2009 
و2010، إذ يمتلكـــون مســـتقبالً زاهـــًرا بشـــرط االهتمام 
المستمر. لدينا كفاءات مميزة في التدريب باألكاديمية 
ونخـــص بالذكـــر المـــدرب علـــي عبدالوهاب الـــذي يعمل 
بنظـــرة مســـتقبلية، وأتمنـــى لهـــم التوفيق في اســـتمرار 
العمـــل على تطويـــر المواهب واكتشـــافها، خصوصا مع 
المعانـــاة فـــي الفئـــات بابتعـــاد بعـــض الالعبيـــن لظروف 

مختلفة.

ما الصفقات القادمة للمالكية؟ «

نفكر في التعاقد مع العب مهاجم ســـواء كان محلًيا أو 
أجنبًيـــا، وكل ذلك مرهـــون بالميزانية المالية. في دوري 
الدرجة الثانية الفريق بحاجة لالعب بإمكانات تهديفية 

عالية، وهذا ما نسعى إليه في الفترة الحالية.

هل ستعتمد على أبناء النادي بشكل كبير؟ «

قمنـــا بترفيـــع 10 العبيـــن مـــن فئـــة الشـــباب والعبيـــن 
اثنيـــن مـــن فئـــة الناشـــئين للفريـــق األول. الموهبـــة إذا 
أضيفـــت للصناعـــة ســـتحدث الفـــارق بـــال شـــك داخـــل 
المســـتطيل األخضـــر. لعبنـــا قبـــل أيـــام مبـــاراة ودية مع 
الرفاع، وأشركت فيها عددا كبيرا من الالعبين الشباب، 
خصوًصا الشـــوط الثاني الذي شـــهد مشـــاركة 7 العبين 

شباب بصفة أساسية.

ما الهدف من المباريات الودية قبل الموسم  «
الجديد؟

للوديـــات العديـــد مـــن األهـــداف ومنهـــا قيـــاس المعدل 
البدنـــي وتحمـــل األداء لالعبيـــن، عـــالوة علـــى برمجـــة 
التدريبـــات واإلعـــداد للمباريات الرســـمية في الموســـم 

الجديد.

كيف تقيم المدرب البحريني؟ «

معظـــم اإلنجـــازات التـــي حققتهـــا أنديتنـــا كانـــت مـــع 
مدربين بحرينيين، وأبرزها المحرق حينما أحرز كأس 
االتحاد اآلســـيوي في مناســـبتين بقيادة فنية وطنية: 
سلمان شريدة وعيسى السعدون. لدينا الخامة المميزة 
والكفـــاءة العالية في المدربين البحرينيين الحاصلين 
على أرقى الشـــهادات، والـــدول المجاورة يحســـدوننا 

على العدد الذي نملكه من مدربين محترفين.

كيف سيكون العمل إلعادة هيبة المالكية؟ «

العمـــل ســـيكون عبر تكاتـــف جميع أطـــراف المنظومة 
فـــي النـــادي من مجلـــس إدارة وجهازين فنـــي وإداري 
والعبيـــن. أجـــد في الالعبيـــن اإلصـــرار والتعاهد على 

الظهـــور اإليجابي والصعود إلـــى دوري ناصر بن حمد 
الممتاز.

هل أحمد يعقوب مدرب أزمات؟ «

لســـت مدرب طوارئ، وكما ذكرت سابًقا فأنا ابن نادي 
المالكية وأتشـــرف بخدمته، وحققـــت معه العديد من 
األلقـــاب، ولعـــل العـــام 2015 كان مميـــًزا بالنســـبة لـــي 
حينمـــا أحـــرزت ألقاب جميع مســـابقات فئة الناشـــئين 
مـــع نادي المالكية، باإلضافة إلـــى إنجازات أخرى على 
مستوى الفئات، عالوة على لقب دوري الدرجة الثانية 

مع المالكية في العام 2019.

لماذا لم تجدد عقدك بعد إحراز لقب دوري  «
الثانية؟

هـــذا الموضوع إداري بحت وله صلـــة بمجلس اإلدارة 
األعرف بما يتخذه من قرارات والمسؤول عنها أيًضا.

كلمة أخيرة لجمهور المالكية. «

نحـــن نفخـــر بتشـــجيعكم وحضوركـــم ومؤازرتكـــم لنا 
فـــي مختلـــف الظروف، ونقـــدر هذا الحمـــاس والروح، 
ونتمنى اســـتمرار ذلـــك في الموســـم المقبل، خصوصا 
أن التدريبـــات الحالية والمباريـــات الودية التي نلعبها 
تشـــهد حضـــور جماهيرنا أيًضـــا، وهو عامـــل محفز لنا 

بدرجة كبيرة، كما أنهم الداعم األول لنا.

من اللقاء المرئي

االتحاد البحريني للكرة الطائرة

رفع رئيس االتحاد البحريني 
للكـــرة الطائـــرة الشـــيخ علي 
بـــن محمد آل خليفة آســـمى 
 آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى عاهـــل البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة وإلى 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
بمناســـبة  خليفـــة  آل  حمـــد 
فـــوز المنتخـــب األول للكرة 

الطائرة بالمركـــز الثالث والميدالية البرونزية في 
بطولـــة كأس آســـيا في إنجـــاز تاريخي هو األول 

من نوعه. 
وأهـــدى رئيـــس االتحـــاد هـــذا اإلنجـــاز التاريخي 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  إلـــى 
وشؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة  ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة.
اإلنجـــاز  هـــذا  أن  وأكـــد   
انعـــكاس  هـــو  التاريخـــي 
بـــه  تحظـــى  الـــذي  للدعـــم 
عمومـــا  الرياضيـــة  الحركـــة 
والكرة الطائرة خصوصا من 
واهتمـــام ومتابعـــة  القيـــادة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الشـــيخ  وســـمو  خليفـــة  آل 

خالد بن حمد آل خليفة.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  وأشـــاد   
بـــاألداء  خليفـــة  آل  محمـــد 
المتميـــز لالعبيـــن وتفوقهم على منتخـــب كوريا 
الجنوبيـــة ليخطفـــوا المركز الثالث آســـيويا ألول 
مـــرة فـــي تاريـــخ اللعبـــة األمر الـــذي ســـتكون له 
الدولـــي  التصنيـــف  علـــى  إيجابيـــة  انعكاســـات 
والقـــاري للمنتخـــب إضافـــة إلـــى منـــح الالعبيـــن 
مزيـــدا من الخبـــرة والثقة للمشـــاركات اإلقليمية 
والقاريـــة المقبلـــة، مؤكـــدا أن مـــا تحقـــق يعكس 
ســـالمة النهج الذي يسير عليه االتحاد في تعزيز 
حضوره القاري لالرتقاء باللعبة، متمنيا للمنتخب 

مزيدا من التوفيق والنجاح.

أهدى الفوز لناصر بن حمد وخالد بن حمد

علي بن محمد يهنئ باإلنجاز التاريخي لمنتخب الطائرة

 علي بن محمد 

أحرز منتخبنا الوطنـــي للكرة الطائرة، المركز 
الثالـــث فـــي كأس آســـيا 2022 بتايلنـــد، بعـــد 
فـــوزه علـــى حســـاب نظيـــره منتخـــب كوريـــا 
الجنوبيـــة بــــ 3 أشـــواط دون رد، فـــي لقـــاء 
تحديـــد المركزين الثالث والرابـــع، الذي أقيم 

األحد 14 أغسطس الجاري في تايلند.
المبـــاراة  فـــي  األشـــواط  تفاصيـــل  وجـــاءت 

كاآلتي: )25-23(، )27-25(، )32-30(.
ويعد اإلنجاز تاريخًيا لمنتخبنا الذي استطاع 
بلوغ المربع الذهبي في البطولة للمرة األولى 
فـــي تاريخـــه، قبـــل أن يفقد فرصـــة الوصول 
للنهائي ويلعب على الميدالية البرونزية التي 
تـــم تتويجها به بحصوله علـــى المركز الثالث 

بعد تخطيه كوريا الجنوبية.
وقاد منتخبنـــا في البطولة المدرب البرازيلي 
راميريـــز، وبقائمـــة تضـــم الالعبيـــن: محمـــود 
حســـن، محمـــود العافية، ناصر عنـــان، محمد 
يعقـــوب، محمـــود عبدالواحد، يوســـف خالد، 
علـــي إبراهيـــم، محمد عنـــان، عبـــاس الخباز، 
محمد جاســـم، محمد عمر، حســـين الجشـــي، 

حسين عبدهللا وأيمن هرونة.

توج بالبرونزية في إنجاز تاريخي

منتخب الطائـرة ثالثـــا بكــأس آسيـا

فرحة منتخبنا بالمركز الثالث 
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مدرب فارس الغربية يتحدث لبرنامج “خلك رياضي”

أحمد مهدي

أحمد مهدي

هدفنا صناعة الفريق وال مجامالت

نبحث عن مهاجــــم هــداف

جمهورنــــــا الداعـــــم األول

بهذه العوامل سترجع هيبة المالكية

اللجنة اإلعالمية

تـــرأس رئيس لجنـــة الكارتنـــغ التابعة لالتحاد 
البحريني للســـيارات جهاد درويش االجتماع 
الرابـــع للجنـــة الـــذي عقد مســـاء يوم الســـبت 
الموافـــق 30 يوليـــو الماضـــي بحضـــور جميـــع 
أعضـــاء اللجنـــة، حيث تمت مراجعـــة قوانين 
وأنظمة موسم 2022 - 2023 التي تتضمن 12 
جولـــة لفئة بطولة تحـــدي الصخير للروتاكس 
)SRMC( وبطولة البحريـــن الوطنية للكارتنغ 

.)BRMC(

أولويـــة  “كانـــت  اللجنـــة  رئيـــس  وذكـــر 
االجتماعـــات منذ اإلعالن عـــن اللجنة التغلب 
على أهـــم التحديات من خـــالل خبرة أعضاء 
اللجنة والعمل على أن يكون موســـم بطوالت 
الكارتنغ هـــذا العام مختلفا من حيث التنظيم 
والقوانين، ما يساهم في تطوير هذه الرياضة 
وانتشـــارها علـــى مســـتوى مملكـــة البحريـــن 

والمنطقة ككل”. 
وأضـــاف “يحـــاول الفريـــق، الـــذي هـــو جزء ال 

يتجـــزأ مـــن منظومـــة رياضـــة الســـيارات في 
مملكـــة البحريـــن بالتعاون مع حلبـــة البحرين 
الدوليـــة وحلبـــة البحريـــن الدوليـــة للكارتنـــغ 
إحـــداث نقلـــة نوعيـــة فـــي المنافســـات خالل 
فتـــرة عمـــل اللجنـــة، مـــن خـــالل طـــرح خطة 
تهـــدف إلـــى زيـــادة قاعـــدة المشـــاركين فـــي 
البطولة أوال وثانيا زيادة عدد المتابعين لهذه 
الرياضـــة وإيجاد الرعـــاة والداعمين من أجل 
الترويـــج لهـــذه الرياضة على مســـتوى مملكة 

البحريـــن، حيـــث إن أبطـــال هـــذه المســـابقات 
يتأهلـــون إلـــى بطـــوالت عالميـــة تقام ســـنويا 
ســـواء على مستوى الفرق أو األفراد الفائزين 
بالســـباقات فـــي الموســـم، إلـــى جانـــب تفعيل 
جانب السياحة الرياضية التي توليها القيادة 

الرشيدة اهتماما كبيرا”. 
وذكـــر درويش “لدينا برنامـــج خاص بالتعاون 
مع االتحاد الدولي الكتشـــاف مهارات جديدة 

في الكارتنغ”.

درويش يتــرأس االجتمــاع الرابـع للجنــة الكارتنـــغ باتحـــاد السيـــارات

من االجتماع
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عواصم ـ وكاالت

أعلنت روسيا عن تقدم قواتها على جبهة 
دونيتســـك في العملية العسكرية الخاصة 
فـــي أوكرانيـــا التـــي أطلقتهـــا فـــي فبراير 
الماضـــي، فيما تحدثـــت كييف عن هجوم 
روسي مكثف الختراق تحصيناتها شرقي 

أوكرانيا.
وقالـــت وزارة الدفـــاع البريطانيـــة، أمـــس 
األحد، إن أولوية روســـيا خالل األســـبوع 
إعـــادة  األرجـــح،  علـــى  كانـــت  الماضـــي، 
توجيـــه الوحـــدات لتعزيـــز عملياتهـــا فـــي 

جنوب أوكرانيا.
وأوضحـــت االســـتخبارات البريطانية في 
بيان لها، أن القوات المدعومة من روســـيا 
التابعة لجمهورية دونيتســـك الشعبية في 
دونبـــاس، واصلـــت محاولة شـــن هجمات 

شمالي مدينة دونيتسك.
فـــي  البريطانيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
علـــى  اليوميـــة  االســـتخباراتية  نشـــرتها 
علـــى  ركـــز  العنيـــف  القتـــال  إن  تويتـــر، 
قريـــة بيســـكي، بالقـــرب مـــن موقـــع مطار 

دونيتسك.
األوكرانيـــة  العســـكرية  القيـــادة  وذكـــرت 
الســـبت أن “القتـــال الضـــاري” مســـتمر في 
بيســـكي، وهـــي قرية بشـــرق البـــالد قالت 
روســـيا في وقت سابق إنها تسيطر عليها 

بالكامل.
فـــي األثناء ُقتل ثالثة أشـــخاص وأصيب 
خمســـة عشـــر آخـــرون في قصف روســـي 
كراماتورســـك  مدينَتـــي  اســـتهدف 

وزابوريجيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.

القوات الروسية تتقدم في دونيتسك

انتحار رجل صدم حاجزاً 
أمنيًا عند مبنى الكابيتول

أعلنت الشرطة األميركية أن رجالً صدم سيارته 
في  الكابيتول  مبنى  مــن  بالقرب  أمني  بحاجز 
األحــد،  صباح  مــن  مبكرة  ساعة  فــي  واشنطن 
ثــم بــدأ بــإطــالق الــنــار فــي الــهــواء مــن السيارة 
عــلــى نفسه.  الـــنـــار  يــطــلــق  قــبــل أن  الــمــحــتــرقــة 
وأشارت الشرطة إلى عدم سقوط أي إصابات، 

وفق ما نقلته “أسوشييتد برس”.
الــوقــت ال  وقــالــت شــرطــة الكابيتول “فــي هــذا 
يبدو أن الرجل كان يستهدف أحدًا من أعضاء 

الكونغرس، فهم اليوم في عطلة”.
أي  أو  الــرجــل  هوية  الشرطة  تكشف  ولــم  هــذا 

تفاصيل عن دوافعه حتى اللحظة.

أديس أبابا ـ وكاالت :أعلن وزير الخارجية  «
اإلثيوبي ديميكي ميكونين، أمس األحد، أن 

ملء خزان سد النهضة، الذي أثار خالفا بين 
بالده ومصر والسودان، بات “حقيقة ماثلة”. 

ونقل حساب وزارة الخارجية اإلثيوبية على 
فيسبوك عن ميكونين قوله تعليقا على الملء 

الثالث للخزان “على الرغم من جميع أنواع 
الضغوط البشرية، فإن ملء خزان سد النهضة 

صار حقيقة ماثلة وشاهدا على روح الوحدة 
 والتعاون بين اإلثيوبيين”.

في األثناء، وجه رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد، 
رسالة إلى دولتي المصب السودان ومصر، 

قائال إن “المفاوضات السلمية والمناقشات 
الحقيقية بشأن سد النهضة ستؤتي ثمارها 

أكثر من أي بديل آخر”، حسب ما أفادت 
الخارجية. وأعلنت الحكومة اإلثيوبية يوم 

الجمعة رسمًيا، إكمال عملية الملء الثالث 
لسد النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب، 

مضيفًة أنه تم تمرير المياه عبر الممر األوسط 
 للسد.

وقال رئيس الوزراء اإلثيوبي “مستوى ارتفاع 
السد وصل إلى 600 متر”، مضيًفا “سنقوم 

ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية 
مشتركة”.

إثيوبيا: ملء خزان سد النهضة أصبح واقًعا

خلل كهربائي أضرم النيران وتسبب بإصابة أكثر من 50 شخصا

41 قتياًل بينهم الكاهن بحريق مروع في كنيسة مصرية
أبوســـيفين  بكنيســـة  حريـــق  اندلـــع 
بحـــي إمبابة غـــرب العاصمة المصرية 
)القاهـــرة(، صبـــاح األحـــد، أســـفر عـــن 
عشـــرات الضحايـــا، بينهـــم 41 قتيـــالً 

على األقل.
الصحـــة  لـــوزارة  بيـــان  أفـــاد  فيمـــا 
حالـــة   55 “نقـــل  تـــم  بأنـــه  المصريـــة 
للمستشـــفيات بحادث حريق كنيســـة 
وجـــاٍر  بإمبابـــة.  أبوســـيفين  الشـــهيد 

حصر الوفيات”.
وأعلن المتحدث باسم الكنيسة، وفاة 
القـــس عبـــد المســـيح نجيـــب كاهـــن 
كنيســـة أبـــو ســـيفين بإمبابـــة متأثـــرًا 

بإصابته جراء الحريق.
مـــن جهتهـــا، أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
في بيان لهـــا أن “فحص أجهزة األدلة 
الجنائية أســـفر عن أن الحريق نشـــب 
فـــي )جهـــاز( تكييـــف بالـــدور الثانـــي 
بمبنى الكنيســـة الذي يضـــم عددًا من 
قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، 
وأّدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من 
الدخـــان كانـــت الســـبب الرئيســـي في 

حاالت اإلصابات والوفيات”.
كانـــت  النيـــران  أن  مصـــادر  وذكـــرت 
قاعـــة  مـــن  الخـــروج  منفـــذ  تحجـــب 
الصالة مما أدى لتفحم بعض الجثث، 
مـــن  القتلـــى  غالبيـــة  أن  ذكـــرت  كمـــا 

األطفال.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الحريق 
أســـفر عن إصابـــة ضابطيـــن و3 أفراد 

من قـــوات الحمايـــة المدنية، مشـــيرة 
إلـــى أن الحريـــق اندلـــع نتيجـــة لخلل 

كهربائي.
ودفعت السلطات العديد من سيارات 

اإلســـعاف لنقـــل القتلـــى والمصابيـــن، 
كما دفعت عشرات ســـيارات اإلطفاء 
النيـــران  علـــى  الســـيطرة  لمحاولـــة 

وإخماد الحريق.

عقـــب الحـــادث، توجه وفـــد حكومي 
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة 

مدبولي لتفقد موقع الكنيسة.
الجيـــزة  محافـــظ  كلـــف  حيـــن،  فـــي 
مديرية التضامن بصرف إعانة عاجلة 
بقيمـــة 50 ألف جنيه ألســـرة المتوفى 
و10 آالف جنيـــه ألســـرة المصاب في 

الحادث.
مـــن جانبـــه، أعلن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي، أنه يتابع عن كثب تطورات 
الحـــادث، وقـــال عبـــر صفحتـــه علـــى 
مواقع التواصل إنه وجه جميع أجهزة 
ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل 
اإلجـــراءات الالزمـــة وبشـــكل فـــوري 
وآثـــاره،  الحـــادث  هـــذا  مـــع  للتعامـــل 
وتقديـــم كل أوجـــه الرعايـــة الصحية 
للمصابيـــن. وتقـــدم بخالـــص التعـــازي 

ألسر الضحايا األبرياء.
واتصل السيســـي هاتفيًا ببابا األقباط 
تواضروس الثاني، بحسب المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام 
لـــه “قيـــام مؤسســـات  راضـــي، وأكـــد 
الدولـــة كافـــة بتقديـــم الدعـــم الـــالزم 

الحتواء آثار هذا الحادث األليم”.
 % و15   10 بيـــن  األقبـــاط  ويشـــكل 
مـــن مئـــة مليـــون مصـــري، وهـــم أكبر 
أقليـــة دينيـــة فـــي الشـــرق األوســـط، 
للســـلطات  متباينـــة  تقديـــرات  وفـــق 
رســـمية  إحصـــاءات  وال  والكنيســـة. 

لتعداد األقباط في مصر.

القاهرة - وكاالت

بغداد - وكاالت

أعلنت أعلى ســـلطة قضائية في العراق 
أمس )األحد( أنها ال تملك صالحية حّل 
مجلـــس النـــواب، بعدمـــا طالـــب الزعيم 
الشـــيعي مقتـــدى الصدر القضـــاء بذلك 
خـــالل مـــدة أقصاهـــا نهايـــة األســـبوع، 
وســـط أزمـــة سياســـية خانقة تعيشـــها 

البالد. 
إلـــى  العراقـــي  القضـــاء  الصـــدر  ودعـــا 
األســـبوع  نهايـــة  قبـــل  البرلمـــان  حـــّل 
“بعد المخالفـــات الدســـتورية” المتمّثلة 
بانتهـــاء مهـــل اختيار رئيـــس جمهورية 
ورئيـــس الحكومـــة، مبـــررًا طلبـــه بـــأن 
الكتـــل السياســـية لـــن ترضـــخ “لمطالبة 

الشعب بحّل البرلمان”.
وقـــال مجلـــس القضـــاء األعلـــى أمـــس 
فـــي بيـــان إنه “ال يملـــك الصالحية لحل 

مجلس النواب”.
وينّص الدســـتور العراقي في المادة 64 
منـــه علـــى أن حـــّل مجلس النـــواب يتّم 

“باألغلبيـــة المطلقة لعـــدد أعضائه، بناًء 
علـــى طلب مـــن ثلث أعضائـــه، أو طلب 
مـــن رئيس مجلـــس الـــوزراء وبموافقة 

رئيس الجمهورية”. 
وطلب مجلس القضاء األعلى في بيانه 

مـــن “الجهـــات السياســـية واإلعالميـــة” 
عـــدم “الـــزّج بالقضـــاء فـــي الخصومات 
أن  مؤكـــدًا  السياســـية”،  والمنافســـات 
القضـــاء “يقف على مســـافة واحدة من 

الجميع”.

المجلس األعلى يدعو إلى عدم الزّج به في النزاعات السياسية

القضاء العراقي للصدر: ال يحق لنا حل البرلمان

مبنى البرلمان تحت سيطرة الصدر منذ أسبوعين

االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053

القدس المحتلة - وكاالت

أصيب ســـبعة أشـــخاص بجـــروح، بينهم 
ثالثـــة إصابتهـــم خطـــرة، جـــّراء هجـــوم 
مســـّلح اســـتهدف حافلـــة تقـــّل مصليـــن 
يهود بوسط القدس فجر األحد، وفق ما 

أفادت الشرطة اإلسرائيلّية ومسعفون.
وقالـــت الشـــرطة إّنهـــا ُأبِلغـــت بـ”إطـــالق 
نـــار علـــى حافلة قرب قبـــر داود. عناصر 
الشـــرطة طّوقـــوا المـــكان ويبحثون عن 

مشتبه به الذ بالفرار”.
وبعدما أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
يائير البيد، أن قوات األمن تالحق منفذ 
إطـــالق النـــار فـــي القـــدس ولـــن تتوقف 
حتى اعتقاله، أعلنت الشرطة، أمس، أن 

المتهم سّلم نفسه.
وأكـــد بيـــان للشـــرطة فجـــرًا، أن عمليـــة 
إطالق نار وقعت على حافلة إســـرائيلية 
بالقـــدس، مـــا أدى إلـــى 7 إصابـــات، مـــن 

بينها 3 بحالة خطيرة.
ووفق الشرطة، فإن العملية كانت مركبة، 

حيـــث وقعـــت فـــي 3 أماكـــن متباعـــدة، 
اســـتهدفت فيهـــا حافلـــة إســـرائيلية، ثم 

مركبة، وعددًا من المستوطنين.
وأوضحت أن مســـلحًا دخل إلى الحافلة 
وراح يطلـــق النار بشـــكل عشـــوائي على 
مـــن كان فيهـــا، ثم انســـحب والذ بالفرار 

وســـط العتمـــة، إال أنهـــا أعلنـــت تســـليم 
نفسه.

فصائـــل  باركـــت  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
فلســـطينية، فجر أمـــس، عملية القدس، 
حيث قالت حركـــة “حماس” بأن العملية 

”بطولية وشجاعة”.

الفصائل الفلسطينية تبارك العملية ومطلق النار يسّلم نفسه

هجوم على حافلة لمصلين يهود في القدس

مهاجمة الحافلة تأتي بعد أسبوع على وقف النار بين إسرائيل وحركة الجهاد اإلسالمي

الخرطوم - وكاالت

أكـــد رئيس مجلس الســـيادة االنتقالي بالســـودان الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، أن الجيش ســـيظل وفيا للشعب، وينحاز 

لخياراته الوطنية في جميع األحوال.
جـــاء هـــذا فـــي خطابه أمـــس األحـــد أثنـــاء االحتفـــال بالعيد 
الوطني 68 للقوات المســـلحة بشـــندي، بحســـب وكالة األنباء 
السودانية “سونا”. وقال البرهان القائد العام للقوات المسلحة 

إن القوات المسلحة تستمد شعبيتها من الشعب السوداني.
ووصـــف العيـــد الوطنـــي بأنه تقليـــد تتوارثـــه األجيال في 
القـــوات المســـلحة، ويأتي دعما لوحدة الصـــف. وذكر قائد 
الجيـــش القوى السياســـية بمآالت األوضاع في الســـودان، 
محـــذرا من أنها ال تحتمل التشـــرذم والتفرقة. ودعا القوى 
السياســـية لتحمل مســـؤوليتها الوطنية وذلك بالتقدم في 
التوافـــق الوطنـــي والجلـــوس للتحاور. وحـــذر البرهان من 
أن “الوقـــت يتســـرب من بيـــن أيدينا وظللنا نكـــرر أننا على 
مســـافة واحـــدة من الجميع”. وعبر عـــن أمله في أن تنتهي 
المبادرات لصيغة توافقية تســـتكمل فيها الفترة االنتقالية 

وتخلـــص إلجـــراء انتخابـــات حـــرة ونزيهـــة. وقـــد تجمـــع 
فـــي الخرطـــوم مئات مـــن الســـودانيين المؤيديـــن لمبادرة 
سياســـية يدعمهـــا قائد الجيـــش الذي نفذ انقالبا عســـكريا 
العـــام الماضـــي، لوضـــع حـــد لألزمة السياســـية فـــي البالد. 
وتجمعت مســـيرات المتظاهريـــن خارج قاعـــة المؤتمرات 
بالعاصمة الســـودانية، والتي تشـــهد اجتماعات منذ السبت 

حول المبادرة التي تم إطالقها حديثا.

مسيرات مؤيدة لمبادرة قد تضع حدا لألزمة السياسية

البرهان: الجيش ينحاز لخيارات الشعب السوداني

هل تنهي مبادرة “نداء أهل السودان” األزمة السياسية؟

تايبيه - وكاالت

وصل وفد من الكونغرس األميركي، أمس األحد، إلى تايوان، 
بينمـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع التايوانيـــة أن طائرات عســـكرية 
صينيـــة عبرت الخط الفاصل لمضيق تايـــوان ودخلت منطقة 
الدفـــاع الجـــوي التايوانيـــة صباح األحد. والخـــط الفاصل في 
المضيق الضيق بين جزيرة تايوان والبر الرئيســـي للصين هو 
خط ســـيطرة غير رســـمي ال تعبـــره عادة الطائرات العســـكرية 
والبـــوارج من أي مـــن الجانبين. وأدت رئيســـة مجلس النواب 
األميركـــي نانســـي بيلوســـي مطلـــع أغســـطس الجـــاري، زيارة 

لتايوان ُوصفت بالمثيرة للجدل.
وأعلنـــت بكيـــن عدم رضاها عـــن زيارة بيلوســـي لتايوان التي 
تعتبرهـــا تابعـــة لهـــا وتكرر تعهدها باســـتعادتها بالقـــوة إذا لزم 
األمـــر، واصفـــة زيـــارة بيلوســـي بـ”التدخـــل فـــي شـــأن الصين 
الداخلي”. وشـــرعت الصين في تنفيذ عمليات عسكرية كبرى 
حـــول تايـــوان التـــي تعتبر نفســـها جزيـــرة ديمقراطيـــة تتمتع 
بالحكـــم الذاتي. وقالت الســـفارة األميركيـــة الموجودة بحكم 
األمـــر الواقـــع في تايوان في بيـــان أمس األحـــد إن “وفدا من 

الكونغرس األميركي ســـيزور تايوان يومي 14و15 أغســـطس 
لالجتماع مع كبار زعماء تايوان”. وأوضح البيان أن االجتماع 
يأتـــي فـــي إطـــار “جولـــة أوســـع لمنطقـــة المحيطيـــن الهنـــدي 
والهادي”. وأضافت السفارة أن المسؤولين سيناقشون قضايا 
مـــن بينها العالقات بين الواليات المتحدة وتايوان وسالســـل 

التوريد العالمية.

مقاتالت صينية تواصل اختراقها.. ووفد من الكونغرس األميركي يزور تايبيه

ي التصعيد األميركي واالستفزاز الصيني تايوان بين فكَّ

تايوان تعتبر أن مناورات الجيش الصيني تحاكي هجوما عسكريا

النيران كانت تحجب منفذ الخروج من قاعة الصالة

خلل كهربائي أدى إلى اندالع الحريق

واشنطن ـ وكاالت
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اســـتضافت الكلية الملكية للجراحين في 
 RCSI( إيرلنـــدا - جامعة البحريـــن الطبية
Bahrain( اجتماًعـــا مـــع وفـــد مـــن جامعة 
 George Washington( جورج واشـــنطن
التدريـــب  فـــرص  لمناقشـــة   )University
للطـــاب والخريجيـــن. وقام البروفيســـور 
ســـمير العتـــوم، رئيـــس جامعـــة البحريـــن 
الطبيـــة، باســـتقبال الدكتـــورة هدى أياس 
بجامعـــة  الدولـــي  للطـــب  مشـــارك  عميـــد 
جورج واشـــنطن، والدكتور ســـتانلي نول، 
المدير الطبـــي للطب الدولي لبحث فرص 
الســـريرية  والـــدورات  البحثيـــة  الزمالـــة 
لطاب وخريجي جامعة البحرين الطبية.

وأشـــاد الدكتور ســـتانلي والدكتورة هدى 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا جامعـــة البحريـــن 
الطبيـــة لدعـــم الطـــاب والخريجيـــن في 
العمليـــة  مهاراتهـــم  لتطويـــر  مســـاعيهم 
جامعـــة  وتلتـــزم  الســـريرية.  والكفـــاءة 
البحرين الطبية بدعم الطاب والخريجين 
في االنخراط في فرص التعلم والتدريب 

في الخارج، ما يســـاهم في تخريج أطباء 
وممرضين مجهزيـــن بالمعرفة والمهارات 
الازمة إلحـــداث تأثير إيجابي في مجال 
 RCSI الرعايـــة الصحيـــة. وتتبـــع جامعـــة
Bahrain الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن في 
إيرلنـــدا التـــي تأسســـت فـــي العـــام 1784 
وهي جامعة مرخصة في مملكة البحرين 
كجامعـــة خاصة مســـتقلة. وكنظيرتها في 
إيرلنـــدا، فإن جامعـــة RCSI Bahrain هي 
مؤسســـة علوم صحيـــة غير ربحيـــة تركز 
التغييـــر  لدفـــع  التعليـــم واألبحـــاث  علـــى 
صحـــة  مجـــاالت  جميـــع  فـــي  اإليجابـــي 

اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

“البحرين الطبية” و”جورج واشنطن”: فرص لتدريب الطالب
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جواد حميدانحسان جرار  

تعزيًزا لعملية اإلحالل الوظيفي للكوادر البحرينية المتميزة

“البحرين اإلسالمي” يعين حميدان رئيًسا تنفيذًيا للخدمات المصرفية للشركات
كجـــزء من مســـاعيه لتأســـيس فريق 
إداري محتـــرف ومتميـــز، أعلـــن بنـــك 
البنـــك   ،)BisB( اإلســـامي  البحريـــن 
الرائد في تقديم الخدمات المصرفية 
الرقمية اإلســـامية بمملكـــة البحرين، 
عن تعيين جـــواد عبدالهادي حميدان 
للخدمـــات  تنفيـــذي  رئيـــس  بمنصـــب 
والمؤسســـات  للشـــركات  المصرفيـــة 
المالية. وتأتي هذه الخطوة لتعزز من 
عمليـــة اإلحـــال الوظيفـــي للمواهـــب 
والكـــوادر البحرينيـــة لـــدى البنـــك، ما 
مخططـــات  تطبيـــق  لصالـــح  يصـــب 
عمليـــة التغييـــر والتحـــول، خصوصـــا 
والتوجيـــه  التدريـــب  مجـــاالت  فـــي 

والقيادة. 
عمليـــة  بخبـــرة  حميـــدان  ويتمتـــع 
تتجـــاوز 17 عاًما في مجال الخدمات 
المصرفية للشـــركات واألفـــراد. وقبل 
انضمامه إلى بنك البحرين اإلســـامي 
في العـــام 2018 بمنصب مدير رئيس 
بدائرة الخدمات المصرفية للشـــركات 
جـــواد  شـــغل  الماليـــة،  والمؤسســـات 

مناصـــب رئيســـة فـــي إدارة العاقات 
المؤسســـية فـــي عـــدة بنـــوك محليـــة 
وإقليميـــة ودوليـــة رائـــدة مثـــل: بنك 
البحرين الوطني وبنك المشرق وبنك 
ســـتاندرد تشـــارترد.  وبهذه المناسبة، 
صرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
“يســـعدنا  جـــرار  حّســـان  اإلســـامي 
اإلعـــان عـــن تعييـــن جـــواد حميدان 
للخدمـــات  تنفيـــذي  رئيـــس  بمنصـــب 
والمؤسســـات  للشـــركات  المصرفيـــة 

الماليـــة. ونحـــن علـــى أتـــم الثقـــة من 
أنـــه سيســـخر خبراتـــه ومهاراتـــه في 
ســـبيل تطوير عمـــل دائـــرة الخدمات 
والمؤسســـات  للشـــركات  المصرفيـــة 
الماليـــة في البنك وتحقيق المزيد من 
اإلنجازات الُمشرفة مستقبًا. متمنين 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح فـــي مســـيرته 
المهنيـــة”.  مـــن جهتـــه، تقـــدم جـــواد 
حميدان بجزيل الشـــكر والعرفان إلى 
الرئيـــس التنفيـــذي وأعضـــاء مجلس 

إدارة بنـــك البحريـــن اإلســـامي علـــى 
لجميـــع  المســـتمر  ودعمهـــم  ثقتهـــم 
موظفـــي البنك، متمنًيا أن يكون دائًما 
عند حسن الظن، وعلى قدر من الثقة 
والمســـئولية التي تؤهله من مواصلة 
تطوير خدمات البنـــك للزبائن، مؤكًدا 
إدارة  نهـــج  تطبيـــق  فـــي  االســـتمرار 
مســـيرة  وتوجيـــه  دعـــم  فـــي  البنـــك 
التحـــول الرقمـــي لمختلـــف منتجـــات 

وخدمات البنك.”
وُيعـــد جـــواد حميدان مـــن المحكمين 
المعتمدين والمتخصصين في القطاع 
المصرفي والمالـــي. وهو حاصل على 
بكالوريـــوس في االقتصاد من جامعة 
كارلتـــون فـــي كنـــدا، وماجســـتير في 
العلـــوم الماليـــة بامتيـــاز مـــن جامعـــة 
بالواليـــات  شـــيكاغو  فـــي  ديبـــول 
المتحـــدة األميركية. كما شـــارك جواد 
فـــي العديد مـــن البرامـــج القيادية مع 
مؤسســـات رائـــدة مثـــل: إنســـيد فـــي 
ســـنغافورة وكليـــة آيفـــي لألعمال في 

كندا.

 البرنامج يتبع “BIBF”... وجزء من التزامه برعاية قادة المستقبل

“البحرين الوطني” يشارك ببرنامج “انطالق إلى الجامعة”
 )NBB( شـــارك بنـــك البحرين الوطنـــي
فـــي برنامـــج “انطـــاق إلـــى الجامعـــة” 
للدراســـات  البحريـــن  لمعهـــد  التابـــع 
المصرفيـــة والمالية )BIBF(، والذي تم 
عقده فـــي المقر الرئيس للمعهد الواقع 
فـــي خليج البحريـــن بتاريـــخ 24 و25 

يوليو.
وشـــمل البرنامج سلسلة من الجلسات 
المختلفة المصممـــة للطلبة الملتحقين 
إعدادهـــم  بهـــدف  بالمعهـــد؛  مؤخـــًرا 
األكاديميـــة  لرحلتهـــم  وتهيئتهـــم 
الجديـــدة. وتضمنـــت هـــذه الجلســـات 

مواضيـــع متنوعـــة حـــول النجـــاح في 
الجامعة ووظائف ومهارات المستقبل 
والتحول الرقمي واالتجاهات التقنية. 
وتـــم تخصيص جنـــاح لبنـــك البحرين 
الوطني في معهد البحرين للدراســـات 
فتـــرة  خـــال  والماليـــة  المصرفيـــة 
البرنامـــج، وذلـــك كجـــزء مـــن التزامـــه 
برعايـــة قـــادة المســـتقبل فـــي القطاع، 
إذ قـــدم ممثلو البنـــك الدعم التحفيزي 
حديًثـــا،  المقبوليـــن  للطلبـــة  ونصائـــح 
إضافـــة إلـــى مســـاعدتهم فـــي إنشـــاء 
حساباتهم الشخصية وتسليط الضوء 

البنـــك،  مـــن  المقدمـــة  المزايـــا  علـــى 
واســـتعراض مبادرات التحول الرقمي 

المختلفة. 
ويتطلـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي مـــن 
خال مشاركته في مثل هذه المبادرات 
المحوريـــة لرد الجميـــل للمجتمع الذي 
ينتمـــي إليه، وذلك عبر العمل جنًبا إلى 
جنب المؤسســـات األكاديميـــة الرائدة 
فـــي المملكـــة. ويســـعى البنـــك لخلـــق 
جيـــل مـــن الكفـــاءات الواعـــدة لريادة 
القطاع مستقباً بما يسهم في تحقيق 

تطلعات الرؤية االقتصادية 2030.

“طيران الخليج” توقع اتفاقية لبدء عمليات الناقلة إلى رأس الخيمة
لترفع عدد وجهاتها في اإلمارات إلى 3 وجهات

ســـتبدأ طيران الخليـــج – الناقلة الوطنية 
لمملكة البحرين – بالتعاون مع مطار رأس 
الخيمـــة الدولي، بتطبيـــق جدولة رحاتها 
إلـــى رأس الخيمة في 3 أكتوبـــر من العام 
الجاري. وســـتبدأ عمليات الناقلة الوطنية 
برحلتيـــن أســـبوعيتين إلـــى اإلمـــارة، مـــع 
احتماليـــة اســـتمرار تلـــك العمليـــات علـــى 
مدى العام بين المطارين لربط إمارة رأس 
الخيمـــة بالبحريـــن وغيرها مـــن الوجهات 
اإلقليميـــة والدوليـــة على شـــبكة وجهات 

طيران الخليج.
وتـــم التوقيـــع علـــى االتفاقيـــة المذكـــورة 
في مقـــر طيران الخليج الرئيس بالمحرق 
طيـــران  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  بحضـــور 
الخليـــج زايـــد الزيانـــي، ورئيـــس مجلـــس 
إدارة مطـــار رأس الخيمـــة الدولي الشـــيخ 
سالم بن سلطان القاسمي، والقائم بأعمال 
الرئيـــس التنفيـــذي لطيـــران الخليج وليد 
العلـــوي، والرئيـــس التنفيـــذي لمطار رأس 
الخيمـــة الدولـــي أتاناســـيوس تيتونيـــس، 

والرئيـــس التنفيذي لهيئة الســـياحة لرأس 
الخيمـــة راكـــي فيليب؛ وعدد مـــن أعضاء 

اإلدارة التنفيذية بالشركتين.
وعّقـــب زايد الزياني خـــال حفل التوقيع 
بقولـــه “كوننـــا الناقلـــة )البوتيـــك( الرائـــدة 
ذات الحضـــور الدولي البـــارز في المنطقة، 
يســـعدنا إضافـــة رأس الخيمـــة على قائمة 
وجهاتنا البحريـــة، ورفع عدد وجهاتنا في 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة إلى 3 وجهات 
تشـــمل إلى جانـــب رأس الخيمـــة أبوظبي 
بـــدء  علـــى  بالتوقيـــع  قمنـــا  لقـــد  ودبـــي. 
خدماتنـــا وعملياتنا إلى رأس الخيمة، وأنا 
على ثقة أن مســـافرينا سيعجبون بكل ما 
يقدمـــه لهم مطار رأس الخيمة الدولي من 

مرافق حديثة وخدمات ممتازة”.
وعّلق وليد العلوي بقوله “يســـعدنا إضافة 
وجهة ثالثة على شبكة وجهاتنا المتنامية 
في اإلمـــارات العربية المتحـــدة؛ ونود أن 
نقـــدم جزيـــل الشـــكر لتعاون مطـــار رأس 
الخيمـــة الدولـــي معنـــا فـــي طـــرح هـــذه 

بعوامـــل  المعروفـــة  الجديـــدة  الوجهـــة 
جذبها السياحية والمستقطبة للعديد من 
الســـياح من أوروبا ومنطقة دول مجلس 

التعاون.”
أمـــا الشـــيخ ســـالم بـــن ســـلطان القاســـمي 
فعّقـــب بقولـــه “هـــذه االتفاقية توســـع من 
أفـــق مطار رأس الخيمة الدولي من خال 
طـــرح العديـــد مـــن خيـــارات الوجهات من 
الشـــرق إلى الغرب، فيا له من تطور ممتاز 

فـــي  مســـافرينا  رغبـــات  تحقيـــق  يضمـــن 
المنطقـــة والعالم. إن هـــذه االتفاقية تعزز 
من العاقات الوطيدة بين مملكة البحرين 
المتحـــدة؛ وتســـعدنا  العربيـــة  واإلمـــارات 

شراكتنا في ذلك مع طيران الخليج”.
مـــن جانبه، صـــرح أتاناســـيوس تيتونيس 
“إن ربـــط دول مجلـــس التعـــاون هـــو أحد 
أهدافنا االســـتراتيجية، وطيـــران الخليج 
هي الشريك المثالي لتحقيق هذه المهمة. 

نتطلـــع إلى تطويـــر هذه الشـــراكة وتأمين 
عنـــد  لمســـافرينا  الخيـــارات  مـــن  المزيـــد 

سفرهم من مطارنا”.
يذكر أن طيران الخليج – الناقلة الوطنية 
لمملكـــة البحريـــن – بـــدأت عملياتهـــا فـــي 
العـــام 1950 لتصبح إحدى أولى شـــركات 
فـــي  تأسســـت  التـــي  التجاريـــة  الطيـــران 
الشـــرق األوســـط. وتقوم الناقلة بتشـــغيل 
رحـــات مجدولـــة مـــن مركزها فـــي مطار 
البحرين الدولي إلى مدن أوروبا والشـــرق 
األوســـط وإفريقيـــا وشـــبه القـــارة الهندية 

والشرق األقصى.
وتخـــدم الشـــركة حالًيـــا جميـــع وجهاتهـــا 
بوينـــج  طائـــرات  مـــن  مكـــون  بأســـطول 
وإيربـــاص الكبيـــرة والصغيـــرة. وتشـــتهر 
طيران الخليج بضيافتها العربية األصيلة 
الناقلـــة  منتجـــات  علـــى  تنعكـــس  التـــي 
المناســـبة لألعمال ولألسر على حد سواء، 
وتلتزم طيـــران الخليـــج بريادتها في هذا 
المجـــال، وبتطوير المنتجـــات والخدمات 

والتطلعـــات  االحتياجـــات  تعكـــس  التـــي 
المتغيرة لمسافريها.

وتربـــط طيـــران الخليج البحريـــن بالعالم، 
الوطنيـــة  األصـــول  أحـــد  فهـــي  وبهـــذا 
الرئيســـة للبنيـــة التحتية وتعمـــل كمحرك 
قوي لاقتصـــاد وتدعم النمـــو االقتصادي 

المستمر للمملكة.
طيـــران الخليـــج حاصلـــة علـــى تصنيـــف 
شـــركة الطيـــران الرئيســـية ذات الخمـــس 
برنامـــج  وهـــو   ،APEX قبـــل  مـــن  نجـــوم 
تصنيـــف يعتمـــد فقـــط علـــى ماحظـــات 
المســـافرين المعتمديـــن. كمـــا أن طيـــران 
تصنيـــف  علـــى  أيًضـــا  حاصلـــة  الخليـــج 
الخمـــس نجـــوم لناقلـــة رئيســـة مـــن قبـــل 
APEX، وهـــو برنامج تصنيف يعتمد فقط 
علـــى ماحظات الـــركاب المعتمدين. هذه 
اإلنجـــازات لطيران الخليج هي خير دليل 
على نجاح إســـتراتيجية البوتيك الخاصة 
المســـتمرة  التطويـــر  وسياســـة  بالناقلـــة 

لمنتجاتها وخدماتها.

اكتمال 40 % من عمليات بناء “مراسي بارك” السكني بجراند بوليفارد
االنتهاء من المشروع مع نهاية الربع الثالث من 2023

أعلنت إيجل هيلز ديار، الشــركة الرائدة المطورة لمشــروع مراســي البحرين، 
عــن أبــرز مســتجدات المشــروع الســكني األســرع مبيًعــا والواقــع فــي جرانــد 
بوليفارد “مراسي بارك”، إذ تم اكتمال 40 % من عمليات البناء، ومن المتوقع 

االنتهاء من المشروع مع نهاية الربع الثالث من العام 2023.

وتـــم االنتهـــاء مـــن األعمـــال األساســـية 
في “مراســـي بـــارك”، حيث شـــملت هذه 
المرحلـــة تجهيـــز موقـــع البنـــاء والطرق 
المؤديـــة إلـــى المشـــروع وأعمـــال البنية 
مـــن  االنتهـــاء  حالًيـــا  ويتـــم  التحتيـــة. 
أعمـــال صب الهيـــكل الخرســـاني للمبنى 
المكون مـــن 10 طوابق حتى المســـتوى 
التاســـع، ومن المتوقـــع أن تكتمل أعمال 
مـــع  المشـــروع  مـــن  الخارجـــي  الهيـــكل 
نهايـــة شـــهر يونيـــو 2022، إضافـــة إلـــى 
أعمـــال البنـــاء واأللمنيـــوم والتوصيات 
والســـباكة  والميكانيكيـــة  الكهربائيـــة 

والتي ســـيتم االنتهاء منها بحلول نهاية 
شهر أغسطس 2022. وتغطي المساحة 
مربـــع،  متـــر   7,333 للبنـــاء  اإلجماليـــة 
 25,500 تبلـــغ  بمســـاحة أرض إجماليـــة 

متر مربع.
ويتألف مشـــروع “مراســـي بـــارك”، الذي 
تـــم تصميمه من قبل شـــركة دار الخليج 
للهندســـة )GHE(، مـــن 3 مبـــان ســـكنية 
مرتبطـــة ببعضهـــا وتضـــم 249 وحـــدة. 
كما ســـيتمتع القاطنون بسهولة الوصول 
لشـــاطئ مراســـي والعديـــد مـــن المرافق 
المجـــاورة، والتي تشـــمل صالة رياضية، 

وبرك ســـباحة للكبار والصغـــار، وبجانب 
ممشـــى بطـــول كيلومتريـــن، إضافة إلى 
مجمع “مراســـي جاليريا”. كما ســـيحظى 
الســـكان المقبلين للحصـــول على تمويل 
لشـــراء وحداتهم على مجموعة واســـعة 
فـــي  العقـــاري  التمويـــل  خيـــارات  مـــن 

المصرف المفضل لهم.
وصـــرح العضـــو المنتـــدب لشـــركة إيجل 
آخـــر  عـــن  الشـــاعر  ماهـــر  ديـــار  هيلـــز 
التطـــورات الحاصلـــة بالمشـــروع قائـــا 
“نحن ســـعداء جًدا بالتقدم الحاصل في 
أعمـــال البنـــاء لمشـــروع “مراســـي بارك” 

ونتطلع إلكمال المشروع حسب الجدول 
الزمنـــي المحـــدد. ونظًرا لتنـــوع المرافق 
ســـيصبح  المشـــروع،  يحتضنهـــا  التـــي 

“مراســـي بارك” الوجهة السكنية القادمة 
لجيـــٍل جديد من العوائل والمقيمين في 

مشروع مراسي البحرين”.

لتطوير مهاراتهم 
العملية والكفاءة 

السريرية



منــذ إطالقــه فــي ديســمبر 2021، شــهد تطبيــق Beyon Money، وهــو أول تطبيق فائق التطــور في البحرين، نمًوا ســريًعا 
وحظي على شــعبية واســعة، إذ بلغ عدد المشــتركين أكثر من 20 ألف مشــترك نشــط، وبلغت المعامالت المحلية والدولية 
للبطاقات أكثر من 20 مليون دينار، إضافة إلى 8 ماليين دينار قيمة التحويالت الرقمية. وتماشــًيا مع مهمة Beyon Money المتمثلة في تســهيل 
وتبسيط األدوات المالية الرقمية لتصبح أكثر وضوًحا وشفافية للمستخدمين ولمنحهم خدمات قّيمة ومدى أوسع من الخيارات، يخضع التطبيق 

إلى عمليات ترقية باستمرار ليقدم ميزات متقدمة وفريدة من نوعها.

وبنـــاء  توســـيع  علـــى  الجهـــود  ولتركيـــز 
عالمتهـــا التجارية الخاصـــة بالتكنولوجيا 
بتلكـــو  قـــررت   ،Beyon Money الماليـــة، 
 AFS إنهـــاء تعاونهـــا الســـابق مـــع شـــركة

.”bwallet“ لخدمة
يذكـــر أن تطبيـــق Beyon Money فائـــق 
التطـــور يشـــتمل علـــى مزايـــا رائعـــة مثـــل 
إصـــدار بطاقات Visa مســـبقة الدفع التي 

يمكن اســـتخدامها في جميع أنحاء العالم 
واالتصـــال بـ 7 بنوك فـــي البحرين وكذلك 
خاصية توفير معلومات شاملة وموّضحة 
عن المصروفات والبيانات المالية، إضافة 
إلى التحويـــالت الرقمية بالكامل. وقد تّم 
تطويـــر ميـــزة التحويـــالت المالية بشـــكل 
كبير حيث أصبحت تقدم أسعارا تنافسية 
للتحويـــالت الدولية إلى الهند وباكســـتان 

وأوروبـــا  ومصـــر  والفلبيـــن  وبنغالديـــش 
وقريًبا إلى الواليات المتحدة األميركية.

وعلـــق الرئيـــس التنفيـــذي للنمـــو الرقمـــي 
فـــي بتلكو الشـــيخ محمـــد آل خليفة قائاًل 
“فـــي العـــام 2021، أسســـت بتلكـــو شـــركة 
خدمـــات مالية جديدة بعـــد حصولها على 
التراخيـــص الالزمة من مصـــرف البحرين 
المركـــزي، إذ أصبحـــت أول شـــركة تابعـــة 

لشركة اتصاالت في دول مجلس التعاون 
الخليجي تحقق هـــذا اإلنجاز. وفي وقت 
 Beyon سابق من هذا العام، أطلقنا بنجاح
Money وأعددنا إلنهاء تعاقدنا في خدمة 
‘bwallet’ لتحويـــل تركيزنا وجهودنا نحو 

عالمتنا التجارية الخاصة”.
ســـعداء  “نحـــن  الشـــيخ محمـــد  وأضـــاف 
فـــي  أحرزنـــاه  الـــذي  الملحـــوظ  بالتقـــدم 
جاهديـــن  نعمـــل  كمـــا   ،Beyon Money
علـــى مواصلـــة التطوير وإضافـــة الميزات 
بشـــكل  المبتكـــرة  والمنتجـــات  الرائعـــة 
شـــهري، من خالل متابعة آراء ومتطلبات 
الزبائن وخلـــق الطلب على المنتجات غير 

المتوافرة في الســـوق الحاليـــة. كما يعمل 
تحســـين  علـــى   Beyon Money فريـــق 
الميـــزات  وتقديـــم  باســـتمرار  المنصـــة 
مـــع  للمســـتخدمين  الجديـــدة والمشـــوقة 
التركيـــز علـــى تقديـــم خدمـــات ذات قيمة 

مباشرًة إلى زبائننا”.
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
 Beyon تطبيـــق  تنزيـــل  البحريـــن  فـــي 
و   App Store علـــى  المتوافـــر   Money
Google Play واالســـتمتاع بجميع المزايا 
والمكافآت بما في ذلك االســـترداد النقدي 
والتحويـــالت الدوليـــة الرقميـــة بالكامـــل 

وبأقل تكلفة في السوق.

أكد عميد كلية العلوم اإلدارية في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور رمزي النخيلي أن الكلية تقدم برامج تعليمية متميزة لطلبتها على 
مســتوى البكالوريوس والدراســات العليا بما يتواءم واحتياجات الســوق المحلية والخارجية اعتماًدا على قدراتها التنافســية الفائقة 
بوجــود كفــاءات عاليــة متميــزة مــن أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شــهادة الزمالة مــن أكاديمية التعليم العالــي البريطانية من 

مختلف التخصصات، وتوفر البنية التحتية المتطورة وفًقا ألعلى معايير الجودة واالعتماد.

ونوه العميد إلى أن الكلية تواصل سعيها 
الـــدؤوب لمواكبـــة أحـــدث المســـتجدات 
والتطورات في مجال التعليم والتدريب 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتزويد 
منتســـبيها بســـالح العلـــم والمعرفـــة، بمـــا 
يســـهم فـــي تخريـــج الكفـــاءات القـــادرة 
على المنافســـة في ســـوق العمل، وتلبية 
احتياجاتـــه، خصوصـــا وأن الجامعـــة قد 
طرحـــت برنامج بكالوريـــوس جديد في 
إدارة األعمـــال بالتعـــاون مع جامعة لندن 
ســـاوث بانـــك البريطانية، مشـــيًرا إلى أن 

جميع الطلبة المسجلين في هذا البرنامج 
 ،2022/2023 األول  الدراســـي  للفصـــل 
ســـيحصلون علـــى نســـبة خصـــم قيمتهـــا 
30 % على الســـنة الدراســـية األولى، كما 
ســـيتم إعفـــاء جميـــع الطلبة المســـجلين 
قبـــل نهايـــة شـــهر أغســـطس 2022، مـــن 

رسوم التسجيل.
وصـــرح عميـــد كليـــة العلـــوم اإلدارية أن 
أكاديميـــة  برامـــج  تطـــرح  أيًضـــا  الكليـــة 
متميـــزة فـــي تخصصـــات البكالوريـــوس 
فـــي إدارة األعمـــال، العلـــوم السياســـية، 

المحاســـبة، العلـــوم الماليـــة والمحاســـبة، 
نظـــم المعلومـــات اإلداريـــة، وتخصصات 
الماجســـتير في إدارة األعمال، المحاسبة 

والتمويل، وإدارة الموارد البشرية.
وأشـــار النخيلي إلـــى تزايد عـــدد طلبات 
الكليـــة،  أقســـام  بمختلـــف  االلتحـــاق 
علـــى  حاصلـــة  الجامعـــة  وأن  خصوصـــا 
االعتمـــاد الدولـــي لوكالـــة ضمـــان جـــودة 
 ،)QAA( البريطانيـــة  العالـــي  التعليـــم 
وجميـــع برامجهـــا األكاديمية مســـتوفية 
لمتطلبات ضمان الجودة من هيئة جودة 

التعليم والتدريب.
يذكر أن كلية العلوم اإلدارية في جامعة 
العلـــوم التطبيقية تعتبر إحـــدى الكليات 
مختلـــف  فـــي  مثيالتهـــا  بيـــن  الرائـــدة 
الجامعات المحلية الحكومية والخاصة، 
ويشـــهد حجم اإلنجـــازات التـــي حققتها 
منذ نشأتها حتى وقتنا هذا حصولها على 
االعتماديـــة من قبل جمعية المحاســـبين 
القانونيين المعتمديـــن )ACCA( لبرنامج 
الماليـــة  العلـــوم  فـــي  البكالوريـــوس 
والمحاســـبة حيث يحصـــل الخريج على 
االمتحانيـــة  األوراق  بعـــض  مـــن  إعفـــاء 
مـــن مكون الشـــهادة التي تضـــم 14 مادة 
علميـــة، وتعتبـــر الشـــهادة التـــي تقدمهـــا 
الجمعيـــة مـــن أعلـــى الشـــهادات المهنيـــة 

الدولية العالمية في مجال المحاسبة.

الشيخ محمد آل خليفة

أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  برنامـــج  أهميـــة 
لتنمية الكـــوادر الحكومية في استكشـــاف 
وصقل وتنمية مهـــارات الكوادر البحرينية 
في مختلف مواقع العمل الحكومي وتعزيز 
حس المسؤولية والمبادرة لديهم ودمجهم 
المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  بفاعليـــة 
التنموية الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمتابعة مســـتمرة مـــن ولي العهد 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو  رئيـــس مجلـــس 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الدفعـــة  لقـــاء  خـــالل  الصيرفـــي  ونوهـــت 
رئيـــس  برنامـــج  منتســـبي  مـــن  الســـابعة 
مجلـــس الوزراء لتنمية الكـــوادر الحكومية 
بحرص الشـــباب المشـــاركين فـــي البرنامج 
على صقـــل وتطوير مهاراتهـــم وإمكاناتهم 
والتحليليـــة  القياديـــة  الجوانـــب  وتنميـــة 
ليعـــودوا لمواقـــع عملهـــم بدافعيـــة وعـــزم 
واإلنتاجيـــة  والعطـــاء  العمـــل  علـــى  أكبـــر 
لتحقيـــق التطويـــر المنشـــود، مشـــيرًة إلـــى 
أنهـــم يجســـدون نموذًجـــا مشـــرًقا للشـــباب 

البحرينـــي المخلـــص الـــذي ال يدخـــر جهًدا 
فـــي العمل من أجـــل رفد الجهود الســـاعية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة 

البحرين.
وأشـــارت إلـــى أن النقاشـــات مـــع الطاقـــات 
الشـــبابية المشـــاركة فـــي البرنامـــج تعكس 
عزمهم وحماســـهم وحرصهم على التطور، 
وتبرهـــن علـــى فهـــٍم عميـــق لديهـــم لطبيعة 
العمل الحكومـــي وأهمية مواصلة االرتقاء 
بـــه فـــي إطـــار رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، وبرنامـــج الحكومة، وخطة التعافي 
أولويـــات  مـــن  ومـــا تضمنتـــه  االقتصـــادي 
وبرامـــج، بمـــا فيها اســـتراتيجية الســـياحة 

2022 - 2026، وهـــي اســـتراتيجية وطنية 
متكاملة لها ارتباطات وثيقة مع العديد من 

الجهات الحكومية.
وقدمـــت الصيرفـــي خـــالل اللقـــاء شـــرًحا 
حـــول آليـــة عمـــل وزارة الســـياحة وهيئـــة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض فـــي إطـــار 
تلـــك االســـتراتيجية وأهدافهـــا الطموحـــة، 
كمـــا اســـتعرضت عـــدًدا مـــن المشـــروعات 
الكبـــرى للبنيـــة التحتية للقطاع الســـياحي 
بالمملكـــة، وفـــي مقدمتهـــا “مركـــز البحرين 
العالمي للمعارض”، ومشـــاريع تطوير بعض 
الســـواحل مثـــل ســـاحلي قاللـــي والغـــوص 

وغيرها.

تطـــرح نهايـــة موجـــة الشـــراء القياســـية 
المحمومـــة لألســـهم في أميـــركا، أمًرا آخر 
أمـــام المضاربيـــن علـــى ارتفـــاع األســـهم 

يدعوهم للقلق.
مورغـــان  بـــي  “جيـــه  مـــن  كل  وأوقفـــت 
تشـــيس” و”ســـيتي غروب” و”بســـت باي” 
إعـــادة  خطـــط   ،)Best Buy Co Inc.(
الشـــراء مؤقًتـــا عنـــد اإلعـــالن عـــن نتائج 
الربـــع الثانـــي، وقـــررت االحتفـــاظ بالنقـــد 
بـــداًل من ذلك ألن رفع مجلس االحتياطي 
الفيدرالـــي ألســـعار الفائـــدة يخاطـــر بدفع 

االقتصاد إلى الركود.
 10 ضمـــن  المؤسســـات  هـــذه  وتعتبـــر 
مؤسســـات أوقفـــت برامجهـــا هـــذا العـــام 
ألســـباب ال عالقـــة لهـــا بعمليـــات االندماج 
واالســـتحواذ، وهي ظاهرة نـــادرة للغاية، 

وفًقا لشركة “بيرينيي أسوشيتس”.

ربمـــا تكون هذه التحـــركات عالمة مبكرة 
علـــى التراجع عـــن حقبة قياســـية إلعادة 
شـــراء األســـهم التـــي اندلعت فـــي أعقاب 
المســـؤولون  اســـتغل  عندمـــا  الوبـــاء، 
التنفيذيـــون الصناديق النقدية لشـــراء ما 

يقرب من تريليون دوالر من أسهمهم.
تأثيـــر  مـــدى  المحللـــون  يناقـــش  وبينمـــا 
عمليـــات إعادة شـــراء األســـهم فـــي نهاية 
المطـــاف، فإن التراجع يهـــدد بإزالة ركيزة 
واحـــدة مـــن ســـوق هشـــة تكافـــح بالفعل 
النمـــو  تباطـــؤ  وشـــبح  التضخـــم  بســـبب 

العالمي.
وقـــال ماتيو راشـــتر، رئيس اســـتراتيجية 
 Julius( بايـــر”  “جوليـــوس  فـــي  األســـهم 
Baer(: “كانت عمليات إعادة الشـــراء أكبر 
مصدر للطلب على األسهم األميركية هذا 
العام وبمثابة دعم كبير ألســـواق األسهم. 

ولكـــن مـــن المتوقـــع أن تتباطـــأ عمليـــات 
إعـــادة الشـــراء مـــن هنـــا وســـط توقعـــات 
باهتة لألرباح وانخفاض ثقة التنفيذيين”.

مخاوف النمو
بحلول نهاية الربع األول، أنفقت الشركات 
األميركيـــة ما يزيـــد قلياًل عـــن 265 مليار 
دوالر على إعادة شـــراء أســـهم، وهو مبلغ 
Bar- )قياســـي، وفًقـــا لبيانـــات “باركليـــز” 

.)clays Plc
وقال المحلل االستراتيجي إيمانويل كاو 
إنـــه فـــي حيـــن أن إعالنات إعادة الشـــراء 
ال تـــزال قويـــة منـــذ بدايـــة العـــام وحتـــى 
تاريخـــه، فإن بعـــض الشـــركات األميركية 
“اســـتخدمت نتائج الربـــع الثاني للحّد من 
عمليـــات إعـــادة الشـــراء الحاليـــة بســـبب 

مخاوف من توقعات النمو”.

التقت منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر.. الصيرفي:

10 مؤسسات أوقفت إعادة شراء أسهمها ترقًبا لرفع “الفيدرالي” أسعار الفائدة

الشباب البحريني نموذج مشرف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعافي األسهم األميركية يواجه عقبة تباطؤ قياسي لعمليات إعادة الشراء

“Beyon Money” تحقق نمًوا قوًيا في أول 8 أشهر

“العلوم التطبيقية” تطرح بكالوريوس إدارة األعمال بالتعاون مع “لندن ساوث بانك”

”bwallet“ لخدمة ”AFS“ بتلكو” تنهي تعاونها مع“

خصم 30 % للطلبة المسجلين في البرنامج البريطاني
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.175

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.242

شركة ناس 
NASS BD 0.034

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.97

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.31

بنك السالم 
SALAM BD 0.09

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.298

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.478

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.465

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.477

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.125

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.302

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.601

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.396

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.457

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.63

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.38

شركة الفنادق الوطنية 
NHOTEL BD 0.139

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.164
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أمل الحامد

نشرت الجريدة الرسمية مرسوم رقم )41( لسنة 2022 باالنضمام إلى النظام األساسي 
للشــراكة الصناعيــة التكامليــة لتنمية اقتصادية مســتدامة، ونصت المادة األولى من 
المرسوم أنه ُووِفق على االنضمام إلى النظام األساسي للشراكة الصناعية التكاملية 
لتنمية اقتصادية مستدامة الموقع بتاريخ 3 يونيو 2022، والمادة الثانية نصت على 
أن علــى وزيــر الصناعــة والتجــارة تنفيــذ هــذا المرســوم، ويعمــل بــه من اليــوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفًقا للنظام األساسي للشراكة الصناعية 
لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة  التكامليـــة 
فـــإن  الرســـمية،  الجريـــدة  فـــي  المنشـــور 
األردنيـــة  المملكـــة  مـــن  كل  حكومـــات 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الهاشـــمية، 
العربيـــة،  مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة، 
)ويشـــار إليها فيما بعـــد مجتمعين بالدول 
األطـــراف ومنفردين بـ “الطـــرف”(، انطالًقا 
من توجيـــه قياداتها وتماشـــًيا مع القناعة 
الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي 
فـــي كل منهـــا، أعلنـــت فـــي يـــوم 29 مايو 
اإلمـــارات  بدولـــة  أبوظبـــي  فـــي   2022
العربيـــة المتحدة عن “الشـــراكة الصناعية 
التكامليـــة لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة” 
التـــي تأتي فـــي إطـــار العالقـــات األخوية 
بيـــن الدول الثالث وتعزيـــز هذه العالقات 
عـــن طريـــق استكشـــاف فـــرص الشـــراكة 
واالســـتثمار ســـعًيا إلـــى تعميـــق التنســـيق 
والتعـــاون والتكامـــل االســـتراتيجي بينها 
وبمـــا ال يخالـــف التشـــريعات النافذة فيها، 
وفـــي ســـبيل ضمـــان تنمية العالقـــات بين 
الدول األطراف بما يخدم مصالح شعوبها 
اتفقت الدول األطراف على إنشاء اللجنة 
العليا للشـــراكة الصناعية التكاملية لتكون 
الجهـــة األعلى المنوط بها تنفيذ الشـــراكة 
الصناعيـــة التكاملية بين الدول األطراف، 
ويعاونهـــا فـــي تنفيذ أحكام تلك الشـــراكة 
الصناعيـــة  للشـــراكة  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
التكامليـــة، ويأتـــي هـــذا النظام األساســـي 
للشـــراكة فـــي المقام الرئيســـي وما يكملها 
اللجنـــة  بهـــا  تقـــوم  تنفيـــذي  نشـــاط  مـــن 

التنفيذية.
النظـــام  مـــن  األول  البـــاب  فـــي  وجـــاء 
األحـــكام العامـــة، ونصـــت المـــادة )1( على 
األهـــداف اإلســـتراتيجية للشـــراكة، حيث 
تســـعى الشـــراكة الصناعيـــة التكاملية إلى 
تحقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية اآلتية: 
تطويـــر صناعـــات قـــادرة علـــى المنافســـة 
عالمًيـــا، تحقيق سالســـل توريـــد مضمونة 
ومرنـــة، تحقيـــق نمو اقتصـــادي قائم على 
االســـتدامة، تعزيـــز نمـــو وتكامل سالســـل 
القيمـــة والتجـــارة بيـــن الـــدول األطـــراف، 
وتعزيـــز قطاعـــات التصنيـــع ذات القيمـــة 

المضافة.
ونصـــت المادة )2( من القرار على مجاالت 
الشـــراكة، حيـــث اتفقـــت الـــدول األطراف 
علـــى تحديـــد المجـــاالت التاليـــة للمرحلة 
التكامليـــة  الصناعيـــة  للشـــراكة  األولـــى 
)الزراعـــة واألغذيـــة واألســـمدة، األدويـــة، 
الكيماويـــات  والملبوســـات،  األنســـجة 
التحويليـــة،  والمنتجـــات  والبالســـتيك 
والمعادن(، ويصدر قـــرار من اللجنة العليا 
بتحديـــد  التكامليـــة  الصناعيـــة  للشـــراكة 
للشـــراكة  التاليـــة  المراحـــل  مجـــاالت 
الصناعيـــة التكامليـــة والمنصـــوص عليهـــا 
في الباب الثاني من هذا النظام األساسي.

كمـــا نصت المادة )3( أنه تتحقق الشـــراكة 
الصناعيـــة التكامليـــة تطبيًقا لهـــذا النظام 
التاليـــة:  اآلليـــات  عـــن طريـــق  األساســـي 
تشـــجيع القطـــاع الخـــاص وتمكينـــه مـــن 
االســـتفادة مـــن مجـــاالت الشـــراكة، خلـــق 
فـــرص االســـتثمار فـــي مجاالت الشـــراكة، 
تسهيل التدفق الحر لرؤوس األموال بين 
الدول األطراف، وتيســـير حركـــة البضائع 
التجـــارة  األطـــراف وزيـــادة  الـــدول  بيـــن 

البينية فيها.

 إنشاء لجنة وزارية

وجاء فـــي الباب الثاني للنظام األساســـي 
اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، 
ونصـــت المـــادة )4( علـــى الـــدول األطراف 
اتفقـــت علـــى إنشـــاء لجنة وزارية تســـمى 
الصناعيـــة  للشـــراكة  العليـــا  “اللجنـــة 
التكاملية” لإلشـــراف على تنفيذ متطلبات 
ومشـــاريعها  الشـــراكة  أهـــداف  تحقيـــق 
ولتنمية العالقات بين الدول األطراف بما 

يخدم مصالح شعوبها.
تشـــكيل  يكـــون  أنـــه   )5( المـــادة  ونصـــت 
اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية 
مـــن الوزيـــر المختـــص بشـــؤون الصناعـــة 
فـــي كل دولة من الـــدول األطراف. ووفًقا 
للمادة )6(، فإن مهام اللجنة العليا للشراكة 

يلـــي:  مـــا  تشـــمل  التكامليـــة  الصناعيـــة 
اعتماد اإلســـتراتيجية للشـــراكة الصناعية 
التكامليـــة وتحقيق أهدافهـــا والمعدة من 
قبـــل اللجنـــة التنفيذيـــة، اعتمـــاد األســـس 
والقواعـــد الالزمـــة لتنميـــة العالقـــات بين 
الـــدول األطـــراف فـــي مجـــاالت الشـــراكة 
والمعدة من قبل اللجنة التنفيذية، تحديد 
مجـــاالت الشـــراكة فـــي مراحلهـــا التاليـــة 
للمرحلـــة األولـــى، تمكيـــن جهـــات القطاع 
الخاص من تنفيذ مشـــاريعها االستثمارية 
اعتمـــاد  النظـــام األساســـي،  لهـــذا  تنفيـــًذا 
التوصيات الصـــادرة عن اللجنة التنفيذية 
للشـــراكة الصناعية التكامليـــة المنصوص 
عليهـــا في البـــاب الثالـــث من هـــذا النظام 
الصـــادرة  التوصيـــات  األساســـي، دراســـة 
عـــن اللجنـــة التنفيذية بخصـــوص طلبات 
االنضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية 
واقتراح قبولها، المصادقة على مقترحات 
األساســـي  النظـــام  هـــذا  أحـــكام  تعديـــل 
والمرفوعة من اللجنة التنفيذية، واقتراح 

إنهاء العمل بهذا النظام األساسي.
واتفقـــت الـــدول األطراف بحســـب المادة 
)7( علـــى أن يكـــون للجنـــة العليا للشـــراكة 
الصناعيـــة التكامليـــة أمانة عامـــة تتحدد 
والتكنولوجيـــا  الصناعـــة  وزارة  بوكيـــل 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  المتقدمـــة 

المتحدة.

 اجتماع كل 3 أشهر

وعـــن اجتماعـــات اللجنـــة العليا للشـــراكة، 
بينـــت المـــادة )8( مـــا يلـــي: تعقـــد اللجنـــة 
العليا للشـــراكة اجتماًعا عادًيا مرة واحدة 
كل 3 أشـــهر بالتنـــاوب فـــي كل مـــن الدول 
األطـــراف بحســـب ترتيبها األبجـــدي، ولها 
عقـــد اجتماعـــات غيـــر عاديـــة، حضوريـــة 
أو افتراضيـــة، بموافقـــة الـــدول األطراف. 
ويتولـــى الوزيـــر الـــذي تســـتضيف دولتـــه 
اجتمـــاع اللجنـــة رئاســـة االجتمـــاع. وفي 
حـــال انعقاد اجتماع اللجنة عن بعد تكون 
رئاسة االجتماع للوزير الذي بادر بتوجيه 
الدعـــوة لعقـــد االجتماع. ويحضـــر األمين 
العـــام اجتماعات اللجنة ويكون مقرًرا لها، 
ما لـــم يقرر أعضاء اللجنـــة عقد االجتماع 
أو جانًبا منه مغلًقا. وتعد اللجنة التنفيذية 
جـــدول  التكامليـــة  الصناعيـــة  للشـــراكة 
أعمـــال اجتماعـــات اللجنة العليا للشـــراكة 

وتبلغه لألمين العام.
وبحســـب المـــادة )9(، فإن قـــرارات اللجنة 
العليا للشراكة تصدر بإجماع اآلراء. ويتم 
تدوين قرارات اللجنة العليا للشـــراكة في 
محضـــر يوقع عليـــه األعضـــاء، وتحدد به 

آليات متابعة تنفيذ هذه القرارات.

 اللجنة التنفيذية للشراكة 

وتطرق في الباب الثالث للنظام األساسي 
إلى اللجنـــة التنفيذية للشـــراكة الصناعية 
التكامليـــة، حيـــث نصت المـــادة )10( على 
أن الـــدول األطـــراف اتفقت على تشـــكيل 
لجنـــة تســـمى اللجنـــة التنفيذية للشـــراكة 
الصناعية التكامليـــة لمتابعة تنفيذ أحكام 
الصناعيـــة  الشـــراكة  اتفاقيـــة  وأهـــداف 
التكامليـــة. والمـــادة )11( نصـــت علـــى أنه 
يكون تشـــكيل اللجنة التنفيذية للشـــراكة 
الصناعيـــة التكامليـــة مـــن أحـــد القيـــادات 
العليا بالوزارة المختصة بشؤون الصناعة 
فـــي كل دولـــة من الدول األطـــراف يصدر 

بتحديده قرار من الوزير المعني.
وبينـــت المادة )12( مهام اللجنة التنفيذية 
للشـــراكة الصناعية التكاملية التي تشمل، 
إعـــداد مقتـــرح اإلســـتراتيجية  يلـــي:  مـــا 
للشـــراكة الصناعيـــة التكامليـــة وتحقيـــق 
أهدافها ورفعها للجنة العليا، إعداد مقترح 
األسس والقواعد الالزمة لتنمية العالقات 
بين الدول األطراف في مجاالت الشراكة 
ورفعها للجنة العليا، إعداد مسارات العمل 
الشـــركاء  وتحديـــد  الشـــراكة  بمجـــاالت 
والجهات ذات الصلة والموارد الالزمة لها، 
تحديـــد وإشـــراك جهـــات القطـــاع الخاص 
فـــي كل مســـار عمـــل أو فرصـــة تعـــاون، 
متابعة دراســـات الجدوى للقطاع الخاص، 
تحديـــد عوامـــل تمكين ونجاح المشـــاريع 
ذات األولوية وســـبل دعمها، وضع خارطة 

طريق لتنفيذ المشـــاريع وتحديد الجهات 
المســـؤولة عـــن كل نشـــاط لضمان حســـن 
اإلنجاز، اقتراح مجاالت جديدة للشـــراكة 
الصناعية التكاملية، اقتراح تعديل أحكام 
جـــدول  إعـــداد  األساســـي،  النظـــام  هـــذا 
أعمـــال اجتماعـــات اللجنة العليا للشـــراكة 
الصناعية التكاملية، تنفيذ أي مهام أخرى 
تكلفها بها اللجنة العليا للشراكة الصناعية 

التكاملية.
التنفيذيـــة  اللجنـــة  اجتماعـــات  وعـــن 
للشـــراكة، نصـــت المـــادة )13( علـــى: تعقد 
اللجنـــة التنفيذية للشـــراكة اجتماًعا عادًيا 
كل شـــهر بالتنـــاوب فـــي كل مـــن الـــدول 
األطراف بحســـب ترتيبهـــا األبجدي، على 
أن تعقـــد اللجنـــة اجتماًعـــا لها قبـــل انعقاد 
اجتمـــاع اللجنـــة العليـــا للشـــراكة في ذات 
الدولة المستضيفة الجتماع اللجنة العليا، 
وفيـــه يتـــم إعداد جـــدول أعمـــال اجتماع 
اللجنـــة العليـــا. للجنـــة التنفيذية للشـــراكة 
عقـــد اجتماعـــات غيـــر عاديـــة، حضوريـــة 
أو افتراضيـــة، بموافقـــة جميـــع األعضاء. 
الـــذي تســـتضيف دولتـــه  العضـــو  يتولـــى 
اجتماع اللجنة التنفيذية للشـــراكة رئاسة 
اجتمـــاع  انعقـــاد  حـــال  وفـــي  االجتمـــاع. 
اللجنـــة عـــن بعـــد تكـــون رئاســـة االجتماع 
للعضـــو الـــذي بـــادر بتوجيه الدعـــوة لعقد 

االجتماع.
ونصـــت المـــادة )14( على قـــرارات اللجنة 
التنفيذية للشراكة، كالتالي: تصدر قرارات 
للشـــراكة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وتوصيـــات 
قـــرارات  تدويـــن  ويتـــم  اآلراء.  بإجمـــاع 
وتوصيات اللجنة التنفيذية للشـــراكة في 
محضـــر يوقـــع عليه األعضـــاء، ويرفع إلى 
اللجنة العليا للشراكة في أول اجتماع لها.

 إفساح المجال النضمام دول أخرى

وجـــاء في البـــاب الرابع للنظام األساســـي 
أحـــكام ختامية، حيث نصـــت المادة )15( 
علـــى أن الـــدول األطـــراف اتفقـــت علـــى 
أخـــرى  دول  النضمـــام  المجـــال  إفســـاح 
إلـــى هذا النظام األساســـي وفقـــا لألحكام 
الواردة في ملحق هذا النظام بعد موافقة 
جميع الدول األطراف. ونصت المادة )16( 
على أن النظام األساســـي يعتبر سارًيا من 
تاريـــخ التوقيع عليـــه )وقع عليه بتاريخ 3 

يونيو 2022(.
ونصت المادة )17( على أنه يجوز ألي من 
الـــدول األطـــراف تقديـــم اقتـــراح بتعديل 
أي مـــن أحكام هـــذا النظام األساســـي يتم 
عرضـــه علـــى اللجنـــة التنفيذية للشـــراكة 
الصناعيـــة التكاملية التـــي ترفع توصيتها 
بشأنه إلى اللجنة العليا للشراكة الصناعية 
التكاملية، فإذا وافقـــت اللجنة العليا على 
التعديـــل صـــار جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن هـــذا 
النظـــام األساســـي ويعمـــل به اعتبـــاًرا من 
تاريخ صدور قرار اللجنة العليا بالموافقة 

على التعديل.

 انضمام أعضاء جدد

وجاء في الملحق )1( من النظام األساسي 
التكامليـــة النضمـــام  الصناعيـــة  للشـــراكة 
أعضاء جدد، إن حكومات كل من المملكة 
اإلمـــارات  ودولـــة  الهاشـــمية،  األردنيـــة 
مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
العربية قد اتخذت مبادرة إنشاء الشراكة 
لتنميـــة اقتصاديـــة  التكامليـــة  الصناعيـــة 
مســـتدامة، وتؤمـــن بأهمية فتـــح المجال 
النضمـــام دول أخـــرى إلـــى هـــذه الشـــراكة 
ممـــن ترغـــب فـــي المســـاهمة الفعالـــة في 

تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.
واتفقـــت الـــدول األطـــراف علـــى القواعد 
التاليـــة لالنضمـــام إلى الشـــراكة الصناعية 
التكامليـــة: المـــادة )1( يتـــم تقديـــم طلـــب 
الصناعيـــة  الشـــراكة  إلـــى  االنضمـــام 
التكامليـــة لألمانـــة العامـــة للجنـــة العليـــا، 

لالنضمـــام  الفنيـــة  المتطلبـــات  بمراعـــاة 
التـــي يحددهـــا الدليـــل الذي تعـــده اللجنة 
التنفيذية وتصـــدره اللجنة العليا. والمادة 
اللجنـــة  إلـــى  الطلـــب  تحويـــل  يتـــم   )2(
التنفيذيـــة والتـــي لهـــا أن تقـــوم بمراســـلة 
الدولـــة طالبة االنضمـــام لغايات تقديم أي 
معطيات اقتصاديـــة خاصة بها والتي من 
شـــأنها المساعدة في تقييم ودراسة طلب 
االنضمام. والمادة )3( بعد دراســـة وتقييم 
طلـــب االنضمـــام فـــي ظـــل بنـــود المبادرة 
توصياتهـــا  اللجنـــة  ترفـــع  منهـــا  والغايـــة 
المبـــررة إلـــى اللجنـــة العليـــا. والمـــادة )4( 
يعرض طلب االنضمـــام على اللجنة العليا 
أول  فـــي  التكامليـــة  الصناعيـــة  للشـــراكة 
اجتمـــاع لها أو في اجتماع يعقد لدراســـة 
الطلـــب. والمـــادة )5( تصـــدر اللجنـــة العليا 
قراًرا مســـببا بشـــأن اقتراح قبـــول الطلب 
وذلـــك بنـــاء على التوصيـــات الصادرة عن 
اللجنة التنفيذية. والمادة )6( يترتب على 
قبول الدولة طالبة االنضمام إلى الشراكة 

الصناعيـــة التكامليـــة تمثيلها فـــي كل من 
اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية 
الصناعيـــة  للشـــراكة  التنفيذيـــة  واللجنـــة 
التكامليـــة والتزامهـــا بجميـــع أحـــكام هذا 

النظام األساسي وملحقه.

 قبول انضمام البحرين

)2( النضمـــام دولـــة  الملحـــق  فـــي  وجـــاء 
إلى الشـــراكة الصناعيـــة التكاملية لتنمية 
علـــى  بنـــاء  أنـــه  مســـتدامة،  اقتصاديـــة 
اتفـــاق حكومات كل مـــن المملكة األردنية 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الهاشـــمية، 
العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة، 
التكامليـــة  الصناعيـــة  الشـــراكة  بإنشـــاء 
لتنمية اقتصادية مســـتدامة وعلى أحكام 
الصناعيـــة  الشـــراكة  األساســـي  النظـــام 
التكامليـــة لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة، 
المبرم والموقع في تاريخ 3 يونيو 2022، 
وعلـــى أحـــكام دلیـــل انضمـــام الـــدول إلى 
الشـــراكة، وعلـــى طلـــب حكومـــة مملكـــة 

البحريـــن المرفـــوع لألمانـــة العامـــة للجنة 
العليا بشـــأن االنضمام للشـــراكة الصناعية 
التكامليـــة لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة، 
فقد اتفقت الدول األطراف في اجتماعها 
علـــى   ،2022 يوليـــو   25 بتاريـــخ  الثانـــي 
قبـــول انضمـــام مملكـــة البحرين للشـــراكة 
لتنميـــة اقتصاديـــة  التكامليـــة  الصناعيـــة 
مستدامة بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع 
وبصفـــة دائمة بعـــد اســـتكمال اإلجراءات 
الدســـتورية طبًقا للنظام التشريعي المتبع 
لديهـــا. ويعتبر هذا الملحق جزءا ال يتجزأ 
مـــن النظـــام األساســـي، ووقـــع بتاريخ 25 
يوليـــو الماضي وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
زايد الزياني، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
الشـــقيقة  اإلمـــارات  بدولـــة  المتقدمـــة 
ســـلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التجارة 
والصناعة بجمهورية مصر الشقيقة نيفين 
جامع، ووزير الصناعة والتجارة والتموين 
الشـــقيقة  الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 

يوسف محمود الشمالي.

“^” تنشر النظام األساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة
قبول انضمام المملكة بصفة دائمة بعد استكمال اإلجراءات الدستورية
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قامئة املزيانية العمومية املرحلية املخترصة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية املرحلية املخترصة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املخترصة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املرحلية املخترصة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف 30 يونيو 2022

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2022

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2022

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2022

مراجعة
30 يونيو
2022

مدققة 
 31  ديسمبر 

2021

األصول

 1,980  1,059 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3,521  5,495 مستحقات لدى البنوك

 15,577  13,864 استثمارات في الصكوك

 4,293  4,293 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 19,421  19,421 االستثمارات العقارية

 194  191 معدات

 759  825 أصول أخرى

 45,745  45,148 مجموع األصول

  

للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو

2022
 مراجعة 

2021
 مراجعة 

 4,718  1,060 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
 340  )7(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

 5,058  1,053 صافي الحركة في النقد وما في حكمه
 3,521  5,506 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

 8,579  6,559 النقد وما في حكمه في 30 يونيو
مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

 للثالثة اشهر المنتهية في
30 يونيو

للستة اشهر المنتهية في 
30 يونيو

 2022
مراجعة

 2021
مراجعة

2022
مراجعة

2021
مراجعة

الدخل
الدخل من:

 520  384  129  193 األستثمار في الصكوك

 6  -    1  -   االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 -    24  -    13 مستحقات لدى البنوك

 206  130  408  526 

 5  87  2  31 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 664  621  286  311 أرباح اإلجارة 

 )3( -    -    -   خسائر من العمالت األجنبية

 437  1  29  1 أرباح أخرى 

 1,629  1,117  447  549 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 325  312  95  154 تكاليف الموظفين 

 7  9  6  5 االستهالك

 575  427  291  187 مصروفات عامة وادارية  

 907  748  392  346 المصروفات التشغيلية 

صافي الربح للفتره قبل صافي المستردات 
)البدالت( لخسائر االئتمان ومخصصات 

  722    369    55    203  اإلضمحالل على االستثمارات 

 228  )192( )1( )110(صافي )البدالت( مستردات لخسائر االئتمان

 )27( -    )27( -   مخصصات االضمحالل لألستثمارات

 923  177  27  93 صافي ربح للفترة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 718  611 مستحقات الموظفين

 1,056  389 مطلوبات أخرى

 1,774  1,000 مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 )21,340( )21,163(خسائر متراكمة

 6,272  6,272 احتياطات

 43,971  44,148 مجموع حقوق المساهمين 

 45,745  45,148 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2022 )مدققة(

صافي الربح  للفترة

 59,039 

   - 

 4,046 

   - 

 2,226 

   - 

 6,272 

 - 

)21,340( 

177 

 43,971 

177 

 44,148  )21,163( 6,272  2,226  4,046  59,039 الرصيد في 30 يونيو 2022 )مراجعة(

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
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المساهمين

 42,326  )22,820( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2021 )مدققة(

 923  923  -    -    -    -   صافي الربح للفترة

 43,249  )21,897( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 30 يونيو 2021 )مراجعة(
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هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت و توش بتاريخ 11 أغسطس 2022.
القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.

 لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 10 أغسطس 2022.
 بلغ مجموعة حقوق الملكية كما في تاريخ 30 يونيو 2022 ما يساوي44.148 مليون دوالر امريكي، )31 ديسمبر 2021: 43,971( مما يعد أقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر أمريكي كما هو 
منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لبنك البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.5.2B( كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل 

البنك من مصرف قطاع جملة اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.
 مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

بدر العبايس
الرئيس التنفيذي باإلنابة

القوائـــــــم املاليــــــة املوحــــــدة
مكـــا يف 30 يونيــــــو 2022 )مراجعة(



ارتفعت أرباح شـــركة الزیت العربیة 
الســـعودیة “أرامكـــو الســـعودية” في 
 90 بنحـــو   2022 مـــن  الثانـــي  الربـــع 
%، إلـــى 181.6 مليـــار ريـــال، مقابـــل 
95.47 مليـــار ريـــال في الربـــع الثاني 

من 2021.
وعلى أســـاس فصلي، ارتفعت أرباح 
أرامكـــو 22.7 %، حيـــث كانـــت فـــي 

الربع السابق 148 مليار ريال.
وجـــاءت أربـــاح أرامكـــو فـــي الربـــع 
الثانـــي أفضل من متوســـط توقعات 

المحللين.
وبلغت قيمـــة المبيعات التي حققتها 
الشـــركة في الربع الثانـــي 562 مليار 

ريال.
 ،2022 مـــن  األول  النصـــف  وخـــال 
حققـــت أرامكو أرباحـــا بلغت قيمتها 
329.67 مليـــار ريـــال، مقابـــل 176.9 

مليار ريال، بنمو 86.35 %.
وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع 
الثانـــي يعـــود فـــي المقـــام األول إلى 
ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات 
أربـــاح  هوامـــش  وارتفـــاع  المبيعـــة، 

أعمال التكرير.
وذكرت الشركة أن التدفقات النقدية 
الحـــرة شـــهدت زيادة نســـبتها 53 % 
لتصـــل إلى 129.8 مليـــار ريال )34.6 
مليار دوالر( في الربع الثاني، وبلغت 
244.7 مليار ريال )65.2 مليار دوالر( 
فـــي النصـــف األول من العـــام 2022، 
مقابل 84.7 مليـــار ريال )22.6 مليار 
 40.9( ريـــال  مليـــار   153.2 و  دوالر( 
مليـــار دوالر(، علـــى التوالـــي لنفـــس 
الفترتيـــن مـــن العـــام 2021. وُتعـــزى 
إلـــى  رئيـــس  بشـــكٍل  الزيـــادة  هـــذه 
ارتفاع السيولة النقدية من األنشطة 

التشغيلية.
كمـــا بلـــغ العائـــد على متوســـط رأس 
خـــال   %  31.3 المســـتثمر  المـــال 
فترتـــي الربع الثانـــي والنصف األول 
 ،2022 يونيـــو   30 فـــي  المنتهيتيـــن 
مقارنـــة مـــع 16.7 % لنفس الفترتين 
ذلـــك  عكـــس  مـــا   ،2021 عـــام  مـــن 
ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات 
أربـــاح  وتحّســـن هوامـــش  المباعـــة، 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

مركزهـــا  تعزيـــز  الشـــركة  وتواصـــل 
تصنيـــٍف  علـــى  للمحافظـــة  المالـــي 
ائتماني عاٍل لاســـتثمار في مختلف 
انخفضـــت  وقـــد  الســـوق.  دورات 
المديونيـــة إلى 7.9 % في 30 يونيو 
2022، مقارنـــة مـــع 14.2 % فـــي 31 
فـــي  ذلـــك  ويرجـــع   ،2021 ديســـمبر 
المقـــام األول إلـــى ارتفـــاع التدفقات 
التشـــغيلية، وذلـــك بســـبب  النقديـــة 
القويـــة وتحّســـن هوامـــش  األربـــاح 
والمعالجـــة  التكريـــر  قطـــاع  أربـــاح 

والتسويق.
وتواصـــل الشـــركة تحســـين تكاليف 
التمويل حيث تم سداد دفعة مقدمة 
جزئيـــة إلـــى صنـــدوق االســـتثمارات 

العامة مـــن الديون الخاصـــة بصفقة 
االســـتحواذ علـــى حصـــة 70 % فـــي 
)ســـابك( في العـــام 2020. وقـــد أّدى 
ذلـــك إلـــى خفـــض المبالـــغ األصليـــة 
لســـندات األمر المستحقة بمقدار 45 
مليار ريال )12 مليار دوالر أمريكي(، 
باإلضافـــة إلـــى التخفيـــض البالغ 30 
مليـــار ريـــال )8 مليـــارات دوالر( فـــي 

الربع األول من العام 2022.
الرأســـمالية  النفقـــات  وارتفعـــت 
بنســـبة 25 % إلـــى 35.1 مليـــار ريال 
)9.4 مليـــار دوالر ( فـــي الربع الثاني، 
وبنســـبة 8 % إلـــى 63.5 مليـــار ريال 
)16.9 مليار دوالر( في النصف األول 
من العـــام 2022، مقارنة مع الفترات 

نفسها في عام 2021.
فـــي  الســـعودية  أرامكـــو  وتســـتمر 
الغتنـــام  اســـتثمارات  استكشـــاف 
فـــي  تقـــدم  وإحـــراز  النمـــو،  فـــرص 
لقطـــاع  اإلســـتراتيجي  التكامـــل 
التنقيـــب واإلنتـــاج، وقطـــاع التكرير 
وتوســـيع  والتســـويق،  والمعالجـــة 
الكيميائيـــات،  مجـــال  فـــي  أعمالهـــا 
وتطوير الفرص المتاحة في األعمال 

منخفضة الكربون.

تجـــاوزت عملـــة بيتكوين لفترة وجيـــزة 25000 دوالر ألول مرة 
منذ منتصف يونيو، حيث اســـتمر الزخم بسبب بيانات التضخم 
األميركيـــة التـــي جاءت أقـــل من المتوقـــع والتقدم نحـــو ترقية 
إيثريوم الكبيرة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 2.2 % أمس 
األحد إلى 25.031 دوالرا، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 يونيو، 
قبـــل أن تقلـــص ارتفاعها لتتـــداول عنـــد 24750 دوالرا، مرتفعة 
لليـــوم الخامس على التوالي في سلســـلة تغذيها بيانات مؤشـــر 

أسعار المستهلك األميركي التي جاءت أقل من التوقعات.
كما اكتســـبت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، 
إيثـــر مـــا يصـــل إلـــى 2 % لتصـــل إلـــى 2030.50 دوالرا، بعـــد أن 
تجـــاوزت 2000 دوالر يـــوم الســـبت للمـــرة األولى منـــذ 31 مايو 
وســـط تفاؤل بشـــأن اســـتكمال ترقية برمجيات ساســـل الكتل 
التـــي طـــال انتظارها والمعروفة باســـم عملية “الدمج”، بحســـب 
“بلومبـــرغ”. من جانبه، قال محلل اســـتراتيجي األصول الرقمية 
فـــي Fundstrat، شـــون فاريل، فـــي مذكرة يوم الجمعة “ســـيتم 
إصدار مؤشـــر أســـعار المســـتهلكين التالي قبـــل يومين فقط من 
الدمـــج، وعند هذه النقطة نتوقع الكثيـــر من الزخم قبل الحدث 
فـــي الســـوق”. “يجـــب علـــى المســـتثمرين علـــى المـــدى الطويل 

والمتوسط النظر في استخدام أي انخفاضات كفرص شراء”.
وتأتي االرتفاعات األخيرة بعد هزائم قاســـية للعمات المشـــفرة 

خـــال النصف األول من العام حيث رفـــع االحتياطي الفيدرالي 
أســـعار الفائـــدة لمكافحة التضخـــم المرتفع، مع انخفاض أســـعار 
بيتكويـــن وإيثر والرمـــوز األخرى بأكثر مـــن 50 %. ومع بيانات 
التضخـــم األميركيـــة التي جـــاءت دون التوقعات في األســـبوع 
الماضـــي، مما قد يمهد الطريق إلجراءات تشـــديد أقل عدوانية 
مـــن بنك االحتياطـــي الفيدرالي، فقد ارتفعـــت األصول الخطرة 
مثل مؤشـــر ناســـداك 100، ما يســـاعد على تعزيز المكاســـب في 
العمات المشـــفرة، والتي ارتبطت بقوة بهذا المؤشر لعدة أشهر. 
وقـــال فاريل “إلى جانـــب زيادة أحجام المشـــتقات، نتوقع أيضًا 
أن المســـتثمرين األصلييـــن قد يبـــدأون في زيادة اســـتثماراتهم 
المغامرة”، مشـــيرًا إلى زيادة في رصيد بيتكوين المغلف – وهي 
عملـــة مرتبطة بــــ “بيتكوين” من حيث الســـعر، إال أنها تســـتخدم 
علـــى شـــبكة إيثريـــوم، والتـــي يمكـــن اســـتخدامها كضمـــان في 
التمويل الامركزي على إيثريوم، إضافة إلى ارتفاع في ســـرعة 
مستقرة للعمات األسبوع الماضي يشير إلى المزيد من النشاط 

على السلسلة.
يأتـــي ذلـــك إضافة إلى التطـــورات اإليجابية لــــ “إيثر”، حيث من 
المحتمل اآلن أن يحدث دمج لشبكة إيثريوم وتحولها من نظام 
إثبـــات العمل إلـــى نظام إثبـــات الحصة، والذي يوفـــر الكثير من 

الطاقة بحلول منتصف سبتمبر المقبل.

طرحـــت وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعة بالموقـــع اإللكتروني 
لمجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات مناقصـــة إلبـــرام عقـــد لجمع 

واصطياد الكاب الضالة.
ووفـــق وصـــف المناقصـــة، فـــإن مـــدة العقـــد ســـنتان يقـــدم فيه 
المقـــاول خدمة اصطياد الكاب الضالة من جميع مناطق مملكة 
البحرين اســـتجابة للشكاوى الروتينية. واشترطت الوزارة على 
المقـــاول نقل الـــكاب إلى عيـــادة بيطرية مخصصـــة لذلك ومن 
ثـــم نقل الكاب من العيادة إلى المناطق غير الســـكنية، كل ذلك 

حسب توجيهات وكالة الثروة الحيوانية.
ومن المقرر أن يتم إغاق اســـتام مظاريف عطاءات الشـــركات 

المتقدمـــة يـــوم األربعاء الموافق 24 أغســـطس الجاري، على أن 
يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.

وتخضـــع هـــذه المناقصـــة ألحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم )36( 
لســـنة 2002 بشـــأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات 
والمبيعـــات الحكومية، وتعدياته، والئحتـــه التنفيذية الصادرة 

بالمرسوم رقم )37( لسنة 2002.
وتعطى المؤسسات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة أفضلية 
بنســـبة 10 % فـــي مرحلـــة التقييـــم المالـــي، علـــى أن تقدم هذه 
المؤسســـات ضمن عطاءاتها المقدمة للمناقصة )شهادة تصنيف 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة( الصادرة من وزارة الصناعة 
والتجـــارة، والتـــي يمكـــن الحصـــول عليهـــا باســـتخدام الرابـــط: 

.https://www.moic.gov.bh/en/eServices/sme
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صافي أرباح بنك ABC اإلسالمي بالنصف األول
انتعاش كبير في أعمال العمالء األساسية مع تحسن بيئة معدل الربحية

أعلن بنك ABC اإلسالمي أمس عن نتائجه المالية للنصف األول المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث اختتم البنك النصف األول مع أرباح صافية بلغت 20.7 مليون دوالر، 
بزيادة قدرها 7.8 % عن الفترة نفســها من العام الماضي.  وبلغ صافي الدخل التشــغيلي قبل الخســائر االئتمانية لفترة 6 أشــهر المنتهية في 30 يونيو 2022 ما مجموعه 
23.1 مليون دوالر، كما ارتفع بنســبة 7.8 % على أســاس ســنوي. وجاء النمو في الدخل والربحية أعقاب انتعاش كبير في أعمال العمالء األساســية مع تحســن في بيئة 
معّدل الربحية، وهذا على الرغم من األوضاع التي يواجهها البنك من عدم اليقين على الجبهة الجيوسياسية العالمية وارتفاع في التضخم. وكان أداء معظم مجاالت 

المنتجات جيًدا خالل هذه الفترة باستثناء أعمال أسواق رأس المال، التي ال تزال ضعيفة بسبب التقلبات في األسواق الناجمة عن الوضع الجيوسياسي.

وعن أبرز مامح األداء الرئيســـة للنصف األول، بلغت األرباح الصافية 20.7 مليون 
دوالر، بزيادة قدرها 7.8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل 
التشـــغيلي قبـــل الخســـائر االئتمانيـــة 23.1 مليـــون دوالر، بزيادة قدرهـــا 7.8 % عن 
الفتـــرة نفســـها من العـــام 2021، وبلغـــت المصروفات التشـــغيلية 4.2 مليـــون دوالر، 
بزيـــادة قدرها 25.8 % مقارنة مع 3.3 مليون دوالر للعام الماضي. وال تزال القاعدة 

الرأسمالية للبنك قوية جًدا مع نسبة كفاية رأس المال البالغة 36.2 %. 
وتعليًقـــا علـــى هذه النتائج، قال العضو المنتدب لبنك ABC اإلســـامي حّماد حســـن 
“نحن ســـعداء للغاية بالنمو الذي شـــهدته أعمالنا المصرفية األساســـية خال النصف 
األول من العام، على الرغم من أن األسواق مازالت تواجه تحديات بسبب العوامل 
الجيوسياســـية وارتفـــاع التضخـــم. تركز فـــرق التغطيـــة والمنتجات على اكتســـاب 
العمـــاء الجـــدد للبنك، باإلضافة إلـــى تقديم حلول مبتكرة لقاعدة عمائنا. ويســـرنا 

خصوصـــا أن يتـــم تكريمنا على تميـــز أدائنا كأفضل بنك تمويل إســـامي في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لهذا العام من قبل مجلة “ميد”. 

وال نزال على المســـار الصحيح مع توقعاتنا لألداء للعام 2022 على 
خلفية التحســـن االقتصادي في بيئة االئتمان واســـتفادة المنطقة 
من ارتفاع أسعار النفط”. وفيما يلي ملخص أكثر تفصياً للنتائج 

المالية: 

أداء األعمال )فترة 3 أشهر(: 

-بلغـــت األرباح الصافية للربع الثاني 11.9 مليون دوالر مقارنة 
مع 8.8 مليون دوالر في الربع الثاني من العام الماضي. 

-بلـــغ صافي الدخل التشـــغيلي قبل الخســـائر االئتمانية 14 مليون 
دوالر مقارنـــة مـــع 9.7 مليـــون دوالر للفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 

الماضي. 
-بلغت مخصصات الخسائر االئتمانية للفترة 

25 ألـــف دوالر مقارنـــة مـــع 0.6 مليـــون 
دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. 

 2.1 التشـــغيلية  المصروفـــات  -بلغـــت 

مليون دوالر، مقارنة مع 1.5 مليون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. 

أداء األعمال )فترة 6 أشهر(: 

-بلغـــت األرباح الصافية لألشـــهر الســـتة األولـــى 20.7 مليـــون دوالر مقارنة مع 19.2 
مليون دوالر المسجلة في األشهر الستة األولى من العام الماضي. 

-بلغ صافي الدخل التشـــغيلي قبل الخســـائر االئتمانية 23.1 مليون دوالر مقارنة مع 
21.5 مليون دوالر للفترة نفسها من العام الماضي. 

-بلغت مخصصات الخســـائر االئتمانية للفتـــرة 2 مليون دوالر مقارنة مع 1.3 مليون 
دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. 

-بلغت المصروفات التشـــغيلية 4.2 مليون دوالر مقارنة مع 3.3 مليون دوالر للفترة 
نفسها من العام الماضي. 

الميزانية العمومية: 

-بلغ مجموع موجودات بنك ABC اإلسامي 2.293 مليار دوالر كما 
فـــي 30 يونيو 2022، مقارنة مع 2.332 مليار دوالر في نهاية العام 

 .2021
-بلغـــت االســـتثمارات 784 مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع 852 مليون 

دوالر في نهاية العام 2021. 
-بلغت قيمة مســـتحقات المرابحة واإلجارة 1,440 مليون دوالر، 

مقارنة مع 1,420 مليون دوالر في نهاية العام 2021. 
-بلـــغ إجمالـــي حقوق المســـاهمين فـــي 30 يونيـــو 2022 نحو 291 
مليـــون دوالر، مقارنـــة مـــع 297 مليـــون دوالر نهايـــة العـــام 2021، 
بانخفـــاض بنســـبة 2.1 %، بســـبب دفـــع األربـــاح التـــي قابلتهـــا األرباح 

الناتجة خال الفترة. 
-مازالـــت القاعدة الرأســـمالية للبنـــك قوية للغاية 
مع نســـبة كفاية رأس المال البالغة 36.2 %، 
ومعظمها من المســـتوى 1، البالغ مجموعها 

.% 35.5 حّماد حسن

بعد فترة طويلة من الخسائر الفادحةجاءت أفضل من التوقعات في الربع الثاني

“بيتكوين” تتجاوز 25000 دوالر ألول مرة منذ يونيوارتـفــــاع أربــــاح “أرامــكـــــو” 90 % 

إبرام عقد لجمع واصطياد الكالب الضالة

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

إنه يحجب الرؤية... أليس كذلك؟
Û  مبســط تعريــف  أو  مناســبة  ترجمــة  عــن  القــارئ  ســيدي  بحثــت   

للمصطلــح “Self ego” فوجــدت العديــد. ولكن التعريــف أو الترجمة 
التــي اســتوقفتني وشــدتني وخلتهــا تفــي بهدفــي وتــكاد تترجــم 
وبصــورة واضحــة موضــوع مقالتــي هــذه هــو التعريــف أو الترجمة 
التــي تقــول إنــه “غــرور الــذات” أو “غــرور الــذات المفخمة” أو الـــ “أنا 
المفخمــة”. وحــول هــذا التعريف، ربمــا يمكنني القول ســيدي القارئ 
إنــه متــى أدخل الفرد نفســه في هــذه الدائرة فكأنه قد قــرر ال إرادًيا 

أن يمنح الحكمة إجازة قسرية. إليك سيدي القارئ هذا الموقف:
Û  يجــب أن يعــرف ويعــي هــذا المديــر بأنــي أنــا أكثــر تأهيــًا منه فهو 

ال يمتلــك المؤهــات الرفيعــة التــي أمتلكهــا أنــا وال حتــى القــدرات.. 
قاطعه زميله متسائًا بخبث: ما الذي تنوي فعله؟ هل ستستمر في 
التذمر والشــكوى؟ أنا أعرفك رجل قرار وأقدر مؤهاتك وأكاد أراك 

في أعلى المناصب. رد صاحبنا على زميله وبحماس شديد:
Û  فــي الحقيقــة الماحظــات التــي يبديها هــذا المدير على الدراســات 

والتقارير التي أرفعها إليه ال تعجبني وأعتبرها عدم ثقة في قدراتي 
ومؤهاتــي التــي أعتز وأعتــد بها خصوصا ماحظاتــه تلك المتصلة 
بطلبه استشــارة االختصاصيين. أنا االختصاصي، أنا أمتلك الكفاءة 
والمؤهل، فلم الحاجة لاستشارة؟ سكت صاحبنا للحظات ثم تابع: 
لقد اتخذت قراري! وأنا متوجه لمقابلة هذا المدير اآلن ألسلمه إياه. 

Û  .نــاول صاحبنــا قــراره للســكرتير وطلــب منــه إيصالــه إلــى المديــر 
نظر الســكرتير إليه قائًا وبهدوء: ســأحتفظ بخطابك وســأرتب لك 
موعًدا لتســلمه له بنفســك. أود فقط أن أؤكد لك شــيًئا مهًما وهو أن 
هــذا الرجــل يحترمــك ويقــدرك ودائم الحديث عنــك وعن إخاصك 
ووالئــك وقدراتــك. تابع الســكرتير قائًا: أنا ال أعرف فحوى خطابك 
ولكنني وددت أن أبّين لك هذا بحكم زمالتنا وحداثة انخراطك في 

الحياة العملية. 
Û  يقول أحد االختصاصيين في هذا السياق، إن غرور الذات المفخمة 

يعمل على تحجيم وضبابية رؤيتنا لألمور ويفسد سلوكياتنا وغالًبا 
مــا يدفعنــا إلــى القيــام بأعمــال تخالــف قيمنــا وتؤثــر فــي قراراتنــا. 
مــا رأيــك ســيدي القــارئ فــي هــذا الموقــف علــى ضــوء ما قالــه هذا 

االختصاصي؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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أمل الحامد

تعتزم شــركة نخيل، الشــركة المطورة لجزر دبي االصطناعية، جمع قرض بنحو 17 مليار درهم )4.6 
مليــار دوالر( إلعــادة تمويــل الديون القائمة، وفًقا لما نقلته “بلومبــرغ” نقا عن مصادر، واطلعت عليه 
“العربية.نت”. وقالت المصادر إن الشــركة تســعى للحصول على التمويل من مجموعة من المقرضين 
بما في ذلك بنك دبي اإلســامي، وبنك اإلمارات دبي الوطني، وبنك المشــرق. وأضافت المصادر أن 
البنــوك التــي ترتــب القرض طلبــت أيًضا من المقرضين العالميين واإلقليميين المشــاركة في الصفقة. 
وتتزامن خطط الشركة لجمع األموال مع انتعاش سوق العقارات في دبي بعد ركود استمر لسنوات. 
وارتفعــت أســعار العقــارات فــي اإلمارة، التــي أصبحت مــاًذا لألثرياء من اإلغاقات بســبب فيروس 
كورونا. كما كان االنكماش الذي قلص أكثر من ثلث قيمة العقارات عامل جذب للمستثمرين العالميين.

3 بنوك إماراتية ترتب قرًضا ضخًما لـ “نخيل” اإلماراتية

20.7
مليــــــون دوالر


