
فـــي  األســـهم  أســـواق  شـــهدت 
أمـــس انخفاًضـــا  الخليـــج والعالـــم 
فـــي مؤشـــراتها مـــع الهجـــوم الـــذي 
شـــّنته روســـيا على أوكرانيا وسط 
توترات جيوسياســـية حول العالم، 
أن  ماليـــون  محللـــون  رأى  حيـــث 
أســـواق دول الخليـــج تســـتند إلـــى 
يؤهلهـــا  قويـــة  اقتصاديـــة  أســـس 
للنمو المســـتقبلي، إذ إن االنخفاض 

يوم أمس هو شيء طبيعي كجزء 
من تفاعـــل المضاربين مـــع أحداث 

السوق.
المحلليـــن  جمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
المالييـــن المعتمدين فـــي البحرين، 
علـــي الموالني، إنه من الطبيعي أن 
المضاربون والمســـتثمرون  يتحرك 
العالميـــة  األســـواق  تحـــركات  مـــع 

والتغيرات الجيوسياسية.

أعلنـــت مجموعـــة “بـــي إم إم 
آي” عن تحقيق صافي أرباح 
عائدة إلى المســـاهمين 5.57 
ماليين دينار في العام 2021، 
مقارنة مع 4.03 مليون دينار 
فـــي العـــام 2020 )9.2 مليون 
2019( أي  العـــام  فـــي  دينـــار 

بزيادة نسبتها 38 %.

بلـــغ صافـــي األربـــاح لمســـاهمي شـــركة بتلكو 
لعـــام 2021 بأكمله 65.9 مليـــون دينار، بزيادة 
قدرهـــا 16 % مقارنـــة مع 56.7 مليـــون دينار 
فـــي العـــام 2020. ويرجـــع ذلك بشـــكل رئيس 

إلى اإليرادات على مدار العام.

محللـــون: أســواق الخليـــج 
تقـف على أســـس قويـــة

صافي أرباح “بتلكو” للعام 2021

أرباح “بي إم إم آي” للعام 2021

المنامة - بنا

تشــارك مملكــة البحريــن، بقيــادة عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وحكومته الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة، وجميــع أبنائها دولة 
الكويت الشــقيقة احتفاالتها بعيدها الوطني الحادي والســتين ويوم التحرير 

الحادي والثالثين.

ويأتـــي االحتفـــاء الرســـمي واإلعالمي 
المســـتويات  أعلـــى  علـــى  والشـــعبي 
ليمثل تجسيًدا لعمق الروابط األخوية 
الوثيقـــة بين قيادتي وشـــعبي البلدين 
الشـــقيقين، والضاربـــة بجذورهـــا فـــي 
أعمـــاق التاريـــخ على أســـس مـــن الود 
الجغرافـــي  والتقـــارب  واالحتـــرام 
والـــدم  الديـــن  ووحـــدة  والحضـــاري 
ووشـــائج القربـــى والنســـب، والمصيـــر 

المشترك.

مـــن  الشـــقيقة  الكويـــت  دولـــة  وتعـــد 
لمملكـــة  االقتصادييـــن  الشـــركاء  أهـــم 
البحرين، بمبادالت تجارية غير نفطية 
العـــام  دوالر  مليـــون   423 تتجـــاوز 
2021، وحلولهـــا كثانـــي أكبر مســـتثمر 
المملكـــة  بعـــد  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، برصيـــد 
9.67 مليـــارات دوالر بما يعادل 29 % 
مـــن االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة 

الواردة إلى المملكة.

ثاني أكبر مستثمر خليجي برصيد 9.67 مليارات دوالر

البحرين والكويت... وحدة دم ومصير مشترك

)٢٤(
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلــى أخيــه أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ نــواف األحمد 

الجابر الصباح، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت.

وأعرب جاللته فـــي البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة 
الكويـــت  دولـــة  ولشـــعب  والســـعادة، 
الشـــقيق المزيد مـــن التقـــدم واالزدهار 

في ظل قيادة سموه الحكيمة.
العالقـــات  بمســـتوى  جاللتـــه،  وأشـــاد 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 
ومـــا  الشـــقيقين،  والشـــعبين  البلديـــن 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو فـــي شـــتى 
حـــرص  جاللتـــه  مؤكـــًدا  المجـــاالت، 
مملكـــة البحرين على تطوير وترســـيخ 
هذه العالقـــات التاريخية بيـــن البلدين 
والشـــعبين واالرتقـــاء بهـــا بمـــا يخـــدم 

مصالحهما المشتركة.
وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيـــة تهنئة إلى أمير 
دولة الكويت الشـــقيقة، وذلك بمناسبة 
الذكرى الســـنوية للعيـــد الوطني لدولة 

الكويت.
وأعـــرب ســـموه فيهـــا بهـــذه المناســـبة 
الوطنيـــة عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لســـموه 
ولشـــعب دولة الكويت الشـــقيق المزيد 
مـــن التقـــدم والنمـــاء فـــي ظـــل قيـــادة 
سموه الحكيمة، مؤكًدا سموه على عمق 
العالقـــات األخوية التاريخيـــة الوثيقة 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الشـــقيقين وما تشـــهده من تطور ونمو 
على جميـــع المجاالت والدفـــع بها نحو 

آفاق أرحب.
كمـــا بعث صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقيتي 

تهنئـــة مماثلتيـــن إلـــى أخيه ولـــي عهد 
مشـــعل  الشـــيخ  ســـمو  الكويـــت  دولـــة 
األحمد الجابـــر الصبـــاح، وأخيه رئيس 

مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة 
الحمـــد  الخالـــد  صبـــاح  الشـــيخ  ســـمو 

الصباح.

في قانون صدق عليه جاللة الملك

تعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام األساس لـ “جيبك”
صـــادق عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وأصدر قانون رقم )5( لســـنة 
2022 بتعديل بعض أحكام عقد التأســـيس والنظام 
األساســـي لشـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
المنشـــأة بموجب المرســـوم بقانون رقم )18( لســـنة 

1979، وجاء فيه:
 المادة األولى

ُيعـــّدل عقـــد التأســـيس والنظـــام األساســـي لشـــركة 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات )ش.م.ب( علـــى 

النحو المرافق لهذا القانون.
 المادة الثانية

تحـــل عبـــارة )مملكـــة البحريـــن( محل عبـــارة )دولة 

البحريـــن( أينمـــا وردت في عقد التأســـيس والنظام 
األساســـي لشـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 

)ش.م.ب(.
 المادة الثالثة

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء - كٌل فيما 
يخصـــه - تنفيذ أحـــكام هذا القانـــون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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العالقات البحرينية الكويتية تاريخية وثيقة متطورة
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الدولة الشقيقة

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك أمير دولة الكويت

المنامة- بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتي تهنئـــة إلى رئيـــس جمهورية 
إستونيا، اآلر كاريس، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده، ضّمناها 
خالـــص تهانيهمـــا وتمنياتهمـــا لـــه بموفـــور الصحـــة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
برقيـــة تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيســـة وزراء جمهوريـــة إســـتونيا، كايا 

كاالس.

البحرين تهنئ استونيا
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المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أشاد وزير األشـــغال وشؤون 
والتخطيـــط  البلديـــات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
بموافقة مجلس الوزراء على 
مذكرة بشـــأن خطة التشجير 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والتي 
تهدف لمضاعفة عدد األشجار 
بحلـــول العـــام 2035؛ مؤكـــًدا 
التوجيهـــات المســـتمرة لولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بشـــأن التوســـع في مشـــاريع 
التشـــجير بمختلف الشـــوارع 
والمشـــاريع  والتقاطعـــات 

الحكومية.
خطـــة  أن  خلـــف  وكشـــف 
التشجير تهدف إلى مضاعفة 
العـــدد الحالـــي لألشـــجار من 
1.8 مليون شـــجرة إلى قرابة 
بحلـــول  مليـــون شـــجرة   3.6
العـــام 2035، وذلـــك تماشـــًيا 
مع التزامـــات مملكة البحرين 
المتحـــدة  األمـــم  باتفاقيـــة 
اإلطارية بشـــأن تغيـــر المناخ 

.)COP26(
وبيـــن وجود عـــدد مـــن المبادرات 
والسياسات التي تهدف إلى زيادة 
التشـــجير وتحفيـــز كافة األطراف 
للمشـــاركة في مشـــاريع التشـــجير 
الســـنوي،  الهـــدف  بلـــوغ  لضمـــان 
عـــدد  زيـــادة  فـــي  تتمثـــل  والتـــي 
الحكوميـــة،  بالمشـــاريع  األشـــجار 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  وتشـــجيع 
لزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع 
األفـــراد للمشـــاركة في التشـــجير، 
الداعمـــة  السياســـات  وتوفيـــر 
اآلليـــات  واعتمـــاد  للتشـــجير، 
المحـــرز  التطـــور  لرصـــد  الالزمـــة 
فـــي التشـــجير، وتوحيـــد المعايير 

المتعلقة بالتشجير. 
وذكـــر خلـــف أن خطـــة التشـــجير 

تتضمـــن تحديد أصناف األشـــجار 
ضمـــن  زراعتهـــا  ســـيتم  التـــي 
المشاريع الحكومية، وهي أشجار 
تتـــالءم  الخضـــرة  دائمـــة  كبيـــرة 
مـــع مناخ مملكـــة البحرين وتتميز 
اســـتهالكها  مســـتوى  بانخفـــاض 
للميـــاه، كمـــا أنهـــا تتحمـــل ارتفاع 
ملوحـــة التربة، وارتفاع مســـتوى 
المنبعثـــة،  للغـــازات  امتصاصهـــا 
درجـــات  خفـــض  فـــي  وتســـاهم 
هـــذه  أن  إلـــى  مضيًفـــا  الحـــرارة، 
األشـــجار تعتبـــر من أشـــجار الظل 

لكبر حجم التاج الخضري.
كمـــا أشـــار إلـــى أن الـــوزارة تعمـــل 
التشـــجير  اســـتراتيجية  ضمـــن 
الخضـــراء،  الرقعـــة  وزيـــادة 

علـــى تنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــاريع 
المختلفـــة  المملكـــة  بمحافظـــات 
والتقاطعـــات  الشـــوارع  لتجميـــل 
اإلســـكانية  والمـــدن  والحدائـــق 

والمنتزهات.
 وأكـــد خلـــف أن دعـــم واهتمـــام 
الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، بالتوســـع في التشـــجير 
وزيادة الرقعة الخضراء من شأنه 
وتحقيـــق  البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ 
التنميـــة المســـتدامة، وبمـــا يصب 
فـــي تحســـين المنـــاخ وتخفيـــض 
درجات الحرارة والمحافظة على 
التنـــوع البيولوجـــي مـــن النباتات 

المحلية.

تشجيع األفراد للمشاركة في عمليات التشجير... خلف:

مضاعفة عدد األشجار إلى 3.6 مليون بحلول 2035

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اســـتقبل وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة امس 
سفير مملكة الدنمارك لدى مملكة البحرين 
المقيم في الرياض أوله موســـبي. ورحب 
وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني بالســـفير 
عالقـــات  معـــه  واســـتعرض  الدنماركـــي، 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة  التعـــاون 
والدنمارك، مؤكًدا حـــرص مملكة البحرين 
على الدفـــع بالعالقات الثنائيـــة نحو آفاق 

البلديـــن  بالنفـــع علـــى  يعـــود  بمـــا  أرحـــب 
والشـــعبين الصديقين. وجرى أثناء اللقاء 
مناقشـــة ســـبل تعزيـــز العالقـــات الماليـــة 

واالقتصادية بين مملكة البحرين ومملكة 
الدنمـــارك، وعـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.

تعزيز العالقات المالية واالقتصادية مع الدنمارك
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة، وبحضور رئيس الجمارك رئيس 
منظمـــة الجمارك العالمية الشـــيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة، األمين العام لمنظمة 
ميكوريـــا  كونيـــو  العالميـــة  الجمـــارك 
بمناســـبة زيارتـــه للبـــالد، منوًهـــا بجهود 
منظمـــة الجمـــارك العالميـــة فـــي تطوير 
آليات العمل الجمركي التي تســـاهم في 
تعزيز حركة التجارة الدولية والدفع بها 

نحو مسارات أكثر تطوًرا وتقدًما.

وأثنـــاء االجتمـــاع، أكـــد حـــرص مملكـــة 
منظمـــة  مـــع  التعـــاون  علـــى  البحريـــن 
لتطبيـــق  وســـعيها  العالميـــة  الجمـــارك 
أفضـــل الممارســـات الجمركيـــة لمـــا لهـــا 
مـــن دوٍر فـــي رفـــد مختلـــف القطاعـــات 
التنميـــة  بعجلـــة  والدفـــع  الحيويـــة 
االقتصادية، الفًتا إلى أهمية العمل على 
تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم 
في رفع كفاءة العمل الجمركي بما يعزز 
مـــن تيســـير حركـــة التجـــارة البينية مع 

مختلف دول العالم.

رفع الكفاءة الجمركية وتيسير حركة التجارة البينية

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
                                       ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021                                                                            

2021
)تم تدقيقه(

2020
)تم تدقيقه(

الموجودات

 1,462  1,558 أرصدة لدى البنوك

 12,998  13,003 ذمم مدينة للمرابحة

 591  783 الموجودات األخرى

 15,051  15,344 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

20212020

المطلوبات

 471  805 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 471  805 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 10,000  10,000 رأسمال األسهم

 3,577  3,673 االحتياطي القانوني

 1,003  866 اإليرادات المستبقاة

 14,53914,580إجمالي حقوق المساهمين

 15,34415,051إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021                                                                                                                ألف دوالر أمريكي                                
2021

)تم تدقيقه(
2020

)تم تدقيقه(

األنشطة التشغيلية

 2,437  2,345 قبض اإليرادات االستشارية

 120  34 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 97  405 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )597( )842(المدفوعات للموظفين والموردين

 )789( )841(رسوم اإلدارة المدفوعة

1,1011,268صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة التمويلية

 )931( )1,000(األرباح المدفوعة

)931( )1,000(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 337  101 صافي  الزيادة في النقد وما في حكمه

 14,123 14,460النقد ومافي حكمه كما في 1 يناير

 14,460 14,561النقد ومافي حكمه كما في 31 ديسمبر

يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:

 1,462  1,558 أرصدة لدى البنوك

 12,998  13,003 ذمم مدينة للمرابحة

 14,561  14,460 

بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021                                                                                                                ألف دوالر أمريكي
2021

)تم تدقيقة(
2020

)تم تدقيقة(

اإليرادات

 2,437  2,352 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 97  405 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 120  35 اإليرادات من عقود المرابحة

 2,654 2,792إجمالي اإلرادات

المصروفات 

 383  356 تكاليف الموظفين

 1,156  1,477 مصروفات أخرى

 1,539  1,833 إجمالي المصروفات

 1,115 959الربح  للفترة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021                                                                                ألف دوالر أمريكي
المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2021 )تم تدقيقة(

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

 959  959  -    -   الربح للسنة

 959  959  -    -   إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

 )1,000( )1,000( -    -   األرباح المدفوعة لسنة 2020

 -    )96( 96  -   تحويل إلى االحتياطي القانوني

 14,539  866  3,673  10,000 كما في 31 ديسمبر 2021 

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2020 )تم تدقيقة(

 14,396  931  3,465  10,000 كما في 1 يناير 2020

 1,115  1,115  -    -   الربح للسنة

 1,115  1,115  -    -   إجمالي اإليرادات و المصروفات للسنة

 )931( )931( -    -   األرباح المدفوعة لسنة 2019

 -    )112( 112  -   تحويل إلى االحتياطي القانوني

 14,580 1,003 3,577 10,000كما في 31 ديسمبر 2020

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة

تم استخراج األرقام المنشورة من البيانات المالية التي تم تدقيقها من قبل شركة كي بي إم جي
التي أعربت عن رأيها  في التدقيق من دون تحفظ  في 24 فبراير 2022

عماد علي
الرئيس التنفيذي 

نفيد كمال
رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري 

في 24 فبراير 2022

تخـــريــج دورة متخصصــة للضبــاط

أقيـــم بقـــوة دفـــاع البحريـــن، أمـــس )الخميـــس(، تخريـــج 
بحضـــور  للضبـــاط،  المتخصصـــة  اإلدارة  دورات  إحـــدى 
مســـاعد رئيس هيئة األركان للقوى البشـــرية اللواء الركن 
الشيخ علي بن راشد آل خليفة، وذلك بمركز تدريب قوة 

الدفاع الملكي.

وتـــم تقديـــم إيجاز عـــن الـــدورة ومراحل التدريـــب التي 
اشـــتملت عليهـــا، وفي ختام التخريج قام مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان للقـــوى البشـــرية بتوزيـــع الشـــهادات علـــى 

الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.  
حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

توظيف التكنولوجيا في تطوير القدرات الجمركية وحماية الحدود
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات الجائحة... وزير الداخلية:

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، امـــس، األميـــن العـــام لمنظمة 
الجمارك العالمية كونيو ميكوريا، وذلك بحضور رئيس 
الجمارك، رئيـــس مجلس المنظمة فـــي دورتها الحالية 

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقاء، رحـــب الوزير بزيـــارة األمين العام 
لمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة، والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار 
التواصل وتبادل وجهات النظر، مشـــيدا بدور المنظمة 
فـــي تعزيـــز التعـــاون بيـــن الـــدول األعضـــاء ومواجهة 

تداعيات جائحة كورونا.
التكنولوجيـــا  توظيـــف  أهميـــة  علـــى  الوزيـــر  وأكـــد 
والتقنيـــات الحديثـــة فـــي حمايـــة الحـــدود وتطويـــر 
القـــدرات الجمركية وتعزيز حركة الســـفر والتجارة من 
خـــالل تيســـير اإلجراءات واتبـــاع أفضل الممارســـات، 
معربـــا عـــن اعتـــزازه بـــدور جمـــارك البحريـــن، ضمـــن 

الخطـــوط األماميـــة لمواجهة جائحـــة كورونا، وتقديم 
خدمـــات جمركيـــة ذات كفـــاءة عالية، تســـهم في دعم 

االقتصاد الوطني.
من جهته، أشاد األمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، 

بدعم مملكة البحرين للمنظمة، معربا عن فخره برئاسة 
رئيـــس جمارك البحريـــن لمجلس المنظمـــة، منوها إلى 
ما قامـــت به المنظمة مـــن إجـــراءات لمواجهة جائحة 

كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

المنامة - وزارة الداخلية
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

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

عبدالحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2021

 تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 202١، وتم تدقيقها من قبل السادة إرنست ويونغ الشرق األوسط. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9 فبراير ٢٠٢٢. 
بيت التمويل الكويتي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

 قائمة المركز المالي
الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة

 قائمة الدخل 
 الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في 31 ديسمبر 2021

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

أكـــــــــــــــــــــــــرث ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء... بــــبــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــة

2021 
ألـف دينـار بحرينـي

٢٠٢٠
ألـف دينـار بحرينـي

الموجودات

6١,٢77  113,407  نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي  

١٢٣,59٠  98,015  مبالغ مستحقة من البنوك

١,٠٠5,٢٢8  1,057,975  عقود تمويل 

6,86١  7,071  االستثمار في حقوق الملكية

٣٢4,7٣9  355,042  استثمارات في صكوك

6,889  -    استثمارات في شركات زميلة 

٢٢٣,٣77  203,500  ذمم مدينة وموجودات أخرى

٣,7٠٣  4,272  ممتلكات ومعدات وحق استخدام األصول

١,755,664  1,839,282  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
    وحقوق المالك

المطلوبات

١٣٣,١١4  137,769  حسابات جارية للعمالء

١٠8,798  4,433  مبالغ مستحقة لبنوك

٣64,٠48  348,455  مبالغ مستحقة لغير البنوك

١6,٢98  19,063  مطلوبات أخرى 

6٢٢,٢58  509,720   مجموع المطلوبات

 حقوق حاملي حسابات االستثمار -  
    شبه حقوق الملكية

١8٢,948  201,051  البنوك

78٣,٢٢9  944,433  غير البنوك واألفراد

  مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار - 
966,١77  1,145,484      شبه حقوق الملكية

حقوق المالك

 الحقوق العائدة إلى مساهمي 
   الشركة األم

١٣٢,5١9  132,519  رأس المال 

٢5,64٠  27,942  احتياطي قانوني

١,٠١8  1,850  القيمة العادلة من خالل احتياطي األسهم

-    21,767  توزيعات األرباح المقترحة

٣١١  -    أرباح مبقاة

  184,078  ١59,488

7,74١  -    حقوق غير مسيطرة 

١67,٢٢9  184,078   مجموع الحقوق

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات 
١,755,664  1,839,282      االستثمار وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية

١٣6,7١٠  136,710   حقوق حاملي حسابات االستثمار المقيدة

685,٢47  660,739  ممتلكات تحت اشراف اإلدارة

75,649  59٫224 ارتباطات والتزامات محتملة

2021 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

٢٠٢٠ 
 ألـف دينـار 

بحرينـي

األنشطة التشغيلية

١5,٢٣7  23,027  صافي دخل الفترة من العمليات

تعديالت للبنود التالية:

46٣  271  حصة من الخسائر في شركة زميلة

١,5٠١  1,455  إطفاء قسط الصكوك

)٣59( 424  صافي الخسارة )الربح( من بيع االستثمارات

)4١٣( (530) مكسب من تحويل العمالت األجنبية

١,49٣  1,690  استهالك و إطفاء

 مخصص اضمحالل القيمة وخسائر االئتمان - 
     صافي )باستثناء االستردادات من

الحسابات المشطوبة(      1,856  6,١66

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
٢4,٠88  28,193      والمطلوبات التشغيلية

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

٢,966  (4,494) احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي

454  (220) مبالغ مستحقة من البنوك

)١٣7,٠84( (54,580) عقود تمويل

١8,5٠٢  19,821   ذمم مدينة وموجودات أخرى

4,856  4,655   حسابات جارية للعمالء

7,٠١5  (104,365) مبالغ مستحقة لبنوك

١4١,٠8٣  (15,593) مبالغ مستحقة لغير البنوك

)١,٠٠٣( 4,068   مطلوبات أخرى

6٠,877  (122,515) النقدية )المستخدمة في( من العمليات

١,46٠  -    الدعم المالي من الحكومة

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( 
6٢,٣٣7(122,515)     األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

٣,45٢  -    التصرف في االستثمارات - صافي

)54,8١٣( (31,756) شراء صكوك - صافي

)46٣( (1,135) حصيلة من بيع مباٍن ومعدات - صافي

4,76٠  -    متحصالت من بيع شركة تابعة

تكاليف المعامالت المتكبدة عند االستحواذ على 
-     )5٢8(حقوق غير مسيطرة 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)47,٠64( (33,419)    األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 صافي التغيرات في حقوق حاملي 
)4٢,١9٢( 179,307      حسابات االستثمار

 مدفوعات االلتزام فيما يتعلق بأصول 
-    (1,312)     حق االستخدام

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( 
)4٢,١9٢( 177,995      من األنشطة التمويلية

 صافي الزيادة )النقصان( في النقد 
)٢6,9١9( 22,061      وما في حكمه

١8٢,69٣  155,774  النقد وما في حكمه في 1 يناير

١55,774  177,835  النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

2021 
ألـف دينـار 

بحرينـي

٢٠٢٠ 
 ألـف دينــار 

بحرينـي

 

58,٠45  60,214    دخل من عقود تمويل

٢,٠65  1,399    دخل من استثمارات

١4,855  13,961    دخل من صكوك

١,476  966   دخل من مبالغ مستحقة من البنوك

)46٣( (271) حصة من الخسائر في شركة زميلة

75,978  76,269    الدخل التشغيلي

 عائد حقوق حاملي حسابات 
)١8,٠45( (16,032)      االستثمار )الوكالة(

 عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار 
     )المضاربة( - قبل خصم حصة المضارب 

)١٢,٣8١( (10,191)      للمجموعة

١٠,٣46  8,649    حصة المضارب للمجموعة

 عائد حقوق حاملي حسابات 
     االستثمار )المضاربة( - بعد 

     خصم حصة المضارب 
)٢,٠٣5( (1,542)     للمجموعة

ربح على مبالغ مستحقة لبنوك 
)١5,٠٣8( (9,824)     وغير البنوك 

4٠,86٠  48,871    صافي الدخل التشغيلي

١١,9٣٣  12,681    تكاليف الموظفين

١,49٣  1,690  استهالك وإطفاء  

١,6٣٣  1,807  مخصص االضمحالل والخسائر االئتمانية - صافي

١٠,564  9,666    مصروفات أخرى

مجموع المصروفات 
٢5,6٢٣  25,844       التشغيلية

١5,٢٣7  23,027    صافي دخل السنة

العائد إلى:

١5,٢46  23,020    مساهمو الشركة األم

)9( 7    حقوق غير مسيطرة

    23,027  ١5,٢٣7

العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 

حقــــــوق
مجموع الحقوقغير مسيطرة احتياطي قانونيرأس المال

 القيمة العادلة 
 من خالل 

المجموعالعائد المقترحأرباح مبقاةاحتياطي األسهم
ألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحرينيألف دينار بحريني

  167٫229   7٫741  159٫488   -    311   1٫018   25٫640  132٫519 الرصيد في 1 يناير 2021

 23٫027  7  23٫020   - 23٫020   -  -  -صافي الدخل للسنة

 832   -   832     -- 832   -  -الدخل الشامل اآلخر للسنة

 23٫859  7 23٫852   - 23٫020  832   -  -مجموع الدخل الشامل للسنة

 -     - -    21٫767  )21٫767(  -  -  -توزيعات األرباح المقترحة

 -      -  -     - )2٫302(  - 2٫302   -التحويل إلى االحتياطي القانوني

 738    -  738   - 738   -  -  -مكاسب من االستحواذ على المساهمين غير المسيطرين

 )7٫748(  )7٫748( -     --  -  -  -صافي الحركة في حصة المساهمين غير المسيطرين

 184٫078  -    184٫078  21٫767     -    1٫850  27٫942  132٫519 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

 193٫659  10٫597  183٫062  22٫517  3٫587  324  24٫115  132٫519 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢٠

 15٫237  )9( 15٫246   - 15٫246   --  -صافي الدخل للسنة

   694     - 694   -- 694 -  -الدخل الشامل اآلخر للسنة

 15٫931  )9( 15٫940   - 15٫246  694 -  -مجموع الدخل الشامل للسنة

 )22٫517(  - )22٫517( )22٫517( -     --  -توزيعات أرباح

 -  - -     - )1٫525(  - 1٫525   -التحويل إلى االحتياطي القانوني

 )16٫997(  - )16٫997(  - )16٫997(  --  -إثبات خسارة تعديل مخصومًا منها منحة حكومية

 )2٫847( )2٫847( -     - -     --  -صافي التغير في حقوق غير مسيطرة

 167٫229  7٫741  159٫488  -    311  1٫018  25٫640  132٫519 الرصيد في 31 ديسمبر 20٢٠



ثاني أكبر مستثمر خليجي برصيد 9.67 مليارات دوالر

طلبة كويتيون بالبحرين: ال نشعر بالغربة
أشـــاد رئيس جامعة الخليج العربي خالـــد العوهلي بدور دولة 
الكويـــت في دعم جامعة الخليـــج العربي منذ احتضانها فكرة 
إنشـــائها قبـــل أكثـــر من أربعـــة عقود مضـــت، معّبـــًرا عن فخره 
بـــكل الطلبـــة الكويتييـــن الدارســـين فـــي كلية الطـــب والعلوم 
الطبية وكلية الدراسات العليا والمركز العربي الفرنسي إلدارة 
األعمـــال وبالخريجيـــن المتميزيـــن الذين خّرجتهـــم الجامعة. 
جـــاء ذلك خالل احتفـــال طلبة جامعة الخليـــج العربي باليوم 

الوطني الكويتي الـ16 وذكرى التحرير.
وعّبـــر الطلبـــة الكويتيون الدارســـين بالجامعة عن مشـــاعرهم 
الوطنيـــة فـــي هـــذا اليـــوم الوطنـــي مؤكدين أنهم ال يشـــعرون 
بالغربـــة في وطنهم الثاني البحرين ومقّدرين مشـــاركة الطلبة 

الخليجين لهم فرحتهم في هذا اليوم الوطني.

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

تشارك مملكة البحرين، بقيادة عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته 
الموقرة برئاســـة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وجميـــع أبنائهـــا دولة الكويت الشـــقيقة 
احتفاالتها بعيدها الوطني الحادي والســـتين ويوم 

التحرير الحادي والثالثين.

ود واحترام

ويأتي االحتفاء الرسمي واإلعالمي والشعبي على 
أعلـــى المســـتويات ليمثل تجســـيًدا لعمـــق الروابط 
األخويـــة الوثيقـــة بيـــن قيادتـــي وشـــعبي البلديـــن 
الشـــقيقين، والضاربة بجذورهـــا في أعماق التاريخ 
على أسس من الود واالحترام والتقارب الجغرافي 
والحضـــاري ووحـــدة الدين والدم ووشـــائج القربى 

والنسب، والمصير المشترك.
ودولـــة  الغاليـــة  الوطنيـــة  المناســـبة  هـــذه  وتأتـــي 
الكويت الشقيقة تشهد إنجازات تنموية وحضارية 
مســـتدامة، فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة ألميـــر دولة 
الكويت صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصباح، بدعم من ولي العهد صاحب السمو الشيخ 
مشـــعل األحمد الجابـــر الصباح، وما يجمـــع البلدين 
من قواســـم مشـــتركة وإنجازات رائدة في مجاالت 
قيـــم  وإرســـاء  والديمقراطيـــة،  والثقافـــة  التعليـــم 
الســـالم والتســـامح واألخوة اإلنســـانية، وحرصهما 
علـــى أمن الخليـــج العربي واســـتقراره، انطالًقا من 

مبدأ األمن الجماعي.

وتتســـم العالقات البحرينيـــة الكويتية بخصوصية 
اآلبـــاء  رســـخها  متميـــزة  وحضاريـــة  تاريخيـــة 
واألجـــداد، وازدادت رســـوًخا وازدهـــاًرا بدعـــم مـــن 
قيادتـــي البلدين الشـــقيقين وتقدمهـــا كأنموذج في 

التكامل في مختلف المجاالت. 

لجنة عليا

واكتســـبت هـــذه العالقـــات األخوية دفعـــة إيجابية 
بيـــن  للتعـــاون  المشـــتركة  العليـــا  اللجنـــة  بإنشـــاء 
دورتهـــا  وعقـــد   ،2001 العـــام  البلديـــن  حكومتـــي 

العاشـــرة بالمنامـــة فـــي أبريل 2019، وســـط حرص 
مشـــترك على تفعيل اتفاقيات التعاون الدبلوماسي 
والجـــوي  والســـياحي  واالقتصـــادي  والقنصلـــي 
والثقافي والتربـــوي واإلعالمي، ومذكرات التفاهم 
والبرامج التنفيذية ذات الصلة بتعزيز المشـــاورات 
السياســـية، والتعاون في مجاالت الكهرباء والماء، 
التربيـــة  والرياضـــة،  الشـــباب  المـــرأة،  البرلمـــان، 
والتعليـــم، العمـــل، التأمينـــات االجتماعيـــة، الزراعة 
والثـــروة الحيوانيـــة والبحريـــة، الســـياحة، الخدمة 
الصناعيـــة،  الملكيـــة  اإلداريـــة،  والتنميـــة  المدنيـــة 

الجمـــارك، التجـــارة اإللكترونيـــة، الثقافـــة والفنون، 
وحمايـــة البيئـــة، والتعـــاون بيـــن وكالتـــي األنبـــاء، 
وغرفتي التجارة والصناعة، وغيرها من االتفاقيات 

على المستويين الخليجي والعربي.

شريك اقتصادي

وتعـــد دولـــة الكويـــت الشـــقيقة مـــن أهم الشـــركاء 
االقتصادييـــن لمملكـــة البحرين، بمبـــادالت تجارية 
العـــام  دوالر  مليـــون   423 تتجـــاوز  نفطيـــة  غيـــر 
2021، وحلولهـــا كثانـــي أكبـــر مســـتثمر فـــي مملكة 

البحرين، بعد المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
 % 29 يعـــادل  بمـــا  دوالر  مليـــارات   9.67 برصيـــد 
مـــن االســـتثمارات األجنبية المباشـــرة الـــواردة إلى 
المملكـــة، كما يحـــرص البلدان على تعزيز المســـيرة 
المباركـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
فـــي ظـــل حـــرص أصحـــاب الجاللـــة والســـمو قادة 
دول المجلـــس علـــى تعزيز التنســـيق والتكامل بين 
األشـــقاء، وصون أمـــن دول المجلس واســـتقرارها، 
وردع أي محاولـــة للمســـاس بهـــا أو التدخـــل فـــي 
شؤونها، وتوحيد مواقفها السياسية، وتعزيز دورها 
كركيزة لألمن والســـلم اإلقليمـــي والعالمي، وغيرها 

من أوجه التعاون األمني واإلعالمي والثقافي.

أواصر أخوة

مملكـــة البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك، 
تؤكـــد دائًمـــا اعتزازهـــا بدولـــة الكويـــت وتشـــاركها 
احتفاالتهـــا بأعيادهـــا الوطنية المجيـــدة، في ضوء 
اإلعالمـــي  والتعـــاون  التاريخيـــة  األخـــوة  أواصـــر 
والثقافي والعلمي واالجتماعي والتكامل السياسي 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  واألمنـــي  واالقتصـــادي 
اســـتدامة  نحـــو  المشـــترك  الشـــقيقين، وحرصهمـــا 
دورهمـــا  واالزدهـــار، ومواصلـــة  والتقـــدم  التنميـــة 
المحـــوري فـــي تعزيـــز العمـــل الخليجـــي والعربـــي 
المشـــترك، ودعـــم التضامـــن اإلســـالمي، وترســـيخ 
األمـــن والســـالم اإلقليمـــي والعالمـــي، لمـــا فيه خير 
ونمـــاء وازدهـــار المنطقـــة وإرســـاء قيـــم التســـامح 

والمحبة بين الشعوب والثقافات والحضارات.

المنامة - بنا

البحرين والكويت... وحدة دم ومصير مشترك
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المنامة - “تعايش”

هنـــأ رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
جمعيـــة البحريـــن لتســـامح وتعايش 
الكويـــت  دولـــة  )تعايـــش(  األديـــان 
الشقيقة بمناســـبة احتفاالتها بعيدها 
ويـــوم  والســـتين،  الحـــادي  الوطنـــي 
التحريـــر الحـــادي والثالثين، متمنين 
لهـــا دوام التطـــور واالزدهـــار في ظل 
الســـمو  لصاحـــب  الحكيمـــة  القيـــادة 
الشـــيخ نواف األحمـــد الجابر الصباح 
أميـــر دولة الكويت، وصاحب الســـمو 
الشـــيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
ولـــي العهد، منوهيـــن بما وصلت إليه 
عالقـــات البلديـــن مـــن قـــوة وترابـــط 
وتعاون في جميع المجاالت، مشـــيًرا 
إلى أن “تعايش” تشارك أهل الكويت 
العيـــد  بهـــذا  وســـعادتهم  فرحتهـــم 

المجيد.
وأكد رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
يوســـف بوزبون “إن قيادتنا الحكيمة 
بقيـــادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ولـــي  برئاســـة  الموقـــرة  وحكومتـــه 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ُيكّنون كل مشـــاعر الحب 
والمودة واإلخـــالص والوفاء للقيادة 
الكويتية وللشعب الكويتي الشقيق، 
وهـــذا مـــا  تـــم التعبير عنه فـــي كثير 
من المواقف والمناســـبات، مردًفا، أن 
مـــا يربط بين البلدين تجاوز عالقات 

السياســـة واالقتصاد إلى روابط الدم 
واألرحـــام والصالت األســـرية الطيبة 

التي عّمقت المحبة بين البلدين”.
وأردف “أن عالقـــة شـــعب البحريـــن 
بأشـــقائه فـــي دولـــة الكويـــت عالقـــة 
قديمة ومتجذرة في مسيرة البلدين 
الحضاريـــة، مضيًفـــا، مـــا يجمـــع بيـــن 
البحرين والكويت ليس منظومة دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي فحســـب 
بـــل تتجســـد هـــذه العالقـــة وبشـــكل 
أكثرقـــوة فـــي المجـــاالت األكاديمية 
والفنيـــة اإلبداعيـــة واألســـرية فكثير 
من كفاءاتنا الوطنية قد تخرجوا من 
جامعـــة الكويت، وكثير من الفنانيين 
والمبدعيـــن في المجـــاالت المختلفة 
قـــد تخّرجـــوا مـــن المعاهـــد الكويتية 
فـــي األجهـــزة  المتخصصـــة وعملـــوا 
اإلعالمية ومارسوا الكتابة والتمثيل 

وغيره في الكويت”.

روابط الدم والصالت األسرية تعّمق المحبة بيننا

“تعايش” تهنئ الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير

يوسف بوزبون

الكويت - بنا

أشـــاد وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحـــي بما 
إنجـــازات  مـــن  الكويـــت  دولـــة  تشـــهده 
شـــاملة ونجاحاتهـــا  تنمويـــة وحضاريـــة 
على مدى العقود الســـتة الماضية، بفضل 
حكمة قيادتها وتالحم شعبها وإسهاماتها 
المســـتنيرة فـــي إرســـاء قيـــم التســـامح 
والســـالم اإلقليمي والدولي ودعم العمل 

اإلنساني.
فـــي  البحرينـــي،  اإلعـــالم  وزيـــر  ورفـــع 
تصريح صحافي لوكالة األنباء الكويتية 
آيـــات  أســـمى  الخميـــس،  امـــس  )كونـــا(، 
التهاني والتبريكات إلى مقام ســـمو أمير 
دولة الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر 
الكويتـــي  العهـــد  ولـــي  وســـمو  الصبـــاح، 
الشـــيخ مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصباح، 
وإلـــى الحكومـــة الكويتيـــة وجميـــع أبناء 
الشعب الكويتي بمناسبة االحتفاء بالعيد 

الوطني الـ 61 ويوم التحرير الـ 31.
الكويـــت  “أعيـــاد  إن  الرميحـــي  وقـــال 
الوطنيـــة ذات مكانـــة خاصـــة في نفوس 

الشـــعب البحريني على تعاقب األجيال”، 
بتنـــاول  وســـعادته  فخـــره  عـــن  معربـــًا 
اإلعـــالم البحرينـــي في برامجـــه وقنواته 
التلفزيونيـــة واإلذاعية ومنصاته الرقمية 
لمشـــاعر البهجة واالعتزاز بهذه المناسبة 
الغاليـــة، تجســـيدا لـــروح الـــود واألخـــوة 
الصادقـــة بيـــن قيادتـــي وشـــعبي البلدين 
الشـــقيقين وتقديـــرا للوقفـــات “الكويتية 

المشرفة” إلى جانب المملكة وأشقائها.
وأشـــاد الرميحـــي بمـــا تشـــهده الكويـــت 

مـــن إنجـــازات تنموية وحضارية شـــاملة 
الســـتة  العقـــود  مـــدى  علـــى  ونجاحاتهـــا 
الماضيـــة، بفضل حكمـــة قيادتها وتالحم 
شـــعبها فـــي تعزيـــز تقدمهـــا االقتصـــادي 
والثقافـــي  واإلعالمـــي  والديمقراطـــي 
والفنـــي، ودعمهـــا لقـــوة مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية وتماسكه وحرصها 
علـــى وحدة الصـــف العربي، وإســـهاماتها 
المســـتنيرة فـــي إرســـاء قيـــم التســـامح 
والســـالم اإلقليمي والدولي ودعم العمل 
عـــن  اإلعـــالم  وزيـــر  وأعـــرب  اإلنســـاني. 
اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
األخويـــة  بالروابـــط  آل خليفـــة،  عيســـى 
التاريخيـــة الوطيدة والمتميـــزة مع دولة 
الكويت وما تشهده من تقدم ونماء على 
أســـس راســـخة مـــن المحبـــة واالحتـــرام 
المتبـــادل فـــي ظل وحـــدة الديـــن واللغة 
النســـب  وصـــالت  والتقاليـــد  والعـــادات 

ووشائج القربى والمصير المشترك.

سطرت إنجازات حضارية على مدى العقود الستة الماضية... الرميحي:

أعياد الكويت لها مكانة خاصة بنفوس البحرينيين

علي الرميحي

طيران الخليج

أعلنـــت شـــركة طيـــران الخليـــج – الناقلـــة الوطنية لمملكـــة البحرين 
– وبالتزامـــن مـــع الذكرى الــــ 31 لتحرير دولة الكويت الشـــقيقة، عن 
خصـــم بنســـبة 31 % علـــى تذاكرهـــا علـــى درجتـــي الصقـــر الذهبـــي 
والســـياحية، علـــى أن يتـــم حجـــز التذاكر فـــي ظرف 72 ســـاعة في 
الفتـــرة مـــن 23 – 25 فبرايـــر علـــى الموقـــع اإللكترونـــي للناقلة وعبر 
تطبيقهـــا للجـــّوال. وأوضحـــت الناقلـــة الوطنية أن الخصـــم المذكور 
ســـيكون على الرحالت المغادرة من الكويت للســـفر فـــي الفترة بين 
01 مارس – 23 أبريل 2022، والرحالت القادمة إليها في الفترة بين 

1 مارس – 30 يونيو 2022.

“طيران الخليج” تمنح مسافريها خصًما 31 % 
احتفاال بالذكرى الـ 31 لتحرير الكويت
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القائمة الموحدة للمركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2021 

20212020

دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات 

موجودات غير متداولة

47,948,83051,162,558عقارات وآالت ومعدات

6,128,8056,382,691الحق في استخدام الموجودات 

10,030,6529,457,725استثمارات عقارية 

44,672148,535استثمارات في شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

5,075,2906,933,299استثمارات 

69,228,24974,084,808

موجودات متداولة

15,561,71013,583,804مخزون

21,980,09021,772,420ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 

4,483,5024,611,543أرصدة لدى بنك ونقد

42,025,30239,967,767

111,253,551114,052,575مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 

14,642,85414,642,854رأس المال 

(1,430,101)(1,430,101)أسهم خزانة 

8,858,46012,452,523إحتياطيات أخرى 

44,360,44842,311,193أرباح مبقاة 

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي 
66,431,66167,976,469ش.م.ب.

285,195(741,021)حقوق غير مسيطرة 

65,690,64068,261,664مجموع حقوق الملكية 

مطلوبات غير متداولة

12,605,19915,402,572قروض واقتراضات 

5,205,6725,274,324التزامات عقد اإليجار 

2,134,1822,125,198مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

19,945,05322,802,094

مطلوبات متداولة

10,602,7229,517,650ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 

6,896,9217,086,726قروض واقتراضات 

5,430,3583,387,540سحوبات على المكشوف من البنك

1,415,7651,463,830التزامات عقد اإليجار 

1,192,9161,378,645مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

79,176154,426ضريبة دخل مستحقة الدفع

25,617,85822,988,817

45,562,91145,790,911مجموع المطلوبات

111,253,551114,052,575مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية
كما في 31 ديسمبر 2021 

20212020

دينار بحرينيدينار بحريني

األنشطة التشغيلية

4,706,3522,790,291الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

تعديالت للبنود التالية:

3,427,5843,425,992استهالك العقارات واآلالت والمعدات 

1,583,0092,138,332استهالك الحق في استخدام الموجودات 

حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة 
103,863115,133مشتركة 

صافي )مكاسب( خسائر من استثمارات مدرجة 
82,635(10,641)بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

)استرجاع مخصص( مخصص المخزون بطيء الحركة 
1,041,562(483,337)والمتقادم 

268,954206,000مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

343,041380,156مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

1,403,2301,089,363تكاليف التمويل 

-(12,809)مكسب من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

(430,202)(266,349)صافي دخل االستثمار

-(34,310)مكسب القيمة العادلة من استثمارات عقارية 

(2,062)(9,459)مكسب عند إنهاء عقد إيجار 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 
11,019,12810,837,200العامل

تغيرات في رأس المال العامل:

(2,697,311)(1,494,569)مخزون

1,656,602(479,444)ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

(2,703,226)1,168,531ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

10,213,6467,093,265صافي النقد الناتج من العمليات 

(86,175)(236,206)زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

(193,500)(108,500)مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

(250,634)(337,307)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي التغيرات في المبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل 
3,25060,090مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

9,534,8836,623,046صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

(1,360,001)(811,355)شراء عقارات وآالت ومعدات

-(79,927)إضافات إلى استثمارات عقارية 

15,6844,562متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

متحصالت من استبعاد شركة خاضعة لسيطرة 
291,394-مشتركة

1,196,2483,343,721متحصالت من استبعاد استثمارات

(460,778)-شراء استثمارات 

269,169372,846أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

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

404,0902,191,744صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 

أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي    
(5,043,655)(3,533,977)بي إم إم آي ش.م.ب.

9,676,57810,083,468قروض واقتراضات مستلمة

(11,122,282)(12,663,756)قروض واقتراضات مدفوعة

(725,126)(1,073,730)فوائد مدفوعة 

(1,858,894)(1,765,881)مدفوعات المبلغ األصلي اللتزامات عقد اإليجار 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
(8,666,489)(9,360,766)التمويلية 

578,207148,301صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

(366,845)(2,749,066)صافي فروق صرف عمالت أجنبية 

1,224,0031,442,547النقد وما في حكمه في 1 يناير

1,224,003(946,856)النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

القائمة الموحدة للدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

دينار بحرينيدينار بحريني

105,065,93996,410,423اإليرادات 

(75,474,234)(79,866,283)تكاليف اإليرادات 

25,199,65620,936,189إجمالي الربح

3,394,1063,374,784دخل تشغيلي آخر

(9,026,207)(9,147,816)مصروفات البيع والتوزيع

(11,530,730)(13,390,346)مصروفات عامة وإدارية

6,055,6003,754,036الربح من العمليات 

266,349430,202صافي دخل االستثمار

(115,133)(103,863)حصة المجموعة من نتائج شركات خاضعة لسيطرة مشتركة 

صافي مكاسب )خسائر( من استثمارات مدرجة بالقيمة 
(82,635)10,641العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

(1,196,179)(1,522,375)تكاليف التمويل

4,706,3522,790,291الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

(182,949)(160,956)زكاة ومصروف ضريبة الدخل 

4,545,3962,607,342ربح المجموعة للسنة

1,026,2161,420,744من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

ربح المجموعة للسنة العائد إلى مساهمي
5,571,6124,028,086بي إم إم آي ش.م.ب.

3928النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )فلس( 

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

الحقوق العائدة إلى مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

رأس 
المال

أسهم 
خزانة

احتياطيات 
أخرى

أرباح
حقوق غير المجموعمبقاة

مسيطرة 
مجموع 

حقوق الملكية

دينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحرينيدينار بحريني

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

4,545,396(1,026,216)5,571,6125,571,612---الربح )الخسارة( للسنة 

(3,557,402)-(3,557,402)-(3,557,402)--خسارة شاملة أخرى للسنة 

987,994(1,026,216)5,571,6122,014,210(3,557,402)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة 

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

مكسب من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
---462,464(462,464)--خالل الدخل الشامل اآلخر

---(425,803)425,803--محول إلى األرباح المبقاة  

65,690,640(741,021)8,858,46044,360,44866,431,661(1,430,101)14,642,854الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021

14,009,28642,388,72469,610,7631,705,93971,316,702(1,430,101)14,642,854الرصيد في 1 يناير 2020 

2,607,342(1,420,744)4,028,0864,028,086---الربح )الخسارة( للسنة 

(1,206,693)-(1,206,693)-(1,206,693)--خسارة شاملة أخرى للسنة 

1,400,649(1,420,744)4,028,0862,821,393(1,206,693)--مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للسنة 

(4,270,822)-(4,270,822)(4,270,822)---أرباح أسهم نهائية لسنة 2019

مكسب من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
---350,070(350,070)--خالل الدخل الشامل اآلخر

---(184,865)184,865--محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية 

(184,865)-(184,865)-(184,865)--توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

12,452,52342,311,19367,976,469285,19568,261,664(1,430,101)14,642,854الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

القائمة الموحدة للدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

دينار بحرينيدينار بحريني

4,545,3962,607,342ربح المجموعة للسنة 

الخسارة الشاملة األخري 

البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة 
للدخل في السنوات الالحقة:

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(672,402)(809,215)

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة 
للدخل في السنوات الالحقة:

فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية
(2,885,000)(397,478)

(1,206,693)(3,557,402)الخسارة الشاملة اآلخر للسنة

987,9941,400,649مجموع الدخل الشامل للمجموعة للسنة

1,026,2161,420,744من ضمنه الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة 

مجموع الدخل الشامل للمجموعة للسنة العائد إلى 
2,014,2102,821,393مساهمي بي إم إم آي ش.م.ب.

بنود غير نقدية:

تم استبعاد أرباح أسهم ودخل الفوائد المستحقة القبض البالغة 2,820 دينار بحريني  	
)2020: 57,356 دينار بحريني( من التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.

تم استبعاد أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة  	
والبالغة 25,041 دينار بحريني )2020: 772,833 دينار بحريني( من التغير في الذمم 

التجارية الدائنة والذمم األخرى. 

كما في 31 ديسمبر 2020، تم استبعاد تبرعات غير مدفوعة تتعلق باحتياطي  	
التبرعات الخيرية بمبلغ وقدره 184,865  دينار بحريني من التغيرات في الذمم التجارية 

الدائنة والذمم األخرى. 

تم استبعاد تحويل عقارات واآلت ومعدات بقيمة مدرجة قدرها 458,690 دينار بحريني  	
)2020: ال شيء( إلى استثمارات عقارية من القائمة الموحدة للتدفقات النقدية المذكورة 

أعاله.

تم   خالل   السنة   المنتهية   في   31   ديسمبر   2020   تعديل   مبلغ   وقدره   291,394   دينار   	
 بحريني   مستحق   القبض   يتعلق   باستبعاد   استثمارات   في   شركة   خاضعة   لسيطرة  

 مشتركة   والمحصل   خالل   سنة   2020   من   التغيرات   في   الذمم   التجارية   المدينة   والذمم  
 األخرى.  

توصية:

قرر مجلس إدارة بي أم أم آي ش.م.ب. المدرجة ش. م. ب. في اجتماعه الذي عقد في 24 فبراير 
2021، التوصية بتوزيع األرباح للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 على المساهمين المسجل 

أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي 
الشركة في اجتماع الجمعية العامة القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:

أرباح نقدية بنسبة %30 من القيمة األسمية للسهم، أي بما يعادل 30 فلسًا للسهم  	
الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره 4,270,822 مليون دينار بحريني

تتضمن األرباح المبقاة على احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 340,000 دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في 31 ديسمبر 2020 و 31 ديسمبر 2021.

مع استمرار إغالق قطاع الضيافة وفرض القيود على السفر للجزء األكبر من عام 2021، أدت الجائحة مرة أخرى إلى هبوط في أنشطة معظم الشركات التابعة للمجموعة. كما استمر انخفاض الطلب على السلع األساسية في حين 
ُسّجل تراجع كبير في الطلب على السلع والخدمات غير األساسية. ويقّدر األثر على إيرادات المجموعة خالل العام 2021 بمبلغ 3 مليون دينار بحريني. ومع استمرار حالة عدم اليقين الكبير بخصوص األثر البعيد المدى للجائحة 

على العافيتين االقتصادية واالجتماعية، فإن المجموعة تؤمن وبقوة أن بقاءها يتوقف على مدى تمتع عملياتها وموظفيها على حد سواء بالمرونة في مواجهة الشدائد.

بي أم أم آي ش.م.ب. القوائم المالية السنوية الموحدة 31 ديسمبر 2021

روجعت من قبل مدققي الحسابات ارنست ويونغ واعتمدت 
من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2022.

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 

شوقي علي فخرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الكويت رمز للخير وأفضالها على جميع شعوب العالم
ثمن عدد من أعضاء الســـلطة التشـــريعية 
دور دولـــة الكويـــت الفاعل فـــي المنظومة 
الخليجيـــة والمنطقة العربيـــة والعالم، من 
خالل لم شمل اللحمة الخليجية والعربية، 
وسعيها دوما لتقريب الوجهات كونها مهد 

اإلنسانية والسالم.
ونوهـــوا، فـــي معـــرض تهانيهـــم بمناســـبة 
احتفـــاء دولـــة الكويـــت بالعيـــد الوطنـــي 
الحادي والســـتين ويـــوم التحرير الحادي 
الوثيقـــة  الثنائيـــة  بالعالقـــات  والثالثيـــن، 
والمميـــزة التـــي تربط البحريـــن والكويت 
ومـــا وصلت اليه أيضـــا من عالقات ترابط 

بين الشعبين الشقيقين.
من جهتها، أشـــادت رئيسة مجلس النواب 
بالمســـتوى  زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
العالقـــات  إليـــه  وصلـــت  الـــذي  المتميـــز 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
الكويت الشـــقيقة بفضل القيادة الحكيمة 
في البلدين الشقيقين، بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وأخيه أمير دولة الكويت صاحب 
الجابـــر  األحمـــد  نـــواف  الشـــيخ  الســـمو 

الصباح.
وأعربت عن االعتزاز والفخر بالدور الكبير 

الـــذي تقوم به دولة الكويت الشـــقيقة في 
توثيـــق عرى التضامن والتعاون الخليجي 
والعربـــي، وخدمة قضايـــا األمتين العربية 
األمـــن  ترســـيخ  وفـــي   ، واإلســـالمية 

واالستقرار في منطقة الخليج والعالم.
جـــاء ذلـــك فـــي برقيـــة تهنئـــة بعثتهـــا إلى 
رئيـــس مجلـــس األمـــة الكويتـــي مـــرزوق 
الغانـــم، والـــى ســـفير دولـــة الكويـــت لـــدى 
مملكة البحرين  الشـــيخ ثامر جابر األحمد 
الصبـــاح  ســـائلة معاليها المولـــى عز وجل 

أن يحفـــظ ويســـبغ على الشـــعب الكويتي 
الشقيق وقيادته موفور الصحة والسعادة، 
وأن يحقق لدولة الكويت الشقيقة المزيد 

من التقدم والرخاء. 
فيمـــا أعـــرب رئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح عن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
بهـــذه المناســـبة، داعًيـــا المولـــى عـــّز وجل 
أن يعيدهـــا علـــى دولـــة الكويت الشـــقيقة 
بالمزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار والنمـــاء 
واالســـتقرار فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمـــة 

ألميـــر دولة الكويت. وأشـــاد فـــي برقيتي 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس مجلـــس األمـــة بدولـــة 
الكويت وســـفير دولة الكويت لدى مملكة 
البحريـــن، بعمـــق العالقـــات الوثيقـــة التي 
تربط مجلســـي الشورى واألمة، وما بلغته 
مســـتويات التعاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن المجلســـين فـــي مختلـــف المحافـــل 

البرلمانية.
كما أكـــد النائب عمار قمبـــر على العالقات 
الثنائيـــة الوثيقـــة والمميـــزة التـــي تربـــط 

اليـــه  وصلـــت  ومـــا  والكويـــت  البحريـــن 
أيضـــا مـــن عالقـــات ترابـــط بين الشـــعبين 
الشقيقين وذلك بفضل النهج الحكيم لدى 

القيادة في البلدين الشقيقين.
وقـــال النائـــب قمبـــر “نعتـــز ونقـــدر جميعا 
الـــدور الكبير الذي تقوم بـــه دولة الكويت 
والعمـــل  المنطقـــة  قضايـــا  فـــي  الشـــقيقة 
الدائم للوصول الى الحلول المناسبة التي 
ترســـخ االســـتقرار في المنطقـــة فالجهود 
الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا بـــات الجميـــع يدرك 

أهميتها وقوة تأثيرها”.
واشـــاد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
الشـــؤون  لحقـــوق اإلنســـان عضـــو لجنـــة 
الدفـــاع واألمـــن الوطني بمجلـــس النواب 
النائـــب عمـــار البنـــاي بالمســـتوى المتميـــز 
الـــذي وصلت إليـــه العالقـــات الثنائية بين 
مملكـــة البحرين ودولة الكويت الشـــقيقة، 
وعمـــق العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي 
تربـــط بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين 
وما تشـــهده مـــن تطور ونمو فـــي مختلف 
المجـــاالت، بقيادة صاحـــب الجاللة الملك 
وأميـــر دولـــة الكويـــت، معربا عـــن تمنياته 
التقـــدم واإلزدهـــار والرخـــاء  بمزيـــد مـــن 

واألمن واألمان لشعب دولة الكويت.
وثمـــن البنـــاي دور دولـــة الكويـــت الفاعـــل 
والمنطقـــة  الخليجيـــة  المنظومـــة  فـــي 
شـــمل  لـــم  خـــالل  مـــن  والعالـــم،  العربيـــة 
اللحمة الخليجية والعربية، وســـعيها دوما 
لتقريـــب الوجهـــات كونهـــا مهد اإلنســـانية 
والســـالم، حيث دأبت دولـــة الكويت على 
مد يد العون والمســـاعدة لجميع الشعوب 
والبلـــدان خصوصا التي تتعرض للكوارث 
الطبيعيـــة، فالكويـــت لطالمـــا كانـــت رمـــزا 

للخير.

علي الصالح 

بيـــن البحريـــن والكويـــت حكايـــة حب وعطـــاء غير 
محـــدود، ومواقـــف تاريخية مشـــرفة رســـمت لوحة 
العالقـــة الفريـــدة والمتميـــزة التـــي تجمـــع البلديـــن 
الشـــقيقين، تحـــت مظلـــة الخليج الواحـــد الذي جاء 
ليؤكـــد على عمق العالقـــة التي تجمع أبنـــاء الخليج 
العربـــي، ويوحـــد رؤى ومواقف دوله وشـــعوبه نحو 
تحقيق التنمية واالزدهار، في أجواء يسودها األمن 

واالستقرار.
وأحدث إنشـــاء اللجنة العليا المشـــتركة للتعاون بين 
البلدين الشـــقيقين في مطلع األلفية الجديدة، طفرة 
فـــي مســـتوى العالقـــات على جميع األصعـــدة، حيث 
شهدت الدورة العاشرة منها توقيع عدد من مذكرات 
التفاهم التي اســـتهدفت توســـيع تعاون البلدين في 
مجـــاالت التجـــارة اإللكترونية والشـــؤون الجمركية، 
وتبـــادل المعلومات واألخبار وحماية البيئة والثقافة 
البحريـــة،  الزراعيـــة والثـــروة  والفنـــون والمجـــاالت 

وتطوير العالقات التجارية.
وســـجلت دولة الكويت الشـــقيقة مســـاهمتها البارزة 
في مشاريع وبرامج الدعم الخليجي لصالح التنمية 
ودعـــم االســـتقرار المالـــي لمملكـــة البحريـــن، حيـــث 
بلغـــت مســـاهمتها ضمـــن اتفاقيـــة الدعـــم الخليجـــي 
للبحريـــن الموقعـــة باإلضافـــة إلـــى كل مـــن المملكـــة 
العربية الســـعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
3.4 مليـــار دوالر مـــن إجمالـــي دعم بلغـــت قيمته 10 

مليارات دوالر.
وشـــملت حصـــة الكويت من الدعم مشـــاريع إنشـــاء 
وحـــدات ســـكنية وأعمـــال البنيـــة التحتيـــة بمدينـــة 
الحـــد،  بشـــرق  ســـكنية  وحـــدات  وإنشـــاء  ســـلمان، 
وتطوير شارع الشيخ جابر األحمد الصباح )تقاطعي 
ألبا والنويدرات(، ومشـــروع الطريـــق المؤدي لمدينة 
ســـلمان، وتمويـــل جانـــب مـــن المرحلـــة الرابعـــة مـــن 
توســـعة محطة توبلي، ومشـــروع تطوير شبكة نقل 
الكهربـــاء جهـــد 400 كيلـــو فولت، ومشـــروع تطوير 
شـــبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، ومشروع 
مجمـــع اإلعاقـــة الشـــامل بعالـــي، ومشـــروع مجمـــع 
الرعايـــة االجتماعيـــة بمدينة حمد، ومشـــروع مجمع 
شامل للخدمات االجتماعية بمدينة عيسى، وأعمال 

البنية التحتية بمشروع مدينة سلمان الصناعية.
وشـــهد العام 2016 توقيـــع وزارة الماليـــة اتفاقيتين 
بيـــن حكومـــة مملكة البحريـــن والصنـــدوق الكويتي 
للتنميـــة االقتصادية العربية بقيمـــة إجمالية تتجاوز 
المليـــار دوالر، األولى بشـــأن تعديـــل اتفاقية برنامج 
إسكان المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد المبرمة 
بيـــن الجانبيـــن، والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا اإلجمالية 996 
مليون دوالر، والثانية تتعلق بتمويل مشروع أعمال 
البنيـــة التحتيـــة لمدينـــة ســـلمان الصناعيـــة بقية 32 

مليون دوالر.
ووّفـــر التعديل في االتفاقية األولـــى التمويل الالزم 
لزيـــادة الوحدات الســـكنية المنفذة ضمن المشـــروع، 

وتوســـيع نطـــاق أعمـــال البنيـــة التحتيـــة والمرافـــق 
المصاحبـــة، فيمـــا شـــمل التمويـــل الخـــاص بمدينـــة 
ســـلمان الصناعيـــة أعمـــااًل إنشـــائية متعـــددة تخص 
المشـــروع، بمـــا فـــي ذلـــك تحســـين وإعـــادة تأهيـــل 
طرق رئيســـية وفرعية بطول إجمالي يبلغ حوالي 7 
كيلومتـــرات، وخدمات شـــبكة تصريف مياه األمطار 
ومكافحـــة الحريق، وأعمـــال اإلنارة، وشـــبكة توزيع 

مياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، ســـجل الصنـــدوق الكويتـــي 
للتنميـــة االقتصاديـــة العربيـــة حضـــوره الالفـــت في 
توفيـــر التمويـــل لعـــدد 19 مشـــروًعا بقيمـــة إجمالية 
بلغت حوالـــي 695 مليون دوالر أميركـــي، منذ العام 

.1970
وشـــملت المشـــروعات التـــي ســـاهم فيهـــا الصندوق 
علـــى شـــكل قروض ميســـرة مشـــروع مينـــاء خليفة 
بن ســـلمان، وتطوير وتوسيع مطار البحرين الدولي، 
وإنشـــاء جســـر المنامة والمحرق، ومستشـــفى الملك 
حمـــد، ومصنعي إنتـــاج األلمنيـــوم ومطاحن الدقيق، 
ومنطقة شـــمال ســـترة الصناعة، إلى جانب مشاريع 
أخرى شملت قطاعات الطاقة وبنوك التنمية والمياه 

والصرف الصحي.
وتصـــدرت الكويـــت حجـــم االســـتثمارات األجنبيـــة 
المباشـــرة فـــي البحرين محـــرزة صعـــودًا بمقدار 9.6 
مليـــارات دوالر، ما يعادل نحـــو 29.9 % من إجمالي 
حجم االستثمارات األجنبية في البحرين، كما سجل 
حجـــم التبادل التجـــاري بين البلدين الشـــقيقين في 

العام 2020 ارتفاًعا بلغت قيمته 318 مليون دوالر.
بيـــن  واالســـتثمارية  التجاريـــة  العالقـــات  وشـــهدت 
البلديـــن قفـــزات كبيـــرة فـــي الســـنوات األخيـــرة في 
القطاعيـــن العـــام والخاص، حيـــث بلغ عـــدد الوثائق 
الموقعـــة بين البلديـــن حتى العـــام 2019 حوالي 47 

وثيقة تعاون في مجاالت عدة.
وتجاوز حجـــم التبادل التجاري للســـلع غير النفطية 
بيـــن البحريـــن والكويـــت خـــالل العـــام الماضي 146 
مليـــون دينـــار، فـــي وقـــت بلغت فيـــه قيمـــة واردات 
المملكـــة من الكويـــت حوالي 52 مليـــون دينار، فيما 
بلـــغ إجمالـــي قيمـــة الصـــادرات البحرينيـــة للكويـــت 

حوالي 107 ماليين دينار.

الكويت صاحبة العطاء المنهمر والمواقف المشرفة تجاه البحرين
3.4 مليار دوالر مساهمة الكويت في الدعم الخليجي

سيدعلي المحافظة
3.4 مليار دوالر 

مساهمة الكويت في 
الدعم الخليجي

الكويت تتصدر 
االستثمارات األجنبية 

في البحرين في 2021

“التنميــة الكويتي” موَّل 19 مشــروًعا في البحرين بقيمــة 695 مليون دوالر خالل نصف قرن

أشادوا بمستوى العالقات المتميزة والتاريخية بين البلدين ... تشريعيون:

النائب عمار البناي عمار قمبر  فوزية زينل



مملكـــة  بيـــن  العالقـــات  أن  أعمـــال  رجـــال  أجمـــع 
البحرين ودولـــة الكويت عالقات تاريخية وأخوية 
وثيقـــة، ومتميـــزة وراســـخة على جميـــع األصعدة، 
خصوًصـــا أن البحريـــن والكويـــت تربطهما عالقات 
نســـب وقربى تفســـر التالحم االجتماعي والثقافي 
واألســـري، كما تحـــرص قيادتا البلديـــن على تعزيز 
تلـــك العالقات خاصـــة االقتصادية منهـــا والدفع به 

نحو آفاق أشمل وأوسع من التعاون والتكامل.

أبناء عمومة

وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال رجـــل األعمـــال والخبيـــر 
العقـــاري ناصـــر األهلـــي: “إن حجـــم االســـتثمارات 
العقاريـــة الكويتية المتداولة في الســـوق البحريني 
علـــى مدى العشـــر ســـنوات الماضية تقـــدر بحوالي 
120 مليـــون دينـــار بحرينـــي، بمعـــدل نمـــو ســـنوي 

يتراوح من 7 إلى 10 ماليين.
وأكد أن الرقم جيد، وأن هذه األرقام ال تدخل ضمن 
حجـــم العقـــارات الثابتـــة والُمـــدّرة للدخـــل وأهمهـــا 
قطاعـــات المجمعـــات التجاريـــة والمباني الســـكنية 
والسياحية والعقارات الخاصة )شقق وفلل( والتي 

تقدر بحوالي 250 مليون دينار بحريني تقريًبا.
وتابـــع: “الشـــك أن هـــذه األرقـــام التقديريـــة لحجم 
خـــالل  للزيـــادة  مرشـــحة  العقاريـــة  االســـتثمارات 
الســـنوات المقبلـــة بســـبب كثيـــر مـــن التســـهيالت 
التـــي تقدمهـــا مملكـــة البحريـــن للمســـتثمرين عامة 
والكويتييـــن خاصـــة، باإلضافة إلى خطـــة التعافي 
االقتصـــادي التـــي أعلنـــت عنهـــا الحكومـــة وفرص 
العقاريـــة  االســـتثمارات  مجـــاالت  فـــي  الدخـــول 
بالشـــراكة مع القطـــاع الخاص المحلـــي والخليجي 
والعالمـــي فـــي مشـــاريع إنشـــاء المـــدن والمناطـــق 

السياحية الجديدة”.
وأردف األهلـــي قائـــاًل: “تتميز العالقـــات البحرينية 
الكويتيـــة بمميـــزات خاصـــة، أبرزهـــا صلـــة القربـــى 
والعالقات االســـرية التي تربط الشعبين الشقيقين 
وأهمهـــا صلـــة القرابـــة بيـــن العائلتيـــن الحاكمتيـــن 
عمومـــة،  أبنـــاء  صبـــاح  وآل  خليفـــة  آل  فعائلـــة 
وترجمـــت هـــذه العالقـــة الخاصـــة منذ زمـــن اآلباء 
واألجـــداد بأنهـــا صلة رحم ومصالح مشـــتركة ومن 
ثـــم بقية العوائـــل مـــن البحرين والكويـــت تربطهم 
صلـــة النســـب والمصاهـــرة والقرابـــة مـــن الدرجـــة 
األولـــى، مردًفـــا أن ثمار هذه العالقـــات االجتماعية 
تبدت فـــي العالقات السياســـة والتجاريـــة وغيرها 
وفـــي كثير من المجاالت والمواقف المشـــتركة بين 

البلدين الشقيقين.

زيادة االستثمارات

وفي المقابل قال األهلي: “وإذا تطرقنا إلى العالقات 
االقتصاديـــة والتجارية فإننا نربطها ببعض العوائل 
التجاريـــة التـــي كانـــت ومازالـــت تعمل فـــي مملكة 
البحرين في مختلف القطاعات التجارية منذ مئات 
السنين منهم عائلة السعدون والمطيري والفارسي 
والشـــايع الجـــارهللا والحســـاوي وغيرهم مـــن كبار 
العوائل الكويتية المرموقة حيث مازالوا يمارسون 
أعمالهم في مختلف األنشطة، العقارية والصناعية 
والســـياحية والمالية”، مشـــيرًا إلى أن هذه العوائل 
أسســـوا شـــركات مالية وبنوًكا ومصانع، ومنهم من 
شـــّيدوا وأقامـــوا العديد مـــن المجمعـــات التجارية 

والمنتجعات السياحية المختلفة.
واســـتطرد قائاًل: الشـــك أن هذه األعمال المشتركة 
بين البحرين والكويت لها أهمية كبرى بين قيادتي 
البلديـــن الشـــقيقين وفي ظـــل العهد الزاهـــر لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ نواف 
األحمـــد آل صبـــاح أميـــر دولة الكويـــت، وبدعم من 

حكومتيهما الموقرتين.
هـــذه  “إن  وأردف 

وتنوعهـــا  نموهـــا  بزيـــادة  معـــززة  االســـتثمارات 
خـــالل الســـنوات المقبلـــة، خصوًصـــا أن القوانيـــن 
والتشـــريعات التجاريـــة ســـمحت لجميع الشـــركات 
الخليجيـــة بالعمـــل فـــي البحريـــن من دون شـــريك 
بحرينـــي وبنســـبة تملـــك 100 % وعليـــه تـــم فتـــح 
العديد من األنشطة التجارية في قطاعات األعمال 
وأنشـــطة  الســـياحية  المطاعـــم  مثـــل  المتوســـطة 
قطاعـــات التجزئـــة وغيرهـــا من األعمـــال التجارية 

المتعددة.
مـــــوضـــــوع ذي  وفـــــــي 

األهلي  أكد  صلة، 
المستثمر  أن 

يتي  لكو ا
ــي  ــ ــأت ــ ي
فــــــي 

العقارية  االستثمارات  حجم  من  األولــى  المراتب 
تقريًبا،  سنة   20 مــدى  على  البحرين  مملكة  فــي 
الــرحــم بين  إلــى صلة  ُمــرِجــًعــا األســبــاب كما ذكــر 
التملك  وحــريــة  الشقيقين  البلدين  فــي  الــعــوائــل 
أو  قيد  دون  مــن  الكويتية  والــشــركــات  للعقارات 
شـــرط، بــاإلضــافــة إلـــى وجـــود كثير مــن الــعــوائــل 
الكويتية تعيش في البحرين منذ أكثر من 60 سنة 
تقريًبا ودراسة كثير من أبناء الكويت في البحرين 
العقاري  االستثمار  على  شجعهم  مما 

في المملكة. 
ولـــفـــت األهــــلــــي: كــمــا 
هــــــو مــــــعــــــروف فــــإن 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
للمواطنين  سمحت 
الــــــكــــــويــــــتــــــيــــــيــــــن 
والــــــــــشــــــــــركــــــــــات 
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــة 
في  بــاالســتــثــمــار 
ــف  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ
القطاعات 
ومــنــهــا 

أبناء  كمعاملة  الكويتي  ويعامل  العقاري،  القطاع 
البلد من دون تمييز مما شجع الشركات الكويتية 

على فتح العديد من الشركات في البحرين.
وأشـــار إلـــى أن حجـــم االســـتثمارات الكويتيـــة في 
ا متوقًعـــا أن  مملكـــة البحريـــن شـــهد حركـــة ونمـــوًّ
يتجاوز حاجـــز المليار دينار بحريني تقريًبا موزعة 
علـــى القطاعـــات التجاريـــة والصناعيـــة المختلفـــة 
والســـياحية(  العقاريـــة  والشـــركات  )الصناعيـــة 
مســـتدرًكا، ال يأتي ضمن هذه االســـتثمارات البنوك 
والشـــركات الماليـــة التي يكون حجمهـــا أكثر بكثير 
ممـــا ذكرنا ويكفي مـــا لدينا من شـــركات ومصارف 
التمويـــل  بيـــت  مثـــل  ضخمـــة  بحرينيـــة  كويتيـــة 
الكويتـــي والبنـــك األهلـــي وغيرها من المؤسســـات 
مالهـــا  الكبـــرى وتتجـــاوز حجـــم رأس  والشـــركات 
ا  مليـــارات الدنانير وتتخذ من مملكـــة البحرين مقرًّ

لها”.

تجارة اللؤلؤ

بدوره، قال الرئيس التنفيذي الســـابق لغرفة تجارة 
وصناعـــة البحريـــن شـــاكر الشـــتر: إن العالقات بين 
البلديـــن تتســـم بأنهـــا عالقات قويـــة ووطيدة على 
جميـــع األصعدة؛ منهـــا العالقـــات االجتماعية وهي 
من أشـــد الروابط التي تجمع البلدين حيث النسب 
الـــذي يجمـــع بيـــن العائلتيـــن الحاكمتيـــن وكذلـــك 
انتماء كثير من األســـر للكويت والتزاوج بين أفراد 

الشعبين الشقيقين. 
وأردف الشـــتر: ثم تأتي العالقـــات التجارية والتي 
تمتـــد إلـــى أكثـــر من قـــرن مـــن الزمن حيـــث تجارة 
اللؤلـــؤ وصناعـــة ســـفن الصيـــد التـــي كانـــت تجمـــع 
تجـــار البلدين والتبادل التجاري المشـــترك مع الهند 

وجنوب شرق آسيا وكذلك أوروبا.
وأوضـــح قائـــاًل: “تـــم تأســـيس كثيـــر من المشـــاريع 
التجاريـــة المشـــتركة بيـــن البلديـــن، منهـــا تأســـيس 
بنـــك البحرين والكويت العام 1971 كباكورة للعمل 
التجـــاري المشـــترك بين القطاع الخـــاص البحريني 
المتنوعـــة علـــى  المشـــاريع  مـــن  الكويتـــي وغيـــره 

المستويين الصناعي والمالي والعقاري.

تحرير الكويت

العالقـــات  أن  الشـــتر  أفـــاد  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
السياســـية تنطلـــق من حرص القيادتيـــن على دعم 
مســـيرة االتحـــاد الخليجـــي وتعزيـــز العمـــل العربي 
المشـــترك، مشـــيًرا إلى مســـاهمة البحرين في دعم 
عمليـــة تحرير دولة الكويت مـــن االحتالل العراقي 
فـــي 1991 وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات الفنيـــة 
فـــي جميـــع المجـــاالت، السياســـية والدبلوماســـية 

واالقتصادية. 
ومضـــى بالقـــول: إذا تطرقنا إلى المجـــال التعليمي 
التعليمـــي  المجـــال  فـــي  البحريـــن  تقـــدم  فبحكـــم 
فـــي مطلـــع القـــرن الماضـــي، فقـــد ســـاهم ذلـــك في 
اســـتضافة العديد من البعثات الدراســـية الكويتية 
إلـــى البحرين ومـــن الشـــخصيات التـــي كانت على 
قائمـــة هذه البعثات وكيـــل وزارة اإلعالم الكويتية 
المرحوم جاســـم شـــهاب في الســـتينيات من القرن 
الماضـــي. وفـــي الختـــام، لفـــت الشـــتر إلـــى التنمية 
الحضاريـــة وكيـــف ســـاهمت دولـــة الكويت بشـــكل 
كبير في إنشـــاء العديد من المشـــاريع اإلنمائية في 
البحريـــن منها المدارس، والمراكز الصحية، والمدن 

اإلسكانية والعديد من البنى التحتية.

توقعات بتجاوز االستثمارات الكويتية بالسوق البحريني حاجز المليار دينار
الدفع بالعالقات االقتصادية نحو آفاق أوسع من التعاون... رجال أعمال:

الموقف الشجاع للبحرين إّبان الغزو في وجدان كل كويتي
اســـتذكر ســـفير دولة الكويت لـــدى مملكة 
البحرين الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح 
لمملكـــة  والشـــجاع  الحاســـم  “الموقـــف 
البحريـــن قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا علـــى 
دعـــم الكويت إّبان الغزو العراقي الغاشـــم 
والذي سوف يظل حاضًرا  في وجدان كل 

كويتي”.
وفـــي تصريـــح بمناســـبة العيـــد الوطنـــي 
ويـــوم التحريـــر، قـــّدر الشـــيخ ثامـــر جابر 
األحمد الصباح مشـــاركة مملكـــة البحرين 
قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا فـــي احتفـــاالت 
الكويـــت الوطنية مؤكـــدا ن هذا االمر غير 

مستغرب.
وأضاف أن “العالقات الكويتية البحرينية 
عينـــان في رأس؛ ألنها تاريخية وراســـخة 
تجمعها األخوة والمحبة والمصير الواحد، 
وتـــزداد كل يـــوم قـــوة ومتانة فـــي جميع 
المجـــاالت بمـــا يخـــدم البلدين والشـــعبين 
الشقيقين، من خالل التوجيهات السديدة 
ألمير الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  وأخيـــه  الصبـــاح 
الجاللة الملك حمد بن عیســـی آل خليفة، 
سائاًل المولى عز وجل أن يديم على دولة 
الكويت ومملكة البحريـــن الفرحة واألمن 

واالستقرار في ظل قيادتي البلدين.

وزاد “إن احتفاالتنا الوطنية ذكرى عزيزة 
علـــى قلوبنـــا جميًعـــا ألنـــه يـــوم تجدیـــد 
الوالء واالنتمـــاء والمحبة ألرض الكويت 
وشـــعبها  الرشـــيدة  وقيادتهـــا  الطاهـــرة 
المخلـــص، كذلـــك هـــو يـــوم وفـــاء لآلبـــاء 
واألجداد ولشـــهدائنا األبرار الذين ضّحوا 
ووقتهـــم  وصحتهـــم  ومالهـــم  بأرواحهـــم 
لجعـــل الكويـــت لما هـــي عليـــه اآلن دولة 
دســـتور وديمقراطيـــة وقانـــون وحريـــات 

وعطاء وخير”.
فينا  يكّرس  الوطني  اليوم  “إن  السفير  وتابع 
جميًعا أن حب الوطن يأتي قبل حب النفس 
وأهلها  والفخر  العز  لكويت  أعطينا  ما  وكــل 

ويذكرنا  لها،  مدينين  سنظل  الكرام 
ــعــمــل لــحــاضــر  ــا بــالــتــفــكــيــر وال ــًمـ دائـ
للكويت  مزدهر  ومستقبل  مشرق 

به  تنعم  بــإذن هللا، وما  وأهلها 
بالدنا الكويت من نعمة أمن 
ونهضة  ورخــاء  واستقرار 

تشمل  شــامــلــة  تــنــمــويــة 
الــدولــة  مــفــاصــل  جميع 
ــتــوجــيــهــات  ــال تـــأتـــي ب

ــد  ــائـ ــقـ الـــــســـــديـــــدة لـ
ــرة  ــضـ ــا حـ ــنـ ــتـ ــهـــضـ نـ
أمير  السمو  صاحب 

البالد”.

المنامة - السفارة الكويتية

الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح
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هبة محسن

ــى جــمــيــع األصــعــدة ــل ــدة ع ــيـ ــا قــويــة ووطـ ــه ــأن ــائــيــة تــتــســم ب ــثــن الـــعـــالقـــات ال

العالقات الكويتية البحرينية “عينان في رأس”... ثامر الصباح:

ناصر األهلي

وشائج المحبة وقرابة 
من الدرجة األولى 

تجمع بين البلدين

120 مليون دينار حجم 
االستثمارات العقارية 

الكويتية بالسوق البحريني

حجم استثمارات البنوك 
والشركات المالية الكويتية 

يتجاوز مليارات الدنانير

شاكر الشتر
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تعزيز التعاون مع المجر في المجاالت السياسية واالقتصادية
وزير الخارجية يبحث مع سيارتو التطورات األمنية في المنطقة

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
وزيـــر  مـــع  اجتماًعـــا  امـــس،  الزيانـــي، 
الشؤون الخارجية والتجارة في المجر 
بيتر سيارتو، في إطار الزيارة الرسمية 
التـــي يقـــوم بهـــا والوفـــد المرافـــق إلى 

مملكة البحرين للمشـــاركة في اجتماع 
اللجنة البحرينية المجرية االقتصادية 

المشتركة.
الوزيـــران  بحـــث  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
عالقـــات الصداقة الوثيقـــة التي تجمع 
ومـــا  والمجـــر،  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
تتميـــز به مـــن متانـــة وتطـــور كبيرين، 

وســـبل تنمية وتعزيز التعـــاون الثنائي 
السياســـية  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
واالقتصاديـــة والتنمويـــة لمـــا فيه خير 

وصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كمـــا بحث الجانبان تطـــورات األوضاع 
المنطقـــة،  فـــي  واألمنيـــة  السياســـية 
والقضايا ذات االهتمام المشـــترك على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وتـــم التأكيد خـــالل جلســـة المباحثات 
على أهميـــة توطيد عالقـــات الصداقة 
التـــي تربـــط بيـــن البلديـــن الصديقيـــن 
واالرتقاء بها إلى آفاق أشمل، ومواصلة 
التعـــاون  لتفعيـــل  المشـــتركة  الجهـــود 
المشـــترك بما يعود بالخيـــر والنفع على 

البلدين والشعبين الصديقين.
حضر االجتماع، وكيل وزارة الخارجية 
عبـــدهللا  الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وســـفير مملكـــة 
البحرين لدى المجر والمقيم في برلين 
عبـــدهللا عبداللطيـــف، ورئيـــس قطـــاع 
الشـــؤون األوروبيـــة بـــوزارة الخارجية 

أحمد القرينيس.
وحضره مـــن الجانب المجري، ســـعادة 
وزارة  وكيـــل  فـــاردي،  الســـلو  الســـفير 
الخارجية لتطويـــر العالقات الجنوبية، 
وسعادة السفير باالش شلماسي، سفير 
المجر لدى مملكة البحرين والمقيم في 

الرياض، وعدد من المسؤولين.

المنامة - وزارة الخارجية

عقد اجتماع اللجنة البحرينية - المجرية االقتصادية المشتركة
للجنـــة  األول  االجتمـــاع  أمـــس  عقـــد 
االقتصاديـــة  المجريـــة   - البحرينيـــة 
الخارجيـــة  وزيـــر  برئاســـة  المشـــتركة، 
الشـــؤون  ووزيـــر  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
الخارجيـــة والتجـــارة فـــي المجـــر بيتـــر 
ســـيارتو، وبمشاركة كبار المسؤولين في 

الجانبين.
وفي بداية االجتماع، رحب عبداللطيف 
الزيانـــي بالوفـــد المجري، مؤكـــًدا حرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز وتطويـــر 
العالقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 
مشـــيًرا  الصديقـــة،  والمجـــر  البحريـــن 
إلـــى أهميـــة الزيـــارات رفيعة المســـتوى 
بيـــن البلدين والتي تســـاهم فـــي توطيد 
تلك العالقـــات، منوًها بالزيارة الســـامية 
لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 

فـــي  المجـــر  إلـــى  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
عـــام 2019، والتـــي شـــكلت نقلـــة نوعية 
ومحطة رئيسية لمستقبل شراكة ثنائية 
اســـتراتيجية رفيعة المســـتوى، وحققت 
نتائـــج طيبة ومهمة على صعيد التعاون 

الثنائي بين البلدين.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلـــى ما توصلت 
اتفـــاق  مـــن  البلديـــن  حكومتـــا  إليـــه 
بالتطعيـــم  المتبـــادل  االعتـــراف  بشـــأن 

المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
والشهادات المعتمدة في 2021م، مؤكًدا 
علـــى مســـاهمة هـــذا االتفـــاق فـــي تعزيز 

العالقات بين البلدين.
تطلعـــه  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
إلـــى مناقشـــات بنـــاءة ومثمـــرة، وإتاحة 
الفرصـــة الستكشـــاف مجـــاالت التعاون 

المشـــترك الســـيما في مجـــاالت التجارة 
والطاقـــة  والصحـــة  واالســـتثمارات 
وتفعيـــل  والســـياحة،  والتكنولوجيـــا 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم القائمة، 
لهـــذا  النتائـــج  أفضـــل  تحقيـــق  متمنًيـــا 

االجتماع.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بيتـــر ســـيارتو وزير 

الشـــؤون الخارجية والتجارة في المجر، 
عـــن شـــكره للجانب البحرينـــي على كرم 
الضيافـــة وحفاوة االســـتقبال التي لقيها 
والوفد المرافق له، مشـــيًرا إلى العالقات 
الطيبـــة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
والمجـــر، مشـــدًدا علـــى ضرورة توســـيع 
والتعـــاون  الصداقـــة  عالقـــات  وتنميـــة 

بيـــن البلديـــن إلى آفاق أوســـع بمـــا يعود 
بالخير والمنفعة على البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
وركـــز االجتماع األول للجنـــة البحرينية 
- المجريـــة االقتصاديـــة المشـــتركة على 
تعزيـــز التعاون الثنائي بيـــن البلدين في 
مختلـــف القطاعـــات منهـــا: االقتصادية، 
والطاقـــة،  واالســـتثمارية،  والتجاريـــة، 
والمعلومـــات،  والتكنولوجيـــا،  والعلـــوم، 
والزراعـــة، والصحـــة، والتعليـــم العالـــي، 
والشباب والرياضة، والثقافة والسياحة.
وفـــي ختام االجتماع وقع الوزيران على 
مذكـــرة تفاهم بيـــن أكاديميـــة محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية 
المجـــري  الدبلوماســـي  والمعهـــد 
للتعـــاون المشـــترك في مجـــال التدريب 

الدبلوماسي.

المنامة - وزارة الخارجية

مذكرة تفاهم بين 
أكاديمية محمد بن 

مبارك والمعهد 
الدبلوماسي 

المجري

 أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي أهميــة تعزيــز فــرص التعاون بيــن البحرين والمجر، الســيما فــي قطاعات 
التجــارة واالســتثمار في الطاقــة والبترول والزراعة والمياه والتكنولوجيا والتعليــم وتوظيف الطاقة المتجددة في 

وقاية النباتات والمياه، إضافة إلى التعاون في القطاعي الصحي واألمن السيبراني.

وبيـــن فـــي المؤتمر الصحافـــي الذي 
عقـــد مـــع وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتجارة المجري بيتر سيارتو امس 
أن هنـــاك دعما وتنســـيقا في تطوير 
التعليم بين البلدين وتبادل البرامج 
الشـــبابي  القطـــاع  فـــي  والتعـــاون 
والثقافي وتبـــادل عدد من البرنامج 
المشـــتركة عبـــر إشـــراك المجـــر فـــي 
برامج منـــح مملكة البحرين، إضافة 
إلـــى اســـتقبال الطـــالب البحرينيين 

في المجر.

ولفت إلـــى أن هناك تنفيـــذ لعدد من 
القـــرارات عبر خطة عمل مشـــتركة، 
وعقـــد االجتماع الثاني في العاصمة 
المجرية، واتفاقية تشـــجيع وحماية 
االستثمار واتفاقية تجنب االزدواج 
الضريبي، مشـــيًرا إلـــى أنه تم توقيع 
مذكـــرة تفاهم بيـــن أكاديمية محمد 
بن مبـــارك للدراســـات الدبلوماســـية 

والمعهد الدبلوماسي المجري.
وعلـــى الصعيـــد ذاتـــه، طالـــب وزيـــر 
والتجـــارة  الخارجيـــة  الشـــؤون 

المجـــري بـــأن تنـــال مملكـــة البحرين 
جائـــزة نوبـــل للســـالم؛ لدورهـــا فـــي 
تعزيز الســـالم العالمي عبـــر توقيعها 
اتفاق ابراهـــام واتفاقية التطبيع مع 
إســـرائيل، إضافـــة إلـــى الـــدول التي 
وقعـــت هاتيـــن االتفاقيتيـــن، مثمًنـــا 
بإكبـــار توقيـــع هـــذه االتفاقيـــة بيـــن 

جميع األطراف.
وأكد خالل مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي أن 
أمـــن الخليج العربـــي يعتبر جزء من 

أمـــن واســـتقرار أوروبا، مشـــيًرا إلى 
أن زيـــارة نظيـــره المجـــري للبحرين 
جاءت لتعزيز ســـبل التعاون الثنائي 
تشـــمل  عديـــدة  تخصصـــات  فـــي 
التجـــارة والعلم والتدريب والتعاون 
فـــي الطاعات المختلفة التي تشـــمل 

القطاع الشبابي والتكنولوجي.
وكشـــف عن وجود مفاوضات بشأن 
استخراج النفط في مملكة البحرين 
مع أكبر شركة مجرية، كما أن المجر 
اســـتفادت مـــن تجربـــة البحرين في 
اســـتخدام اللقاحات الشرقية، وبنت 
علـــى تجربـــة البحريـــن واســـتفادت 

كثيًرا من هذه التجربة.
وأضـــاف أن هنـــاك نحـــو 48 من كبار 
رجال األعمال المجريين يتناقشون 

فـــي غرفـــة التجـــارة والصناعـــة في 
الوقت الجاري حول أبرز المعامالت 
بالقطـــاع  والمرتبطـــة  التجاريـــة 

الزراعي والمائي.
وبيـــن أن هنالـــك مفاوضـــات كبيـــرة 
بيـــن البحريـــن وأكبر شـــركة مجرية 
متخصصـــة فـــي اســـتخراج النفـــط، 
وذلـــك مـــن أجـــل عمليـــات التنقيـــب 
البحريـــن،  فـــي  النفـــط  واســـتخراج 
مشيًرا إلى وجود 48 ممثال لشركات 
مجريـــة فـــي البحريـــن، وهنـــاك دعم 
كبير من بالده لدعم اتفاقية التجارة 

الحرة بين الخليج العربي وأوروبا.
وقـــال “قمنـــا بإشـــراك البحريـــن فـــي 
عمليـــات برنامـــج المنـــح البحرينيـــة 
الطلبـــة  اســـتقبال  وتـــم  المجريـــة، 

وقـــد  المجـــر،  فـــي  البحرينييـــن 
اســـتثمرت المجر أيًضا في البحرين 

في مجال الزراعة والمياه”.
البحرينيـــة  العالقـــات  “أن  وتابـــع 
المجريـــة فـــي تطـــور مســـتمر، وتـــم 
بتســـهيل  اجتمـــاع  قـــرار  اتخـــاذ 
التواصل ما بين الســـفيرين لتسهيل 
االتفاقيـــات والقـــرارات كافـــة التـــي 
تـــم اتخاذها، وتـــم تخصيص مكتب 
المجريـــة  الشـــؤون  بشـــؤون  يعنـــى 
لمتابعـــة كافة القرارات المتعلقة بين 
البلديـــن، وجـــار العمـــل علـــى إعـــداد 
خطـــة عمـــل مشـــتركة تصـــل إلـــى 6 
ســـنوات حـــول آلية التعـــاون ما بين 

البلدين”.

مفاوضات مع المجر للتنقيب عـن النفـط فـي البحريـن
الزياني: فرص تعاون مشتركة في التجارة والتعليم والصحة والطاقة واألمن السيبراني

وزير الخارجية المجري: المملكــة تستحــق جائزة نوبــل للســالم بعــد التطبيــع مــع إسرائيـــل

إعــداد خطــة عمــل مشتركــة تمتــد إلى 6 سنـــوات لتفعيـــل كافـــة االتفاقيـــات والقـــرارات 
مروة أحمد



سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

الكونغـــرس  مـــن  زائـــر  وفـــد  أشـــاد 
األميركـــي بالجهود التـــي تبذلها مملكة 
البحرين علـــى مختلف األصعدة، مثنيًا 
على الرعاية التي توليها الهيئة للعمالة 
بالمملكة، وبالقوانين واألنظمة المتبعة، 
مشيًدا بالجهود المبذولة إلصالح سوق 
العمل وجهود المملكة لمكافحة جريمة 
اإلتجار باألشـــخاص، وتطوير، وســـائل 
مراقبتهـــا، وتعقبها.جـــاء ذلك لـــدى زيارة 
قام بها وفد من موظفي أعضاء الكونغرس 
األميركي إلى هيئة تنظيم سوق العمل في 
إطـــار زيارتـــه إلـــى مملكـــة البحريـــن، حيث 

كان في استقبالهم نواب الرئيس التنفيذي 
وعـــدد مـــن المـــدراء والمســـئولين، بحضور 

ممثلين عن وزارة الخارجية.
واطلع الوفد على أحدث المســـتجدات في 
إصـــالح وتطوير ســـوق العمـــل والخطوات 
التنفيذيـــة التـــي اتخـــذت لتطبيقـــه، ودور 
الهيئـــة فـــي توفيـــر البيئـــة اآلمنـــة للعمـــال 
وأصحاب األعمال على حد ســـواء وحرص 
الهيئة والتزامهـــا بتعزيز الجهود في مجال 
مكافحـــة جريمـــة االتجار باألشـــخاص إلى 
جانب حماية العمالة من االستغالل بأنواعه 

في األوضاع الطبيعية أو االستثنائية.

جهود بحرينية بارزة في مكافحة االتجار باألشخاص

ناقشــت مملكة البحرين، أمس، تقريرها األول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
في اجتماع ُعقد عبر االتصال االلكتروني المرئي، وشارك في االجتماع وفد وطني برئاسة وزارة الخارجية وعضوية 

ممثلين من كل الجهات المعنية في المملكة.

وأشار السفير المندوب الدائم لمملكة 
البحريـــن لـــدى مكتب األمـــم المتحدة 
بجنيف رئيس الوفد يوسف بوجيري، 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تســـير وفق 
نهج تنمـــوي صحيح ورؤيـــة واضحة 
تقـــوم علـــى احتـــرام حقوق اإلنســـان 
الضمانـــات  جانـــب  فـــي  فقـــط  ليـــس 
القانونيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك االلتزامـــات 
الدوليـــة في مجـــال حقوق االنســـان، 
وأيًضـــا فـــي إطـــار سياســـات وبرامج 
حكومية وخطط وطنية وعلى أساس 
من المســـاواة وعدم التمييز وســـيادة 

القانون وتوافر سبل االنتصاف.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية 
لتعزيز كفالة احتـــرام وتطبيق حقوق 
اإلنسان، وتحديًدا ما يتصل بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

وأشـــار الســـفير بوجيـــري إلـــى جهـــود 
مملكـــة البحريـــن في مجـــال مكافحة 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19-(، حيث 
تحظـــى الرعاية الصحية باهتمام بالغ 

لـــدى مملكـــة البحريـــن، وذلـــك لكونها 
الحكومـــة  برامـــج  أولويـــات  ضمـــن 
التنموية، ودأبت المملكة على تطبيق 
هذه األولوية في إطار تفشي جائحة 
كورونـــا تحت مبدأ “الصحـــة للجميع” 
توافًقا مع التزاماتها بموجب دســـتور 
الرعايـــة  كفـــل حـــق  والـــذي  المملكـــة 

الصحية للجميع.
هـــذا وأكـــد المندوب الدائـــم أن توفير 
النمو المســـتدام يظـــل رهيًنـــا بفعالية 
األمـــن واالســـتقرار والتنمية البشـــرية 
اإلنســـانية.  القيـــم  علـــى  والحفـــاظ 
المعادلـــة  علـــى  البحريـــن  وحافظـــت 
المتوازنة بين األمن والتنمية في بيئة 
مســـتقرة، فواجهت األعمال اإلرهابية 
حقـــوق  وقيـــم  القانـــون  إطـــار  فـــي 
اإلنســـان، وفـــي الوقت ذاتـــه واصلت 
التنميـــة  مســـيرة  ثابتـــة  بخطـــوات 
وتوجيـــه الجهـــود، والمـــوارد لخدمة، 

ورفاه المواطنين والمقيمين.
وأشـــار الســـفير فـــي كلمتـــه إلـــى عدد 

مـــن المنجـــزات التـــي حققتهـــا مملكة 
البحريـــن في مجـــال حقوق اإلنســـان 
والتي يأتي من ضمنها بلوغ متوســـط 
النمـــو االقتصادي الســـنوي فـــي العقد 
الماضـــي بنســـبة 37.4 % ومتوســـط 
الناتـــج المحلي للفـــرد حوالي 22 ألف 
دوالر فـــي العـــام 2017. باإلضافة إلى 
تفـــوق نســـبة اإلنفـــاق علـــى الخدمات 
والحمايـــة  والتعليـــم  الصحيـــة 
إجمالـــي  مـــن   %  35 االجتماعيـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  الحكومـــي،  اإلنفـــاق 
حصول السكان على العالج واألدوية 
مجاًنـــا، وإلزاميـــة ومجانيـــة التعليـــم 
األساســـي وتحقيق نســـبة )صفر( في 
نسبة السكان دون خط الفقر المدقع.

وشـــارك فـــي الوفـــد ممثلـــون رفيعـــو 
المستوى من كل من: وزارة الخارجية، 
وزاة الداخلية، وزارة العدل والشؤون 
اإلســـالمية، وزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطني، وزارة الصحة، وزارة التربية 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  والتعليـــم، 

االجتماعيـــة، المجلـــس األعلى للمرأة، 
وزارة شؤون اإلعالم، المجلس االعلى 
للبيئـــة، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
هيئة التشـــريع والرأي القانوني، هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل، األمانـــة العامة 
للتظلمـــات ومركـــز االتصـــال الوطني، 
حيث قدمت كل جهة معلومات حول 

ما تم تحقيقه من منجزات في مجال 
تخصصها.

والتـــي  المناقشـــة،  عمليـــة  أن  يذكـــر 
ســـتكون على شكل 3 جلسات موزعة 
علـــى يوميـــن، تأتي فـــي إطـــار التزام 
تقاريـــر  بتقديـــم  األطـــراف  الـــدول 
منتظمـــة إلى اللجنة عن كيفية إعمال 

الحقوق الواردة في هذا العهد. وعليه 
الـــدول تقريرهـــا األول خـــالل  تقـــدم 
سنتين من قبول العهد وأن تقدم بعد 
ذلك تقريًرا كل خمس سنوات. وتنظر 
الدولـــة  وتوافـــي  تقريـــر  كل  اللجنـــة 
الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في 

شكل “مالحظات ختامية”.

المنامة - بنا

البحرين تستعرض تقريرها األول الخاص بالعهد الدولي
يعنى بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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تشييد مقر المركز اإلقليمي العربي قرب مستوطنة سار

توظيف 80 مواطنا في “حديد البحرين” خالل 2022

اليابان تؤهل الكوادر البحرينية لعمليات التنقيب... مي بنت محمد:

حميدان: خلق مزيد من فرص العمل المرغوبة والجاذبة

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنت 
محمـــد آل خليفـــة فـــي مكتبها امس 
السفير الياباني مياموتو ماسايوكي، 
يرافقـــه المتخصص فـــي الحضارات 
جامعـــة  مـــن  والتنقيـــب  القديمـــة 
كنازاوا اليابانية أكينوري ويسوغي، 
إذ جرى التطرق إلـــى تعزيز التعاون 

الثقافي بين البلدين.
وتوقف االجتماع عند نتائج تنقيبات 
البعثة اليابانية فـــي مملكة البحرين 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة الثقافـــة والتي 
بدأت العام 2015م في وادي السيل 
وتطـــور عملهـــا ونتائجـــه فـــي العـــام 
التكنولوجيـــا  باســـتخدام  2020م، 
العلمية الحديثة في مســـح وتنقيب 
مواقـــع دلمونيـــة في المملكـــة. وأكد 
الطرفان على أهمية تدريب الكوادر 
البحرينيـــة؛ كي تكون مؤهلة لعملية 

التنقيـــب، إضافـــة ألهميـــة التعـــاون 
مع المركـــز اإلقليمـــي العربي للتراث 
العالمـــي فـــي المنامـــة والـــذي يقـــوم 
بالترويـــج والحفـــاظ للتـــراث المادي 

الذي تحتضنه الدول العربية.
واطلعت الشـــيخة مي الســـفير على 
وخاصـــة  الثقافـــي  الحـــراك  جديـــد 
الثقافيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  جديـــد 

ومهرجـــان ربيـــع الثقافـــة الـــذي يبدأ 
يـــوم 25 فبرايـــر الجـــاري مـــع عرض 
“إخناتـــون غبـــار النـــور” اآلتـــي مـــن 
متمنيـــة  العربيـــة،  مصـــر  جمهوريـــة 
أن ُينفذ المشـــروع الطموح بتشـــييد 
المقـــر الدائم للمركز اإلقليمي العربي 
مســـتوطنة  قـــرب  العالمـــي  للتـــراث 
ســـار، الذي صممه المعماري الياباني 

العالمي تداو آندو.
مـــن جانبـــه، شـــكر الســـفير اليابانـــي 
الشـــيخة على عمـــل هيئـــة البحرين 
بالتعـــاون  مرحًبـــا  واآلثـــار،  للثقافـــة 
المثمـــر في مجال التنقيـــب كما أدى 
اســـتعداه الدائـــم للتعـــاون؛ من أجل 
المســـاهمة مًعا في االرتقاء بالحراك 

الثقافي في البحرين.

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  زار 
االجتماعية جميل حميدان، يرافقه 
بالـــوزارة،  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
حديـــد  شـــركة  الخميـــس،  امـــس 
البحريـــن، التابعـــة لمجموعة فوالذ 
القابضة، والتقى الرئيس التنفيذي 
للمجموعة ديليـــب جورج، والمدير 
العـــام للمـــوارد البشـــرية والشـــؤون 
اإلدارية بدر التميمي، إذ اطلع على 
خطـــة وجهود ومبـــادرات الشـــركة 
وإدمـــاج  اســـتقطاب  مجـــال  فـــي 
المواطنيـــن فيهـــا وتطويرهم مهنًيا 
نســـبة  لزيـــادة  تطلعهـــا  إطـــار  فـــي 
البحرنـــة فـــي جميـــع التخصصـــات 
اإلداريـــة والفنيـــة لديهـــا علـــى حد 

سواء.
اســـتمع  الزيـــارة،  الجولـــة  وخـــالل 
حميـــدان إلـــى شـــرح لطبيعـــة عمل 
إنتـــاج  فـــي  وجهودهـــا  الشـــركة 
وتوريـــد كريات الحديـــد الخام إلى 
مختلـــف دول العالـــم، حيـــث تصل 
طاقتهـــا اإلنتاجيـــة اليـــوم إلى أكثر 
مـــن 12 مليـــون طـــن، ومســـاهمتها 
في رفـــد صادرات مملكـــة البحرين 
مـــن خـــالل هـــذا المنتـــج المحلـــي 
وتطويـــر صناعة الحديد وتشـــجيع 
االســـتثمار، إلى جانـــب خلق فرص 
البحرينيـــة  الكفـــاءات  لتوظيـــف 
فـــي مختلف التخصصـــات النوعية 

لديهـــا في ظـــل تنامي هـــذا القطاع 
الصناعي الواعد.

وذكـــر التميمـــي أن الشـــركة قامـــت 
خـــالل العـــام الماضـــي2021 وفـــي 
إطـــار خطتهـــا لرفع نســـبة البحرنة، 
 ،%  56 نحـــو  حالًيـــا  تبلـــغ  والتـــي 
التوظيـــف  سياســـة  بتطبيـــق 
العمـــل  رأس  علـــى  والتدريـــب 
والتـــدرج الوظيفـــي فـــي مختلـــف 
اإلداريـــة  واألعمـــال  التخصصـــات 
منهـــا والفنية، حيـــث تم ضمن هذه 
الخطـــة توظيف 54 باحًثا عن عمل 
فـــي العـــام 2021، وجـــار العمل في 
2022 على خطة لتدريب وتوظيف 
أكثـــر مـــن 80 مواطًنـــا خـــالل العام 
الجاري 2022، مؤكـــًدا أن العاملين 
البحرينيين يعدون الخيار المفضل 
للشركة عند التوظيف لما يتمتعون 

بـــه مـــن إخـــالص وتميـــز فـــي أداء 
االنضبـــاط  جانـــب  إلـــى  العمـــل 

الوظيفي.
والتقى الوزير العاملين البحرينيين 
الجـــدد في مختلف أقســـام ودوائر 
الشـــركة، إذ أعـــرب في هـــذا اإلطار 
عن استعداد وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة لتعزيـــز التعـــاون مـــن 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  توفيـــر  أجـــل 
للشـــركة، ســـواء من خـــالل برنامج 
برامـــج  مـــن  غيـــره  أو  “فـــرص” 
الداعمـــة  والمبـــادرات  التدريـــب 
وتحســـين  المواطنيـــن  لتوظيـــف 

أدائهم المهني.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد وزير العمل 
والتنمية االجتماعية باهتمام شركة 
لتعزيـــز  البحريـــن وســـعيها  حديـــد 
مبادئ الشراكة المجتمعية، بما في 

ذلـــك دورهـــا فـــي توظيـــف العنصر 
والمحافظـــة  البحرينـــي  البشـــري 
على اســـتقراره وتطوره الوظيفي، 
مؤكـــًدا في هذا الســـياق أن صناعة 
الحديد تشهد نمًوا ملحوًظا السيما 
في ظل دعم الحكومة الموقرة لهذا 
القطـــاع الحيوي كونـــه أحد عناصر 
النمـــو االقتصـــادي المســـتدام على 
مستوى المنطقة والعالم، خصوصا 
وأن القطـــاع الصناعي يســـاهم في 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكة 
عـــن  فضـــاًل  النوعيـــة،  وصادراتهـــا 
العمـــل  فـــرص  مـــن  المزيـــد  خلـــق 
المرغوبـــة والجاذبة التي يســـتطيع 
المواطن البحريني شـــغلها والتميز 
فيها والمســـاهمة الفعالة في عملية 

اإلنتاج والتنمية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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قائدي: حضور العربات في شوارع 
البحرين يضفي أجواء مميزة 

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعلنـــت 
نشـــاط  إطـــاق  عـــن  والمعـــارض 
ترفيهـــي جديـــد للقطـــاع الســـياحي 
فـــي مملكة البحرين من خال توفير 
عربات خيول ذات شكل مميز، توفر 
للســـياح والـــزوار وحتـــى المواطنين 
والمقيمين تجربة مميـــزة للتنزه في 

الهواء الطلق.
وســـتنظم الهيئة هذا النشـــاط اليوم 
الملـــك  كورنيـــش  علـــى  )الجمعـــة( 
فيصل، وسيتم االحتفاء بالمشاركين 

وتقديم الضيافة العربية لهم. 
وتبـــاع التذاكـــر في الموقـــع مقابل 1 
دينار للشخص الواحد، كما أن الرحلة 
تســـتغرق 20 دقيقة وتســـتوعب كل 
عربـــة ما يصل إلى 7 ركاب في المرة 
الواحـــدة. وأوصت الهيئـــة بالحضور 
باكـــرا لضمان الحجز في هذه الرحلة 
لهذه الخدمة المميزة خصوصا وقت 

الغروب.
وتنـــدرج هـــذه الرحلة ضمـــن برنامج 
هيئـــة  أطلقتـــه  متكامـــل  فعاليـــات 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
بمناســـبة يوم الســـياحة العربي الذي 
يصـــادف يوم 25 فبراير من كل عام، 
وســـيديم تـــزاول هـــذا النشـــاط فـــي 
نفـــس المنطقـــة يومًيـــا مـــن الســـاعة 

الرابعة مساًء حتى السابعة مساًء.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحريـــن للســـياحة والمعارض ناصر 
قائـــدي إن هـــذا النشـــاط الترفيهـــي 
الجديـــد “يأتـــي فـــي إطـــار برنامـــج 
متكامـــل تنفذه الهيئـــة؛ بهدف توفير 
مـــن  ومتكاملـــة  متنوعـــة  حزمـــة 

خيارات الترفيه أمام السائح والزائر 
والمواطـــن والمقيـــم”، مؤكدا حرص 
الهيئـــة علـــى الشـــراكة مـــع القطـــاع 
الخـــاص مـــن أجـــل تنفيـــذ مبـــادرات 
نوعيـــة تثـــري قطـــاع الســـياحة فـــي 

البحرين.
وأضاف قائدي “يمثل نشـــاط التنقل 
عبر عربـــات الخيـــول بـــادرة جديدة 
وتطويرهـــا  تقييمهـــا  علـــى  نعمـــل 
وتوفيـــر جميع مقومـــات نجاحها بما 

يلبي تطلعـــات الســـياح والمواطنين 
والمقيميـــن، ويحقق مـــا هو أكثر من 
توقعاتهـــم”، وتابـــع “نأمل أن تشـــكل 
نوعيـــة  إضافـــة  الخيـــول  عربـــات 
ألنشـــطة أخرى مثل الباص البرمائي 
والحافـــات  البحريـــة  والرحـــات 
الســـياحية المكشوفة، خصوصا وأن 
حضـــور هـــذه العربـــات فـــي شـــوارع 
مميـــزة  أجـــواء  يضفـــي  البحريـــن 
وممتعة وستتوســـع قريًبا إلى مواقع 

أخـــرى مميـــزة، إذ نتوقـــع أن يحظى 
هذا النشاط بشعبية كبيرة”.

من جانبه، قال مشـــغل رحلة عربات 

الخيول مدير عام مدرسة المستقبل 
هـــذه  “إن  البنـــا  جاســـم  للفروســـية 
المبادرة من هيئة البحرين للســـياحة 

الهيئـــة  حـــرص  تؤكـــد  والمعـــارض 
علـــى االبتـــكار فـــي قطاع الســـياحة، 
وتوظيـــف مختلـــف اإلمكانـــات مـــن 
الســـياحي،  القطـــاع  تنشـــيط  أجـــل 
مـــن داخـــل وخـــارج  النـــاس  ومنـــح 
البحريـــن فرصـــة لتجربـــة فعاليـــات 
جديـــدة، إضافـــة إلـــى تهيئـــة البيئـــة 
المواتيـــة أمـــام القطـــاع الخـــاص من 
أجل توظيـــف خبراته ومبادراته في 

خدمة القطاع السياحي بالبحرين”.
وأضـــاف “نتطلـــع إلـــى التعـــاون مـــع 
هيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض 
فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع القادمـــة 

والفعاليات المبتكرة”.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

امتطاء “عربات الخيول” على كورنيش الملك مقابل دينار
الرحلة تستغرق 20 دقيقة وتستوعب 7 ركاب... “السياحة”:

إدخــــال أنشـطــــة البــــاص البـرمائــــي والرحـــــالت البحريـــــة والحـافـــــالت المكشـوفـــــة

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أضافـــت 
والمعـــارض نشـــاطا آخـــر إلـــى برنامج 
الفعاليـــات الحافل الذي تقيمه احتفاال 
بيوم الســـياحة العربي فـــي 25 فبراير 
إطـــاق  خـــال  مـــن  وذلـــك  الجـــاري، 
فعاليـــات ترفيهيـــة متنوعـــة تتضمـــن 
عروضـــا ســـينمائية ورياضـــات مائيـــة 
وألعابا لألطفال ومأكوالت ومشروبات 
متنوعـــة، تقـــام علـــى شـــاطئ “ووتـــر 
جاردن ســـتي” مـــن يـــوم الخميس 24 
فبرايـــر حتى األربعـــاء 2 مارس 2022  
حتـــى  صباًحـــا  الثامنـــة  الســـاعة  مـــن 
الســـاعة الثانية عشـــرة منتصف الليل 
في عطلة نهاية األســـبوع ومن الرابعة 
عصرا حتى العاشرة مساًء خال أيام 
األسبوع وسيتم بيع التذاكر في موقع 
للشـــخص  ديناريـــن  مقابـــل  الفعاليـــة 

الواحد ودينار واحد للطفل. 
وأطلقت الهيئة هذا النشـــاط بالتعاون 
مع “ووتر جاردن ســـتي” تحت عنوان 
“خيـــام الشـــاطئ”، مـــع توفيـــر خدمـــة 
حجـــز خيمـــة خاصـــة علـــى الشـــاطئ 
عروضـــا  هنـــاك  وســـيكون  للراغبيـــن، 
ايـــام  الســـبعة  مـــدار  علـــى  ســـينمائية 
، إضافـــة إلـــى فـــرق موســـيقية حيـــة، 

ومفاجآت أخرى.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئة ناصر 
قائدي إن هذا النشـــاط يأتي في إطار 
برنامـــج  إثـــراء  علـــى  الهيئـــة  حـــرص 
العربـــي،  الســـياحة  بيـــوم  احتفاالتهـــا 
ومنـــح المقيميـــن والمواطنين والزوار 
حافلـــة  ترفيهيـــة  تجربـــة  والســـياح 
تشـــمل جميع أفراد األســـرة ومختلف 
الفئات العمرية على مدى ســـبعة أيام، 
وأضـــاف “نريد من خال هذه الفعالية 
أن نرحـــب بجميـــع ضيوفنـــا من داخل 
وخـــارج البحرين بطريقة خاصة تلبي 
طموحاتهـــم وتحقـــق مـــا هـــو أكثر من 

توقعاتهم”.
برنامـــج  الشـــاطئ”  “خيـــام  وتكمـــل 
وضعتـــه  الـــذي  الحافـــل  الفعاليـــات 
الســـياحة  يـــوم  فـــي  الســـياحة  هيئـــة 
العربـــي، بما فـــي ذلك تنظيـــم عروض 

حيـــة للموســـيقى العربيـــة التقليديـــة 
فـــي جميع أنحـــاء البحريـــن لاحتفال 
بهـــذا اليـــوم وتعزيـــز أجـــواء البهجـــة 
والســـعادة، إضافة إلى رحات تصوير 
المعالم األثرية والحديثة في المنامة، 

فـــي  الســـياحية  المناطـــق  واكتشـــاف 
الدراجـــات هنـــاك،  المحـــرق، وركـــوب 
بحريـــة  وأنشـــطة  الصخـــور،  وتســـلق 
مثل التجديف، وفعاليات رياضية في 

حديقة باديل، وغيرها الكثير”.

التنفيـــذي  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لشركة ســـيب مارين فراس نور الدين 
“إن فعاليـــة خيـــام الشـــاطئ بالتعاون 
مـــع هيئـــة الســـياحة تتضمـــن الكثيـــر 
مـــن المفاجـــآت التـــي ترضـــي مختلف 

المرتادين والزوار، وتستفيد من سحر 
المـــكان المطـــل على البحر والشـــاطئ 
الرملـــي المجهـــز. حرصنا علـــى تنظيم 
هـــذا النشـــاط علـــى مـــدى ســـبعة أيام 
وإقامـــة الفعاليـــات علـــى مـــدار اليـــوم 

بهـــدف إتاحـــة المجال أمـــام أكبر عدد 
ممكن مـــن الـــزوار المحتمليـــن، أفرادا 
لتحقيـــق  نتطلـــع  ونحـــن  وعائـــات، 
رضاهـــم  وكســـب  الجميـــع  تطلعـــات 

ومنحهم أسبوع ال ينسى”.

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

عروض سينمائية وألعاب أطفال في “خيام الشاطئ”
تقام على مدار 7 أيام في “ووتر جاردن ستي” ... “السياحة”:

جاسم البناناصر قائدي
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بحــث القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لطيــران الخليــج وليــد العلوي، مع رئيــس األمن العــام الفريق 
طــارق الحســن، فــي مبنى طيــران الخليج، آليــة تعزيز التعاون المشــترك بين وزارة الداخلية وشــركة 
طيــران الخليــج فــي مجــاالت إدارة الكــوارث والتصــدي لها بالتنســيق مــع المكتب التنفيــذي لمواجهة 

الكوارث.

الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وأشـــاد 
التنفيـــذي لطيـــران الخليـــج، خالل 
الداخليـــة  وزارة  بجهـــود  اللقـــاء، 
فـــي حفـــظ األمـــن والنظـــام العـــام 
وســـعيها الدائم إلى تعزيز التعاون 
والتنســـيق مع مختلف الجهات في 
المملكة بما يساهم في تعزيز األمن 

واالستقرار.
من جانبه، أشـــاد رئيس األمن العام 
بدور شـــركة طيـــران الخليـــج، في 
التنســـيق والتعـــاون بما يعـــزز أمن 
الطيـــران والحفـــاظ علـــى ســـالمة 

المسافرين، مؤكدا أهمية مثل هذه 
اللقـــاءات لبحث التعاون المشـــترك 
بين كافة الجهات ذات العالقة في 
مواجهة األزمات والكوارث، وبحث 
لمواجهتهـــا  االســـتباقية  الخطـــط 
والخطـــط الكفيلـــة بمعالجتهـــا عند 

وقوعها.
كما أكـــد رئيس األمن العـــام أهمية 
دور مركـــز الطوارئ التابع للشـــركة 
في التعامل واالســـتجابة لحوادث 
تحديـــث  علـــى  والعمـــل  الطيـــران 
يضمـــن  بمـــا  باســـتمرار  خططـــه 

مواكبة كافـــة التطورات اإلقليمية، 
وأهميـــة تنظيم التماريـــن الوطنية 
والتـــي  الطيـــران  بأمـــن  المتعلقـــة 
تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن الجاهزية 
واالستعداد والقدرة على التنسيق 
فـــي التعامـــل مع أي حـــدث، والتي 
الخطـــة  مـــن خاللهـــا تفعيـــل  يتـــم 
الوطنيـــة وإجراءات التنســـيق بين 
الجهات المعنيـــة، إضافة إلى اتباع 
إجـــراءات الســـالمة العامـــة أثنـــاء 
تطبيـــق ومعالجـــة المواقـــف التـــي 
تتطلب جهدا مشتركا وتقييم مدى 

والســـعي  الجهـــات  بيـــن  التنســـيق 
للوصـــول إلى تفاهم شـــامل يحقق 
الهـــدف المرجو بصـــورة احترافية 
مـــع األحـــداث غيـــر  التعامـــل  فـــي 

المتوقعة.

واطلـــع رئيـــس األمـــن العـــام خالل 
جولـــة ميدانية داخل مبنى شـــركة 
مختلـــف  علـــى  الخليـــج،  طيـــران 
اإلدارات وآلية عملهـــا، ومنها إدارة 
العمليات، وإدارة ســـالمة الطيران، 

والقطـــاع التقنـــي، كمـــا تـــم عـــرض 
موجـــز حـــول دور مركـــز الطـــوارئ 
التابـــع لشـــركة طيـــران الخليج في 
لحـــوادث  واالســـتجابة  التعامـــل 

الطيران.

المنامة - بنا

تحديث خطة “طيران الخليج” لمواجهة األحداث غير المتوقعة
تعزيز التعاون بين “الداخلية” والشركة في مجاالت إدارة الكوارث

المنامة - النيابة العامة

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
العاصمـــة أن النيابـــة العامـــة تلقت 
األمنيـــة  الجهـــات  مـــن  إخطـــاًرا 
المختصـــة بســـقوط امـــرأة أجنبية 
إحـــدى  مـــن  الخامـــس  الـــدور  مـــن 
البنايـــات بمنطقة الماحـــوز، ما أدى 

إلى وفاتها.
وبـــادرت النيابـــة العامـــة باالنتقـــال 
وقامـــت  الواقعـــة  مـــكان  إلـــى 
بمناظـــرة جثـــة المتوفـــاة وانتدبت 
خبراء مســـرح الجريمة لرفع اآلثار 
المشـــاهدة فـــي المـــكان وفحصهـــا، 
الشـــرعي  الطبيـــب  انتدبـــت  كمـــا 
لفحـــص جثـــة المتوفـــاة لبيـــان مـــا 
بهـــا مـــن إصابـــات وســـبب الوفـــاة، 
إضافة إلى طلب تحريات الشرطة 

المكثفة عن الواقعة.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن 

المتوفاة تشارك السكن مع شخص 
آسيوي الجنسية، وعلى إثر خالف 
بينهما قام برميها من نافذة الغرفة، 
مـــا أدى إلـــى وفاتها فـــوًرا بالموقع، 

وقد تم القبض على المتهم.
أقـــوال  ســـماع  النيابـــة  وباشـــرت 
الشـــهود واســـتجواب المتهـــم الذي 
أقر بقيامه برمي المجني عليها إثر 
خـــالف حاد بينهما، وأنه كان بحالة 
عصبيـــة جعلتـــه يرتكـــب جريمتـــه، 
وبمناظـــرة جســـم المتهـــم تبيـــن به 
آثـــار مقاومة المجني عليها له وقام 
بتمثيـــل الجريمـــة بمـــكان الواقعـــة 
بحضور النيابة العامة، وقد وجهت 
له تهمة القتل العمد وأمرت بحبسه 
التحقيـــق  ذمـــة  علـــى  احتياطيـــا 
وجار اســـتكمال التحقيقات تمهيًدا 

إلحالته للمحكمة المختصة.

آسـيـــوي يرمـــــي أجنبيــــــة 
من النافــذة ويرديهــــا قتيلـــة الوصول بخفر السواحل ألعلى المستويات الدولية

تدريب منتسبي القيادة على مكافحة اإلرهاب البحري... الغتم:

تحت رعاية  قائد خفر السواحل العميد جاسم الغتم، 
أقيـــم حفل تخريج الـــدورة التدريبية فـــي االعتراض 
والتفتيش البحري الخاصة بمكافحة اإلرهاب البحري، 
والتـــي عقدت بجنـــاح التدريـــب البحري بقيـــادة خفر 
الســـواحل، بالتعاون مع الســـفارة األميركية، بمشاركة 
عـــدد من منتســـبي قيادة خفر الســـواحل، وقوة األمن 

الخاصة.
وبهذه المناســـبة، أعرب قائد خفر السواحل بالمستوى 
الـــدورة،  فـــي  المشـــاركون  بـــه  ظهـــر  الـــذي  واألداء 
ا من  مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه البرامج تعتبر جزًءا رئيســـيًّ
إســـتراتيجية التطويـــر والتحديث التـــي أطلقها وزير 
الداخليـــة، وبمتابعة رئيس األمن العـــام، والتي تهدف 
إلـــى االرتقاء بقيادة خفر الســـواحل لتصـــل إلى أعلى 

المستويات الدولية.
وفـــي ختـــام الدورة، قـــام قائد خفر الســـواحل بتوزيع 
الشـــهادات على المشـــاركين في الـــدورة، بحضور آمر 
جناح التدريب البحري، وممثل من السفارة األميركية.
يذكـــر أن هـــذه الـــدورة اســـتمرت لمـــدة ثالثة أســـابيع 

وانقســـمت إلـــى مرحلتيـــن، األولـــى النظريـــة والتـــي 
البحـــري  والقانـــون  اإلنســـان  )حقـــوق  مـــواد  تناولـــت 
المحلـــي والدولـــي، عمليـــات االعتـــراض والتفتيـــش، 
عمليـــات  المخاطـــر،  تقييـــم  اإلرهابيـــة،  التهديـــدات 

التخطيـــط، التعامـــل مـــع االتجـــار بالبشـــر والتهريب(، 
بينمـــا المرحلـــة الثانية تناولت الجانـــب العملي والذي 
شـــمل ســـيناريوهات عملية في االعتراض والتفتيش 

البحري.

المنامة - وزارة الداخلية

5 سنوات لمالك شحنة “GH” وموظف 
عام بتهمة الرشوة والتهرب الضريبي

صـــرح رئيـــس نيابة الجرائم المالية وغســـل 
الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  أن  األمـــوال 
بدائرتهـــا الرابعـــة قد أصـــدرت حكمها أمس 
بمعاقبة موظف عام وآخر بالســـجن لمدة 5 
ســـنوات، وبتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار 
ومصـــادرة مبلـــغ الرشـــوة المضبـــوط البالـــغ 
قـــدره ألـــف دينـــار، ومصـــادرة المضبوطات 
وذلـــك عمـــا نســـب إليهمـــا مـــن تهم الرشـــوة 
والتزوير واســـتعمال محرر رسمي والتهرب 

الجمركي.
فـــي  تحقيقاتهـــا  العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت 
البـــالغ الـــوارد مـــن إدارة مكافحـــة جرائـــم 
الفســـاد بناء على بالغ من شـــؤون الجمارك 

بشـــأن قيام المتهم األول بتلقي مبلغ رشوة 
مـــن المتهـــم الثاني نظير اســـتخراج شـــحنة 
خاصـــة بالمتهـــم الثاني تحتـــوي على 1500 
أمبولـــة من هرمونات النمـــو GH دون إنهاء 
موافقـــة  ودون  الجمركيـــة،  اإلجـــراءات 
الجهات المعنية، إذ كانت الشـــحنة موقوفة 

ومتحفظ عليها لدى مكتب الجمارك.
وأقـــر المتهم األول أثناء اســـتجوابه بصحة 
الواقعة وبحصولـــه على مبلغ ألف دينار من 
المتهم الثاني مقابل مساعدته في استخراج 
شـــحنة االمبـــوالت الخاصة بهرمـــون النمو، 
وقام بتزوير المســـتندات الخاصة بالشحنة 
بأن أثبت بها إعادة الشـــحنة إلى بلد المنشـــأ 

خـــالف الحقيقة واســـتعمل تلـــك المحررات 
قاصـــًدا بهـــا إيهـــام موظفـــي الجمـــارك بـــأن 
الشـــحنة تم إعادتها. كما أقـــر المتهم الثاني 
بتســـليمه مبلغ ألف دينـــار إلى المتهم األول. 
وتطابقـــت تلك اإلقرارات مع نتائج الفحص 
الفنـــي الخاصـــة بفحـــص هواتـــف المتهمين 
والتـــي دلـــت عـــن وجـــود محادثـــات بينهما 
بشـــأن الشـــحنة المرفوضـــة، كمـــا ثبـــت مـــن 
الرســـائل قيام المتهم الثاني بتسليم المتهم 
األول مبلغ األلف دينار. وعليه أمرت النيابة 
الكبـــرى  المحكمـــة  إلـــى  بإحالتهمـــا  العامـــة 
الجنائيـــة والتـــي أصـــدرت حكمهـــا المتقدم 

بإدانتهما.

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابـــة الجرائـــم المالية وغســـل األموال 
بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت 
أمس حكمها في قضية تســـهيل االستيالء على مبالغ 
ماليـــة خاصـــة باألوقـــاف الجعفرية وتزويـــر محررات 
رســـمية، حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن سبع 
سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثمانية وستون 
ألف وخمســـمائة وثمانية وتســـعون ديناًرا وخمسمائة 

وعشرون فلًسا )68598.520 دينار( وألزمت المتهمين 
جميعـــًا برد المبلـــغ المختلس المقدر بثمانية وســـتون 
ألف وخمســـمائة وثمانية وتســـعون دينار وخمســـمائة 
وعشـــرون فلًســـا، وذلـــك عما نســـب إليهم مـــن جرائم 
تســـهيل االســـتيالء على المال العام، واالستيالء على 

المال العام وتزوير محررات رسمية.
وتعـــود تفاصيل القضية إلى ورود بالغ للنيابة العامة 
مـــن إدارة مكافحـــة جرائم الفســـاد في ضـــوء ما ورد 
بشـــأنها فـــي تقرير ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 

لسنة 2020-2019، بشـــأن التجاوزات المرصودة ضد 
إدارة األوقاف الجعفرية.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد أجـــرت تحقيقاتهـــا فـــي 
الرقابـــة  بديـــوان  المدقـــق  شـــهادة  بســـماع  القضيـــة 
الماليـــة واإلداريـــة القائم على رصد الواقعة وشـــهادة 
المســـؤولين في إدارة األوقاف الجعفرية، كما انتدبت 
لجنـــة خبراء لمعاينـــة مواقع عمل المشـــاريع الخاصة 
بتلـــك الجهـــة والتي تم التعاقد مع مؤسســـة مقاوالت 
لتنفيذهـــا، ولرصد نســـب اإلنجاز فيها ومدى تناســـبها 

مع ما تم تمريره للمؤسســـة من أموال ولحصر مقدار 
المبالـــغ المســـتولى عليهـــا، وتـــم اســـتجواب المتهمين 
بنـــاء علـــى مـــا أســـفرت عنـــه التحقيقـــات ومـــا انتهى 
إليـــه تقريـــر لجنـــة الخبراء مـــن ثبـــوت الجريمة بحق 
الموظفين بتســـهيلهما لصاحب المؤسســـة باالستيالء 
علـــى األموال بتزويرهما شـــهادات الدفع بقصد تمرير 
تلك المبالغ له عن أعمال مشاريع لم يتم إنجازها على 
أرض الواقـــع، وعليه تم إحالة المتهمين إلى المحكمة 

والتي قضت بمعاقبتهم عما ارتكبوه من جرائم.

زّوروا محررات رسمية لتمرير األموال لمؤسسة مقاوالت... “النيابة”:

7 سنوات لموظفين بـ “الجعفرية” سّهلوا االستيالء على 68 ألف دينار
المنامة - النيابة العامة
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جامعة البحرين تنضم إلى “تواصل”
المضحكي: فتح المجال للجمهور لتلقي مالحظاتهم

للمقترحــات  الوطنــي  النظــام  إلــى  انضمامهــا  البحريــن،  جامعــة  أعلنــت 
والشــكاوى “تواصــل”، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة 
اإللكترونيــة، وفــي إطــار ســعيها إلى توفيــر قناة جديدة تضمــن من خاللها 
ســرعة التواصل مع المواطنين والمقيمين وبشــكل مباشــر وفَعال، والذين 
يمكنهــم مــن خــالل هــذا النظــام تقديــم استفســاراتهم وإبــداء مالحظاتهم 

وآرائهم، وتقديم مقترحاتهم

وأشـــارت رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
جواهـــر المضحكي، إلـــى أن انضمام 
الجامعة إلى نظام تواصل يسهم في 
مواصلة تعزيز تطوير األداء وتقديم 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
بتميـــز وجـــودة عاليـــة، والعمـــل على 
سرعة حل كافة المالحظات الواردة، 
المقترحـــات  دراســـة  إلـــى  إضافـــة 

والعمـــل علـــى تنفيـــذ المناســـب منها 
فـــي زمـــن قياســـي ِوفـــق اإلمكانـــات 

والموارد المتاحة.
وأكـــدت المضحكـــي الـــدور الخدمي 
المتقـــدم المتوقع من ربـــط الجامعة 
للمقترحـــات  الوطنـــي  بالنظـــام 
والشكاوى “تواصل”، وقالت: “سيعزز 
هذا النظام تعاون الجمهور، وسيفتح 

المجال أمامهم لتقديـــم اقتراحاتهم 
ومالحظاتهـــم واستفســـاراتهم حول 
تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات  مختلـــف 

جامعة البحرين “.
ُيشـــار إلـــى أن جامعـــة البحريـــن قـــد 
“مركـــز   2019 العـــام  فـــي  دشـــنت 
بـــكل  الـــذي يعنـــى  خدمـــة الطالـــب” 
مـــا يخـــص الطالب من استفســـارات 
ومالحظـــات ومقترحات، في الوقت 
الذي تســـتكمل الجامعـــة تفاعلها مع 
الجمهـــور عن طريق نظـــام “تواصل” 
غيـــر  للخدمـــات  ســـيخصص  الـــذي 

الطالبية. 
إلـــى  البحريـــن،  جامعـــة  وتســـعى 

خطتهـــا  ضمـــن  الرقمـــي  التحـــول 
االستراتيجية، في مختلف خدماتها 
التعليميـــة واإلداريـــة، ممـــا لـــه األثـــر 
اإليجابـــي في رفـــع كفـــاءة وفاعلية 

الخدمات الجامعية. 
وســـتقوم جامعـــة البحريـــن باتخـــاذ 
اإلجراءات الالزمة تجاه المالحظات 
والمقترحـــات واالستفســـارات، التي 
يتقـــدم بهـــا الشـــركاء والمتعاونـــون 
مـــع الجامعـــة وعموم الجمهـــور، عبر 
النظـــام المتاح علـــى البوابة الوطنية 
Bahrain.bh أو عبر تطبيق “تواصل” 
خـــالل مـــن  تحميلـــه  يمكـــن   الـــذي 

.bahrian.bh/apps 

الصخير - جامعة البحرين

عذوب الدرازي تقتنص المسابقة الوطنية للبحث العلمي
والســفارة  البريطانــي  الثقافــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون  العالــي  التعليــم  أقــام مجلــس 
البريطانيــة حفــل التكريــم الختامــي للمســابقة الوطنيــة الثانيــة للبحــث العلمــي لطلبــة 
مرحلــة البكالوريــوس بمؤسســات التعليــم العالي، برعايــة األمين العام لمجلــس التعليم 
العالــي نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مجلــس التعليــم العالــي الشــيخة رنا بنت عيســى بن 

دعيج آل خليفة.

وأعربـــت الشـــيخة رنا بنت عيســـى عـــن بالغ 
تقديرهـــا وامتنانهـــا لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ولولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، على مـــا يحظى بـــه البحـــث العلمي 
ومتواصليـــن،  كبيريـــن  ورعايـــة  دعـــم  مـــن 
والحـــرص على االســـتخدام األمثـــل للموارد 
البشـــرية والماديـــة والتكنولوجيـــة لنتمكـــن 
الحاليـــة  لالحتياجـــات  االســـتجابة  مـــن 
والمســـتقبلية وضمـــان الجاهزيـــة لمواجهـــة 

التحديات المختلفة.
وعبـــرت األميـــن العام عـــن ســـعادتها بنجاح 
هـــذه المســـابقة الوطنية في البحـــث العلمي 
لطلبة مؤسســـات التعليم العالي في نسختها 
الثانيـــة، في تحقيق أهدافهـــا بتعزيز قدرات 
بمنظومـــة  واالرتقـــاء  البحثيـــة  المشـــاركين 

البحث العلمي بمملكة البحرين.
مـــن جانبه، قال ســـفير المملكة المتحدة لدى 
مملكـــة البحريـــن رودريك درمونـــد إن “هذه 
المسابقة تمثل فرصة ممتازة للطالب إلظهار 
المهارات التي اكتسبوها من ورش التدريب 

وعـــرض نتائـــج بحوثهـــم لمجموعـــة صغيرة 
فـــي البدايـــة، ومـــن ثـــم لمجموعـــة أكبـــر في 
المستقبل، كما ويسعدني أن أرى باحثين من 
الفئـــة الشـــبابية في البحرين يجـــرون أبحاثا 
ذات جـــودة عالية، وآمل أن أراهم يتعاونون 
مـــع باحثيـــن مـــن المملكـــة المتحـــدة إليجاد 

حلول للقضايا المحلية والعالمية”. 
وأســـفرت نتائـــج المســـابقة عن فـــوز الطالبة 
عـــذوب الدرازي، من جامعـــة الخليج العربي 
بالمركـــز األول، تلتهـــا بالمركـــز الثاني الطالبة 
ســـالم العكاوي من جامعـــة البحرين الطبية، 

بينمـــا حـــل ثالثـــا الطالب محمـــود محمد من 
الجامعة األهلية. 

كما تم تكريم بقيـــة الطلبة الفائزين بالمراكز 
العشـــرة األولـــى، وهـــم؛ الطالبـــة أليـــكا ديفي 
والطالـــب  الطبيـــة،  البحريـــن  جامعـــة  مـــن 
يوســـف محمد من معهـــد البحرين للتدريب، 

والطالبة جنـــات أحمد من جامعـــة البحرين، 
والطالـــب بـــدر محمـــد مـــن جامعـــة الخليـــج 
العربي، والطالبة مهناز عبد السالم من معهد 
البحرين للتدريب، والطالبة شـــهد الشـــارجي 
من جامعـــة الخليج العربـــي، والطالبة إيمان 

العصفور من بوليتكنيك البحرين.

المنامة - بنا

 رنا بنت عيسى: 
مواجهة التحديات تتطلب 
االستخدام األمثل للموارد

الحكوميـــة  المـــدارس  ازدانـــت 
بعـــودة الحضور الطالبي طوال 
انقطـــاع  بعـــد  األســـبوع،  أيـــام 
لظـــروف الجائحـــة، إذ شـــهدت 
العلمية  الصفوف والمختبـــرات 
تهافـــت الطلبـــة بشـــوق وفرحة 
دروســـهم  لتلقـــي  وحمـــاس، 
بشـــكل مباشـــر برفقـــة معلميهم 
وأصدقائهـــم، بنـــاًء على رغبات 
أولياء أمورهم، مع إتاحة خيار 
التعّلـــم عن بعـــد بصـــورة كاملة 

للراغبين فيه.
وقـــال مديـــر مدرســـة الضيـــاء 
صـــادق  للبنيـــن  االبتدائيـــة 
كانـــوا  الطلبـــة  إن  العـــرادي 
متلهفين لهذه العودة، فال شيء 
يعـــوض الحضـــور الطبيعي إلى 
المدرســـة، فهـــي ليســـت موقًعا 
للقـــاء  وإنمـــا  فقـــط،  للتعليـــم 
األنشطة  األصدقاء، وممارســـة 
والهوايـــات والمواهب والتنمية 

الشخصية.
توفـــر  المدرســـة  أن  وأوضـــح   

بالصـــورة  الحضـــوري  التعليـــم 
خيـــار  جانـــب  إلـــى  المطلوبـــة، 
عبـــر  وذلـــك  بعـــد،  عـــن  التعّلـــم 
جهود إدارية وتدريسية جبارة، 
شـــملت خـــالل العـــام الدراســـي 
للقيـــادة  اجتماًعـــا   40 الجـــاري 
المدرســـية العليا، و62 اجتماًعا 
صفيـــة،  زيـــارة  و54  لألقســـام، 

وكل ذلك لتوفير خدمة تعليمية 
ذات جـــودة عاليـــة للطلبـــة في 

خياري التعليم المتاحين.
مدرســـة  مديـــرة  وأوضحـــت 
زينـــب اإلعداديـــة للبنـــات ليلى 
المدرســـة  إن  عبدالرحيـــم 
وفرت كافـــة احتياجات العودة 
 5 لمـــدة  الحضـــوري  للتعليـــم 

أيـــام فـــي األســـبوع، مـــع إيالء 
االهتمـــام الالزم لطلبـــة التعليم 
االفتراضـــي، مؤكـــدًة أن العمـــل 
دؤوب لمواصلة تحقيق النتائج 
اإليجابيـــة ورفع نســـب اإلتقان 
فـــي جميع المـــواد، والتي بلغت 

في آخر اإلحصاءات 93.9 %.
وكانـــت وزارة التربية والتعليم 

قـــد أعلنت في وقت ســـابق أنه 
في ضوء إعالن الفريق الوطني 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونا )كوفيد 19( عن االنتقال 
إلـــى المســـتوى األخضـــر ضمـــن 
آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى 
انتشـــار الفيـــروس، فقـــد تقـــرر 
اعتباًرا مـــن يوم األحد الموافق 

العـــودة  الجـــاري  فبرايـــر   20
إلـــى نظـــام التعليـــم االعتيـــادي 
)الحضـــوري( بواقـــع 5 أيـــام في 
األســـبوع فـــي جميـــع المدارس 
الحكومية، مع بقاء خيار التعّلم 
عـــن بعـــد مـــن خـــالل المنصات 
الرقميـــة للراغبيـــن مـــن أوليـــاء 

األمور والطلبة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المدارس تزدان بالحضور اليومي.. والطلبة فرحون ومتحمسون
بعد انقطاع لظروف الجائحة
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 التاريخ: 22/02/2022
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة السجل التجاري
)CR2022-29214 (  إعالن رقم 

 تنازل – عن المحل التجاري
 

تقدمت إلينا المعلن أدناه: مبشر نواز قمر نواز مشتاق أحمد غالم محمد  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد / قمر نواز مشتاق أحمد غالم محمد             

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

 
رقم القيد: 2-124152-1

االسم التجاري: الحديد لتوصيل األغذية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

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

 
مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
للسيدة  والمملوكة  والزخرفة  النقش  لمقاوالت  جاليري  ماك  المسماة  الفردية  المؤسسة 
عفاف زهير حسن علي الشباق والمسجلة بموجب القيد رقم 84008 ، بطلب بيع المحل 
التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى ذات مسؤولية محدودة برأسمال 
الفردية(  )المؤسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك   ، بحريني  دينار   1000 وقدره 
عن كافة أصول  وموجودات والتزامات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية 

أسماؤهم:
عفاف زهير حسن علي الشباق بنسبة 50 %  
ابتسام زهير حسن علي الشباق  بنسبة 50 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة
الفردية المسماة   77 ديزاين لإلعالنات   والمملوكة للسيد/السيدة  فاتن عبداالمير حسن

يوسف يوسف  والمسجلة بموجب القيد رقم   98345 - 1   بطلب بيع المحل التجاري  
المؤسسة الفردية المذكور وتحويله الى  شركة ذات مسؤولية محدودة   برأسمال وقدره   
10000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري المؤسسة الفردية  عن جزء من 

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
فاتن عبداالمير حسن يوسف يوسف  بنسبة   84.40 %

 شيخه نجيب حرز راشد الشوملي  بنسبة   12 %
 عبدالعزيز عبدهللا راشد عبدهللا المعاوده بنسبة   2.40 %

 علي ابراهيم محمد ناصر جاسم السليطي بنسبة   1.20 %

تاريخ   16 فبراير 2022
إعالن رقم

CR2022-25629
تنازل أو بيع عن المحل التجاري 

تقدم إلينا المعلن أدناه : نائله جاسم احمد يوسف الذوادي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / محمود عبدعلي محسن محمد حسن

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

رقم القيد : 20423 – 3
االسم التجاري : كلورى لتمليع السيارات

رقم القيد : 38700 – 5
االسم التجاري مطعم بيتنا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  الشركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة   القانوني  المصفي  باعتباره  عبدالعال  يوسف  حسن  جاسم    / السيد 
الشركة الدولية للتزويد والخدمات التقنية ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد رقم   
42978   طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  اجبارية  وشطبها 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،   . السجل  من 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

مطعم بوكس غريل ذ.م.م
سجل تجاري رقم 139553

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة مطعم بوكس غريل ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 139553 ، بطلب 
KUNNUMMAL AB- السادة اختيارية وتعيين  الشركة تصفية   تصفية 

DUREHIMAN مصفيا للشركة.
KUNNUMMAL ABDUREHIMAN : عنوان المصفي
aseelrahman@gmail.com    -    39678075 ) 973 (+

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة مسكن الرياض للتطوير العقاري ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني  المصفي  باعتباره   MOHD ESSAM KAMOUR السيد 
القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  العقاري    للتطوير  الرياض  مسكن  لشركة 
رقم 94435 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية (اختيارية) 
التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن بتصفية

الكبسي بالس 22 شركة تضامن بحرينية  ذ.م.م
سجل تجاري رقم 143636 – 1

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الكبسي بالس 22 شركة تضامن بحرينية  ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم   
143636 – 1    بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية  وتعيين .  عبد اللطيف 

عبد هللا ياسين الكبسي مصفيا للشركة
عنوان المصفي: عبد اللطيف عبد هللا ياسين الكبسي
Alkbsi6.70@gmail.com     -    34440912

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن  بشأن وتحويل قيد المؤسسة الفردية :
 جارسون للمقاوالت ذ.م.م إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
والمملوكة  ذ.م.م   للمقاوالت  جارسون   : المسماة  الفردية  المؤسسة  مالك 
للسيد/ مدن عباس حسن البنبلي والمسجلة بموجب القيد رقم: 17-129468  
بطلب تحويل قيد المؤسسة الفردية المذكور إلى  شركة ذات مسئولية محدودة 
برأسمال وقدره 500 خمسمائة دينار بحريني ، وذلك بكافة أصول  وموجودات 

والتزامات المحل التجاري.

For Advertising 
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

15الجمعة 25 فبراير 2022 - 24 رجب 1443 - العدد 4882
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AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

P H TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17587654  or  STANLEY.VAZ@PLATINUMHOLDINGS.COM.BH 

RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77122434  or  redline.bh1@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(METAL CLEANING) 
 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  idawani@fabtechbahrain.com 

MOHAMMED RASHEED BIN BASHEER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36437383  or  JAWAIDRASHID33@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

Intertech Trading W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17680566  or  pramasp@gmail.com 

BARKI BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33494698  or  NIAZBARKI@YAHOO.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

HARDEEZ & KENTUCKY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  ssaleh@americana-food.com 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

I SMART FIX SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33115333  or  HUSSAIN@ADEXGROUPS.COM 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
 17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

Trade Zone Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35622441  or  nizarixi@gmail.com 

WEI LIN TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39853681  or  1635220598@QQ.COM 

LARABIA PATISSERIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77177377  or  GM@LARABIA.NET 

Master Kraft Factory W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39727888  or  NAVEEN@MASTERKRAFTS.COM 

GULF WAREHOUSING & DISTRIBUTION CENTRE II W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727662  or  Personnel@intercol.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

YOUSIF EBRAHIM YOUSIF SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17229338  or  JAISAL.OTHAYI@GMAIL.COM 

AXAR CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601873  or  NAYLASHAKEEL.STC@gmail.com 

MAQBOOL SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED HABIB SALEH ALJAMRI 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17253584  or  AL-SAMAHA@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT SUPPORT SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

TAMEER GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33175885  or  ABU_HASSEN5@HOTMAIL.COM 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

ALWAZZAN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17240070  or  alwazzanwedad@hotmail.com 

Commissioning specialist services co s.p.c Owned by RUAIRI THO 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17400781  or  OFFICE@CSSMIDDLEEAST.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

SABT SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

TASS MEN TAILORING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36477979  or  ALIAAEST@BATELCO.COM.BH 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

THE VERMINATOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38800485  or  INFO@VERMINATORBH.COM 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

DAR BU SALMAN CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35351234  or  HOORATOWER55@GMAIL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

GEORGIA UNIFORMS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17294445  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39788869  or  KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM 

RAZAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39670099  or  K.HAMADA@NPRA.GOV.BH 

R O TRADING & CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33673726  or  REAL.IMMU@GMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

Kingpack Trading company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33496925  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

Marafet Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39999962  or  noor.alsuliman5@gmail.com 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533565  or  hr@grandsafirhotel.com 

ZOST LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66309090  or  AMAL.MAWLANI@HOTMAIL.COM 

CORRAL MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38479048  or  SYEDGROUPBH@GMAIL.COM 

RITE WELDING SMITHERY & FABRIATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17241049  or  JAMES@GCCBAH.COM 

Kadi One Construction W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

ALFORSA GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39764537  or  AL-AWSAJ@HOTMAIL.COM 

Specialist hair style salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 35034245  or  3MARALMAHMOOD@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

NASR AHMED ALI SALMAN / NASER BAHRY / 2453 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17595106  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

VAIDYARATNAM AYURVEDIC HEALTH CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877884  or  ADMINEWG@BATELCO.COM.BH 

Alhoda pharmacy S P C 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33866650  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

Bijoux Jewels W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIE@RAFIEJEWELLERS.COM 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554414  or  MOHD.MARMARIS@BATELCO.COM.BH 

Packman Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404567  or  MANAL44522@GMAIL.COM 

AL ESTIQAMA DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17763658  or  DANA-2003@LIVE.COM 

ALHASANAIN BUILDING MAINTENANCE CONTRACT 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39944525  or  hasanain.cw@GMAIL.COM 

LAVANYA SILKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39193012  or  ALQAEDHASSAN@GMAIL.COM 

JARADAH FISH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33044447  or  HR@JARADAHFISH.COM 

KHABAZ BUNAIRI BAKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36650780  or  BBUNIREY@GMAIL.COM 

HALF MOON AUTO SERVICES. 
has a vacancy for the occupation of
  VEHICLE SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 32231866  or  MOHAMMED.HABIB@HOTMAIL.CO.UK 

Joys Earth Trading Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17253943  or  JOYTHOTTAKATH@YAHOO.COM 

Red gulf contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251216  or  abuali792008@hotmail.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

SULTAN PALACE  CAR WASHING 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 36721123  or  A.ALROWAIE1986@GMAIL.COM 

HALF MOON AUTO SERVICES. 
has a vacancy for the occupation of
  VEHICLE SHEETMETAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 32231866  or  MOHAMMED.HABIB@HOTMAIL.CO.UK 

Union Press Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17738111  or  MD@UNIONGROUP.CC 

FLASH 1 CAR SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17672115  or  mahdii@msn.com 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

ALHAMALA CENTRAL SLAUGHTERHOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36396360  or  WASEEMWALID@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of
  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

ASLAM CONSULTANY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34520834  or  FARHANB668@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

VAASA INTERIOR DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 34156666  or  KANJIRACHIRAMMALVIJESH@GMAIL.COM 

FILS REFRI GERATION AND A/C REPAIRS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 9220849  or  FILSAUTO@HOTMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

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

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

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17404101  or  SMALACME@GMAIL.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

DAWOOD SALMAN AL MUDAWIB CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39802060  or  FUTUREDOCUMENT@GMAIL.COM 

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

  CLERK TYPIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36616510  or  RAHMANKHALEEL64@YAHOO.COM 

TOUCHES STONE CLEANING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33131142  or  foj_rehman@yahoo.com 

RAWBI ALSHAM RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

AXTELLA TECHNOLOGY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17530913  or  ASHUKKUR@GMAIL.COM 

SOKHI CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39654784  or  BS_SOKHI@HOTMAIL.COM 

Muhammad Ramzan for Installation of industrial machinery and equ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980014  or  NAVEEDAHMED1114@GMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

NAEEMA SANDWICHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39860760  or  cra66851@hotmail.com 

AL ABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

SHAHEEN ELECTROMECHANICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

AL ABRAAJ RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

V6 AC WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66335866  or  MAAM2050@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 

NEST TECH TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 0  or  BUTTDAUDALAM@GMAIL.COM 

PAT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 32133133  or  Z_BH@HOTMAIL.COM 

SHUBBRA RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17275577  or  rashidmohamedk@gmail.com 

DECORATING MEMORIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36787411  or  NED2110@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 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

Techno Systems W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17736135  or  techsysbah@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 

BRITISH COUNCIL 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17261555  or  HASANAIN.ALMOZAYN@BRITISHCOUNCIL.ORG.BH 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

I DO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 38836660  or  info@danatbh.com 

Burj sultan steel fabrication 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ms4588623@gmail.com 

JEMI LINE SALON AND SPA 

has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17685544  or  JEMI.LINE@LIVE.COM 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

JAPANESE WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128809  or  ms4588623@gmail.com 

TAMBURU RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 66668008  or  salma.alhiddi@hotmail.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL ABRAAJ RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 38700027  or  SALWA@AL-ABRAAJ.COM 

MORRELLS STATIONERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

New Moon Installation Sanitary Ware 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39454342  or  NEWMOONCO@YAHOO.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Burj sultan steel fabrication 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34128860  or  ms4588623@gmail.com 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Seamen Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

REEM EVENTS MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

THE CLOSET INTERNATIONAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 

 suitably qualified applicants can contact

 17555095  or  ALI@THE-CLOSETS.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh  
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NEW REAL TASTE FOOD STUFF w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17212625  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

UNICORP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730804  or  REZA@UNICORPWLL.COM 

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

GULF TECHNICAL ZONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34668999  or  TUFAIL@TECHNOGROUP.CO 

HARDEES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

TYLOS EXCAVATION COMPANY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17125151  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

HAMEEDA MOHAMMED ABDULRAZZAQ 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALYAFEY CARPENTRY & DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17784493  or  ALYAFEY.C.AND.DECOR@GMAIL.COM 

GULF RIVER BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 33720667  or  HOOB667766@gmeil.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672227  or  Modern.laundry.mail@GMAIL.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17731000  or  yousif.alkhaja@garmco.com 

HOUSE OF BALALEET  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13669900  or  ADNANHHASHIM@GMAIL.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36925029  or  Taghrid.wanous@BFGINTERNATIONAL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 13690003  or  WSSERVICES.BH@GMAIL.COM 

KMGIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082204  or  INFO.QMC.BH@GMAIL.COM 

KMGIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082204  or  INFO.QMC.BH@GMAIL.COM 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

Alhawary electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39440421  or  HAIDEREDHAIM@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ALHAGIYAT GENTLMN SAIRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939668  or  MOH_GOLOM@YAHOO.COM 

Red house garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33522100  or  mtahirnawaz786@gmail.com 

MAGIC TOUCH CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612619  or  MOHAMMEDKHALED379@HOTMAIL.COM 

SPLIT POINT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35476828  or  SPLITPOINT@LIVE.COM 

ELECTRONIC CLICKS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33425963  or  ZAHEERJANJUA354@GMAIL.COM 

ALSAEED ENTERPRISES 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39669911  or  modernmarblecontracting@gmail.com 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

AL MANAR BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66333346  or  almanarbakery@almanarbakery.com 

SEFTY CHEMICAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33331218  or  DRONAISI@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 

ALMUHARRAQ PICKLES AND SPICES FACTORY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333664  or  almuharraq.pickle@gmail.com 

SURPRISES TRADING CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  geepabahain@gmail.com 

TURK EXCAVATION AND CONTRACTING COMPANY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39429987  or  gro@turk.bh 

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  KARAK1977.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

CARTWHEEL INTERIOR DECORATION CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34569303  or  ZAFARMA4@GMAIL.COM 

ARAB POULTRY & LIVE- STOCK CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39691654  or  arabpoul@hotmail.com 

FLUID TRADING AND CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931236  or  HUSSAIN530111@GMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

TELEWORLD GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33232761  or  TELEWORLDGT@GMAIL.COM 

Ghulam Mustafa Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33241980  or  GHULAM_MUSTAFA1965@HOTMAIL.COM 

BAZIL FOR Sale of second-hand goods WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17694844  or  ABDULREDHA21@GMAIL.COM 

ELBOW MASSAGE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact
 66765061  or  m.almajed87@gmail.com 

ALAMIN ALSHATER FOR REPAIRING PHONE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33153293  or  EMON4176@GMAIL.COM 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17272883  or  MHAHMED@AMERICANA-FOOD.COM 

KFC KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.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 

MARBLE ARCH CONSTRUCTION & MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36649889  or  shaadmankhaan@gmail.com 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

Chraimba tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33686656  or  AHJ.92.BH@GMAIL.COM 

ALSAWAD WOODEN WORK 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17732979  or  alsawad101@hotmail.com 

HYDRO SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

HIGHLAND INDUSTRIAL MACHINERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17483034  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

WE HELP CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSCATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39025881  or  INFO.FMBHDC@GMAIL.COM 

AC REPAIRING HEROES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

ROAST KITCHEN AND BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39406006  or  BH.ROAST@GMAIL.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KHULOOD SHOWATER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17341735  or  INFO@SHOWAITER.BH 

MIDDLE EAST CONSTRUCTION CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253311  or  METSALES@BATELCO.COM.BH 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  ELECTRICIAN/WIREMAN(SHIPS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

SEVEN STARS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33233083  or  younisaleker@gmail.com 

MIDDLE EAST EST FOR SAFETY EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17270124  or  mestecbahrain@yahoo.com 

AL KARAMA SANDWITCHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

BOX GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675344  or  ALGHAREEB99@GMAIL.COM 

Tres belle ladies salon & spa 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39986404  or  ZAINNOVATION.BH@GMAIL.COM 

ALWAJIB REAL ESTATE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

ALWAJIB REAL ESTATE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39100088  or  HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM 

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 33990991  or  ALDOY1953@GMAIL.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633480  or  essatowers@gmail.com 

COMPUTER VILLAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39842912  or  ALII_4000@HOTMAIL.COM 

SAHAR AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17760928  or  MAZENCHILWAN@HOTMAIL.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

PIZZA HUT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ZONE SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33553906  or  ahmed.thamer@hotmail.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

P T S CLEANING & MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720009  or  HASHEM.SHARAF@PRO-TOUCH-S.COM 

ABU RIDHA CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330350  or  rezeoassad@gmail.com 

AL RABEEH DENTAL CENTER BUDAIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

AL SHAHNIA BUILDING CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39862611  or  ALMERZAM_3@HOTMAIL.COM 

JOVINA EXCELLENT ELECTRONIC AND ELECTRICAL SOLUTIONS BAHRAINI PA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36481415  or  JHOWINS@GMAIL.COM 

AL RABEEH DENTAL CENTER BUDAIYA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

ALSILSILAH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735050  or  silsilah.com@live.com 

AL KIBSI 76 W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 34440912  or  LKEBSI670@GMAIL.COM 

COZY DECOR MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33882162  or  info.cozydecor@gmail.com 

009 SHADES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66333027  or  KARAK7692@GMAIL.COM 

MOHAMMED MIRZA MOHAMMED ALSAMAHIJI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39452662  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

DREAMMAN  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660507  or  SUJITH686633@YAHOO.CO.IN 

AL ASHBALL FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  info.cozydecor@gmail.com 

MILANO PALACE FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

JEHAN GOLDSMITHS 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17276796  or  jihangoldsmith@gmail.com 

A Y A SHIPPING AND CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 66666651  or  ALWADI2000@HOTMAIL.COM 

TIP TOP SALOON S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888293  or  BAVAPUTHOOR@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34659511  or  UBAYDUL7878@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  info@wadialsailgate.com 

AXAR CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37774175  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

Multani Express Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612011  or  QOLABASERVICES@GMAIL.COM 

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM 

Elegant Leo contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  E.LEO.BH@GMAIL.COM 

ELENA BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17721121  or  FALCONPLAZA@YAHOO.COM 

SM CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39973093  or  SMBMWLL@GMAIL.COM 

THE KEY SALON GENTS SHAVING 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33045858  or  KHALIFA.11837@GMAIL.COM 

GULF TISSUES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874730  or  info@gulftissues.com 

THE EYE INFIRMARY 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39779111  or  info@eyeinfirmary.com 

EAST AFRICAN MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 32253565  or  ASIF.ALRIND@GMAIL.COM 

ABDUL MAJEED AL BAHRANI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36659007  or  AA3ADOOD@GMAIL.COM 

ABDUL MAJEED AL BAHRANI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36659007  or  AA3ADOOD@GMAIL.COM 

SNOW WHITE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39666728  or  SHAIMA3372@HOTMAIL.COM 

MEN’S CITY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36602060  or  AABSY1981@GMAIL.COM 

Future Bridge Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39994059  or  FUTUREBRIDGECONTRACTING@GMAIL.COM 

ALHIFZA REPAIRING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240114  or  ALIALALLALI90@GMAIL.COM 

ZAM ZAM ELECTRIC INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36435550  or  ALI.SALMAN108777@GMAIL.COM 

MR. NICE PRINTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66301366  or  RAJENDRAKUMARNAIR@YAHOO.COM 

AL MUADHEN TOWERS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36641686  or  ALMUADHENBH@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

MERCURY CONTRACTING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742858  or  mjmh69@hotmail.com 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

SHELL FISHERIES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17786110  or  mgr-hr@shell-fisheries.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 

Palestine Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232733  or  EHSANHUBAIL@GMAIL.COM 

NATIONAL STAINED GLASS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17704222  or  alyansy79@hotmail.com 

ADAN FASHOIN 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36582946  or  sameeer.ishtiaq@gmail.com 

AVOLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM 
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أنقرة ـ وكاالت

اســـتنكر الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان قرار الحكومة الروســـية شـــن 
عملية عسكرية خاصة في أراضي أوكرانيا فجر الخميس.

وصـــرح أردوغـــان أن أنقـــرة تعتبر العملية العســـكرية الروســـية فـــي أوكرانيا 
“تدخـــا غيـــر مقبول مخالفـــا للقانون الدولـــي”، محذرا من أنهـــا توجه “ضربة 

قاصمة إلى أمن المنطقة واستقرارها ورخائها”.
وجدد الرئيس التركي دعوته إلى حل الخافات القائمة بين روسيا وأوكرانيا 
عبر الحوار على أساس اتفاقات مينسك، مؤكدا أنه بحث مستجدات الوضع 
هاتفيا مع نظيره األوكراني فاديمير زيلينســـكي. وقال “سنقوم بما يقع على 
عاتقنـــا لضمـــان ســـامة أرواح كل مـــن يقيـــم في أوكرانيـــا الســـيما مواطنينا 

وأشقاءنا التتار”.
ويأتي هذا الكام على لسان أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا مغلقا استمر 
ســـاعة و50 دقيقة في المجمع الرئاســـي بالعاصمة أنقرة مع كبار المســـؤولين 

العسكريين والسياسيين في بلده لمناقشة التطورات في أوكرانيا.

ضربة قاصمـــة ألمن المنطقــة

ماكرون:جونسون: أردوغان:

لندن ـ وكاالت

وصـــف رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون، أمـــس الخميس، 
الهجوم على أوكرانيا بأنه هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم.

جـــاء ذلك خال كلمـــة لرئيس وزراء بريطانيا حول العملية العســـكرية 
في أوكرانيا.

وقال جونســـون “أكـــدت لرئيس أوكرانيـــا دعم بريطانيا غيـــر المحدود 
لباده”، مشـــيًرا إلى أن روســـيا شنت هجوما بريا وبحريا وجويا منسقا 
علـــى أوكرانيـــا. وأضاف “اتفقنا على حزمة كبيـــرة من العقوبات إلعاقة 
االقتصـــاد الروســـي”، كمـــا قـــال إن مغامـــرات بوتيـــن يجـــب أن تنتهـــي 

بالفشل.
وقال “نتوقع أن تكون األشهر المقبلة في أوكرانيا مظلمة، وسنعمل مع 

الحلفاء الستعادة سيادة أوكرانيا”.
وتابع “سأتحدث أيضا مع زمائي زعماء مجموعة السبع، كما أدعو إلى 

عقد اجتماع طارئ لجميع زعماء الناتو في أسرع وقت ممكن”.

مغامرات بوتين يجب أن تفشــل
باريس ـ وكاالت

قال الرئيس الفرنسي إن “قرار الرئيس الروسي فاديمير بوتين تنفيذ عمل 
عســـكري ضد أوكرانيا يعني أنه اختار هز الســـام بأوروبا كما لم يحصل منذ 

عقود، وستكون هناك عواقب طويلة األمد”.
وأضـــاف الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون فـــي “خطـــاب لألمـــة” أمس 
الخميـــس تنـــاول العمليـــة العســـكرية الروســـية الجاريـــة في أوكرانيـــا “رغم 
جهودنا الحرب باتت هنا، وسنجيب على هذا التحرك الروسي بوحدة وحزم 

وبا ضعف”.
وشدد أن “العقاب سيكون موجعا على روسيا اقتصاديا عسكريا وفي مجال 
الطاقة، وســـنتخذ قرارات في اجتماع الـ “جي 7” وسنطالب روسيا بإجابات 

أمام مجلس األمن”.
وأردف “باختيـــار روســـيا للحرب اختار بوتين هز الســـام فـــي أوروبا كما لم 
يحصل منذ عقود، وردنا ســـيكون با ضعف، وســـتكون هناك عواقب طويلة 

األمد للعمل العسكري الروسي في أوكرانيا”.

العقـــــــاب سيكــــون موجعــا

السيطرة على 
منشأة تشيرنوبل 

النووية.. والخناق 
يضيق على كييف

أوكرانيا لتركيا: اغلقوا 
البوسفور والدردنيل

طــالــبــت الــحــكــومــة األوكــرانــيــة تــركــيــا بــإغــاق 
السفن  ــام  أمـ ــيــل  ــدردن وال الــبــوســفــور  مضيقي 
الـــروســـيـــة، عــلــى خــلــفــيــة شـــن مــوســكــو عملية 
عسكرية في أوكرانيا. وذكر السفير األوكراني 
لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، على حساب السفارة 
في “تويتر”: “أتوجه إلى اإلدارة التركية بطلب 
الدردنيل،  بإغاق  نطالب  أوكــرانــيــا.  مساعدة 
ونــريــد فــرض عــقــوبــات على الــجــانــب الــروســي 
ــا”. وقــــال بــودنــار  وتــجــمــيــد أصــــول الــــروس هــن
مؤخرا في حوار مع وكالة “رويترز” أن أوكرانيا 
في حال تعرضها للغزو من قبل روسيا ستتوجه 
والدردنيل  البوسفور  إغــاق  بطلب  تركيا  إلــى 

أمام السفن الروسية.

واشنطن وحلفاؤها يستعدون لرّد موحد.. وبوتين يحذر من عواقب أي تدخل 

االجتياح الروســـــــــــي ألوكرانيــــــــا يربـــك العالـــم
فـــي  الروســـية أهداًفـــا  القـــوات  هاجمـــت 
جميـــع أنحـــاء أوكرانيـــا، أمـــس الخميس، 
بعـــد أن أمـــر الرئيـــس الروســـي فاديميـــر 
بوتين ببدء عملية عسكرية واسعة، وقال 
إن روســـيا ال تخطـــط “الحتـــال” جارتهـــا، 
لكـــن هـــذا اإلجـــراء كان “ضرورًيـــا” بعد أن 
تجـــاوزت الواليـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا 
“الخط األحمر” لروســـيا من خال توســـيع 

تحالف الناتو.
وعلـــى الفـــور تراجعـــت األســـهم العالميـــة 
والعقـــود اآلجلـــة لألســـهم، بينمـــا ارتفعت 
الســـندات والنفـــط، حيث ألقى قـــرار غزو 

أوكرانيا بظاله على األسواق العالمية.
ودانـــت القـــوى الغربية التوغل العســـكري 
وتعهدت بتشـــديد العقوبات على روســـيا، 
وقـــال الرئيـــس االميركـــي جـــو بايـــدن إن 
الواليـــات المتحدة وحلفاءها ســـيفرضون 

“عقوبات صارمة”.
وفي خطاب لألمة أعلن الرئيس األوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي األحـــكام العرفية 
في كل أنحاء الباد. وقال لألوكرانيين “ال 

داعي للهلع” مؤكدا “سننتصر”.
وبعـــد خطابه قـــال الرئيـــس األوكراني إن 
العالـــم يجـــب أن ينشـــئ “تحالفـــا مناهضا 
لبوتيـــن” مـــن أجـــل “إجبـــار روســـيا علـــى 
الســـام”.  وشـــّبه الرئيس األوكراني الغزو 
الروســـي ألوكرانيا بأفعال “ألمانيا النازية” 

خال الحرب العالمية الثانية.
بعـــد  زيلينســـكي  تصريحـــات  وجـــاءت 
األميركييـــن  القـــادة  مـــع  محادثـــات 

والبريطانيين واأللمان. وقال “نحن بصدد 
بناء تحالف مناهض لبوتين” مضيفا “على 

العالم إجبار روسيا على السام”.
وقال الرئيس الروســـي، إن ما يحدث اآلن 
أمـــر اضطـــراري ولم يتركـــوا لنـــا أي خيار، 
مشـــيرا إلى أن الغرب فرض عليهم “صفر” 

خيارات.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا أعلـــن الكرمليـــن، أمس، 
أن العمليـــة الروســـية فـــي أوكرانيـــا يجب 
أن تحقـــق أهدافهـــا، مضيفـــًا أن الرئيـــس 
الروســـي طلـــب بشـــكل واضح عدم نشـــر 

أسلحة هجومية في أوكرانيا.
قبـــول  يمكنهـــا  ال  “روســـيا  بوتيـــن  وقـــال 
تهديدات من أوكرانيا”، مشـــددًا بالقول إن 
توســـع حلف األطلســـي أكثر، واستخدامه 

أراضي أوكرانيا غير مقبول.
ووأضـــاف “ســـنبذل أقصـــى جهودنـــا لنزع 
واعـــدا  النـــازي”  الطابـــع  وإزالـــة  الســـاح 
“باقتياد الذين ارتكبوا العديد من الجرائم 
والمســـؤولين عن إراقة دماء مدنيين بمن 

فيهم مواطنون روس، إلى المحاكم”.
خططنـــا  بيـــن  مـــن  “ليـــس  بوتيـــن  وأكـــد 
احتـــال أراٍض أوكرانيـــة وال ننـــوي فرض 
أي شـــيء بالقوة على أحد”، داعيًا الجنود 

األوكرانيين إلى “إلقاء أسلحتهم”.
وتوجـــه إلى “الذيـــن ســـيحاولون التدخل 
معنا”، قائا “يجب أن يعلموا أن رد روسيا 
ســـيكون فورًيا وســـيؤدي إلـــى عواقب لم 

تعرفها من قبل”.
وأعلـــن الكرملين أن قـــادة “الجمهوريتين” 

االنفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق 
أوكرانيا طلبوا “مساعدة” فاديمير بوتين 

“لصد العدوان األوكراني”.
وأفـــادت وكاالت أنبـــاء روســـية  بســـماع 
دوي إطـــاق نـــار قـــرب مطـــار بوريســـبيل 
في كييف، وكذلك ســـماع دوي انفجارات 
أوكرانيـــا،  شـــرق  جبهـــة  علـــى  ضخمـــة 
وأفادت “رويترز” بشن ضربات صاروخية 
استهدفت مراكز قيادة الجيش األوكراني 
تحدثـــت  فيمـــا  وخاركيـــف،  كييـــف  فـــي 
“إنترفاكـــس” عن أن قوات روســـية قامت 

بإنزال في ماريوبول وأوديسا.
وُســـمع دوي سلســـلة من االنفجـــارات في 
العاصمـــة كييـــف حيـــث أطلقـــت صفارات 

اإلنذار بحدوث قصف.
يســـتهدف  أنـــه  الروســـي  الجيـــش  وأكـــد 
المواقـــع العســـكرية األوكرانيـــة بـ”أســـلحة 
عالية الدقة”. وهـــذا ما اعترف به الرئيس 
األوكراني على ما يبدو بتأكيده أن روسيا 
نفذت ضربـــات ضد بنى تحتية عســـكرية 

وحرس الحدود األوكرانيين.
وقد أعلن انـــه دّمر أنظمة الدفاع المضادة 
الجويـــة  القواعـــد  وجعـــل  للطائـــرات 

شـــن  بعـــد  الخدمـــة”  “خـــارج  األوكرانيـــة 
موسكو عملية عسكرية صباح أمس.

الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الروســـية الجنـــرال إيغـــور كوناشـــينكوف 
“بعد ضربات القوات المســـّلحة الروســـية، 
باتـــت 74 منشـــأة عســـكرية بّريـــة تابعـــة 
للبنى التحتية العسكرية األوكرانية خارج 
الخدمة. ويشـــمل ذلـــك 11 مهبط طائرات 

لساح الجّو”.
وســـيطرت القوات الروســـية على منشـــأة 
تشـــيرنوبل النووية فيما اعتـــرف الرئيس 
األوكرانـــي إن القـــوات الروســـية احتلـــت 

مطارا عسكريا في ضواحي كييف.
أعلنـــت الســـلطات في أوكرانيـــا عن مقتل 
22 بين مدنيين وعسكريين في مواجهات 

مع روسيا في جنوب الباد.
قال مسؤول عســـكري أميركي كبير أمس 
العاصمـــة  يتحركـــون صـــوب  الـــروس  إن 
الهجـــوم  أن  مضيفـــا  كييـــف،  أوكرانيـــة 
يســـتهدف السيطرة على المراكز السكانية 
الرئيسية، معتبرا أن التحرك الروسي ضد 
أوكرانيا هو مرحلة مبدئية من غزو واسع 
النطـــاق، وســـط توقعـــات بأن الهـــدف هو 

إسقاط الحكومة األوكرانية.
وتشـــير تقديـــرات أميركيـــة ســـابقة للغزو 
الروســـي ألوكرانيـــا إلـــى أنه ووفـــق العدد 
والمعـــدات التـــي حشـــدتها روســـيا كافية 
للســـيطرة علـــى كييـــف في 48 ســـاعة في 

حال شنت غزوا واسع النطاق.

عواصم ـ وكاالت

المناطق األوكرانية التي تعرضت للقصف الروسي

طائرة عسكرية أوكرانية محطمة بفعل النيران الروسية

بروكسل ـ وكاالت

قـــال األميـــن العـــام لحلـــف شـــمال األطلســـي 
ينـــس ســـتولتنبرغ أمـــس الخميـــس ردا علـــى 
الغـــزو الروســـي ألوكرانيـــا إن الحلـــف سينشـــر 
قـــدرات وقـــوات علـــى أراضيـــه، وإنـــه وضـــع 
أكثـــر مـــن 100 طائـــرة حربيـــة فـــي حالـــة تأهـــب 

ــوى. قصـ
فـــي مؤتمـــر صحافـــي  وأوضـــح ســـتولتنبرغ 
لســـفراء  طارئـــا  اجتماعـــا  تـــرأس  أن  بعـــد 
الحلـــف أن “ال خطـــط بشـــأن إرســـال قـــوات مـــن 
ـــرد  ـــا “يجـــب أن ن ـــا”، قائ ـــى أوكراني ـــف إل التحال
بعـــزم متجـــدد ووحـــدة أقـــوى.. مـــا نفعلـــه هـــو 

إجـــراء دفاعـــي”.

العمـــل  أمـــام  البـــاب  أغلقـــت  “روســـيا  وتابـــع 
السياســـي”، موضحـــا أن “بوتيـــن كان يخطـــط 
للغـــزو فـــي الوقـــت الـــذي حاولنـــا فيـــه الوصـــول 

ــي”. ــل سياسـ لحـ
األطلســـي  شـــمال  حلـــف  دول  قـــادة  ويعقـــد 
ــا أفـــادت  ــر الفيديـــو، وفـــق مـ الجمعـــة قمـــة عبـ
ــادر دبلوماســـية، بعـــد ســـاعات علـــى بـــدء  مصـ

الهجـــوم الروســـي علـــى أوكرانيـــا. 
ووصـــف حلـــف شـــمال األطلســـي “الناتـــو” فـــي 
العســـكري  الهجـــوم  الخميـــس،  أمـــس  بيـــان، 
مبـــرر”،  “غيـــر  بأنـــه  أوكرانيـــا  علـــى  الروســـي 
للعمليـــة  الفـــوري  للوقـــف  موســـكو  داعًيـــا 

العســـكرية. وقـــال البيـــان “يجـــب أن يتحمـــل 
قـــادة روســـيا المســـؤولية الكاملـــة عـــن عواقـــب 
اقتصاديـــا  ثمنـــا  روســـيا  وســـتدفع  أفعالهـــم، 

للغايـــة”. باهظـــا  وسياســـيا 
والتفيـــا  وإســـتونيا  بولنـــدا  مـــن  كل  وكانـــت 
وليتوانيـــا، أعلنـــت امـــس، تفعيـــل المـــادة رقـــم 
4 مـــن اتفـــاق “الناتـــو”، والتـــي تجتمـــع هـــذه 

الـــدول تحـــت مظلتـــه.
واتفـــق أعضـــاء الحلـــف علـــى تعزيـــز قـــوات 
علـــى  والجويـــة  والبحريـــة  البريـــة  الحلـــف 
أوكرانيـــا  مـــن  بالقـــرب  الشـــرقي  جانبـــه 

وروســـيا.

ستدفع روسيا ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا للغاية

“الناتـــو”: ال خطــط بشــأن إرســال قوات إلى أوكرانيـا

ينس ستولتنبرغ

بدأ الغزو بقصف صاروخي في الليل

وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها دمرت 74 منشأة عسكرية و11 مهبط للطائرات في أوكرانيا

من آثار الغزو الروسي ألوكرانيا 

أنقرة ـ رويترز
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فتحي باشاغا

طرابلس - وكاالت

اإلعالمـــي  المكتـــب  كشـــف 
لرئيس الوزراء الليبي المكلف 
فتحي باشـــاغا أمس الخميس 
مـــن وضـــع  االنتهـــاء  تـــم  انـــه 
التشـــكيلة الحكومية وعرضها 
فـــي  النـــواب  مجلـــس  علـــى 
طبرق. وفي بيان أفاد المكتب 
اإلعالمـــي لباشـــاغا أن القـــرار 
جاء “بعد مشـــاورات موســـعة 
مع جميع األطراف السياسية، 

والتواصل مع مجلســـي النواب واألعلى للدولة، واالطالع على العديد 
من المقترحات بشـــأن تشـــكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة 
وتوســـيع دائـــرة المشـــاركة الوطنيـــة. وأمـــس الخميس طالـــب رئيس 
مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى حضور الجلســـة الرســـمية 

التي ستنعقد اإلثنين المقبل لبحث المستجدات السياسية.
وفـــي خضـــم ذلـــك صـــّوت المجلـــس األعلـــى للدولـــة الليبـــي )نيابي - 
استشـــاري(، لصالـــح رفـــض تعديـــل مجلـــس النـــواب بطبـــرق لإلعالن 
الدســـتوري. وقال عضـــو في المجلس األعلى للدولة، طلب عدم نشـــر 
اســـمه، إن “المجلـــس صـــّوت باألغلبيـــة، خـــالل جلســـة اليـــوم، لرفض 

التعديل الدستوري، وتم تعليق الجلسة لألسبوع القادم”.
وفي 10 فبراير الجاري، صوت البرلمان لصالح تكليف فتحي باشـــاغا 
رئيســـا لحكومـــة جديـــدة، بينمـــا يتمســـك رئيـــس الحكومـــة الحاليـــة، 

عبدالحميد الدبيبة باستمرار حكومته حتى يونيو المقبل.

باشاغا يحيل تشكيلة 
الحكومة إلى البرلمان

سيناتور أميركي: ازدراء إيران للقانون ولحقوق اإلنسان مستمر
فـــي  الديمقراطييـــن  كبيـــر  وجـــه 
رئيـــس  األميركـــي  الشـــيوخ  مجلـــس 
لجنة العالقـــات الخارجيـــة األميركية 
الســـيناتور بـــوب مينينديـــز، انتقادات 
حـــادة للنظـــام اإليرانـــي علـــى خلفيـــة 
اعتقـــال مناهضي النظـــام ومزدوجي 
الجنســـية، ومعاملتهم بظلم وقســـوة، 

والعمل على مقايضتهم الحقا.
وقـــال فـــي تغريدة له “قبل 6 ســـنوات 
اعتقـــل النظـــام اإليرانـــي ظلًمـــا باقـــر 
نمـــازي الذي حتى يومنـــا هذا محتجز 
كرهينـــة بـــكل قســـوة علـــى الرغم من 
تدهـــور صحته”. وتابـــع “حازمون في 

جهودنـــا إلطـــالق ســـراح الرهائـــن في 
أن  يمكـــن  وال  العالـــم،  أنحـــاء  جميـــع 
تكـــون رســـالتنا أكثـــر وضوًحـــا “يجب 
على إيران إطالق سراحه على الفور”.
لســـيادة  إيـــران  ازدراء  “ان  وأضـــاف 
القانـــون وحقوق اإلنســـان األساســـية 
وأردف  يومـــي”.  بشـــكل  مســـتمرة 
العقوبـــة  مـــن تخفيـــف  الرغـــم  “علـــى 
وإغـــالق القضيـــة، ال يـــزال باقر نمازي 
أســـيًرا وغير قادر على تلقـــي الرعاية 
الصحيـــة المهمة أو رؤية أســـرته، هذا 
غير مقبول، يجب أن نفعل كل ما في 

وسعنا من أجل إطالق سراحه”.

باســـم  المتحـــدث  دعـــا  جهتـــه،  مـــن 
برايـــس،  نيـــد  األميركيـــة  الخارجيـــة 
الحكومـــة اإليرانية إلى الســـماح لباقر 
نمازي بالعودة إلى الواليات المتحدة، 
مشـــيرا إلـــى تخفيـــف الحكـــم الصادر 

بحقه العام 2020.
وأضـــاف عبـــر تويتـــر أن بـــالده تدعو 
أيضـــا إلـــى اإلفراج عن نجله ســـياماك 
وعماد الشـــرجي ومراد طاهباز، الذين 
وصفهم جميعا بأنهـــم “اعتقلوا خطأ”، 
قائـــال إن الحكومة اإليرانيـــة اعتقلت 
اســـتخدامه  “بغـــرض  نمـــازي  باقـــر 

كرهينة سياسية”.

وكان باقـــر نمازي اعتقـــل العام 2016 
بعدما ســـافر إلى إيران للمساعدة في 
اإلفـــراج عـــن نجلـــه ســـياماك، ويحمل 

كالهمـــا الجنســـية األميركيـــة. وحكم 
بتهـــم  ســـنوات   10 بالســـجن  عليهمـــا 
وصفهـــا برايـــس بأنها “ال أســـاس لها”. 

وقـــال “رغـــم تخفيـــف الحكـــم العـــام 
اإليرانيـــة  الحكومـــة  مازالـــت   ،2020

ترفض السماح له بمغادرة إيران”.
يذكـــر أن طهـــران متهمـــة باســـتخدام 
ســـجناء أجانب أو مزدوجي الجنسية 
أهدافهـــا  لتحقيـــق  مســـاومة  كورقـــة 

التفاوضية.
وحاليـــا، يقبع كل من ســـياماك نمازي، 
ومـــراد طاهباز في الســـجن، أمـــا باقر 
نمازي فخرج من الســـجن ولم يســـمح 
لـــه بمغـــادرة إيـــران، وهؤالء مـــن بين 
األميركييـــن  اإليرانييـــن  المواطنيـــن 

المحتجزين في إيران.

واشنطن - وكاالت

بعدمــا أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة أن واشــنطن ملتزمــة بمســاعدة 
السعودية واإلمارات في مواجهة هجمات الحوثيين االنقالبيين، كشف وزير 
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، أن بالده تتواصل مع شركائها اإلقليميين 

لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن.

وأضـــاف في تغريدة لـــه على “تويتر”، 
خليجيـــا  أميركيـــا  تنســـيقا  هنـــاك  أن 
الســـتهداف شـــبكة تمويـــل اإلرهـــاب 

الحوثي.
كمـــا تابـــع أن وزارة الخزانة األميركية 
قررت فرض عقوبات على أعضاء في 
شبكة دولية تمول االنقالبيين وتهدد 

المنطقة والمدنيين والبنى التحتية.
إلـــى  األميركـــي  الوزيـــر  لفـــت  كذلـــك 
أن قـــرار فـــرض العقوبـــات علـــى هذه 
الشـــبكة الدولية التي تمول ميليشـــيا 
الحوثـــي جـــاء بالتنســـيق مع شـــركاء 

واشنطن في الخليج.
الخارجيـــة  وزارة  شـــددت  بدورهـــا، 

أدوات  لديهـــا  أن  علـــى  األميركيـــة 
لمحاســـبة الحوثييـــن علـــى الهجمات 
اإلرهابيـــة ضـــد المدنييـــن، مؤكدة أن 
الميليشـــيا مســـؤولة عـــن أكبـــر كارثة 

إنسانية في العالم.

شبكة دولية معقدة

الخزانـــة  أعلنـــت  بعدمـــا  هـــذا  جـــاء 
األميركيـــة، األربعـــاء، فـــرض عقوبات 
يديرهـــا  دوليـــة  شـــبكة  أفـــراد  علـــى 
وتمـــول  اإليرانـــي،  الثـــوري  الحـــرس 
الحكومـــة  الحوثييـــن ضـــد  ميليشـــيا 

اليمنية.
وقالـــت فـــي بيـــان، إن مكتـــب مراقبة 

األصـــول األجنبية التابع للوزارة وضع 
علـــى قائمـــة العقوبات أعضاء شـــبكة 

دولية تمـــول الحوثيين ضد الحكومة 
اليمنية والهجمات العدائية المتزايدة 

التي تهدد المدنييـــن والبنية التحتية 
المدنية في الدول المجاورة.

وأضاف أنها قامت بتحويل عشـــرات 
المالييـــن مـــن الـــدوالرات إلـــى اليمـــن 
عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء 
لدعم هجمات الحوثيين، بقيادة فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري.

إجراءات منسقة

وأعلن أيًضا أنه يتـــم اتخاذ إجراءات 
اليـــوم بالتنســـيق والتعـــاون الوثيقين 

مع الشركاء الخليجيين اإلقليميين.
يذكـــر أن البيـــان كان أوضـــح كذلـــك 
أن الواليـــات المتحـــدة تواصل العمل 
مع حلفائهـــا اإلقليميين للعمل بشـــكل 
حاســـم ضـــد أولئـــك الذيـــن يســـعون 
إلطالـــة أمـــد هـــذه الحـــرب مـــن أجـــل 
علـــى  ويجـــب  الخاصـــة  طموحاتهـــم 
قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة 
والتفاوض بحسن نية إلنهاء الصراع.

دبي - العربية.نت

تنسيق أميركي خليجي الستهداف شبكة تمويل اإلرهاب الحوثي
بلينكن: ملتزمون بمساعدة السعودية واإلمارات لمواجهة هجمات االنقالبيين

وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن

6 قتلى في قصف إسرائيلي على محيط مطار دمشق
جـــددت إســـرائيل اســـتهدافها لألراضـــي الســـورية بعـــد 
منتصـــف ليـــل األربعـــاء - الخميـــس، حيـــث اســـتهدفت 
للميليشـــيات  تابعـــة  ومســـتودعات  مواقـــع  بالصواريـــخ 
المواليـــة إليـــران فـــي محيط مطار دمشـــق الدولـــي، كما 
اســـتهدفت بإحدى الصواريخ منظومة دفاع جوي ضمن 
المنطقـــة الممتـــدة بين الكســـوة والســـيدة زينـــب جنوب 
العاصمـــة دمشـــق، فيما حاولـــت دفاعات النظـــام الجوية 
التصدي للقصف وشهدت المنطقة انفجارات عنيفة على 
خلفيـــة ذلك، بينما ســـقطت بقايا صـــاروخ خالل عمليات 
التصـــدي علـــى منطقـــة فـــي ديـــر ســـلمان ضمـــن الغوطة 
الشرقية. ووفًقا لمصادر المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
فإن االســـتهداف اإلسرائيلي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، 
هـــم اثنان من قـــوات النظام، و4 من الميليشـــيات التابعة 
إليـــران، وعـــدد القتلـــى مرشـــح لالرتفاع لوجـــود جرحى 
بعضهـــم في حاالت خطرة، إضافـــة لوجود معلومات عن 
قتلـــى آخريـــن، كما تســـبب القصـــف اإلســـرائيلي بتدمير 
مســـتودعات للســـالح والذخائر في محيط مطار دمشـــق 

الدولي.
وللمـــرة الثانيـــة خـــالل 24 ســـاعة، أفـــادت وســـائل إعالم 
تابعـــة للنظـــام في ســـوريا بـــأن إســـرائيل نفـــذت ضربات 
علـــى أهـــداف فـــي البـــالد. فقد أكـــدت المعلومات ســـماع 
دوي انفجـــارات في ســـماء العاصمة دمشـــق وريفها فجر 
الخميـــس. ونقلـــت أيًضـــا أن “الدفاعـــات الجويـــة التابعة 

للنظـــام تصدت بعـــد منتصـــف الليلة لضربات إســـرائيلية 
بالصواريـــخ فـــي محيط العاصمـــة”، دون تقديم تفاصيل 

عن األضرار.
جاء ذلك بعد 24 ســـاعة تماما من قصف إســـرائيلي آخر 

علـــى مواقع في محيط محافظة القنيطرة، جنوب غربي 
ســـوريا، إذ أوضح مصدر عسكري تابع للنظام، بحسب ما 
نقلت رويترز، أن الهجوم اإلســـرائيلي الذي وقع األربعاء، 

تسبب في أضرار مادية.

بيروت ـ وكاالت

قصف إسرائيلي سابق على دمشق

السيناتور بوب مينينديز

الرياض ـ واس

أكدت الســـعودية في رســـالة لمجلس األمن حقها 
السيادي في اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية 
أمـــن واســـتقرار أراضيهـــا والمقيميـــن فيها من أي 
اعتـــداءات إرهابية. ولفتت إلى أن ذلك يتم وفقا 
اللتزاماتها بموجـــب القانون الدولي، في مواجهة 
األعمـــال العدائية والتجاوزات غير األخالقية من 

قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

وقـــال القائـــم بأعمـــال وفـــد المملكـــة الدائـــم لدى 
األمـــم المتحـــدة باإلنابـــة المستشـــار محمـــد عبـــد 
العزيـــز العتيـــق “باإلشـــارة إلى الرســـائل الســـابقة، 
وعلـــى وجه الخصوص الرســـالة المؤرخة في 11 
فبراير 2022، أكتب إليكم إلبالغكم بأن الدفاعات 
الجويـــة للمملكة العربية الســـعودية قد اعترضت 
يـــوم االثنيـــن 21 فبرايـــر 2022، طائـــرة مســـيرة 
اســـتهدفت مطـــار الملـــك عبـــد هللا بـــن عبدالعزيز 
في مدينة جيزان، التي أطلقتها مليشيا الحوثي، 

وقـــد أدت هـــذه المحاولـــة العدائيـــة والوحشـــية 
الســـتهداف المدنييـــن، والبنـــى التحتيـــة المدنية 
فـــي المملكة والتي أصيـــب فيها ما ال يقل عن 16 
مدنيا من جنســـيات مختلفة ثالثة منهم في حالة 

حرجة”.
وأشـــار العتيـــق فـــي الرســـالة إلـــى أن الحوثييـــن 
اســـتأنفوا شـــن هجمـــات عبـــر الحـــدود مـــن مطار 
صنعـــاء الدولي، وهو مـــا يؤكد الطبيعـــة العدائية 
واإلرهابية وتجاوزاتها للقانون الدولي اإلنساني.

السعودية تؤكد حقها السيادي في حماية أمن أراضيها
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نظـــم ملتقى القصـــة البحرين أمســـية 
بحرينيـــة عربيـــة وذلـــك إحيـــاء ليـــوم 
القصـــة العالمي، وشـــارك في األمســـية 
أدبـــاء وكتاب مـــن البحريـــن والكويت 
والســـعودية ومصر والعـــراق والمغرب 
هـــذه  والتقـــت  واألردن،  وســـوريا 
الكوكبـــة فـــي مســـاء 15 فبرايـــر عبـــر 

تطبيق زووم.
وناقشـــت األمســـية 4 قصـــص قصيرة 
جـــًدا كانـــت قـــد فـــازت فـــي مســـابقة 
واحـــة األدب بالكويت والتـــي تنظمها 
الختيـــار أفضـــل قصـــة وطباعتهـــا في 
كتاب ســـنوي تحت عنوان “الفائزون”، 
وكان الفوز والمناقشة لكل من الكاتب 
حســـن بو حســـن من البحريـــن وجعفر 

الهـــادي  وعبـــد  البحريـــن  مـــن  الهـــدي 
الموســـى من ســـوريا وزهيـــر بوعزاوي 
من المغرب، وشـــارك فـــي التعليق على 
القصص الفائزة األديب مجدي شـــلبي 
مديـــر المســـابقة مـــن مصـــر ومشـــرفة 
المســـابقة شمســـة العنزي مـــن الكويت 
ومديـــر دار النشـــر التـــي تولـــت طبـــع 

الكتاب مراد سارة من األردن.

وأدارت األمســـية جميلـــة الوطنـــي من 
البحريـــن، وشـــهدت األمســـية حضوًرا 
واسًعا من كتاب ومتابعين من مختلف 

الدول العربية.
وتأتي ضمن برنامج ملتقى القصة في 
البحرين لتعزيز قيمة الســـرد القصصي 
ودوره وأهميتـــه كواحـــد مـــن أجنـــاس 
الســـرد األدبي. ونظم ملتقى القصة ما 

يربو على 25 فعالية خالل العام 2021، 
وشـــارك فيهـــا كتـــاب وأدبـــاء وتوجت 
هـــذه الفعاليـــات بتنظيـــم حفـــل تكريم 
إلـــى 75 مبدًعـــا فـــازوا فـــي مســـابقات 
تنوير التعليمي، ويســـتمر الملتقى في 
االحتفـــاء بالمبدعين مـــن خالل برامج 
القصـــص  اســـتضافة  بينهـــا  متنوعـــة 

ومناقشتها عبر مختبره الخاص.

المطـــرب  يطـــرح 
ســـعيد  بدر  الشـــاب 
أغنيـــة  قريبـــا 
بعنـــوان  جديـــدة 
حبـــك”،  “الدنيـــا 

من كلمـــات أحمد درويش وألحـــان طالل الخراز 
وتوزيـــع ومكـــس بـــدر عبـــدهللا، وإشـــراف “تيون 
شـــيك” وتمثيل الموديل بســـمة وإخراج عيســـى 

بحر. 
يذكـــر أن آخـــر عملين لبـــدر أغنية “طلـــع موزين” 

وأغنية “أحبك”، وحققتا نجاحا كبيرا في منصات 
التواصـــل االجتماعـــي بحوالي مليون مشـــاهدة. 
ويعـــرف عـــن بـــدر صوتـــه الجميـــل واختياراتـــه 
الموفقـــة، وهـــذا ما جعله متميزا بيـــن أبناء جيله 

من المطربين الشباب.

ضمن برنامج “المنتدى العالمي الثاني لثقافة الســـالم”، الذي تعتزم 
مؤسســـة عبدالعزيـــز ســـعود البابطيـــن الثقافيـــة إقامته يـــوم 3 - 4 
مارس 2022 في دولة مالطا برعاية وحضور رئيس مالطا الدكتور 
جورج فيال تحت عنوان “القيادة من أجل الســـالم العادل”، ســـوف 
تتم مناقشـــة كيفية قيام المجتمع الدولي بتطوير أدوات الحوكمة 
وتنفيـــذ الخطـــط والمبادرات المشـــتركة، ضمن مســـار مـــن التعاون 
إلعـــداد مشـــروع “قيـــادة من أجل الســـالم العـــادل”، وذلـــك بتحفيز 
جميـــع األطـــراف المعنيـــة علـــى المســـتوى االجتماعي والسياســـي 
والتعليمـــي، مـــن أجل العمـــل مؤسســـاتيا وجماعيا بصفتهـــم “قادة 
الســـالم العـــادل” من أجل أمـــن مســـتقبل العالم، وســـيكون التركيز 
خصوصـــا علـــى منـــع النزاعـــات والبحـــث عن سياســـات الوســـاطة 
والمصالحـــة، وكذلـــك على تعليم الشـــباب وتدريبـــه خصوصا على 
مجموعـــة من المعارف والمهارات من أجل ممارســـة ثقافة الســـالم 

العادل داخل مجتمعاتهم.
وذكرت المؤسسة أن عدًدا من  «

قادة الفكر والسياسة سوف 
يتحدثون في هذه القضية 

الحيوية لرسم خطوة 
عملية إلى األمام 

الستكشاف اآلليات 
المؤسساتية 

وإعداد البرامج 
التعليمية 

واألدوات وخطط 
العمل لتطوير 

الكفاءات القيادية 
من أجل تحقيق 
الهدف السامي 

وهو “السالم العادل” 
والمستدام الستقرار 

الشعوب.

منتدى “البابطين الثقافية” عن السالم العادل

“ملتقى القصة” ينظم أمسية بحرينية عربية

قريًبا... أغنية “الدنيا حبك” لبدر سعيد

بمناسبة يوم القصة العالمي

زهير بوعزاوي  مجدي شلبي حسن بوحسنجميلة الوطنيجعفر الهدي

مــن تأليــف وإخــراج نيثيــن لوكوز، عــرض مؤخًرا الفيلــم الهندي )باللغــة الماالياالمية( 
والذي هو بعنوان باكا )نهر الدم( في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي بالدورة 

األولى التي انتهت مؤخًرا. 
تــدور أحــداث الفيلــم فــي والية كيــراال الشــمالية ويركز علــى دورة االنتقــام الطويلة 
والدموية بين عائلتين متخاصمتين بالقرب من نهر الثعبان، جوني )باسيل باولوسي( 
وآنا )فينيثا كوشي( وهما زوجان شابان، يرغبان في إنهاء الكراهية داخل عائلتيهما 
ويأمــان فــي بــدء الحياة مًعا ومــع ذلك، ومع عودة العم جوني، )خوســيه كيزاككان( 

بعد إطاق سراحه من السجن، يصبح عقبة رئيسية يجب التغلب عليها!
ا بالتطور  عــن هــذا الفيلــم قال المخرج في لقاء حصري مع “الباد” إنه أواًل ســعيد جدًّ
الكبيــر الــذي تقدمــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي جميــع المجــاالت، وخصوًصــا 

بتواجده في النسخة األولى من البحر األحمر وكان معه هذا اللقاء:

هل ساعدك دخولك وتجاربك في  «
العالم األدبي للشعر والنثر والخيال 

والدراما على تعزيز كتابة الفيلم؟

األدب  أحـــب  فأنـــا  كثيـــًرا،  ســـاعدني 
كثيـــًرا، ومنذ أيام دراســـتي، كنت قارًئا 
متعطًشـــا، وكانت هنـــاك مكتبة صغيرة 
فـــي مســـقط رأســـي، وكنـــت قـــد قرأت 
تقريًبا جميع الكتب المتاحة هناك، كان 
أفـــراد عائلتـــي أيًضـــا يشـــجعوني على 
ذلـــك، فكانت جدتي وأبـــي اعتادا على 
القـــراءة كثيـــًرا لذلـــك، ومنـــذ طفولتي 
بدأت مـــع األدب اإلنجليـــزي، كما بدأت 
في كتابـــة القصـــص القصيرة والشـــعر 

في ذلك الوقت.
كطالـــب  المناســـب،  الوقـــت  فـــي 
أيًضـــا مـــن  انتهيـــت  قـــد  األدب، كنـــت 
قـــراءة المالحـــم الهنديـــة “مهابهاراتـــا” 
و”رامايانا”، جنًبا إلى جنب مع األساطير 
و”األوديســـة”  “اإلليـــاذة”  اليونانيـــة 
واعمال شكســـبير أيًضا، لذا ســـاعدتني 
خلفيتـــي األدبيـــة علـــى تعزيـــز غرائزي 

في رواية القصص واإلخراج.
كيف نشأت فكرة “باكا” )نهر الدم(؟ «

كتابـــة  فـــي  مهتمـــة  دائًمـــا  كنـــت 
فـــي  الســـيناريوهات وأصبحـــت عضـــًوا 
“جمعية كتاب السيناريو” في الهند حتى 

أتمكن من تســـجيل عملي بشكل قانوني 
لكـــن  األفـــالم،  لصانعـــي  الترويـــج  قبـــل 
نصوصي لم تتحقق أبًدا في فيلم روائي 
طويل، فـــي العام 2014 بدأت العمل في 
“تيتهـــي” وبعد نجـــاح الفيلـــم، بدأت في 
الحصـــول على الكثير من األعمال الفنية 
ولـــم أتمكن من قضاء بعـــض الوقت في 
كتاباتـــي، وحينهـــا ركزت على مســـيرتي 
كمصمـــم صـــوت وعملـــت فـــي 25 فيلًمـــا 

ا طوياًل. روائيًّ
ديبـــاكار  مـــع  عملـــت   ،2018 العـــام  فـــي 
بانيرجـــي في ســـانديب أور بينكي فارار 
وتم تأجيل المشروع لعدة أسباب، خالل 
هـــذه الفتـــرة أصبـــح لـــدي بعـــض الوقت 
للكتابـــة، وفـــي العام 2019 زرت مســـقط 
رأســـي في كالـــودي بكيراال، فـــي فبراير، 
أثنـــاء مهرجان “كنيســـة القديس جورج” 
مـــع  للمهرجـــان  الهائـــل  النطـــاق  ورأيـــت 
اآلالف مـــن الناس الذين يحضرونه، كان 
ـــا مـــع الكثير مـــن الحكمـــة الجذابة  بصريًّ
جًدا، أخبرت أحد أصدقائي أنني أريد أن 
أصنـــع فيلًما عن القصـــة، ثم بدأت أبحث 
عن القصص التي كانت ذات صلة خاصة 
عـــن نهر علـــى بعد ثالثـــة كيلومترات من 
بيتي الذي يتمتع بسمعة سيئة من الناس 
ا كان  بالوقـــوع واالختفاء فيـــه، وتاريخيًّ
هـــذا النهر وراء الكثير مـــن حوادث قتل 

فيها أشـــخاص وألقي بهـــم في هناك في 
النهر العميق السوداوي، وكان هناك رجل 
يدعى خوســـيه الذي ينتشـــل الجثث من 
النهـــر، ومن هنا بدأت نســـج قصة الفيلم 

عن هذا النهر.
هل هناك أي مساعدات في كتابة  «

سيناريو “باكا”؟

حصلت على الكثير من المســـاعدة من 

كاتب السيناريو أسد حسين، وقدم لي 
المخرج جيتانجالي راو اإلرشاد الفني، 
وســـاعدني علـــى تطويـــر الموضوعيـــة 
في السيناريو، واستغرق كل ذلك مني 

حوالي عام واحد إلكمال السيناريو.
هل واجهت أي صعوبات في العثور  «

على منتج ألول مرة؟

فبعـــد  صعبـــة،  عمليـــة  كانـــت  لقـــد 

يكـــن  لـــم  ســـيناريو  مـــن  االنتهـــاء 
ـــا بإنتاج  أحـــد مـــن المنتجيـــن مهتمًّ
فيلـــم ”مالياالمـــي“، ووســـط العديد 
مـــن الوعـــود لـــم أســـتطع االنتظـــار، 
بيـــن  الفيلـــم  لتصويـــر  واضطـــررت 
ديســـمبر ويناير عندما كان مستوى 

المياه في النهر دقيًقا لألحداث.
 فـــي العـــام 2019، كنت أحـــد أفراد 
ماليشـــام“  ”تيلوغـــو  فيلـــم  الطاقـــم 
الذي أنتج وأخرجه راج راشاكوندا، 
وفـــي إحـــدى الليالي، خالل جلســـة 
عن تصميم الصوت، ســـألته عما إذا 
ـــا بإنتاج فيلمي، وعرضت  كان مهتمًّ
عليـــه قصتـــه مـــع لوحـــة قصصيـــة، 
ووافق على الفور في إنتاجه، هكذا 

وجدت منتًجا للفيلم!
أخبرنا عن عملية اختيار طاقم  «

التمثيل؟

باســـتثناء اثنيـــن أو ثالثـــة ممثليـــن 
مـــن صناعـــة الســـينما الماالياالمية، 
فـــإن معظـــم الممثليين فـــي فيلمي 
مـــن غيـــر المهنييـــن، وهـــم أساًســـا 

مـــن قريتـــي الذيـــن هـــم باألســـاس 
أصدقائـــي وكانـــوا علـــى اســـتعداد 
لمســـاعدتي فـــي صنع الفيلـــم، و90 
في المئة مـــن الممثلين هم من غير 

ممثلين!
ما هي توقعاتك من مهرجان  «

البحر األحمر السينمائي الدولي؟

عـــرض الفيلم بحب كبيـــر في جدة، 
وشـــاهده النـــاس الفيلم كامـــاًل للمرة 
األولـــى، وشـــاهدت ردود فعـــل مـــن 
مـــن  ســـواء  جميلـــة  المشـــاهدين 
البعـــض  الصحافـــة،  أو  المشـــاهدين 
منهـــم حبَّ الفيلم، والبعض اآلخر ال، 
لكننـــي توقعـــت أن يتواصـــل الفيلم 
مع المزيد من الجمهور، وهو الغرض 
مـــن الطاقـــم الـــذي يقـــف وراء صنع 
الفيلـــم، وآمـــل أن ينتقـــل الفيلم إلى 
مهرجانـــات ســـينمائية دوليـــة أخرى 
غيـــر جدة، وأود أن أصدر الفيلم في 
الخليـــج العربي نظًرا لوجود الجالية 
الهندية الكبيرة فيها ومتذوقي الفن 

من المواطنين والوافدين قريًبا.

“باكا”  بقصة واقعية ودون ممثليين حقيقيين
مخرج األفالم الهندية “ماليالم” نيثين لوكوز في حديث لـ “^”

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

للتواصل: 17111483

ِعْش كما أنت وال تخف أحًدا
في كثير من األحيان يرتبك الشخص عند مواجهة “س”، أو “ص” 
من الناس، ويكون مثل النجم المجهول في السماء، وقبل موعد 
المقابلـــة أو اللقاء تراه فـــي حالة قلق وخوف، خصوصا إذا كانت 
المسألة تتعلق بمقابلة مدير أو مسؤول ومن في حكمهم، وسمعنا 
قصصا عديـــدة عن أناس تتغير وتتبدل أحوالهم بمجرد دخولهم 
علـــى شـــخصية رفيعـــة، لكـــن علم النفـــس الحديث وضـــع ألمثال 
هـــؤالء الضعفاء وصفة تجعلهم قادرين على المواجهة والحضور 
الذهنـــي التـــام، فكل من يتهرب من لقاء شـــخص معين، فما عليه 
إال أن يحمـــل نفســـه كما هـــي إلى ذلك الشـــخص، وال يضع فرصة 
من الفرص لمواجهته، فليس ثمة ما يخســـره في حضرته، بل إنه 
سيربح حتما بما يوفر لنفسه من جرأة عليه وقدرة على الصعوبة 

النفسية التي يعانيها معه.
ثـــم يحـــاول أن يســـيطر على نفســـه فـــي حضرتـــه، ويرفض بكل 

قـــوة داخليـــة أن يبدو أمامه ضعيفا خائفا، ويجاهد في الرد عليه 
بقوة، وأن يجعل كلمته هي العليا ووجهة النظر التي يتبناها هي 
المثلـــى، ويحتفـــظ بقناع ال يتزعزع، وينظر إليـــه بجرأة، وال يلين 
أبدا، فإن أبدى له صفحة الغضب، يترك العاصفة تهب وهو هادئ، 
ويعـــود إلـــى رأيـــه وموضوعـــه بصوت موجـــب ال ســـالب، ولهجة 

رصينة معقولة، يتحمله قسرا.

بمجرد موقفه هذا، عليه إعادة النظر في موقفه هو، فيؤاخذ نفسه أو  «
يعمل فكره من زاوية جديدة ألنه قاوم غضبه واندحر أمامه، فالبد 

أن يحتاط لنفسه في المرة التالية، وهو يشعر من جهته بقدرته على 
مجابهة أمثال هذه الحاالت من ردود الفعل حين يقابل بها اآلخرين. 

هناك حقيقة واحدة يجب أن يعرفها الجميع.. ينبغي أن ال يكون 
ألحد نفوذ عليك بحيث يجعلك نفذوه ذاك ضعيفا.. عش كما أنت وال 

تخف أحدا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إذا وضعنـــا قـــرار وزيـــر الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة المتعلـــق بمنح تأشـــيرة دخول ورخصـــة اإلقامة 
العائليـــة موضـــع التدقيق في مدى إحاطتـــه كل الظروف والحاالت، 
ســـنجد أنـــه تطرق بشـــكل واضـــح إلى جوانـــب قد يراهـــا من يحمل 
قلًقـــا بشـــأن إقامة غير البحرينيين وتأثير ذلـــك على حقوق مختلف 
فئات المواطنين، ولنقرأ هذا النص كما ورد في القرار: “ال يجوز لمن 
منـــح رخصة إقامة وفًقا ألحكام هذا القـــرار االلتحاق بعمل بالقطاع 
الحكومـــي أو األهلـــي إال بعد الحصـــول على التصاريـــح الالزمة من 
الجهـــات المعنية”، وإذا ربطنـــا التصاريح بقرار “البحريني أوال”، فهذا 

يؤكد حرص معالي الوزير على إدراج هذا الشرط الجوهري.
ســـنتناول هنـــا بعـــض النقـــاط كمـــا ورد في نـــص القرار الذي يســـمح 
لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة إصـــدار تأشـــيرة دخـــول 
ورخصـــة اإلقامة العائلية.. والســـؤال الذي نســـأله ومن حق الكل أن 
يســـأل: “تمنـــح هذه الرخصة لمن؟”، وقد حـــدد القرار الفئات كاآلتي: 
“أقـــارب البحرينيين من الدرجة األولـــى، زوجات البحرينيين، أزواج 

البحرينيات”.
وال أشك أبًدا في أن بحرينًيا متزوًجا من إحدى الجنسيات، لن يكون 
ســـعيًدا في أن يستضيف أقارب زوجته وفًقا لظروف يراها مناسبة 

له ولزوجته، هذا على ســـبيل المثال، مع أن القرار شـــدد في شروطه 
على نقاط سأضعها منفصلة حتى تكون أوضح للشرح، كاآلتي:

*أن يكـــون صاحب الطلـــب بحريني الجنســـية، وأن يكون واألجنبي 
حســـنا الســـيرة والسلوك: فحســـن السيرة والسلوك شـــرط رئيسي ال 

يعفي البحريني قبل األجنبي من توافره.
طيـــب، هنـــاك نقطـــة تداولها الكثيـــرون كآراء ووجهات نظـــر، وقرأنا 
نمـــاذج منهـــا في وســـائل التواصـــل االجتماعـــي وهي: “هـــل نتحمل 
منافســـة مزيـــد مـــن الوافديـــن علـــى الوظائـــف التـــي ال تكفـــي حتى 
البحرينيين؟”، والقرار كان واضًحا في هذا الشأن ومن أهم شروطه: 
“أن يكـــون لـــدى صاحـــب الطلب مـــورد رزق مشـــروع وكاف إلعالته 

واألجنبي”.
مهًل أيها القارئ الكريم.. وماذا عن الطلبات، هل نفترض أن كل  «

الطلبات ستتم الموافقة عليها حال تقديمها؟ وهذا ما رأيته جانًبا 
ذكًيا جًدا في القرار، وهو أن الرخصة تلغى إذا كان في استمرار إقامة 

األجنبي ما يضر باألمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية، وإذا ثبت 
أنه تم الحصول على رخصة اإلقامة بناء على معلومات أو مستندات 
غير صحيحة، وإذا انتفى أحد شروط الحصول على الطلب باإلضافة 

إلى حاالت مخالفة أحكام قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( لسنة 1965. 
“المقال كامل في الموقع اإللكتروني”.

عادل عيسى المرزوق

وزير الداخلية وخطوات تنظيم “اإلقامة العائلية”

تهريب الخادمات
تمكنـــت ٕادارة مكافحـــة اإلتجـــار بالبشـــر وحمايـــة االٓداب العامـــة 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية من القبض على ٓاسيوي 
)44 عامـــًا(، و17 امـــرٔاة يحملـــن جنســـية ٔافريقية، وذلـــك لقيامهم 
بتهريـــب عامـــالت المنازل ومخالفة شـــروط اإلقامـــة، ؤاوضحت 
اإلدارة بٔانـــه فـــور ورود معلومـــات في هذا الشـــٔان تمت مباشـــرة 
عمليـــات البحـــث والتحـــري، والتـــي ٔاســـفرت عـــن تحديـــد هويـــة 
المذكورين والقبض عليهم، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، 

تمهيدًا إلحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة.
ال تـــزال مســـألة تهريب الخادمات منتشـــرة وهي مســـألة ليســـت 
جديـــدة، بـــل أصبحـــت اليوم تـــدار بشـــكل منظـــم وكأن هناك من 
ينظمهـــا مـــن ذوي النفـــوس المريضـــة التـــي تحـــاول نشـــر األذى 
والفجـــور بالمجتمـــع البحرينـــي.. لألســـف اليوم لـــم يكتف هؤالء 
بالعمـــل في الخفاء، بل أصبـــح منهم من يعمل في العلن بجرأة ال 
يمكـــن تفســـيرها، المضحك أو المبكي في األمـــر أن من يدير هذا 

الملف هم الخدم أنفسهم.
لقـــد أصبـــح المتضـــرر األول األســـر البحرينيـــة التـــي تضـــع حلهـــا 
وحاللها لتجلب خادمة وينتهي بها األمر بمكالمة بعد سنوات من 
هروبهـــا بوجـــوب دفـــع قيمة تذكرة عـــودة الخادمـــة إذا ما رغبت 

بزيارة أهلها، ثم لتعود من جديد وتتكرر القصة.
نشكر إدارة مكافحة االتجار بالبشر باإلدارة العامة للمباحث واألدلة  «

الجنائية على جهودها وسرعة التعرف والقبض عليهم، كما نتمنى تشديد 
العقوبة على من تثبت عليه التهمة لحسم هذا الملف، واستمرار البحث 
عن المتسترين على هذه القضية لوقفها، فالكثير من المواطنين أجبروا 
على جلب الخادمة ودفع تكاليفها رغم قلة اإلمكانيات لظروف خارجة عن 
إرادتهم تتطلب وجودها للعون والمساعدة، ال أن يذهب بهم المطاف ألن 

يدفعوا تكاليف إضافية تشكل عائقا بسبب تآمر مجهولين على تهريبها.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

لم أتخيل أن يصل اإلعالمي إياه إلى هذا الحد من الشـــطط، ويخلق 
كل تلـــك الفتنـــة ويســـيء إلـــى مشـــاعر المســـلمين في أنحـــاء العالم، 

ويتصادم مع ثوابت وأسس الدين بهذه الطريقة.
صاحبنـــا انتقل من قصتـــه التافهة عن مايوهـــات األمهات والجدات، 
لينكر معراج الرســـول صلى هللا عليه وســـلم، ويقول بالحرف الواحد 

إن اإلسراء والمعراج لم يكن به معراج.
وبذلك استحق هذا اإلعالمي هذا الكم الهائل من التسفيه والسخرية 
التي انطلقت بضراوة على وسائل التواصل االجتماعي، حيث اتهمه 
المالييـــن خاللهـــا بالجهل والطعن فـــي ثوابت الدين والمشـــاركة في 

حملة مخططة للنيل من اإلسالم وتشويهه.
لـــم يتخيـــل أحـــد أن يضـــم اإلعـــالم المصـــري فـــي يـــوم مـــن األيـــام 
شـــخصا يقوم باختالق معارك ال يأتي منها ســـوى الضرر والتشـــكيك، 

واالصطدام بمؤسسة لها رمزيتها واعتبارها لدى المسلمين في العالم 
كلـــه، بل أن يســـيء لقامة علمية ودينية مثل شـــخصية اإلمام األكبر 

شيخ األزهر!!
وأتخيـــل أن القناة التي ســـمحت لهذا اإلعالمـــي بالخوض في الدين 
ســـتدفع ثمنا باهظا، وأن ماليين المســـلمين سيقومون بمقاطعة هذه 
القناة، ونتيجة لذلك ســـيقاطعها المعلنون وستتعرض لخسارة مادية 
كبيرة ألنها سمحت باإلساءة للدين ورمز ديني له احترامه هو شيخ 

األزهر الشريف.
المقاطعة ستكون الضربة الحقيقية ألصحاب المهاترات الموجودين  «

بالفعل، وكذلك لمن تسول لهم أنفسهم أن يسعوا إلى تحقيق الذيوع 
والشهرة ألنفسهم من خلل اإلساءة للدين والمقدسات والسير على 

طريق أبوجهل.

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

من المايوهات إلى اإلسراء والمعراج!

نحُن أمٌة ال تتكلُم لغتها!

حريصوَن على إدخال أبنائنا مدارَس خاصة منذ نعومة أظفارهم 
كـــي يتقنوا اللغـــَة اإلنجليزية.. مســـتميتوَن فـــي إلحاقهم ببرامج 
ودوراٍت يتعلمون فيها أساســـيات اللغات األخرى ومهاراتها، لكننا 
نصطدُم بحقيقٍة مؤلمـــة ُجرُحها اإلهمال للغِة األم وقيُحها التعثُر 
والتخلف. هل استبدلنا لغتنا باللغات األخرى، وبْتنا نفخُر بأنفسنا 
وأبنائنا ألننا ُنتقُنها، وال نتقُن لغتنا العربية، ونتحدُث بلغٍة هجينة 
اختلطت فيها أمشـــاُج الكلماِت والجمـــل، بين لغِتنا وأخرى؟ لغُتنا 
هويتنا، فهل نطُأ هويَتنا بأقدامنا كأنَّ زمنها قد ِانتهى وأوانها قد 

أفْل؟
تعرضـــْت اللغة العربية وال تزال لمختلف معاوِل الهدم، وُأحيطْت 
بهـــا دســـائُس الراصديـــن لهـــا ألنهـــا ِقـــواُم فكـــٍر وثقافـــٍة وعالقـــة 
تاريخيـــة، وليســـت لغـــة كالٍم وكفـــى. وهكـــذا.. تظاهـــر على هذه 
اللغـــة أقواٌم ينتمون الى أمٍم شـــتى، وأعانهم عليهـــا أولئك الذين 
ينتســـبون إليهـــا ويتكلمون بلســـانها، والكُل ينتقُص مـــن مكانتها، 
ويشـــكُك في قدرتها، ويوُد لو ظلت في محبســـها، أو أن تقبَع في 
دارهـــا، ال تتجاوز علوم الشـــريعة، وال تتخطى دائرَة دروس اللغة 

في معاهِد التعليم المتخصصة.
قد يقوُل البعُض إننا ال نتحدُث اللغَة العربية الفصحى أصالً، فِلَم 
ُنجبـــُر على تعُلمها إذًا ونحن ال نســـتخدمها خالل واقعنا المعاش، 
بينمـــا نســـتخدم اللغـــَة اإلنجليزيـــة كل يوم في المدرســـة والعمل 
والشـــارع وأثناء التنقِل والســـفر. المتقن للغته األم هو حتمًا قادٌر 
على إتقاِن اللغات األخرى بطبيعة الحال، وإنَّ عدَم التمكن من لغِة 
المنشـــأ يخلُق العقبات أماَم تعلِم اللغة األخرى حســـب النظريات. 
التمكُن من صياغة الجمل والمعرفة الدقيقة بأصول اللغِة والنحو 
للغـــِة األم ُيعيـــُن على تعلِم اللغات المختلفة وفـــَق نظريات التعلم 
 Grammar Translation“ مـــن ضمنهـــا نظرية الترجمـــة النحويـــة

.”Method
 كما أن إخضاَع الطفل لتعلم لغٍة ثانية ال يستقيُم قبل تعلمِه وإتقانه  «

للغة العربية لغَة الوالدين، وال يحدُث هذا التعلم حقًا إال عند سِن 
ُز الطفُل بين اللغتين، وهنا البد أْن نعَي أنَّ  الثالثَة عشرة، حيث ُيميِّ

تعلَم اللغة بصورة عامة لدى الطفل يمُر بمراحَل ممنهجة، تبدُأ بثالِث 
سنواٍت من االستماِع والمالحظة، ينطلُق بعدها في الكالم بشكل 

ُمتقٍن تمامًا كالكبار. ثم وبعد ذلك قد يتعلُم لغًة أخرى بذات الطريقة. 
“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

أكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
أن  البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة 
مملكـــة البحريـــن اتخـــذت خطوات 
رائدة للنهوض بالرياضة المدرســـية 
ودفعهـــا لتكـــون جـــزءا مهمـــا لدعـــم 
االلعاب الرياضيـــة، وذلك من خالل 
تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية، 
التـــي انعكســـت ايجابـــا علـــى تقدم 

الرياضة بالمملكة.
جـــاء ذلـــك، خالل اســـتقبال ســـموه 
بمكتبه بقصر الوادي، رئيس االتحاد 
الدولي للرياضة المدرســـية ســـعادة 
بحضـــور  باترينـــكا،  لـــوران  الســـيد 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد آل 
خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامة 
الشـــباب  للرياضـــة، ووزيـــر شـــؤون 
والرياضـــة ســـعادة الســـيد أيمـــن بن 
توفيـــق المؤيد، والرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة العامـــة للرياضـــة ســـعادة د. 
عبدالرحمن صادق عســـكر، والمدير 
العـــام لشـــؤون المدارس فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ســـعادة د. محمد 
مبارك بن أحمد وعدد من المسئولين 
باالتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب ســـموه 
برئيـــس االتحـــاد الدولـــي للرياضـــة 
المدرســـية، مشـــيدا ســـموه بالجهود 

التـــي يبذلهـــا االتحـــاد الدولـــي فـــي 
عبـــر  المدرســـية،  الرياضـــة  دعـــم 
تنفيـــذه للبرامـــج التي تهـــدف لخلق 

والتحـــدي  المنافســـة  مـــن  اجـــواء 
وبناء الـــروح الجماعية وتعزز القيم 
الرياضيـــة وتحقق التوازن النفســـي 

واالجتماعـــي لـــدى طلبـــة وطالبـــات 
المـــدارس، وتمنحهـــم التفـــوق على 

المستوى الرياضي.

بعـــد ذلك، بحث ســـمو الشـــيخ خالد 
رئيـــس  مـــع  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
االتحاد الدولي للرياضة المدرســـية 
ســـبل التعاون والتنســـيق المشتركة 
لالرتقـــاء بالرياضة المدرســـية، على 
الشـــكل الذي يدفعهـــا لتحقيق مزيد 
من النتائج االيجابية التي تصب في 
مصلحة تطويـــر مختلف الرياضات، 
الموهوبيـــن  الطـــالب  واحتضـــان 
والمتميزين من اجل المســـاهمة في 
تشكيل الفرق الوطنية القادرة على 
المشـــاركة والمنافســـة علـــى احـــراز 
االنجازات الرياضيـــة في البطوالت 

والمحافل الرياضية.

سمو الشيخ خالد بن حمد

من اللقاء

خالد بن حمد يستقبل رئيس االتحاد الدولي للرياضة المدرسية 

بحث سبل التعاون لالرتقاء بالرياضة المدرسية

تغطية - اللجنة اإلعالمية

 تحـــت رعايـــة رئيـــس االتحـــاد الملكي 
ســـمو  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة، 
تنطلـــق عصـــر اليـــوم الجمعـــة بطولـــة 
البحرين لإلنتاج المحلي لجمال الخيل 
الرياضـــي  االتحـــاد  بميـــدان  العربيـــة 

العسكري بالرفه.
 وأكد ســـموه أن االتحـــاد حريص دائما 
علـــى إبـــراز رياضة جمـــال الخيـــل عبر 
تنظيم مختلف البطوالت في الموسم، 
وهو ما يتماشـــى مع رؤية سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة ممثل جاللة 
وشـــئون  اإلنســـانية  لالعمـــال  الملـــك 
لالتحـــاد  الفخـــري  الرئيـــس  الشـــباب 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
 وأوضـــح ســـموه أن بطولـــة البحريـــن 
لإلنتـــاج المحلـــي تعتبر مـــن البطوالت 
المهمة في الموســـم خصوصًا أنها تفرز 
القـــدرات العاليـــة التي يمتلكهـــا المالك 
والمربين البحرينيين في هذه الرياضة 

العريقة.
 وأضاف ســـموه “الحظنا حرص المالك 
واالســـطبالت والمرابط على المشاركة 
الواســـعة والقويـــة، حيـــث يحرصـــون 
على المشـــاركة في البطولـــة بجيادهم 
جماليـــة  بمواصفـــات  تتمتـــع  التـــي 
متميـــزة وباهـــرة للتنافس علـــى ألقاب 

المسابقات”.
 وتمنـــى ســـموه كل التوفيـــق والنجاح 

لكافة المشاركين في البطولة.

المضاحكة: تجهيزات كاملة 

 مـــن جانبـــه، ذكـــر عبـــدهللا المضاحكـــة 
رئيس اللجنة المنظمة أن اللجنة انهت 
كافـــة التحضيـــرات لتنظيـــم البطولـــة، 

مشـــيدًا بدعـــم واهتمـــام ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن عبدهللا آل خليفة.

 وأوضـــح أنـــه تم االنتهاء من تســـجيل 
الخيول المشاركة في البطولة وتجهيز 
أرضيـــة الميدان، مبيًنـــا أن لجنة جمال 
حريصـــة  المنظمـــة  واللجنـــة  الخيـــل 
علـــى تهيئـــة األجـــواء المثاليـــة لكافـــة 

المشاركين.
 وتوقـــع المضاحكـــة أن تشـــهد البطولة 
النتائـــج  بعـــد  قويـــة  ومنافســـة  إثـــارة 
المتميـــزة التـــي حققتهـــا المملكـــة فـــي 
البطـــوالت الخارجيـــة وهو ما يكشـــف 
والمربيـــن  للمـــالك  العاليـــة  القـــدرات 

البحرينييـــن، متمنيـــًا التوفيـــق لكافـــة 
المشـــاركين ومواصلـــة تأكيـــد التطـــور 
فـــي  الخيـــل  جمـــال  لرياضـــة  البـــارز 

المملكة.

  نقل مباشر واستوديو تحليلي 

 وفي إطـــار التعاون البناء بين االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
ووزارة شـــئون اإلعـــالم متمثلـــة بقنـــاة 
البحرين الرياضية في نقل المســـابقات 
والفعاليـــات واألنشـــطة التـــي ينظمهـــا 
االتحاد، ستنقل القناة الرياضية بطولة 

البحرين لإلنتاج المحلي لجمال الخيل 
العربيـــة على الهـــواء مباشـــرة انطالقًا 
من الســـاعة الثالثـــة والنصف من عصر 

اليوم الجمعة.
 كما ســـتقوم القنـــاة بنقل وقائـــع اليوم 

الثاني غدا السبت.
 وسوف يرافق النقل المباشر، استوديو 
تحليلـــي مـــن تقديم صـــدام ناصر الذي 
سيســـتضيف العديـــد مـــن المســـئولين 
واالسطبالت، إضافة إلى ناصر العمري 
الـــذي ســـيرصد اللقـــاءات التلفزيونيـــة 

المباشرة.

  برنامج اليوم األول 

 وتبـــدأ فعاليـــات البطولـــة انطالقـــًا من 
الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم 
الجمعـــة، حيـــث ســـتقام الفئـــة األولـــى 
المخصصـــة للمهـــرات عمر ســـنة )أ(، ثم 
مهـــرات عمـــر ســـنة )ب(، ومهـــرات عمر 
ســـنة )ج(، وســـتقام بعدها فئة المهرات 
عمر ســـنتين )أ( والمهرات عمر ســـنتين 
)ب(، علـــى أن تقام بعدهـــا الفئة الثالثة 
المخصصـــة للمهرات عمر 3 ســـنوات )أ 
وب(، والفئة الرابعة مخصصة ألفراس 

عمر 4 سنوات فما فوق )أ وب(.

 وســـتكون األنظار شـــاخصة نحو بطل 
األبطـــال، حيـــث ســـتبدأ بإقامـــة بطولة 
المهرات عمر ســـنة، ثـــم بطولة المهرات 
عمر ســـنتين وثالث ســـنوات، ويســـدل 
اليـــوم األول  الســـتار علـــى منافســـات 
بإقامة بطولة األفراس عمر 4 ســـنوات 

فما فوق.

عبدالله المضاحكة 

من منافسات جمال الخيل

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله 

تحت رعاية عيسى بن عبداهلل وعلى ميدان االتحاد الرياضي بالرفة

اليوم انطالق بطولة البحرين لإلنتاج المحلي لجمال الخيل العربية

اللجنة المنظمة: 
جاهزية تامة ونتوقع 
منافسة قوية ومثيرة

برنامج حافل في 
اليوم األول من 

البطولة

نقل مباشر 
واستوديو تحليلي 

على القناة الرياضية



انطالق الجولة الرابعة من تحدي البحرين روتاكس ماكس
البحريـــن  فـــي حلبـــة  اإلثـــارة  تتواصـــل 
الدوليـــة “موطـــن رياضة الســـيارات في 
الجولـــة  تنطلـــق  إذ  األوســـط”،  الشـــرق 
الرابعة لبطولة تحدي البحرين روتاكس 
البحريـــن  وبطولـــة  للكارتنـــج  ماكـــس 
ســـبرنت للكارتنـــج وذلـــك علـــى مضمـــار 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة للكارتنـــج يوم 

السبت الموافق 26 فبراير الجاري.
وتتواصل جوالت البطولة المحلية على 
مضمـــار الحلبـــة العالمية الــــ CIK والبالغ 
يـــوم  وخـــال  كيلومتـــر،   1.414 طولـــه 
السبت ســـتنطلق بطولة تحدي البحرين 
بانطـــاق  للكارتنـــج  ماكـــس  روتاكـــس 
التأهيـــات فـــي 9 صباحـــا بينمـــا ينطلق 
بينمـــا  صباحـــا   10 فـــي  األول  الســـباق 

ينطلق الســـباق األول في 11:05 صباحا 
والســـباق الختامي للجولتيـــن في 1:30 
مســـاء، بينمـــا تنطلـــق بطولـــة البحريـــن 
10:52صباحـــا  فـــي  للكارتنـــج  ســـبرنت 
للتأهيـــات والســـباق األول فـــي 12:35 
مساء، بينما ينطلق السباق الختامي في 
3:35 مساء. من المقرر أن تشهد الجولة 
الكارتنـــج  مضمـــار  علـــى  كبيـــر  تنافـــس 
العالمـــي حيـــث يتصـــدر فئـــة الســـينيور 
ماكس نجاشي رشدان برصيد 92 نقطة، 
وتنضم إليه الشـــيخة هيا بنت دعيج آل 
خليفـــة برصيد 64 نقطة، لويس ســـميث 
ثالثـــا برصيـــد 61 نقطـــة، كما وسيشـــارك 
خـــال هـــذه الجولـــة فهـــد الخالـــد، فهـــد 
المقلة، عبد الرحمن وليد، يوسف مذكور، 

فيصل جمشـــير، أحمد الصالح وعبد هللا 
جاويد، احمد المسلم، اوليفر كروقولوف 

وسليمان الكندري واحمد كاشوة
فئة جونيور ماكـــس يتصدرها لوكا كين 
هوغتـــون وذلك برصيد 79 نقطة، وثانيا 

محمـــد والـــي بفارق نقطـــة واحدة فقط، 
وثالثـــا وغرايســـي روز غرانثـــام برصيـــد 
72 نقطـــة، كمـــا وسيشـــارك فـــي الجولـــة 
فيدانـــت مينون، محمد الحســـن، ســـاري 
الزعبـــي، عبـــد القـــادر قاســـم، تـــاي مجيا 

ولويـــس صفا نابلســـي ومســـعد البســـام 
وسانتوش كومار.

أمـــا فئة مينـــي ماكـــس فيتصدرها خالد 
النجـــار برصيـــد 105 نقطة، وبفـــارق 75 
عـــن أقـــرب منافســـيه أمـــا فئـــة مايكـــرو 

ماكس فيتصدرها يوسف الغيث برصيد 
92 نقطة وينضم له كل من الشيخ أحمد 

بن صقر آل خليفة ومحمد وليد.
تحـــدي  المحليـــة  البطولـــة  أن  يذكـــر 
البحريـــن روتاكس ماكـــس للكارتنج من 
المقـــرر أن تنطلـــق هذا الموســـم 2022 بـ 
7 جوالت، وســـتنطلق الجولة الخامســـة 
والسادســـة فـــي 11 و12 مـــارس المقبل، 
مما يمهد الطريق لختام الموســـم في 25 
مـــارس المقبـــل. وللمزيد مـــن المعلومات 
عـــن بطولـــة الكارتنـــج وحلبـــة البحريـــن 
الدولية للكارتنج يمكنكم االتصال بحلبة 
البحريـــن الدوليـــة للكارتنج علـــى الرقم 
17451745 أو علـــى البريـــد اإللكتروني 

.karting@bic.com.bh

الصخير - حلبة البحرين الدولية

نقـــل رئيـــس االتحـــاد الملكي للفروســـية 
وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا آل خليفة، تحيات وتقدير ممثل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشئون 
الشباب الرئيس الفخري لاتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة ، إلى الجهات 
الداعمـــة لمهرجان كأس صاحب الجالة 
الملك المفدى للقدرة الذي نظمه االتحاد 

الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
جاء ذلك خال لقاء سمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، مـــع مســـئولي 
وهـــم:  للمهرجـــان  الداعمـــة  الجهـــات 
شـــركة البحريـــن الســـلكية والاســـلكية 
“بتلكـــو”، شـــركة ألمنيوم البحريـــن “ألبا”، 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي، بنـــك البحرين 
شـــركة  مـــي،  هـــاوس  شـــركة  الوطنـــي، 
للمقـــاوالت  ســـينو  شـــركة  شـــيفرون، 

والعقارات، وأسكون.
وأكد ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل 
خليفة أن هذا الدعم يجســـد رؤية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم 

الفروســـية خصوصـــًا ســـباقات  رياضـــة 
القـــدرة التـــي باتـــت إحـــدى الرياضـــات 
المهمة في تمثيـــل المملكة في المحافل 
الخارجيـــة بفضـــل الجهود البـــارزة التي 
يبذلهـــا ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة.
وأوضح ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
آل خليفـــة أن الجهـــات الداعمـــة قدمت 
مشـــكورة دعمها للمهرجان، حيث ساهم 
هـــذا الدعم فـــي تحقيـــق كامـــل النجاح 
فـــارس  أســـم  يحمـــل  الـــذي  للمهرجـــان 
أن  إلـــى  ســـموه  مبينـــًا  األول،  المملكـــة 

الدعـــم فتـــح آفـــاق أرحـــب فـــي تحقيق 
كامل النجاح للمهرجان.

وأثنى ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
آل خليفـــة علـــى الـــدور الكبيـــر والبـــارز 
للجهات الداعمـــة لمهرجان كأس حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك المفـــدى للقدرة، 
الكبيـــر علـــى  منوهـــا ســـموه بحرصهـــم 
تقديـــم الدعـــم والرعاية، متمنيًا ســـموه 
المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهـــار للجهات 
الداعمة، واالستمرار في دعم الفعاليات 
خصوصـــًا  البحريـــن  فـــي  الرياضيـــة 
رياضات الفروســـية بما ينعكـــس إيجابا 

عمومـــا،  البحرينيـــة  الرياضـــة  علـــى 
وسباقات القدرة بشكل خاص.

الجهـــات  ممثلـــي  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 

الداعمة لمهرجـــان كأس حضرة صاحب 
هللا  حفظـــه  المفـــدى  الملـــك  الجالـــة 
ورعـــاه للقدرة، عن فخرهـــم واعتزازهم 

للمهرجـــان،  الداعميـــن  فـــي  بتواجدهـــم 
مؤكديـــن حرصهـــم علـــى دعـــم الرياضة 
بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص 
بما ينســـجم مع رؤية سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة.
وأكـــد ممثلي الجهـــات الداعمة حرصهم 
الدائم على دعم مســـابقات القدرة خال 
بالجهـــود  مشـــيدين  القادمـــة،  المرحلـــة 
البارزة التي بذلها ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن عبدهللا آل خليفـــة في تحقيق كامل 
النجـــاح للمهرجـــان والدور البـــارز للجان 

المختلفة في المهرجان.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

“القدرة” إحدى الرياضات المهمة في تمثيل البحرين خارجيا 
عيسى بن عبداهلل يستقبل الجهات الداعمة لمهرجان كأس الملك للقدرة:

من اللقاء

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

مشاركات إلزامية للناشئين في التجارب الحرة
“فورموال 1” تنطلق بأكبر عدد من التغييرات على مر التاريخ

أســـابيع قليلـــة تفصـــل حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
“موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” عن 
استضافتها سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الســـباق   2022 للعـــام  وان  للفورمـــوال  الخليـــج 
االفتتاحـــي الذي ســـينطلق خال الفتـــرة من 18 
حتى 20 مارس 2022، والذي سينطلق من خاله 

عصر جديد من تاريخ رياضة السيارات.
وهـــذا العـــام تنطلـــق البطولـــة بأكبـــر عـــدد من 
التغييـــرات علـــى مـــر التاريـــخ لـــذا ال تفوتـــوا 
حضور “عصر جديد” ونســـتعرض هنا عدد من 
أبـــرز التغييرات فـــي البطولة العالمية لموســـم 

.2022

لوائح جديدة لإلطارات

كجـــزء مـــن اللوائـــح التقنيـــة الجديـــدة، أصبـــح 
حجـــم اإلطـــارات اآلن 18 بوصـــة بعـــد أن كان 
13 بوصـــة في الســـابق، لكن هذا يتماشـــى أيضًا 
اإلطـــارات.  الســـتخدام  الجديـــدة  اللوائـــح  مـــع 

التغيير األّول يشـــمل األغطية التي كانت الفرق 
منطقـــة  فـــي  اإلطـــارات  لتحميـــة  تســـتخدمها 
الصيانـــة. فـــي الســـابق، كان باإلمـــكان تحميـــة 
اإلطـــارات األماميـــة إلى 100 درجـــة مئوية لكن 
تـــّم التخفيـــض فـــي ذلك إلـــى 70 درجـــة مئوية 
بـــدءًا مـــن موســـم 2022، وتـــّم تخفيـــض درجة 
تحميـــة اإلطارات الخلفيـــة إلى 70 درجة مئوية 
أيضـــًا بعدما كانت 80 درجـــة مئوية. الهدف من 
ذلـــك هـــو أن تكون اإلطـــارات أبرد عنـــد مغادرة 
منطقـــة الصيانـــة وأن يعتمـــد الســـائقون مقاربة 
مختلفة خال لفة الخروج إلى المضمار، إضافًة 
إلـــى اعتماد بيريللـــي مقاربة جديدة على صعيد 
التركيبات الجديدة من اإلطارات. هذا جزء من 
برنامج االســـتدامة للفورموال وان، إذ أّن تحمية 
أقل تعني انبعاثـــات كربونية أقل. ومن المتوقع 
التخفيض في ضغط إطـــارات 18 بوصة لكونها 
أكثر متانة، لذا أمام الفرق العديد من اإلعدادات 
المختلفـــة للتعامـــل معها عاوًة علـــى االختاف 

الملموس بين اإلطارات في حّد ذاتها. 

العطلة

ليـــس تغييرا كبيـــرا، لكن بهدف تقليـــص الوقت الذي 
تقضيه الفرق بعيدًة عن مواطنها، تّم إدخال تعديات 
علـــى صيغـــة عطـــل نهايـــة األســـبوع التـــي ال تتضمن 
ســـباقات تأهيلية للحرص على إقامة التجارب الحرة 
فـــي وقـــت متأخـــر من يـــوم الجمعـــة. ســـتظل حصتا 
التجـــارب الحـــرة كمـــا هي لكنها ســـتقام فـــي فترة ما 
بعـــد الظهيرة، مع قيام الفرق بواجباتها تجاه وســـائل 
اإلعـــام فـــي الصبـــاح. الهدف من ذلك هـــو إلغاء يوم 
الخميـــس وتواجـــد الفـــرق والســـائقين علـــى الحلبـــة 
طـــوال اليـــوم، وتحويل عطلـــة نهاية األســـبوع من 4 

إلى 3 أّيام دون المساس بما يدور على المضمار.

مشاركات إلزامية

الســـائقين  التـــي واجهـــت  أكبـــر التحديـــات  أحـــد 
الناشـــئين هي شـــّح الفرص لقيادة سيارة فورموال 
وان إلثبـــات جدارتهـــم فـــي ظـــل القيـــود الصارمة 
علـــى التجارب في روزنامة الســـباقات. وفي حين 

كان فـــي مقدور الفـــرق ادخال مختلف الســـائقين 
فـــي تجارب الجمعة إذا مـــا أرادوا ذلك، إالّ أّن هذا 
األمـــر كان نـــادر الحـــدوث مـــع الفرق الكبـــرى التي 

ينصب تركيزها على التحضيرات للسباق.
لـــذا، لزيـــادة الفرص للناشـــئين أصبـــح إلزاميًا على 
الفرق منحهم فرصة المشاركة في التجارب الحرة 
األولى في مناســـبتين على األقّل. وهذا يعني بأّنه 
يتوجـــب على الفريق الواحد اســـتخدام ســـائق لم 
يشـــارك في أكثر من ســـباقين من سباقات الجائزة 
الكبـــرى، وبإمكانـــه اعتماد نفس الســـائق مرتين أو 

االستعانة بسائقين لكّل حصة.
يذكـــر انـــه خـــال ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبرى 
ينطلـــق عـــدد مـــن الســـباقات المســـاندة وأبرزهـــا 
الفورموال 2 والفورموال 3 وتحدي البورش سبرنت 

الشرق األوســـط. هذا وتنظم الحلبة جدول حافل 
مـــن الفعاليات الترفيهيـــة العائلية على مدار عطلة 
نهاية األسبوع، والمزيد من الفعاليات، لذا سارعوا 
لحجـــز مقاعدكـــم من اآلن. ويمكـــن للجماهير اآلن 
شراء تذاكرهم اليوم من خال الموقع االلكتروني 
الرسمي www.bahraingp.com والخط الساخن 
للحلبـــة 450000 - 17 - 973 + ومركز بيع التذاكر 
التابـــع للحلبـــة فـــي مجمـــع البحرين ســـتي ســـنتر، 
كمـــا يوجـــد هنـــاك عـــدد مـــن العـــروض المخفضـــة 
على تذاكر ســـباق الفورمـــوال وان وأبرزها حصول 
األطفـــال مـــن 3 وحتـــى 12 عام علـــى خصم يصل 
إلـــى %50، إلى جانب خصـــم للطلبة وذوي الهمم، 
وكبار الســـن، وللمزيد من المعلومـــات على الموقع 

االلكتروني.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

من سباقات الفورموال 1

من السباقات
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ينظم نادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل في الثانية 
والنصـــف مـــن بعد ظهـــر اليـــوم الجمعة الســـباق الـ 22 
لهذا الموســـم والذي سيقام على كؤوس بنك البحرين 
الوطنـــي وذلـــك علـــى مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقة 
الرفة بالصخير.   وسيشهد السباق مشاركة 75 جوادا 
وســـط توقعـــات بمنافســـات قوية ومفتوحـــة في ظل 
تقارب المســـتويات بين أغلب الجياد المرشحة سواء 
المســـتوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية والتي 
ستخوض منافســـات قوية للفوز بالكؤوس في جميع 

األشـــواط، وذلك بدءًا من الشـــوط األول الذي ســـيقام 
علـــى كأس بنـــك البحريـــن الوطنـــي لخيـــل البحريـــن 
العربية األصيلة “الواهو” لمســـافة 1000 متر مستقيم 

والجائزة 2000 دينار وبمشاركة 13 جوادًا.
ويقام الشوط الثاني على كأس بنك البحرين الوطني 
لجيـــاد جميـــع الدرجـــات و المبتدئـــات “ نتـــاج محلـــي 
“ لمســـافة 1000 متر مســـتقيم والجائـــزة 3000 دينار 
وبمشـــاركة 8 جيـــاد. ويقام الشـــوط الثالث على كأس 
بنـــك البحريـــن الوطنـــي لجيـــاد ســـباق التـــوازن “نتاج 
2000 دينـــار  1800 متـــر والجائـــزة  محلـــي” مســـافة 

وبمشـــاركة 10 جياد. ويقام الشـــوط الرابع على كأس 
بنـــك البحرين الوطني للجياد المبتدئات “نتاج محلي” 
مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 2000 دينار وبمشـــاركة 
11 جـــوادا. ويقـــام الشـــوط الخامـــس علـــى كأس بنك 
البحريـــن الوطنـــي لجيـــاد ســـباق التـــوازن “مســـتورد” 
مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 2000 دينار وبمشـــاركة 
كبيـــرة 18 جوادا. ويقام الشـــوط الســـادس على كأس 
بنـــك البحرين الوطني للفئة الثانيـــة من جياد الدرجة 
األولى “مســـتورد” مســـافة 1800 متر والجائزة 4000 

دينار وبمشاركة 5 جياد.

كؤوس بنك البحرين الوطني تشعل المنافسات بين الجياد

منافسات قوية
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اشتعال فتيل حرب أوكرانيا يقفز ببرميل النفط فوق 100 دوالر 
3382.50 دوالرًا لطن األلمنيوم... وسعر القمح 344 يورو للطن

تجـــاوزت أســـعار النفط عتبة المئـــة دوالر للبرميل أمس 
)الخميـــس( للمرة األولى منذ أعـــوام، مترافقة مع تراجع 
حاد في أســـواق األســـهم، بعيد إعالن الرئيس الروســـي 

فالديمير بوتين بدء “عملية عسكرية” ضد أوكرانيا.
وعانـــت األســـواق طـــوال األيـــام الماضيـــة مـــن التوتـــر 
المتصاعـــد بين روســـيا من جهة، وأوكرانيـــا والغرب من 
جهـــة أخرى. وبلـــغ التوتـــر ذروته فجر أمـــس، مع إعالن 
روســـيا بدء عملية عســـكرية ضد جارتها الشرقية. وبعد 
ســـاعات مـــن بدء الهجـــوم، تجاوزت أســـعار النفط عتبة 

الـ100 دوالر للبرميل للمرة األولى منذ سبتمبر 2014.
وحوالـــي الســـاعة 10:20 بتوقيت غرينتش ارتفع ســـعر 
برميـــل خـــام غـــرب تكســـاس الوســـيط تســـليم أبريـــل 
بنســـبة 8.59 % إلى 100.01 دوالر وارتفع برميل برنت 
بحر الشـــمال تســـليم أبريل أيًضـــا 8.76 % إلى 105.28 

دوالرات، وهي سابقة أيًضا منذ العام 2014.
وقـــال المتخصـــص في المـــواد األولية لـــدى مصرف “آي 
إن جـــي” الهولنـــدي، وارن باترســـون، إن “ســـوق النفـــط 
ســـتترقب اآلن ما ســـيكون عليه رد الـــدول الغربية على 

الخطوات الروسية األخيرة”.
وأضاف “ســـنرى على األرجح اضطراًبا أكبر في السوق”، 
بعدمـــا ســـبق ألطـــراف عـــدة مثـــل الواليـــات المتحـــدة 
واالتحـــاد األوروبـــي، إعـــالن عقوبـــات على روســـيا في 

األيام الماضية مع تصاعد التوتر بشأن كييف.
وتعد روســـيا من أبرز الدول المنتجة للنفط، وهي ضمن 
تحالـــف دول “أوبـــك بـــالس” الذي يضم أعضـــاء منظمة 

الدول المصّدرة للنفط “أوبك” وأطراف من خارجها.
وتوقـــع المحلـــل في مصـــرف “ناشـــونال أســـتراليا بنك” 
تابـــاس ســـتريكالند أن تـــؤدي التوتـــرات بيـــن روســـيا 
وأوكرانيا “ إلى صدمة على صعيد الطلب )بالنســـبة إلى 
أوروبا(، واألهم صدمة أكبر على صعيد العرض بالنســـبة 
إلـــى بقيـــة العالم نظًرا إلـــى أهمية روســـيا وأوكرانيا في 

مجال توفير الطاقة والسلع” األخرى.

ألمنيوم وقمح وبورصات 

ســـعر  علـــى  ســـريًعا  العســـكرية  العمليـــة  بـــدء  انعكـــس 
األلمنيوم الذي تعد روســـيا الدولة الرئيســـية المنتجة له 

ا. عالميًّ
ا أمس  وبلغ ســـعر هذا المعدن الصناعي مســـتوى قياســـيًّ
هو 3382.50 دوالًرا للطن متجاوًزا المســـتوى القياســـي 
الســـابق )3380.15 دوالًرا( الذي ســـّجله في يوليو 2008 
خالل األزمة المالية العالمية. كما سّجلت أسعار الحبوب 
مســـتويات قياســـية في جلســـات التداول األوروبية، اذ 
بلغ ســـعر القمـــح 344 يورو للطن الواحـــد لدى مجموعة 
“يورونكست” التي تدير عدًدا من البورصات األوروبية.
وارتفعت أســـعار القمح والـــذرة التي تعـــّد أوكرانيا رابع 

ا. مصّدر لهما عالميًّ
إلى ذلك، زاد اإلقبال على المعادن الثمينة واالستثمارات 

“اآلمنة”.
وعلى صعيد الذهب، فقد قفزت األســـعار في التعامالت 

الفوريـــة %1.49 أو 28.35 دوالًرا، إلى 1937.36 دوالًرا 
لألوقية.

فيمـــا زادت أســـعار العقـــود اآلجلة للذهب تســـليم أبريل 
%1.63 أو ما يعادل 31.1 دوالًرا، إلى مســـتوى 1941.5 
دوالًرا لألوقيـــة. وتعـــد أســـعار الذهـــب هـــي األعلى منذ 

أغسطس 2020.
وعـــزز الين الياباني موقعـــه إزاء الدوالر األميركي، وبلغ 
الفرنك السويسري أعلى قيمة له منذ خمسة أعوام إزاء 

اليورو )العملة األوروبية الموحدة(.
وفي ســـوق العمالت، كســـب الدوالر األميركي %9 أمام 
الروبل الروســـي الذي عانى فـــي اآلونة األخيرة من آثار 
التوتـــر، وصواًل إلى إعالن واشـــنطن والعديد من الدول 
الغربيـــة في األيـــام الماضية، فرض عقوبـــات اقتصادية 

على موسكو على خلفية األزمة األوكرانية.
وســـارع المصـــرف المركـــزي الروســـي إلـــى اإلعـــالن عن 
تدخله في سوق القطع من أجل ضمان استقرار العملية 

المحلية.
وأوضـــح فـــي بيـــان “مـــن أجـــل ضمـــان اســـتقرار الوضع 
فـــي  التدخـــل  بنـــك روســـيا  قـــرر  الماليـــة  الســـوق  فـــي 
ســـوق العمـــالت األجنبيـــة”، مشـــيًرا إلـــى أنـــه وغيره من 
المؤسســـات المالية المحليـــة “لديها خطط عمل واضحة 

لكل السيناريوهات”.
وانعكســـت األزمة ســـلًبا على أســـواق األسهم في روسيا 
وأوروبا والعالم، في خطوة اعتبرها الكرملين “متوقعة”.

وقال المتحدث باســـم قصر الرئاســـة الروســـية دميتري 
بيســـكوف لصحافيين “كان رد الفعل االنفعالي لألسواق 
والقطـــاع المالـــي متوقًعـــا. وقد اتخـــذت كل اإلجراءات 
الالزمـــة لضمـــان انتهـــاء هـــذه الفتـــرة فـــي أســـرع وقت 

ممكن”.
وأتـــى ذلك بعيـــد إعالن بورصة موســـكو تعليق التداول 
“فـــي كل األســـواق” علـــى أن يتـــم اســـتئنافه “فـــي وقت 

الحق”، بعد تراجعها %14 في الساعات األولى.
ا مع  من جهتها، سّجلت البورصات األوروبية تراجًعا حادًّ

بدء التداوالت.
وعند الساعة 08:15 ت غ، كانت بورصة لندن متراجعة 
بنســـبة %2.5، وفرانكفـــورت بنســـبة 3.7، وباريس 3.1، 
علًما أن البورصتين األلمانية والفرنســـية سجلتا تراجًعا 

بأكثر من %4 عند بدء التداوالت.
وقالت المحللة في “ســـويس كوت” إيبك أوكارديســـكايا 

ا هو “ذعر في األسواق”. إن ما يحصل حاليًّ
وكانت أكبر الشـــركات الخاسرة في األسواق األوروبية، 
تلـــك التـــي تحظـــى بحضـــور في موســـكو، مثـــل “إفراز” 
الروســـية إلنتـــاج الصلـــب التي خســـرت %26 من قيمة 
أســـهمها فـــي بورصـــة لنـــدن، بينما ســـّجل تراجع بنســـبة 
%8.3 في أســـهم صانع الســـيارات الفرنسي “رينو” نظًرا 

المتالكه حصة في “أفتوفاز” الروسية.
ولـــم يقتصـــر التراجـــع علـــى بورصـــات روســـيا وأوروبا، 
إذ تراجعـــت أســـواق األســـهم فـــي هونغ كونغ وســـيدني 
األســـترالية وســـنغافورة بنســـبة %3 علـــى األقـــل، بينما 
انخفضـــت ســـيول ومومبـــاي وتايبـــه ومانيـــال بأكثر من 
%2. وفـــي الصين، تراجعت بورصة شـــنغهاي بأكثر من 
%1.70، فـــي حيـــن خســـر مؤشـــر شـــنزين %2.36 مـــن 

قيمته.
كمـــا أنهـــى مؤشـــر “نيـــكاي” فـــي طوكيو تـــداوالت أمس 
متراجًعـــا بنســـبة %1.81، وأقفـــل عند أدنى مســـتوى له 

منذ نوفمبر 2020.

شــهدت أســواق األســهم في الخليج والعالم أمس )الخميس( انخفاًضا في مؤشــراتها مع الهجوم الذي شــّنته روســيا على أوكرانيا وسط توترات جيوسياسية حول العالم، حيث رأى 
محللون ماليون أن أسواق دول الخليج تستند إلى أسس اقتصادية قوية يؤهلها للنمو المستقبلي، حيث إن االنخفاض يوم أمس هو شيء طبيعي كجزء من تفاعل المضاربين مع 
أحــداث الســوق. وقــال رئيــس جمعيــة المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، علي الموالني، إنه من الطبيعي أن يتحرك المضاربون والمســتثمرون مع تحركات األســواق العالمية 

والتغيرات الجيوسياسية وهو أمر اختبرته األسواق على مدى تاريخها.

أرباح البنوك السنوية
مـــع بدايـــة كل عام تعلن البنوك عن حصاد العام الســـابق، وما تم إنجازه من خدمات 
مصرفية وتطورات في خدمة العمالء وغيرهم. وتقارير غالبية البنوك في البحرين 
التي صدرت هذه األيام تتحدث عن أرباح بالرغم من الوضع بسبب جائحة الكورونا، 
إضافة إلى العديد من المشاكل االقتصادية التي يعاني منها العالم قاطبة. ونستبشر 
ونفـــرح بهـــذه األربـــاح للبنوك فـــي البحرين، وهي تـــدل على االجتهـــاد واالمتياز في 
تقديـــم الخدمـــات المصرفية لتلبية حاجة العمالء والمجتمع بكل شـــرائحه. وعندما 
يكـــون هنـــاك نجـــاح في وســـط المعانـــاة والمعضالت، فإن هـــذا دليل علـــى االجتهاد 
والمثابـــرة واالســـتفادة من كل الفرص ســـواء كانـــت إيجابية أو ســـلبية. وهنا الفرق 
بين من يبحث عن النجاح وسط الركام ومن يخمد حماسه وفكره ألن الظروف غير 

مواتية وغير مساعدة والسبب كما يتحّججون “الظروف”.
إن البنيـــة التحتيـــة للبنـــوك فـــي البحرين ثابتة ألنها تأسســـت على أعمـــدة قوية من 
النواحي المؤسســـية وكذلك البشـــرية. وبســـبب هـــذه البنية، فإن البنـــوك البحرينية 
قفزت لمراحل متطورة وتساير ما يسير عليه العمل المصرفي وفق أرقى المستويات 
الدوليـــة. وهـــذا الوضع، حقيقـــة، جعل البحرين تتبوأ مكاًنا عالًيـــا في مجال الخدمة 
المصرفيـــة ممـــا جعلها مركًزا ومجمـــع التقاء في المنطقة يبث أعمالـــه ويقدمها لكل 

ربوع العالم وفي كل االتجاهات.
 من دون شـــك، أن السياســـات االقتصادية المتطورة التـــي تنتهجها مملكة البحرين 
لتحقيـــق رؤيـــة وانطالقـــة 2030، تلعـــب دوًرا كبيـــًرا في فتـــح الفرص أمـــام القطاع 
المصرفـــي لينهـــض ويتقـــدم. وكذلـــك ال يخفـــى علينـــا الـــدور الكبيـــر الـــذي تقوم به 
وتمارســـه الســـلطات الرقابية وفـــي مقدمتها مصـــرف البحرين المركزي، في حســـن 
اإلشـــراف والتوجيه وفق الضوابط والممارسات المصرفية السليمة والمتطورة. كل 
هـــذا الزخم، فتح الباب على مشـــراعيه للبنوك في البحريـــن لتجتهد وتبحث وتعمل 
من أجل تقديم أحدث األعمال المصرفية على المســـتويين التقليدي أو اإللكتروني. 
وكل هذا يتم مع توفير الحماية واألمن الكافي لتحقيق السالمة على أعلى المعايير 

األمنية والفنية. 
وفي مثل هذه األوضاع المشـــجعة، وبسبب الخدمات المصرفية المتطورة واآلمنة، 
فإن الجميع يطرق باب البنوك ويتعامل معها ويزيد في تعامالته وفي تنوعها وفق 
المســـتجدات الحديثة. وكل هـــذا بالطبع يقود الجميع لالندفـــاع للتعامل مع البنوك، 
ومن هنا تتضاعف األرباح وتبتهج البنوك بأعمالها وحصاد زرعها الذي اجتهدت في 

غرسه يوًما وراء يوم.
وللمزيـــد مـــن التطور والمزيد من األرباح لفائدة كل مســـاهم فـــي البنك، فإننا ننصح 
البنوك باالجتهاد في تطوير األعمال وزيادة االهتمام بالتدريب ألن العنصر البشـــري 
له الدور األساســـي في كل تطوير وتقدم. وهذا التدريب يجب أن يكون على أعلى 
المســـتويات حتـــى تضاهي بنوكنا في أعمالها كل بنـــوك العالم، ولَِم ال، طالما هذا في 
اإلمكان. وننصح البنوك من قمتها حتى قاعدتها، بضرورة التمســـك التام والتطبيق 
الفعال لمبادئ الحوكمة والتي بدورها ستقود العمل المؤسسي ألرقى اآلفاق للمزيد 

من اإلنجازات.
هنـــاك دور كبيـــر يقـــع علـــى رأس كل مســـاهم في البنـــك، ومهما كان قدر مســـاهمته، 
وننصحهـــم باالهتمام بالبنك وهو شـــركتهم وابنهم الشـــرعى. وهـــذا االهتمام يتمثل 
في متابعة أعمال البنك والحرص على المشاركة في االجتماعات السنوية والدورية 
مـــع المســـاهمة الفاعلة في الحـــوارات وإبداء األفكار... وعلـــى الجميع أن يقوم بهذا 
الدور حتى يكون هناك رقيًبا مراقًبا لضمان حسن األداء والعمل. وإذا قام المساهم 
بـــدوره وفـــق حقوقـــه القانونية وكذلـــك إذا قـــام مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
بدورهم وفق الضوابط القانونية ومبادئ الحوكمة، فإن البنوك ستستمر في تحقيق 
األرباح، ومن هنا يستفيد العميل والمستهلك بل والجميع يستفيد وتتطور صناعتنا 

المصرفية التي نفتخر بها.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

الذهب يحقق أعلى 
قيمة له منذ يناير 2021

البورصات الخليجية تنزف 
على وقع الهجوم

هبوط جماعي ببورصات المنطقة والعالمية جّراء الحرب الروسية األوكرانية

محللون: االنخفاض وقتي... وأسواق الخليج تقف على أسس قوية

علي الفردان

أداء األسواق الخليجية

التغيراألداءالسوق

)2.5 %(3254دبي

)2.0 %(12280السعودية

)1.4 %(12573قطر

)1.1 %(9000أبو ظبي

)1.0 %(1944البحرين

)0.1 %(4040مسقط

)0.02 %(8320الكويت

 المصدر: أرقام

واحــد  يــوم  فــي   1% مــن  أكثــر  تخســر  البحريــن  بورصــة 

وتابع بالقول إن التطورات األخيرة 
تســـببت فـــي المقابل فـــي ارتفاع 
المرتفعـــة  النفـــط  أســـعار  فـــي 
أصـــاًل فـــي الفتـــرة الماضية مع 
محدودية العرض مقابل الطلب 
التعافـــي  مرحلـــة  مـــع  المرتفـــع 
الطلـــب،  وزيـــادة  االقتصـــادي 
حيـــث إن التوقعـــات تشـــير إلى 
أن أســـعار النفـــط ســـتظل مرتفعة 
فـــي الســـنوات المقبلة وهـــو ما يدعم 

اقتصاديات دول الخليج.
أن  المالـــي  المحلـــل  وشـــرح 
فـــي  المـــال  أســـواق 
الخليـــج  منطقـــة 
إلـــى  تســـتند 
قويـــة  أســـس 
للنمو، من حيث 
أداء الشركات 
ء  ا د أ و

االقتصاديات حيث إن جميع المؤشـــرات إيجابية، 
لكن تظل بعض األمور الجيوسياسية والنظرة إلى 
أســـواق العالـــم والتي تتأثـــر، وحالما يتـــم الوقوف 
على مآل التطورات األخيرة فإن األسواق تبدأ في 

الهدوء والعودة لالرتفاع.
واتفقـــت المحللـــة الماليـــة فـــي أســـواق الخليـــج، 
نرجـــس القصير، إلى مـــا ذهب إليه الموالني، حيث 
أشـــارت إلى أن االنخفاضـــات قد تكون وقتية، ألن 
أداء الشـــركات فـــي الخليـــج قـــوي وأن البورصات 

تستند على أسس قوية لالرتفاع.
وأشـــارت القصير إلى أن االرتفاع في أسعار النفط 

سيشكل دعًما أكبر لالقتصاد في دول الخليج.
وقد أقفل “مؤشـــر البحرين العام” أمس )الخميس( 
عند مســـتوى 1,943.78 بانخفـــاض وقدره  20.54 
نقطـــة مقارنة بإقفاله أمـــس األول )األربعاء( وذلك 
بنســـبة 1 % ،فـــي حيـــن أقفـــل “مؤشـــر البحريـــن 
اإلســـالمي” عند مستوى 745.21 بانخفاض وقدره 

10.08 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقـــد تداول المســـتثمرون فـــي “بورصـــة البحرين” 

4.47 مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 1.40 
مليـــون دينار، تـــم تنفيذها من خـــالل 156 صفقة، 
حيـــث ركـــز المســـتثمرون تعامالتهـــم علـــى أســـهم 
قطـــاع المال والتـــي بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
691.20 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 49.22 % مـــن 
القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة قدرهـــا 3.67 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 90 صفقة.
وفـــي الســـوق الســـعودية ســـجل ســـهم شـــركة 
الزيت العربية الســـعودية “أرامكو الســـعودية”، 
المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالســـوق السعودي، 

جلســـة أمس )الخميس(، أعلى ســـعر منذ اإلدراج 
في الســـوق الســـعودي عند 42.25 ريال، وذلك مع 
ارتفاع أســـعار النفط أمس، حيث تعتبر ثاني أعلى 

فـــي شـــركة مـــن حيـــث القيمة الســـوقية 
العالم.

ويتداول سهم “أرامكو السعودية” 
خـــالل جلســـة أمـــس علـــى ارتفـــاع 
بأكثـــر مـــن 3 %، وســـط تـــداوالت 

بلغـــت نحـــو 18 مليـــون ســـهم، حتى 

اآلن.
وبارتفـــاع أمس تصل القيمة الســـوقية لشـــركة 

“أرامكـــو الســـعودية” إلى نحـــو 8.45 تريليون 
دوالر،  تريليـــون   2.25 يعـــادل  بمـــا  ريـــال، 

بحسب منصة “أرقام”.

علي الموالني
نرجس القصير



البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة  غــرفــة  نظمت 
لــقــاءات  الــتــجــار،  الــخــمــيــس ببيت  أمـــس 
بمشاركة  هنغاري  تجاري  وفــٍد  مع  ثنائية 
الشركات  التجار وممثلي كبرى  نخبة من 
الهنغارية من شتى قطاعات األعمال منها: 
البنية التحتية، الطاقة والموارد المعدنية، 
ــات، تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــروب ــشــ ــمــ ــ األغــــذيــــة وال
المالي  القطاع  واالتــصــاالت،  المعلومات 
والــمــعــدات  اآلالت  الـــعـــامـــة،  ــارة  ــجـ ــتـ والـ

اإللكترونية، ومواد البناء والتشييد.
بالوفد  ناس  سمير  الغرفة  رئيس  ورحب 
بيتر  الهنغاري  الجانب  مــن  تــرأســه  الــذي 
ســـيـــارتـــو، وزيـــــر الــخــارجــيــة والـــتـــجـــارة 
أعضاء  مــن  وعـــدًدا  هنغاريا،  بجمهورية 
مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من 
المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى نخبة 

من التجار وأصحاب األعمال البحرينيين 
بالحضور  إذ شارك  الهنغاريين،  ونظرائهم 
األعمال  التجار وأصحاب  من  الفًتا  عدًدا 
البحرينيين. وقال رئيس الغرفة إن زيارة 
الوفد الهنغاري تأتي بهدف تعزيز وتنمية 
الجانبين  بين  والتعاون  الشراكة  عالقات 
مجاالت  شتى  في  والهنغاري  البحريني 
بالنمو  ذاتــه  الوقت  في  مشيًدا  األعــمــال، 
التبادل  مــعــدالت  تشهده  الـــذي  المتزايد 
خالل  وتم  الهنغاري،  البحريني  التجاري 
من  الــعــديــد  اكــتــشــاف  الثنائية  الــلــقــاءات 
الفرص االستثمارية الواعدة المتاحة بين 

الجانبين.
العالقات  تنمية  أهمية  على  نــاس  وأكــد 
عبر  الــهــنــغــاريــة،  البحرينية  االقــتــصــاديــة 
ــوات تــســتــهــدف تـــطـــويـــر عـــالقـــات  ــطــ خــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــاب األعـ ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ ــي ــ الـــــتـــــعـــــاون ب
والمؤسسات والشركات في البلدين على 
مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ــذي  ــال، مــشــيــًدا بـــالـــدور ال ــمـ ــادة األعـ ــ وريـ
مجال  فــي  الــحــكــومــيــة  ــراف  ــ األطـ تلعبه 
وفتح  لــلــتــواصــل  الــمــالئــم  الــمــنــاخ  تهيئة 
التجارة واألعمال  آفاق جديدة لقطاعات 
واالستثمار بين الجانبين، والتشجيع على 

بين  مشتركة  ومــشــاريــع  شــركــات  إقــامــة 
قطاعات األعمال في البلدين.

ونوه على أهمية تشجيع توافد أصحاب 
ــال ومــمــثــلــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  ــمـ األعـ
للقدوم  الهنغارية  والصناعية  التجارية 

مــؤكــًدا  فيها،  واالســتــثــمــار  البحرين  إلــى 
البينية  التجارة  لزيادة آفاق  الغرفة  تطلع 
المشاريع  إقــامــة  خــالل  مــن  البلدين  بين 
المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات 
إلى  لفت  كما  االقــتــصــاديــة،  الــوفــود  بين 

تطلع مملكة البحرين لزيادة آفاق التجارة 
الكثير  فــي  البلدين  بين  القائمة  البينية 
ومشاريع  السياحة  مثل  الــمــجــاالت  مــن 
المعلومات  وتكنولوجيا  الــغــذائــي  األمــن 
التي  التعاون  سبل  وبحث  واالتــصــاالت، 
البحرينية  األعــمــال  مجتمعات  تــحــتــاج 

والهنغارية إلى استكشافها واستغاللها.
بهنغاريا  الخارجية والتجارة  وأشاد وزير 
باإلصالحات التنموية في مملكة البحرين 
هذا  في  ملحوًظا  ازدهـــاًرا  شهدت  والتي 

العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.
تفاهم  مــذكــرة  توقيع  اللقاء  خــالل  وتــم 
 ”Electronika  77“ الهنغارية  الشركة  بين 
 Thyrocare Gulf”الــبــحــريــنــيــة والــشــركــة 
تقديم  إلــى  بــاإلضــافــة   ،”Laboratories
ــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة  عــــرض تــفــصــيــلــي مـ
االقــتــصــاديــة حـــول مــمــيــزات االقــتــصــاد 
المحلي والذي تتمتع بقوانين وتشريعات 

جاذبة لالستثمارات الخارجية.

“الغرفة” تبحث تعزيز فرص االستثمار البحرينية الهنغارية المشتركة
ناس: لقاءات ثنائية تسرع وتيرة النمو االقتصادي

ناس يلقي كلمته في اللقاء

business@albiladpress.com
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أعلنــت مجموعــة “بــي إم إم آي” عــن تحقيــق أرباح صافية موحدة عائدة إلى المســاهمين بلغت 2 مليون دينــار بحريني خالل الربع األخير من العام 
2021، أي بزيادة بنسبة 78 % مقارنة مع 1.2 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من العام 2020 )3.2 مليون دينار بحريني في العام 2019(. وبلغ 
العائد على الســهم خالل هذا الربع 15 فلًســا، متقدمًا بنســبة 78 % مقارنة بالربع األخير من العام 2020 حيث كان 8.4 فلس )23 فلًســا في 2019(. 
لكن دخل المجموعة الشامل العائد إلى المساهمين في الربع األخير زاد بنسبة 118 %، من 0.8 مليون دينار في العام 2020 إلى 1.79 مليون دينار 
العــام 2021 )3.5 مليــون دينــار فــي العــام 2019(. وتعــزى زيــادة صافي األرباح خالل الربــع الرابع 2021 إلى االنتعاش االقتصــادي الذي جاء نتيجة 

فتح جميع المنافذ الحدودية والقطاع السياحي والتطعيم وعودة الحياة إلى حالة شبه طبيعية.

الضيافة  قطاع  إغــالق  اســتــمــرار  فمع 
الــســفــر للجزء  ــقــيــود عــلــى  ال وفــــرض 
الجائحة  أدت   ،2021 العام  من  األكبر 
ــرى إلـــى هــبــوط فـــي أنشطة  مـــرة أخــ
للمجموعة.  التابعة  الــشــركــات  معظم 
كما استمر انخفاض الطلب على السلع 
األساسية في حين ُسّجل تراجع كبير 
في الطلب على السلع والخدمات غير 
إيــرادات  على  األثــر  ويقّدر  األساسية. 
 3 بمبلغ   2021 العام  خالل  المجموعة 
في  ديــنــار  مليون   5.2( ديــنــار  ماليين 
2020(. ومع استمرار حالة عدم اليقين 
المدى  البعيد  ــر  األث بخصوص  الكبير 
االقتصادية  العافيتين  على  للجائحة 
تؤمن  المجموعة  فــإن  واالجتماعية، 
مدى  على  يتوقف  بقاءها  أن  وبــقــوة 

تــمــتــع عــمــلــيــاتــهــا ومــوظــفــيــهــا على 
بــالــمــرونــة فــي مواجهة  حــد ســـواء 

الشدائد. 
صافي  بلغ  التحديات،  لهذه  ونظًرا 
األرباح العائدة إلى المساهمين 5.57 

 ،2021 العام  خــالل  دينار  ماليين 

مقارنة مع 4.03 مليون دينار في العام 
في  دينار  مليون   9.2(  2020

العام 2019( أي بزيادة 
 .% 38 نسبتها 

وبــلــغ الــعــائــد 
عـــلـــى ســهــم 
عة  لمجمو ا

فلًسا   39
ــام  ــ ــعـ ــ الـ

ــعــام  ال ــًســا  فــل  28 مـــع  مــقــارنــة   2021
 %  39 بنسبة  زيـــادة  يمثل  مــا   ،2020
وعالوة   .)2019 العام  فلًسا   65(
على ما سبق، بلغ مجموع 
ــدخــل الــشــامــل الــعــائــد  ال
 2.01 المساهمين  إلــى 
ــار الـــعـــام  ــ ــن ــ مـــلـــيـــون دي
2021 مقارنة مع 2.82 
مــلــيــون ديـــنـــار الــعــام 
2020، أي أقل بنسبة 
 10.64(  %  29
ــيــون ديـــنـــار في  مــل
العام 2019(. إضافة 
إلى ذلك، بلغ مجموع 
العائد  الملكية  حــقــوق 
المجموعة  مساهمي  إلى 
في  ديــنــار  مــلــيــون   66.4
نهاية العام، مقابل 67.98 
 ،2020 للعام  مليون دينار 
 %  2 بــنــســبــة  ــل  ــ أقـ أي 
مــلــيــون   69.6(
للعام  ديــنــار 

ــمــوجــودات  ال مــجــمــوع  وبــلــغ   .)2019
 ،2021 العام  في  دينار  مليون   111.3
مــقــابــل 114 مــلــيــون ديــنــار فــي الــعــام 
2020 )118 مليون في 2019(، أي أقل 

بنسبة 2 %.
“بي  مجموعة  إدارة  مجلس  وأوصــى 
بنسبة  نقدية  أربــاح  بتوزيع  آي”  إم  إم 
للسهم،  األســمــيــة  الــقــيــمــة  مــن   %  30
الواحد  للسهم  فلًسا   30 يعادل  بما  أي 
 4,270,822 مــقــداره  إجمالي  وبمبلغ 
مليون دينار، إلى المساهمين المسجلة 
بتاريخ  الشركة  سجل  فــي  أسماؤهم 
االســتــحــقــاق. ويــخــضــع إقــــرار تــوزيــع 
األرباح إلى موافقة الجمعية العمومية 
التي ستعقد في 29 مارس المقبل في 

البحرين.  
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
“بي إم إم آي”، عبدهللا بوهندي “خالل 
كوفيد  جــائــحــة  ــط  ووسـ  2021 ــعــام  ال
إم  إم  “بـــي  مــجــمــوعــة  تمكنت   ،19  –
نــتــائــج جــيــدة على  تــحــقــيــق  مـــن  آي” 
االقتصادي  التباطؤ  حالة  مــن  الــرغــم 
والــدولــي.  اإلقليمي  المستويين  على 
ــتــجــاري  ال ــا  ــمــوذجــن وأنـــــا أؤمـــــن أن ن
ما ساعدنا في  التنوع هو  القائم على 
من  الفريدة  التحديات  هــذه  مواجهة 
مجال  في  قدراتنا  أثبتت  كما  نوعها. 
مــن خالل  والــتــوزيــع،  التجزئة  تــجــارة 
أسواق األسرة ونادر للتجارة. كما أننا 

إم  “بــي  أن مجموعة  أيــًضــا  فــخــورون 
الجائحة  فــي خــضــّم  تــنــَس  لــم  آي”  إم 
واستمرت  المجتمع  تجاه  مسؤوليتها 
في تنفيذ مبادراتها الحالية والجديدة 
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي واإلقــلــيــمــي 

والدولي”.
وأضـــاف “مــع ذلــك، فــإن الطريق نحو 
سيكون   2022 فــي  الــكــامــل  الــتــعــافــي 
المتحور  بطيًئا السيما في ظل وجود 
الترقب  وحــالــة  “أومــيــكــرون”  الجديد 
ــدة، ما  ــ ــائ ــــت ســ ــازال ــزر الـــتـــي مــ ــحــ ــ وال
على  التحديات  مــن  المزيد  سيفرض 
أعمالنا بما أن المستقبل يظل محفوفًا 
في  تركيزنا  إطــار  وفــي  اليقين.  بعدم 
“بي إم إم آي” على التعافي في 2022 
استراتيجيتنا  في  النظر  نعيد  ســوف 
بهدف ضمان تحقيق نمو مضطرد، مع 
االستمرار في رصد المشاريع واألسواق 
غايتنا  وستكون  المحتملة.  الجديدة 
وأولوياتنا  استراتيجيتنا  مراجعة  من 
هي تحقيق النتائج المتوقعة من خالل 
توليفة مناسبة من األهــداف والفرص 
واالســتــثــمــارات االســتــراتــيــجــيــة على 
مواصلة  مع  والقريب،  البعيد  المديين 
الدائم  والرصد  التنويع،  على  تركيزنا 

للمخاطر والتقليل منها”.

صافي أرباح مجموعة “بي إم إم آي” للعام 2021
بزيادة نسبتها 38 %... توزيعات نقدية بقيمة 4.3 مليون دينار

5.57
مليــــون دينـــار

أعلــن أمــس منتــدى يــوم االبتــكار في التمويل اإلســالمي الســنوي بنســخته الثالثة عن مشــاركة صنــدوق العمل 
“تمكين” كشريك استراتيجي للمنتدى، الذي يناقش هذه السنة “مدى تأثير االبتكار في التكنولوجيا المالية على 
قطاع االستثمار”. وسيقام الحدث في مملكة البحرين بتاريخ 27 فبراير 2022 في فندق الخليج وعن ُبعد تحت 

رعاية مصرف البحرين المركزي، ومن المرتقب أن يستضيف أكثر من 300 مشارك. 

وسيتناول المنتدى مدى مساهمة الحلول 
ثــورة في  إحــداث  المتطورة في  الرقمية 
فرص  من  يرافقها  ومــا  االستثمار  قطاع 
نخبة  الــمــوضــوع  وسيناقش  وتــحــديــات. 
من خبراء االستثمار والتكنولوجيا المالية 

والخدمات المالية والمشرعين.
وستنطلق أعمال المنتدى بنسخته الثالثة 
بكلمة افتتاحية لمحافظ مصرف البحرين 
كلمتان  تليها  الــمــعــراج،  رشــيــد  الــمــركــزي، 
الرئيس  األولى يقدمها  الكلمة  رئيسيتان، 
التنفيذي لبنك البحرين اإلسالمي الشريك 
المصرفي الحصري للمنتدى حسان جرار، 
والكلمة الثانية يلقيها أنور أدهم الشريك 
لشركة  الــتــنــفــيــذي  ــيــس  ــرئ وال الــمــؤســس 
بالتكنولوجيا  المتخصصة  لف   تو  كــراود 
اإلدارة  هيئة  قبل  من  والمرخصة  المالية 
تقدم  ــتــي  وال  FCA الــبــريــطــانــيــة  الــمــالــيــة 
يوم  منتدى  في  وشريك  عقارًيا  تموياًل 
السنوي  اإلســالمــي  التمويل  في  االبتكار 

.2022
المنتدى  فــعــالــيــات  بــرنــامــج  وسيتضمن 

جلستين حواريتين تفاعليتين مع خبراء 
سيناقشون كيف تساهم الحلول الرقمية 
الــمــتــطــورة فـــي تــغــيــيــر مــشــهــد الــصــنــاعــة 
االستثمارية وما سينجم عن هذا التحول 
الجلسة  وستركز  وتــحــديــات.  فــرص  مــن 
المنتدى  عــنــوان  على  األولـــى  الــحــواريــة 
التكنولوجيا  فــي  االبــتــكــار  تــأثــيــر  “مـــدى 
بمشاركة  االستثمار”  قطاع  على  المالية 
ــر وحـــدة  ــديـ مـــن يــاســمــيــن آل شــــرف مـ
التكنولوجيا المالية واالبتكار في مصرف 
رئيس  شنار  وميساء  المركزي،  البحرين 
والتحول  االستراتيجية  تطبيق  تنفيذي 
الرقمي لدى المجموعة في بنك البحرين 

االسالمي، وأنور أدهم.
الثانية  الحوارية  الجلسة  ستتناول  فيما 
“االبتكار في التكنولوجيا المالية والنظام 
القانونية”  تــطــوراتــه  ــر  وآخـ االقــتــصــادي 
ــن يــاســمــيــن الــصــفــار مــديــر  بــمــشــاركــة مـ
التنمية  مجلس  فــي  الــمــالــيــة  الــخــدمــات 
مانكون  وروبــرتــو  البحرين،  االقتصادية 
إدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس 

ــيــون مـــونـــي”، ومــحــمــد تــورانــي  شــركــة “ب
لشركة  البحرين  مكتب  ومــديــر  الشريك 

“دي إل إيه بيبر”. 
وفي معرض تعليقه عن شراكة “تمكين”، 
األعــمــال  لتطوير  التنفيذي  الــمــديــر  قــال 
سعداء  “نحن  البّيات:  خالد  “تمكين”  في 
في  االبتكار  يــوم  منتدى  إلــى  باالنضمام 
ــتــمــويــل اإلســـالمـــي الــســنــوي كــشــريــك  ال
في  “تمكين”  مهمة  تتركز  استراتيجي. 

ــتــــصــــادي مــــن أجـــل  ــم الـــنـــمـــو االقــ ــ دعـ
تــحــقــيــق االســــتــــدامــــة، بـــاإلضـــافـــة 

ــقــطــاعــات  إلــــى ضـــمـــان قـــــدرة ال
ــتــكــنــولــوجــيــا  الـــــواعـــــدة كــال

ــــى تـــطـــويـــر  ــل ــة عــ ــيــ ــ ــال ــمــ ــ ال
إمــكــانــاتــهــم والــمــســاهــمــة 
االقتصادية  التنمية  في 
المملكة  مــســتــوى  عــلــى 

ــطــقــة. نــحــن ســعــداء  ــمــن وال
ــذي  ــحــدث ال بـــأن نــكــون جـــزء مــن هـــذا ال
الصناعة  قــادة  وتعاون  لقاء  فرصة  يوفر 
فرص  وخلق  النمو  خطى  تسريع  بهدف 

توظيف مجزية، بما يخدم التنوع وطرح 
مصادر دخل جديدة لألفراد والمؤسسات 
قدًما  نتطلع  ونحن  ككل.  واالقتصاديات 
أحد  استعراض  في  يساهم  مثمر  لحدث 
عليها  نرّكز  التي  الواعدة  القطاعات  أكثر 

وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في 
القطاع للشركات في النظام االقتصادي”. 
ــا، قــالــت الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لفين  بـــدورهـ
مارك كوميونيكيشنس والمنظم للمنتدى، 
زهراء طاهر “نحن مسرورون باإلعالن عن 

دعم “تمكين” لهذا الحدث االستراتيجي. 
انطالقتها  مــنــذ  “تــمــكــيــن”  ســاهــمــت  فــقــد 
في  محوري  دور  بلعب  اليوم  هــذا  حتى 
دعم نمو مجتمع األعمال وريادة األعمال 

والتنمية االقتصادية”.

“تمكين” شريك استراتيجي لمنتدى يوم االبتكار في التمويل اإلسالمي
نخبة من الخبراء واالختصاصيين يناقشون دور االبتكار بالتكنولوجيا المالية

زهراء طاهر
خالد البّيات 

عبدالله بوهندي 
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

ينصح الخبراء بضرورة حفظ البيض في  «
عبوة الكرتون األصلية في داخل الثالجة لمنع 

امتصاص أي روائح غريبة وحمايته من تغييرات 
درجة الحرارة لدى باب الثالجة عند الفتح والغلق.

يجب تخزين البيض النيء الذي أزيلت عنه قشرته  «
في وعاء مغلق بإحكام، كما يجب تغطية صفار 

البيض الكامل المبرد بالماء لمنعه من الجفاف. 
ينصح باستخدامه في غضون يومين فقط. 

البيض المسلوق من األطعمة عالية القيمة  «
الغذائية والتي تتوافر بسهولة دون تكلفة عالية 
كوجبة خفيفة صحية أو كجزء من وجبة متوازنة 

ألطفالك. مع ذلك، ربما تندهشين أن يكون لها 
عمر تخزين أقصر من البيض الطازج. 

تجنب االحتفاظ بالبيض المسلوق في درجة  «
حرارة الغرفة فترة طويلة، وحفظه في الثالجة 

خالل ساعتين من الطهي. من األفضل أيًضا 
تخزينه في علبة كرتون أو حاوية محكمة الغلق، 
واالحتفاظ به على رف داخلي بداًل من الباب، ألن 

تكرار الفتح والغلق للثالجة قد يتسبب في تقلب 
درجات الحرارة في هذا الجزء.

أفضل النصائح لحفظ 
البيض وتخزينه

الكنعد
د.ب4

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.6

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.5

الصايف
د.ب3.5

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب4.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.6

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.4

بيض بحريني
بالشدةد.ب2

بيض تركي
بالشدةد.ب1.3

بيض سعودي
بالشدةد.ب1.3

دجاج المزرعة
بالكيلو1.35 د.ب

طمأن رجل األعمال تاجر الخضروات والفواكه رضا البستاني لـ “البالد االقتصادي” المستهلكين بتوفر 
مخزون من بيض المائدة المستورد من أوكرانيا بكميات كافية تصل إلى 3 أسابيع، مع وصول كميات 
أمس األول وترقب وصول كميات جديدة في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، خصوًصا أنه السلعة 
الغذائية األساسية التي يتم استيرادها من أوكرانيا، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الطلب عليه 

بعد بيض المائدة البحريني.

وأوضــــح الــبــســتــانــي أن غــالــبــيــة الــســلــع الــغــذائــيــة 
التي يتم استيرادها من أوكرانيا هي  األساسية 

بيض المائدة، متوقًعا أن تؤثر الحرب الروسية 
أن  خصوًصا  البيض،  تصدير  على  األوكرانية 
أوكرانيا تعتبر من الدول المؤثرة في تصدير 
بسبب  والــعــالــم  المنطقة  دول  إلـــى  الــبــيــض 

إنتاجها القوي.
ومــن  الــخــلــيــج  دول  أن  وأكــــد 

بينها مملكة البحرين تستورد 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن بيض 
ــا،  ــ ــي ــ ــران ــن أوكــ ــــدة مــ ــائ ــمــ ــ ال
أحسن  من  أنها  خصوًصا 

ــدرة  ــّصـ ــمـ الـــــــدول الـ
لـــلـــبـــيـــض فــي 

الـــــــعـــــــالـــــــم، 
أن  مــضــيــًفــا 

ــراد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الـــبـــيـــض فــي 

البحرين سيتأثر؛ نظًرا لحدوث نقص في االستيراد 
للبيض وهي  المصدرة  الــدول  من إحــدى 
اللجوء  سيتم  أنه  إلى  الفًتا  أوكرانيا، 
البيض،  الســتــيــراد  ــرى  أخـ دول  إلـــى 
مــا ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع سعر بيض 
ــدول  الـ ــذه  هـ لــرفــع  نتيجة  ــمــائــدة  ال

ألسعاره.
ــد الــبــســتــانــي تــوفــر  ــ وأك
بــــــيــــــض الــــــمــــــائــــــدة 
ــورد مــن  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــا فــي  ــ ــ ــي ــ ــ ــران ــ ــ أوك
الــــــــــــــســــــــــــــوق 
المحلية حاليا، 
ــا أن  خــصــوًص
كميات  هناك 
أمس  وصلت 
أن  كما  األول، 
خالل  ستصل  كميات  هناك 

أسبوعين إلى 3 أسابيع ولذا لن يتأثر وجود البيض 
الروسية  بالحرب  الحاضر  الوقت  في  األوكــرانــي 
األوكرانية، الفتا إلى أن بعد هذه الفترة ربما يتأثر 

توافر البيض.
المستورد من  المائدة  إلى أن كرتون بيض  وأشار 
شدة   12 على  ويحتوي  ديــنــاًرا   15 يبلغ  أوكرانيا 
بيض، أي أن سعر الشدة الواحدة 1.25 دينار، وهو 
أن  مؤكًدا  البحريني،  المائدة  بيض  سعر  من  أقل 
البيض األوكراني مطلوب بشكل كبير في السوق 
البيض  بعد  مائدة  بيض  أفضل  ويعتبر  المحلية، 
حيث  من  الثانية  المرتبة  في  يأتي  إذ  البحريني، 
طلب المستهلكين، خصوًصا أن سعره أرخص من 

البيض السعودي.
ــود بــدائــل الســتــيــراد بيض  ــد الــبــســتــانــي وجــ وأكــ

السعودية،  العربية  المملكة  تركيا،  ومنها  المائدة، 
مشيًرا  وبولندا،  الهند  الهاشمية،  األردنية  المملكة 
ــال اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الــروســيــة  ــه فـــي حــ ــ ــــى أن إل
ــيــة لــفــتــرة طــويــلــة ســيــحــدث ضــغــط على  األوكــران
أوروبا  في  تقع  التي  بولندا  من  المستورد  البيض 
وتــركــيــا؛ نــظــًرا لــخــروج أوكــرانــيــا مــن الــســوق، كما 
الــدول وسترتفع  الطلب من  أن هذا األمــر سيرفع 
األسعار، الفًتا إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة 
سيؤثر على استيراد البيض األوكراني، معرًبا عن 

أمله بعدم استمرارها لفترة طويلة.
وأشار إلى استيراد التفاح من أوكرانيا أيضا إال أنه 
لن يتأثر بسبب انتهاء موسمه، مؤكًدا على وجود 

بدائل.
مملكة  استوردت  جمركية،  بيانات  ألحدث  ووفًقا 

بنحو  مـــائـــدة  بــيــضــة  مــلــيــون   18.788 الــبــحــريــن 
الماضي، كانت  يناير  ألف دينار في شهر   951.89
ألف   55 بنحو  بيضة  مليون   1.5 أوكــرانــيــا  حصة 
كميات  إجــمــالــي  مــن   % 5.8 نسبته  مــا  أي  ديــنــار 

البيض المستوردة.
مليون   146.39 اســتــيــراد  تــم   2021 الــعــام  وفــي 
بيضة بنحو 7.2 مليون دينار، كانت حصة أوكرانيا 
ديــنــار  ألـــف   619.2 بــنــحــو  بــيــضــة  مــلــيــون   19.06
البيض  كميات  إجمالي  من   %  8.6 نسبته  ما  أي 
المستوردة.وتم استيراد 191.99 مليون بيضة في 
حصة  كانت  دينار،  مليون   6.3 بنحو   2020 العام 
مليون   1.3 بنحو  بيضة  مليون   52.97 أوكــرانــيــا 
كميات  إجمالي  من   %  21.4 نسبته  ما  أي  دينار 

البيض المستوردة.

البيض األوكراني يأتي بالمرتبة الثانية في الطلب المحلي
أكد وجود بدائل لالستيراد... البستاني لـ “^”:

عودة “الصافي” للسوق المركزي بعد اختفائه 4 أيام
“الكنعد البحريني” غير متوافر... و“الهامور” شحيح... جّزاف لـ “^”:

شهد سوق المنامة المركزي توفر سمك الصافي البحريني 
بعد اختفائه لمدة 4 أيام، وعزا تاجر األســـماك في السوق، 
الجّزاف علي ســـلمان  لـ “البالد االقتصادي” أسباب اختفاء 
ســـمك الصافي إلى التحذيرات من هبوب رياح في األيام 

الماضيـــة وعـــدم دخـــول غالبيـــة الصياديـــن إلـــى البحـــر. 
وأوضـــح ســـلمان أن ســـمك الصافـــي و”الجنـــم” كان غيـــر 
متوافـــر خـــالل األيـــام األربعـــة الماضية، وال حتى ســـمكة 
واحـــدة، إال أن الصافـــي توافر أمس بســـعر 3.5 دينار، في 
حيـــن مـــازال ســـمك “الجنـــم” غير متوافـــر. ولفـــت إلى أن 

سمك الكنعد البحريني غير متوافر أيًضا، إال أن المستورد 
منه موجود  بســـعر 4 دنانير للكيلو الواحد. وأشـــار إلى أن 
ســـمك الهامور البحريني يوجد بكميات شحيحة، وتراوح 
ســـعر كيلو الهامور لألحجام الصغيرة أمس ما بين 4.5 و5 

ا منه في السوق. دنانير، مؤكًدا توافر كميات بسيطة جدًّ

أمل الحامد

إعداد: أمل الحامد

أسعار الورقيات
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 15 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

ريحان: 50 فلًسا للحزمةرويد: 20 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 500 فلسمانجو: 1.2 دينارموز: 450 فلًساتفاح: 500 فلس

شمام: 500 فلسبطيخ: 400 فلسأناناس: 800 فلسالرمان: 500 فلس

جوافة: دينارعنب: 1.5 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 900 فلس

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 350 فلس

أسعار اخلضروات

طماطم:
350 فلًسا

خيار:
350 فلًسا 

كوسة:
350 فلس

فاصوليا:
دينار

باذنجان:
400 فلس

ثوم:
800 فلس  

بصل أحمر:
300 فلس

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
450 فلًسا 

زنجبيل:
1.3 دينار

بطاطس:
250 فلًسا

فندال:
350 فلس

بروكلي:
700 فلس

فلفل أخضر:
600 فلس

قرنبيط:
500 فلس

مشروم:
750 فلًسا  

جزر:
350 فلًسا  

خس:
500 فلس

أمل الحامد

مخزون بيض المائدة المستورد يكفي لمدة 3 أسابيع

توقعات بارتفاع سعر بيض المائدة في حال إطالة الحرب

ــيــراد الــبــيــض مــن أوكــرانــيــا ــل الســت ــدائ وجـــود ب

1.3 مليون دينار الستيراد البيض األوكراني في 2020

رضا البستاني
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أعلنت شـــركة بتلكـــو عن صافي األرباح لمســـاهمي 
الشـــركة للربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2021 بقيمة 12.7 
مليـــون دينـــار بحرينـــي، أّي بزيـــادة قدرهـــا 95 % 
مقارنـــة مع 6.5 مليون دينار بحرينـــي  للفترة ذاتها 
مـــن العـــام 2020. وبلغـــت العائـــدات علـــى الســـهم 
الواحد 7.7 فلس خالل الربع الرابع من العام 2021 
مقارنـــة مع 3.9 فلس في الربع الرابع 2020. وارتفع 
إجمالي الدخل الشـــامل لمساهمي الشركة في الربع 
الرابـــع 2021 ليبلـــغ 11.2 مليـــون دينـــار، أي بنســـبة 
7 % مقارنـــة مـــع 10.5 مالييـــن دينار للفتـــرة ذاتها 

.2020
ارتفعـــت إيـــرادات الربـــع الرابع 2021 لتبلـــغ 103.3 
مليـــون دينـــار أّي بنســـبة 2 % مقارنـــة مـــع 101.6 
مليـــون دينـــار  للفتـــرة ذاتها من العـــام 2020. بلغت 
األربـــاح التشـــغيلية للربع الرابـــع 18.1 مليون دينار، 
 13.5 مـــع  34 % مقارنـــة  بنســـبة  ارتفعـــت  حيـــث 
مليـــون دينار فـــي الربـــع الرابع 2020. وشـــهد الربع 
الرابـــع 2021، ارتفـــاع أربـــاح قبل تكاليـــف التمويل 
 )EBITDA( والضرائب واالســـتهالك واالستقطاعات
بنســـبة 7 % حيث بلغـــت 37.0 مليون دينار مقارنة 

مع 34.6 مليون دينار للفترة ذاتها 2020.
أما بالنســـبة إلى صافي األرباح لمســـاهمي الشـــركة 
لعـــام 2021 بأكمله، فقـــد بلغت 65.9 مليـــون دينار، 
بزيـــادة قدرها 16 % مقارنـــة مع 56.7 مليون دينار 
فـــي العـــام 2020. ويرجع ذلك بشـــكل رئيســـي إلى 
اإليـــرادات على مـــدار العام. وبلغـــت العائدات على 
الســـهم الواحد للســـنة 39.8 فلس، مقارنة مع 34.2 

فلس في العام 2020.
وكذلـــك، ارتفع مجموع الدخل الشـــامل لمســـاهمي 
الشـــركة للعـــام 2021 بأكمله مـــن 53.4 مليون دينار 
فـــي العـــام 2020 إلـــى 71.7 مليون دينـــار في العام 
2021، أي بنســـبة 34 %. وبالمثل، ارتفعت إيرادات 
العـــام 2021 بأكملـــه لتبلـــغ 399.6 مليـــون دينار، أّي 
بنســـبة 3 % مقارنـــة مـــع 387.3 مليـــون دينـــار في 

العـــام 2020. وترجـــع هذه الزيادة بشـــكل أساســـي 
إلى ارتفـــاع إيرادات البرودبانـــد الثابت والخدمات 
الرديفة وخدمات البيع بالجملة على أســـاس سنوي 

بنسبة 11 % و7 % و9 % على التوالي.
بينمـــا ارتفعت األرباح التشـــغيلية مـــن 81.1 مليون 
دينـــار فـــي العـــام 2020 إلـــى 89.2 مليـــون دينـــار 
2021، أي بنســـبة قدرهـــا 10 %. كمـــا  فـــي العـــام 
ارتفعـــت األرباح قبـــل تكاليف التمويـــل والضرائب 
بنســـبة   )EBITDA( واالســـتقطاعات  واالســـتهالك 
5 % فـــي العـــام 2021 لتبلـــغ 163.0 مليـــون دينـــار 
مقارنـــة مـــع 154.7 مليـــون دينـــار في العـــام 2020، 
وبهامش األربـــاح قبل تكاليـــف التمويل والضرائب 
واالســـتهالك واالســـتقطاعات )EBITDA( بنسبة 41 

% في العام 2021.

1,030.6 مليون دينار إجمالي األصول

وقـــد حافظـــت الميزانيـــة العموميـــة للشـــركة علـــى 
قوتهـــا مـــع إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة العائـــدة إلـــى 
مســـاهمي الشـــركة بقيمـــة 489.6 مليـــون دينار في 
31 ديســـمبر 2021، أي بزيـــادة تبلغ 3 % مقارنة مع 
473.2 مليـــون دينـــار فـــي 31 ديســـمبر 2020. وبلغ 
إجمالـــي األصـــول 1,030.6 مليـــون دينـــار فـــي 31 
ديســـمبر 2021، محقًقـــا زيـــادة بنســـبة 4 % مقابـــل 
992.2 مليون دينار في 31 ديســـمبر 2020. وارتفع 
صافي أصول بتلكو بنســـبة 4 %، ليصل إلى 530.7 
مليـــون دينـــار فـــي 31 ديســـمبر 2021 بالمقارنة مع 
512.1 مليـــون دينـــار في 31 ديســـمبر 2020. بينما 
بلغت قيمة النقد واألرصدة البنكية للشـــركة 220.7 
مليـــون دينار، مما يعكس توزيعات األرباح المؤقتة 
للعـــام 2021 البالغـــة 13.5 فلس لكل ســـهم مدفوع 

في شهر أغسطس 2021.
وتلتـــزم بتلكـــو بتقديـــم عوائـــد مجزية لمســـاهميها 
حيـــث أوصى مجلـــس اإلدارة بتوزيـــع أرباح نقدية 
عن الســـنة الماليـــة 2021، قدرها 49.8 مليون دينار 

بحرينـــي )132.1 مليـــون دوالر أميركـــي( بواقع 30 
فلًســـا للســـهم الواحد، بعد أخذ الموافقـــة على ذلك 
خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية، علًما أنه 
قـــد تـــم توزيع جزء منها ســـابًقا بمقـــدار 13.5 فلس 
للســـهم الواحـــد فـــي الربع الثالـــث من العـــام 2021، 
بينما سيتم توزيع الـ16.5 فلس المتبقية بعد انعقاد 

الجمعية العمومية في شهر مارس 2022.
وأعلن رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ عبدهللا بن 
خليفـــة آل خليفـــة، عـــن النتائج الماليـــة للربع الرابع 
والعـــام 2021 بعـــد اجتماع مجلـــس اإلدارة المنعقد 
أمـــس الخميس 24 فبراير بالمقر الرئيســـي لشـــركة 

بتلكو بمنطقة الهملة.
وصـــرح قائـــالً “يســـعد مجلـــس اإلدارة إنهـــاء العام 
2021 بنتائـــج ماليـــة إيجابيـــة شـــملت ارتفاًعـــا في 
صافـــي األربـــاح بنســـبة 16 % وارتفـــاع اإليـــرادات 
3 % وكذلـــك ارتفـــاع األربـــاح التشـــغيلية  بنســـبة 
والضرائـــب  التمويـــل  تكاليـــف  قبـــل  واألربـــاح 
واالســـتهالك واالســـتقطاعات )EBITDA( بنسبة 10 
% و5 % علـــى التوالي. تعكـــس هذه النتائج تنفيذ 
اســـتراتيجية بتلكـــو بنجـــاح والتي تضمنـــت تعزيز 
األعمال األساســـية وطرح حلـــول جديدة ومبتكرة 

ضمن إطار الخطط الرقمية الطموحة للشركة”.
رئيســـية  بإنجـــازات  الماضـــي  العـــام  “تميـــز  وتابـــع 
تمحـــورت حـــول أعمالنـــا األساســـية باإلضافـــة إلى 
التقـــدم الـــذي أحرزنـــاه فـــي النمـــو الرقمـــي بما في 
ذلك إطـــالق الهويـــة الرقمية األولى لشـــركة بتلكو، 
Beyon Money. نحـــن ســـعداء للغاية بدخول هذا 
الفصـــل الجديـــد ونتطلع إلـــى رؤية التطـــورات في 

العام المقبل”.
وأردف بقولـــه “نولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا بفريـــق عمـــل 
شـــركة بتلكو وبناًء على ذلك اســـتمرت الشركة في 
مبادراتهـــا التـــي تهـــدف إلى تطويـــر الفريـــق وبناء 
ثقافـــة األداء العالـــي وتكويـــن بيئـــة عمـــل ملهمـــة. 
ويســـعدني أن أشـــهد نتائج هذه الجهود والتي كان 

لهـــا دور في تصنيف بتلكو كأفضل مكان للعمل من 
المنظمـــة العالميـــة “Great Place to Work” وذلـــك 
للعـــام الثاني على التوالي. كمـــا إنني فخور بتكريم 
أفـــراد فريق عمل بتلكو الذين تـــّم اختيارهم خالل 
ا لجائزة رئيس مجلس اإلدارة  العام 2021 شـــخصيًّ

“Chairman’s Award” في نسخته الثانية”.
واسترســـل قائالً: “أود أن أشيد بجهود ومساهمات 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة الذيـــن يســـاهمون بكميـــة 
خبرات قيمة، وأود أن أتقدم لهم شـــخصًيا بالُشـــكر 
واالمتنان على الدور البارز الذي قاموا به في سبيل 
مواصلة االلتزام بتلبية توقعات المســـاهمين. وأود 
أيًضـــا أن أعبر عن خالص ُشـــكري وتقديـــري إلدارة 
بتلكـــو وجميـــع أعضـــاء فريق العمـــل لجهودهم في 
تنفيذ استراتيجية بتلكو التي ساهمت في تحقيق 

هذه النتائج المالية القوية للشركة.”
وصـــّرح بقولـــه: “أعضاء مجلس إدارة شـــركة بتلكو 
حريصون على تلبية توقعات المساهمين ويسعدنا 
أن نعلـــن عـــن ارتفاع جيـــد في ربحية الســـهم للعام 
2021. وبالنيابـــة عن مجلـــس اإلدارة، أود أن أعرب 
عن تقديري العميق للمساهمين على ثقتهم الكبيرة 
ونتطلـــع  االســـتراتيجي  وتوجههـــا  بتلكـــو  بشـــركة 
لالســـتمرار بتحقيق عوائد قوية الســـتثماراتهم في 

العام المقبل”.

عرض العمليات التشغيلية

ومـــن جانبه، قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة بتلكو، 
ميكيل فينتر “يســـرني أن أشـــهد حفاظ بتلكو على 
أداء قـــوي خـــالل العـــام 2021 مع ارتفـــاع إيرادات 
البرودبانـــد الثابـــت والخدمـــات الرديفـــة وخدمات 
البيـــع بالجملـــة علـــى أســـاس ســـنوي بنســـبة 11 % 
و7 % و9 % علـــى التوالي، وهو ما ســـاهم في نمو 
اإليـــرادات وتحقيـــق أداء قـــوي بشـــكل عـــام لهـــذه 

السنة”.
وأضـــاف “خالل العـــام 2021، أحـــرزت بتلكو تقدًما 

جيًدا في استراتيجيتها للنمو الرقمي، حيث قامت 
بتدشـــين شـــركة الخدمـــات الماليـــة باإلضافـــة إلى 
إطـــالق “Beyon Money”، أول تطبيق مالي رقمي 
فائـــق التطور فـــي البحرين. ســـتوفر هـــذه الخدمة 
وصـــواًل مباشـــًرا للخدمـــات المصرفيـــة المفتوحـــة 
للزبائـــن فـــي البحرين عالوة علـــى تمكين مجموعة 

متنوعة من المعامالت المالية”.
وتابـــع بقولـــه: “مـــع تركيـــز الشـــركة المســـتمر علـــى 
فريقهـــا، تســـتثمر بتلكـــو بشـــكل مكثف فـــي تطوير 
الكـــوادر التـــي تتميز بـــاألداء العالـــي والحماس من 
خـــالل التعـــاون مـــع مؤسســـات تعليميـــة عالميـــة، 
ويســـعدنا أن نشـــهد نتائـــج هـــذه الجهـــود الجبارة. 
وبنـــاًء علـــى ذلك، أكمل عدد من أفـــراد فريق العمل 
البرنامـــج التنفيذي بنجاح الذي تّم إطالقه مع كلية 
لنـــدن لألعمـــال )LBS( باإلضافة إلـــى تنفيذ برنامج 
جديـــد في العـــام 2022 لتطوير الكـــوادر البحرينية 
ذوي اإلمكانيـــات العاليـــة وتأهيلهـــم ألدوار قيادية 
تنفيذيـــة بالتعـــاون مـــع جامعـــة كورنيـــل العالميـــة 

.”)Cornell(
واســـتطرد قائاًل: “قامت بتلكو بوضع اســـتراتيجية 
لالســـتدامة وتأسيس قسم مختص بها خالل العام 
2021 بما يتماشـــى مع أفضل الممارســـات الدولية، 
وشـــملت أحـــد ركائـــز اإلســـتراتيجية إنتـــاج الطاقة 
النظيفـــة لدعم تحقيـــق الحياد الصفـــري الكربوني. 
ومـــن هـــذا الجانب، يســـرنا أن نشـــهد عمـــل حديقة 
بتلكـــو للطاقـــة الشمســـية على توفيـــر طاقة نظيفة 
لتشغيل إحدى مراكز البيانات التابعة لشركة بتلكو. 
تولد الحديقـــة إجمالي 1600 ميجاوات من الطاقة 
النظيفة مما سيســـاعد في تقليـــل حوالي 900 طن 
ا. أثمـــرت جهودنا في  مـــن انبعاثات الكربون ســـنويًّ
مجـــال االســـتدامة في إحـــداث فرق كبيـــر ونتيجة 
لذلـــك، فقد تحســـن تصنيفنا فـــي تقاريـــر الحوكمة 
 )ESG( البيئيـــة واالجتماعيـــة وحوكمـــة الشـــركات

بشكل ملحوظ”.

صافـي األربـاح لمساهمـي “بتلكو” للعـام 2021
بزيادة 16 % على أساس سنوي... وتوزيعات نقدية بـ49.8 مليون دينار
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تنافســـت 7 شركات في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمـــس علـــى مناقصة لشـــركة بابكـــو للتزويـــد للتعاقد لتســـوية 
وهـــدم وإنشـــاء محطـــة خدمـــة للشـــركة فـــي دوار 2 الواقعـــة 
بمدينة حمد في مدة 7 أشـــهر، وكان أقل عطاء لشـــركة محمد 
جـــالل للمقـــاوالت بنحو 1.5 مليون دينار، فـــي حين بلغ أكبرها 

قرابة 1.9 مليون دينار.
كما تنافســـت 4 شـــركات على مناقصة لهيئة تنظيم االتصاالت 
لتعيين شـــركة استشـــارية لمراجعـــة القضايا األمنيـــة المتعلقة 
بالتقنيات الحديثة والناشئة، وكان أقل عطاء بنحو 49.4 ألف 

دينار.
وتـــم إجمـــااًل، فتـــح 16 مناقصـــة ومزايـــدة تابعـــة لــــ10 جهات 
حكوميـــة بإجمالـــي 70 عطاء، في حين تم تعليق عطاء وحيد 
تابـــع لمناقصة. وبلغ مجمـــوع أقل العطاءات المقدمة نحو 4.2 

مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصـــات لشـــركة تطويـــر للبتـــرول، أولها 
التفاقيـــة شـــراء طويلـــة األجل مدتهـــا 3 ســـنوات لتوريد قطع 
غيـــار مضخـــة “بيرونـــي” تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان أقل 
عطاء بنحو 1.4 مليون دينار، والثانية لتزويد وتوريد معدات 
لمشـــروع الــــ)Chamber Lift(، تنافســـت عليهـــا شـــركتان وكان 
أقـــل عطاء لشـــركة أمنان للطاقـــة والتكنولوجيـــا بنحو 271.4 
ألـــف دينـــار، واألخيرة للتأهيل المســـبق لألنابيـــب )خدمة الغاز 

الحامض والغاز غير الحامض( تنافست عليها 13 شركة.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصتين لشـــركة نفط البحريـــن )بابكو(، 
أولهما لتوفير دعم موحد لتطبيقات وتكنولوجيا مايكروسوف 
لمـــدة 3 ســـنوات، تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة هـــي شـــركة 
مايكروســـوفت جلـــف منطقـــة حـــرة بنحـــو 243.6 ألـــف دينار، 
والثانية إلبرام اتفاقية زمنية مدتها 3 سنوات لتوريد وتركيب 
وصيانـــة النوافـــذ واألبـــواب المصنوعة مـــن األلمنيـــوم لمنازل 
ومكاتب “بابكو” في العوالي والمناطق المحيطة بها تنافســـت 

عليها 5 شركات تم تعليق أحدها وكان أكبر عطاء بنحو 179.1 
ألف دينار.

وكذلـــك فتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء، 
أولهمـــا لتقديم خدمات زراعية بمختلف المواقع التابعة للهيئة 
تنافســـت عليهـــا 6 شـــركات وكان أقـــل عطاء بنحـــو 48.6 ألف 
دينار، والثانية لتقديم الخدمات اإلدارية والدعم الفني ألنظمة 
تقنيـــة المعلومات تنافســـت عليها 4 شـــركات وكان أقل عطاء 

لمجموعة المؤيد بنحو 43.5 ألف دينار.

وأيًضا فتح المجلس مناقصتين لشـــركة مطار البحرين، أولهما 
لتقديم خدمات استشـــارية لدراســـة إمكانية اســـتخدام مدرج 
الطـــوارئ بمطـــار البحريـــن الدولـــي تنافســـت عليها 8 شـــركات 
بعطـــاءات فنيـــة، والثانية الســـتبدال المفاتيـــح الكهربائية 11 
كيلوفولـــت فـــي المحطـــة الفرعيـــة بمطـــار البحريـــن الدولـــي 
تنافســـت عليها 6 شـــركات وكان أقل عطاء بنحـــو 103.5 ألف 

دينار.
إضافـــة إلى ذلـــك، فتح المجلـــس مناقصة لـــوزارة المواصالت 
واالتصاالت إلزالة واستبدال 3 عالمات بحرية في مياه مملكة 
البحرين تنافســـت عليها شـــركتان وكان أقل عطاء بنحو 19.2 
ألف دينار، ومناقصة لشؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي لتركيـــب إرشـــادات لوحـــات 
لمدينة خليفة تقدمت إليها شركة وحيدة بنحو 84 ألف دينار، 
ومناقصة لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية لتوفير وتركيب 
العـــازل المائـــي الحراري للمبانـــي التابعة للـــوزارة تقدمت إليها 

شركة وحيدة بنحو 80.9 ألف دينار.
عـــالوة علـــى ذلك، فتـــح المجلـــس مزايدتيـــن لبلديـــة المنطقة 
الجنوبيـــة، أولهمـــا لتأجيـــر مواقـــع إعالنية على أعمـــدة اإلنارة 
لمدة 3 سنوات بنحو 94.9 ألف دينار وكانت قد تنافست عليها 
ا من نوع  3 شركات، والثانية لتأجير وتشغيل 15 موقًعا إعالنيًّ
“ميجاكوم” بالمحافظة الجنوبية لمدة 3 ســـنوات بنحو 107.2 

ألف دينار، وكان قد تنافست عليها 5 شركات.

إلنشاء محطة خدمة لـ “بابكو للتزويد” بمدينة حمد
“تنظيم االتصاالت”: مراجعة القضايا األمنية المتعلقة بالتقنيات الناشئة

أمل الحامد

65.9
مليــــون دينــــار

ميكيل فينتر الشيخ عبدالله بن خليفة 
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أكــد رئيــس لجنة الثــروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد األمين لـ “البالد 
االقتصــادي” أنــه ال خــوف على مملكة البحريــن من التبعات الغذائية للصراع الروســي 
االوكراني، خاصة وان معظم واردات البحرين من القمح مصدرها الواليات المتحدة 
األميركية وأستراليا، مستدركا أن سعر القمح سيرتفع ال محالة مع ارتفاع سعر النفط 

والسلع المصاحبة.

وأوضـــح األميـــن أن األحداث التـــي بدأت 
أمـــس بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا لهـــا تبعـــات 
على أســـعار القمح والشـــعير فـــي البحرين 
والعالـــم، الفًتـــا إلـــى أن أســـعار القمـــح عند 
أعلـــى مســـتوياتها في شـــهرين، وشـــهدت 
 %  20 إلـــى   %  10 بــــ  مشـــروطة  قفـــزة 
وســـتبلغ ارتفاعا أكثر مع استمرار األعمال 
العسكرية، إذ يشـــكل البلدان مًعا ما يقرب 
من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.

واستعرض األمين بعض األرقام والحقائق 
المهمـــة، وهـــي أن إجمالي حصص روســـيا 
وأوكرانيا مـــن صادرات القمح العالمية بلغ 
25 % فـــي العـــام 2019. كمـــا أن روســـيا، 
وهـــي أكبـــر مصـــدر للقمـــح بالعالـــم، زادت 
صادراتهـــا 8.5 % في العـــام 2021 مقارنة 
بســـابقه لتبلـــغ قيمتها 8.8 مليـــارات دوالر، 
مشـــيًرا إلى أن أوكرانيا، المعروفة بـ “ســـلة 
الخبز” في أوروبـــا، تبرز أهميتها باعتبارها 

خامس أكبر مصدر للقمح في العالم.
وأضـــاف أن قيمـــة صـــادرات أوكرانيـــا من 
القمـــح بلغت 3.1 مليـــارات دوالر في العام 
2019، فيما اســـتحوذت مصـــر على حصة 
أن  مســـتطردا   ،%  22.2 بــــ  منهـــا  األســـد 
حصة روســـيا مـــن إجمالـــي واردات تركيا 
مـــن القمـــح ومشـــتقاته بلغـــت 66 % فـــي 
العـــام 2021، بينمـــا كانـــت حصـــة أوكرانيا 
صعـــدت  أوكرانيـــا  أن  يذكـــر   .%  18.5
خـــال العقـــد األخير إلـــى المراتـــب األولى 
فـــي صـــادرات الحبـــوب، إذ كانـــت تهـــدف 
هـــذا العام إلى احتـــال المرتبة الثالثة في 
القمـــح والمرتبـــة الرابعـــة في الـــذرة، على 
الرغـــم مـــن أن الصـــراع األخير مع روســـيا 
قد غـــرس الخوف في األســـواق بشـــأن ما 
إذا كانـــت جهود التصدير األوكرانية يمكن 
أن تنجـــح. وتوقع األمين أن يخضع العمل 
الزراعـــي فـــي أوكرانيا للتوتر كما ســـتتأثر 

مرافـــق كثيـــرة فـــي منطقة البحر األســـود 
ومنهـــا عمليـــات الشـــحن؛ بســـبب األعمـــال 
العســـكرية الروســـية ضد أوكرانيـــا. ولفت 
إلى أنه ســـيتم فرض عقوبات على روسيا 
بعد العمل العســـكري، والـــذي يعني ارتفاع 
أســـعار الغاز بشـــكل فـــوري وكذلك أســـعار 
أســـعار  ارتفـــاع  األميـــن  وتوقـــع  الشـــحن. 
المنتجات بنحو 10 إلى 20 %، إضافة إلى 

أسعار الشحن المرتفعة أصا، وبالتالي قد 
ترتفع أســـعار القمح بنســـبة 50 %. وأشـــار 
إلـــى أن أوكرانيا تعتبر مـــوردا عالميا مهما 
للقمـــح والشـــعير والـــذرة، ويمكـــن تغطيـــة 
هذا النقص العالمي ولكن ســـيكون له كلفة 

إضافية.
يذكـــر أن أوكرانيا تعد أكبـــر مصدر للذرة 
والشـــعير والجاودار، لكـــن قمح هذا البلد 
هـــو الـــذي لـــه التأثيـــر األكبر علـــى األمن 
الغذائـــي فـــي جميع أنحـــاء العالـــم. وفي 

العـــام 2020، صـــّدرت أوكرانيـــا مـــا يقرب 
مـــن 18 مليون طن مـــن القمح من إجمالي 
محصـــول يبلغ 24 مليون طـــن، ما يجعلها 

خامس أكبر مصدر في العالم.

البحرين تستورد غالبية القمح من الواليات المتحدة األميركية وأستراليا
تداعيات محتملة للحرب الروسية األوكرانية على أسعاره.. األمين لـ “^”:

ارتفع ســـعر غـــرام الذهـــب عيار 21 
فـــي أســـواق مملكـــة البحرين أمس 
دينـــارا،   21 إلـــى  ليصـــل  الخميـــس 
بزيادة 639 فلًســـا، أي ما نسبته 3.1 
% عن ســـعر الغرام أمـــس األول، إذ 

بلغ 20.361 دينارا.
وشـــهد ســـعر غرام الذهـــب عيار 18 
ارتفاًعا بلغ 399 فلًســـا أي ما نســـبته 
2.3 %، إذ كان ســـعره أمـــس األول 
17.310 دينـــاًرا، ليرتفـــع أمـــس إلى 

17.709 ديناًرا.
االســـتثماري  المستشـــار  وتوقـــع 
أســـامة معين خال حديثه لبرنامج 
“البحريـــن فـــي أرقـــام”، يـــوم األحد 
الماضـــي - بســـؤاله عـــن تأثيـــر قرع 
أوكرانيـــا  بيـــن  مـــا  الحـــرب  طبـــول 
الذهـــب  أســـعار  ارتفـــاع  وروســـيا، 
والنفـــط، مـــا ســـيؤدي إلـــى ارتفـــاع 

للنفـــط،  المنتجـــة  للـــدول  الدخـــل 
وزيـــادة معـــدالت التضخـــم بشـــكل 
ا، وبالتالـــي فإن األســـعار  كبيـــر جـــدًّ
سترتفع بشكل كبير وال تتناسب مع 

ارتفاع أسعار النفط.
عالمًيا، أفادت وكالة أنباء بلومبيرغ 
أن أســـعار الذهـــب صعـــدت ألعلـــى 
فيمـــا  عـــام،  خـــال  مســـتوياتها 
تجـــاوزت أســـعار النفـــط 100 دوالر 
بعد بدء العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا.

غرام الذهب في البحرين يرتفع إلى 21 دينارا “تطوير للبترول”: البحرين تستقبل شحنات 
ا نفط سعودي بـ220 ألف برميل يوميًّ

للبترول،  تطوير  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
أسعار  ارتفاع  إن  المحروس،  فيصل 

النفط يصّب في مصلحة مشاريع 
الــتــطــويــريــة بــمــا فيها  الــشــركــة 
ــنـــفـــط الـــصـــخـــري.  مـــشـــاريـــع الـ

وأضاف المحروس في مقابلة 
مع “العربية” أن الشركة لديها 
مشاريع قائمة على المشاركة 

ــي اإلنــــتــــاج مـــثـــل مـــشـــروع  فــ
وأشـــار  الــبــحــريــن.  خليج 

ــمـــحـــروس  الـ
إلى أن 

البحرين شريك رئيسي للمملكة العربية السعودية، 
موضًحا أن أول خط أنابيب بحري تم إطاقه 
بمصنع  بقيق  منطقة  يــربــط  الــعــالــم  فــي 
الــتــكــريــر فـــي الــبــحــريــن خـــال الــعــام 

.1940
وأفاد بأن مصنع التكرير في البحرين 
متواصلة  يومية  شحنات  يستقبل 
عــن طــريــق خــط األنــابــيــب “الــعــربــي 
 220 ــى  إل ا  حاليًّ وتــصــل  البحريني”، 
ــا. وأكــد  ألـــف بــرمــيــل يــومــيًّ
النفط  كــمــيــات  أن 
المستلمة  الــخــام 
ــــب  ــان ــجــ ــ مــــــن ال

السعودي تشكل جزًءا كبيًرا من التبادل التجاري 
بين البلدين.

أبـــو سعفة هــو حقل  الــمــحــروس أن حــقــل  وبــّيــن 
وتصل  والسعودية،  البحرين  بين  مشترك  نفطي 
حصة البحرين من إنتاج هذا الحقل حوالي 150 

ا. ألف برميل يوميًّ

دبي - العربية.نت

35 مليون دينار لتغطية أذونات الخزانة الشهرية
أعلـــن مصرف البحرين المركزي أنه 
تمـــت تغطيـــة اإلصدار رقـــم 1901 
الحكوميـــة  الخزانـــة  أذونـــات  مـــن 
الشـــهرية التـــي يصدرهـــا مصـــرف 
البحرين المركزي نيابة عن حكومة 
مملكـــة البحريـــن. تبلـــغ قيمـــة هـــذا 
اإلصـــدار 35 مليون دينـــار بحريني 

لفتـــرة اســـتحقاق 182 يوًمـــا تبـــدأ 
فــــي 27 فبرايـــر 2022 وتنتهي في 
28 أغســـطس 2022، كما بلغ معدل 
ســـعر الفائـــدة علـــى هـــذه األذونات 
%1.96 مقارنة بسعر الفائدة 1.52 
 30 بتاريـــخ  الســـابق  لإلصـــدار   %
ينايـــر 2022. وقـــد بلغ معدل ســـعر 

قبـــول  99.021 % وتـــم  الخصـــم  
أقل ســـعر للمشاركة بواقع  98.919 
% علًما أنه قـــد تم تغطية اإلصدار 
بنســـبة 100 %. كمـــا بلـــغ الرصيـــد 
القائـــم ألذونـــات الخزانـــة مـــع هـــذا 
اإلصـــدار مـــا قيمتـــه 2.110 مليـــار 

دينار بحريني.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة
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رئيس التحريرمؤنس المردي

أمل الحامد

ــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة الــبــركــة  أعـ
ــأن مــجــلــس  ــ ــ ــة، ب ــيـ ــرفـ ــصـ ــمـ الـ
اجــتــمــاعــه  عــقــد  قـــد  اإلدارة 
يـــوم األربـــعـــاء الــمــوافــق 23 
في  وذلـــــك   ،2017 فـــبـــرايـــر 
بتوقيت   01:00 الساعة  تمام 
تمت  حيث  البحرين،  مملكة 

البنود  مناقشة عدد من 
الموافقة  بينها  من 

عــــــلــــــى إلــــــغــــــاء 
أســهــم  إدراج 
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الـ
ــة  ــــورصــ مـــــن ب

ــداك دبـــي،  ــاســ ــ ن
ــاء  ــغـ ــة إلـــــى إلـ ــافــ ــاإلضــ ــ ب

تــســجــيــل أســهــم الــمــجــمــوعــة 
الرئيسية  القائمة  من  العادية 
للخدمات  ــي  دبـ ســلــطــة  ــدى  لـ
ــع  ــاضـ الــــمــــالــــيــــة، وذلـــــــــك خـ
التعليمية  الجهات  لموافقة 
والمساهمين  الــعــاقــة  ذات 
العامة  الجمعية  اجتماع  في 

العادية المقبل.

“البركة” تتجه إللغاء إدراج 
األسهم من “ناسداك دبي”

 المحرر االقتصادي

أمل الحامد

خالد األمين

أوكرانيا مورد 
عالمي مهم للقمح 

والشعير والذرة

ضبط منشأة تجارية تتالعب بصالحية منتجات غذائية
بيع بعض التمور دون بيانات لتاريخ اإلنتاج و “االنتهاء”

ضبطـــت إدارة التفتيش بـــوزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة في منشـــأة تجارية 
غذائيـــة  منتجـــات  العاصمـــة  بمحافظـــة 
تغييـــر  تـــم  الصاحيـــة، وأخـــرى  منتهيـــة 
تواريخ صاحيتها. وبّين الوكيل المساعد 
للرقابـــة والمـــوارد عبـــد العزيـــز األشـــراف 
أن المحـــل التجـــاري الـــذي تـــم ضبطه في 
محافظـــة العاصمة لديـــه منتجات غذائية 
مثل )التمر ودبس التمر( منتهي الصاحية 
ومطروحـــة للبيع للمســـتهلكين، بعد أن تم 
تغييـــر تاريخ اإلنتـــاج والصاحية، إضافة 
لعـــرض وبيـــع بعـــض أنـــواع التمـــور دون 
بيانـــات تبيـــن تاريـــخ اإلنتـــاج واالنتهـــاء 

الخاص بها.
البحـــث  نطـــاق  أن  األشـــراف  وأضـــاف 
والتحـــري قـــد امتـــد ألماكن تخزيـــن هذه 
المنتجات التابعة للشركة، موضًحا الشبهة 
التي تم اكتشافها من قبل إدارة التفتيش 

بجانب المخالفات التي تتمثل في مزاولة 
نشـــاط تخزيـــن األغذيـــة، وكذلـــك نشـــاط 
دون  الغذائيـــة  المنتجـــات  تعبئـــة  إعـــادة 
الحصول على التراخيص الازمة لمزاولة 
هـــذه األنشـــطة فـــي تلـــك المســـتودعات، 
وتبيـــن بأنه يجـــري تفريغ عبـــوات الدبس 
الكبيرة لعبوات صغيرة، إضافة إلى عملية 
تغييـــر لصاحية إحـــدى المنتجـــات، التي 

تم ضبطها واألدوات المســـاندة لذلك مثل 
المادة الكيميائيـــة إلزالة تاريخ الصاحية 
والعلب الفارغة إلعادة التعبئة والملصقات 
واألختام وغيرها، كما تم ضبط مســـتودع 
أخـــر به كميات كبيـــرة من التمور المتعفنة 
والمنتهيـــة الصاحيـــة منـــذ العـــام 2019، 
وقد تـــم التحرز علـــى المنتجات كافة في 

المحل التجاري والمستودعات الثاثة. 

الضبـــط  مأمـــوري  أن  األشـــراف  وأشـــار 
القضائي تعقبوا المحال التجارية التي تم 
تزويدها بالمنتجـــات المنتهية الصاحية، 
وتـــم التحـــرز على كافـــة تلـــك المنتجات، 
كمـــا تعـــاون أصحـــاب المحـــال بالتواصـــل 
مـــع الزبائـــن الســـترجاع مـــا تـــم بيعـــه لهم 
منهـــا. إضافـــة إلـــى أن الوزارة لـــن تتهاون 
مـــع ممارســـات الغـــش والتزويـــر الدخيلة 
حيـــاة  تعـــرض  والتـــي  مجتمعنـــا  علـــى 
النـــاس وصحتهـــم للخطر، وتنـــوه الوزارة 
باستمرارها للتصدي لمثل هذه المخالفات، 
وجار استكمال كافة اإلجراءات القانونية 
المتبعة بهذا الخصوص، مؤكًدا في الوقت 
التجاريـــة  المحـــال  أصحـــاب  علـــى  ذاتـــه 
لهـــم  المزوديـــن  مـــن  التحـــري  بضـــرورة 
بطلـــب كافة بيانات الســـلع بما فيها تاريخ 
االســـتيراد واإلنتاج واالنتهـــاء للتأكد منها 

ومن صحة ما تم تزويدهم به.

فيصل المحروس


