
المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطنـــي  واالقتصـــاد 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
برنامـــج  أن  خليفـــة   آل 
التوازن المالي على مســـار 
تحقيق أهدافه وأن العمل 
جميـــع  لتنفيـــذ  مســـتمر 
التوازن  برنامـــج  مبادرات 
المالي بكل عزيمة وإصرار 
نقطـــة  إلـــى  للوصـــول 
التوازن المالي، مشيرًا إلى 

مـــا تحقق من خطوات متقدمة على صعيـــد برنامج التوازن المالي 
الـــذي يســـتهدف الوصـــول لنقطة التـــوازن المالي بيـــن المصروفات 
واإليرادات في 2024 وذلك بفضل التعاون والتنســـيق بين مختلف 
الجهات الحكومية وما أبدته السلطة التشريعية من دعم للمبادرات 

والتشريعات التي تعزز تحقيق التوازن المالي.

وزير المالية: برنامج التوازن 
المالي على مسار تحقيق أهدافه

لمجموعـــة  الربـــح  صافـــي  بلـــغ 
فنـــادق الخليـــج،  2.123 مليـــون 
دينـــار بحريني خـــال الربع األول 
2022 مقارنة بخســـارة 207,119 
دينار بحريني في الربع األول من 
العام السابق بارتفاع قدره 2.330 
مليـــون دينـــار بحرينـــي. وبلغـــت 
ربحيـــة الســـهم 9 فلـــوس مقابـــل 
خســـارة 1 فلـــس في الربـــع األول 

من العام الماضي.

2.1 مليون دينار 
أرباح “فنادق 
الخليج” للربع 

األول 2022
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الموهوب البحريني يواجه البرازيلي نيمار“أوال” في “قرطاج الدولي”استقالة رئيس وزراء سريالنكامناقشة األوضاع الماليةالخدمات سريعة في “الخاصة”
أكد عضو مجلس بلدي المحرق  «

عبدالعزيز الكعبي وجود تفاوت 
شاسع بين المشاريع السكنية 

الخاصة والمشاريع الحكومية، من 
حيث سرعة توفير المرافق الخدمية 

في المشاريع الخاصة وتزامنها مع 
إنشاء الوحدات السكنية.

ترأس محافظ مصرف البحرين  «
المركزي رشيد المعراج، االجتماع 
الدوري مع مجلس إدارة جمعية 
مصارف البحرين وكبار مسؤولي 

المصارف العاملة في مملكة 
البحرين، وذلك لمناقشة المواضيع 
المتعلقة بتطورات األوضاع المالية.

لقي ثالثة أشخاص حتفهم بينهم  «
نائب وُجرح أكثر من 150 في أعمال 

عنف في سريالنكا أمس استقال على 
إثرها رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، 

وقالت الشرطة إن أماراكيرثي أتوكوراال، 
وهو نائب في الحزب الحاكم، فتح النار 

وأصاب شخصين.

تعرض يوم السبت المقبل الموافق  «
14 مايو وضمن عروض المسابقة 

الرسمية للمهرجان الدولي 
للمونودراما بقرطاج، الذي يقام في 
الفترة من 13 حتى 16 مايو الجاري، 

مسرحية “حتى إشعار آخر” من 
تأليف عبدالناصر فتح الله.

بالعزيمة واإلصرار وخالل عام  «
واحد فقط، تمكن الموهوب 

البحريني عبدالله عيسى من 
تحقيق حلمه، واليوم ها هو يصل 

للوقوف أمام نجم كرة البرازيل 
والمحترف بصفوف باريس سان 

جيرمان الفرنسي نيمار.
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تأييد المساعي الرامية لتحقيق سالم شامل في المنطقة... جاللة الملك:

تـــرأس  نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وفي بداية االجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالرسالة السامية 
التـــي وجههـــا عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بمناســـبة اليوم العالمي لحريـــة الصحافة، 
ومـــا تضمنته من تقدير لدور اإلعام الوطني كشـــريك فاعل 
فـــي تعزيز وتيـــرة التقدم علـــى مختلف األصعـــدة، وتحقيق 
األهـــداف الوطنيـــة للنمو والتقدم المســـتدام ضمـــن الخطط 
والبرامـــج التـــي تتبناها الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
إلـــى ذلـــك، تابـــع المجلـــس مـــا تـــم بشـــأن تنفيـــذ التوجيهات 

الملكيـــة الســـامية بتعزيـــز األمـــن الغذائـــي واالســـتثمار فيه، 
ووجـــه بمواصلـــة تبني المبـــادرات التي تكفـــل تحقيق األمن 
الغذائـــي في المجاالت الزراعية والحيوانية والبحرية وتزيد 
حجـــم المنتـــج الوطني بما يكفـــل تأمين الغذاء واســـتدامته 
وساســـل اإلمدادات، وذلك في ضوء االطاع على المذكرة 
المرفوعة في هذا الشأن من وزير األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي، فيمـــا كلـــف المجلـــس وزارة شـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ووزارة الصناعـــة والتجارة 
والسياحة بتكثيف مراقبة أسعار المنتجات وضمان توافرها 

وفقًا الحتياجات السوق االستهاكية.
ثم أشاد المجلس بمسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية وما تحقق على صعيده من نجاحات؛ 

من أجل تنمية الوطن وتحقيق تطلعات المواطن.

تكثيف مراقبة أسعار المنتجات وضمان توافرها
مواصلة المبادرات الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي ... مجلس الوزراء:

سمو الشيخ محمد بن مبارك

المنامة - بنا
أعلنـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
عـــن بـــدء مرحلـــة تقديـــم الطلبـــات 
باســـم  الُمقدمـــة  الدراســـية  للمنـــح 
المغفور لـــه صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
ومنحة ســـمو الشـــيخة مـــوزة بنت 
ثراهمـــا،  هللا  طّيـــب  للطـــب  حمـــد 
وذلـــك على مـــدى 11 يوًمـــا اعتباًرا 
مـــن 29 مايـــو 2022 وحتـــى الثامن 

من يونيو 2022.
وســـتتم عمليـــة اختيـــار الطلبة بعد 
اجتيـــاز المتقدميـــن عـــدة مراحـــل، 
علـــى  بنـــاء  ســـيتأهلون  حيـــث 
ال  بنســـبة  األكاديمـــي  التحصيـــل 

تقـــل عـــن 98 % واجتيـــاز المقابلـــة 
الشخصية باإلضافة إلى اإلنجازات 

واألعمال التطوعية المقدمة.
وكشـــفت مؤسســـة المبـــرة الخليفية 
عن توقيـــع مذكرة تفاهـــم مع الكلية 
أيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن  الملكيـــة 
لتوفيـــر منح دراســـية إضافية ضمن 
إطـــار برنامـــج “رايات” لمدة خمســـة 
أعوام، وهو ما شـــأنه أن ُيســـاهم في 
إدراج المزيـــد مـــن الطلبـــة الراغبيـــن 
بدراســـة الطـــب. وبإمـــكان الراغبين 
للمنـــح  رايـــات  لبرنامـــج  بالتقديـــم 
الدراسية ملء استمارة التقديم عبر 

موقع المؤسسة اإللكتروني.

 تقديــم الطلبــات للمنــح الدراســية الُمقدمــة باســم ســمو األميــر خليفــة 
بــن ســلمان وســمو الشــيخة مــوزة بنــت حمــد رحمهمــا اهلل للطــب 

المنامة - بنا
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الشعب الفلسطيني له الحق 
المستقلة دولته  إقامة  في 

المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة فـــي قصـــر الصافريـــة، أمـــس، الممثل 
الشـــخصي لفخامـــة الرئيس محمود عبـــاس رئيس دولة 
فلســـطين الشـــقيقة ياســـر محمود عباس، بحضور سفير 
دولة فلســـطين لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر، وذلك 

للسام على جالته بمناسبة زيارته للمملكة.
وقـــد رحـــب صاحـــب الجالة الملـــك بالممثل الشـــخصي 
لرئيـــس دولـــة فلســـطين، وكلفه بنقـــل تحياتـــه وتقديره 
ألخيه رئيس دولة فلســـطين، وتمنياتـــه الطيبة له بدوام 
الصحة والســـعادة، وللشعب الفلســـطيني الشقيق باألمن 
واالســـتقرار والنماء، مجـــدًدا جالته التأكيد على موقف 
مملكـــة البحريـــن الثابت والداعـــم للقضية الفلســـطينية، 

والمؤيـــد لـــكل المســـاعي الراميـــة لتحقيـــق ســـام عادل 
وشـــامل في المنطقة، وضمان حق الشـــعب الفلســـطيني 
فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة وفق خيـــار حـــل الدولتين 
وقرارات الشـــرعية الدولية، بما يحقق الخير واالستقرار 

واالزدهار لجميع شعوب المنطقة.

الشيخ سلمان بن خليفة
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تفاعاًل مع ندوة “^”

قّراء “^” ينقسمون حول رفع سن الزواج للفتاة
تفاعـــل قـــّراء “البـــاد” مـــع مـــا ورد فـــي نـــدوة “البـــاد” بشـــأن أثر 
منصات التواصـــل االجتماعي على الزوجيـــن والطاق العاطفي، 
والتي ســـلطت الضوء على أهم النقاط التي تتركز عليها الظاهرة 
االجتماعيـــة ومـــدى فعاليـــة األنشـــطة والبرامـــج التـــي تقدمهـــا 

مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الظاهرة.
وحظـــي تصريـــح النائب معصومـــة عبدالرحيم، خال مشـــاركتها 
فـــي ندوة “الباد”، الذي طالبت فيه برفع ســـن الـــزواج للفتاة، بما 
يمنحهـــا فرصة للنضـــج والحكمة واختيار الـــزوج الصالح بتفاعل 
كبيـــر علـــى حســـاب الصحيفـــة فـــي موقـــع التواصـــل االجتماعي 
االنســـتغرام، حيـــث رصدنـــا انقســـام القـــراء بين مؤيـــد ومعارض 

القتراح رفع سن الزواج للفتاة.
واعتبـــر بعـــض القـــراء أن ســـن 18 عاًمـــا ال يصلح لتزويـــج الفتاة 
لكونهـــا ماتـــزال غيـــر ناضجـــة مقترحيـــن أن يكون ســـن التزويج 

للفتاة 22 عاًما.
واعتبـــر البعـــض أن فكـــرة رفع ســـن الـــزواج للفتـــاة فكـــرة غريبة 
ودخيلـــة علـــى المجتمعـــات العربيـــة، مؤكديـــن حـــق الفتـــاة فـــي 
التزويج متى ما كانت تتحمل المســـؤولية حيث إن المعنى ليس 
في العمر فهناك من تجاوزن سن األربعين وال يتحملن المسؤولية.

وعّقـــب متابعـــو “البـــاد” بـــأن الفتـــاة متى مـــا بلغت باســـتطاعتها 
الزواج وهي ُســـّنة األولين في الـــزواج، فكانت األمهات والجدات 
ا واســـتطعن أن يتحملن المســـؤولية  يتزوجن في ســـن مبكرة جدًّ

وتربية مجتمع بأكمله.

815 ألف دينار صافي ربح “ترافكو” للربع األول 2022
حققـــت مجموعـــة ترافكـــو صافي ربح 
يخص مســـاهمين بلـــغ  815 ألف دينار 
للربع األول من العام 2022، مقارنة مع 
646 ألـــف دينـــار للربع األول مـــن العام 
الســـابق 2021، وذلك بزيادة قدرها 26 

%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للربع األول من العام الجاري ما قدره 11 فلًسا 
مقارنة مع  9 فلوس خال الفترة نفسها من العام السابق.

أعلن وزير اإلعـــام علي الرميحي عن فتح 
باب المشـــاركة فـــي جائزة “رئيـــس مجلس 
الـــوزراء للصحافة” في نســـختها الخامســـة 
وذلك ابتـــداًء من 30 أبريل وحتى 20 مايو 
الجاري. وأشـــار إلـــى أن هذه الجائـــزة التي 
تقـــام برعايـــة كريمـــة من ولـــي العهد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة هي ترجمة 
فعليـــة للدعـــم الـــذي تلقـــاه الصحافـــة مـــن 
القيـــادة الحكيمـــة وتأتي في إطـــار حرصها 
على دعم وتشـــجيع كل ما يخدم الصحافة 

الوطنية من حيث الشكل والمحتوى.

فتح باب المشاركة في جائزة “رئيس مجلس 
الوزراء للصحافة” في نسختها الخامسة
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ليلى مال اهلل

بما يحقق الخير 
واالستقرار واالزدهار 

لجميع شعوب المنطقة
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اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
فـــي قصـــر الصافريـــة، أمـــس، الممثل 
الشـــخصي لفخامـــة الرئيـــس محمود 
عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة 
ياســـر محمود عباس، بحضور ســـفير 
دولة فلســـطين لـــدى مملكـــة البحرين 
طـــه عبدالقـــادر، وذلـــك للســـالم علـــى 

جاللته بمناسبة زيارته للمملكة.
الممثـــل  نقـــل  االســـتقبال  وخـــالل 
فلســـطين  دولـــة  لرئيـــس  الشـــخصي 
إلـــى جاللـــة الملـــك تحيـــات وتقديـــر 
رئيس دولة فلســـطين محمود عباس، 
بموفـــور  لجاللتـــه  الطيبـــة  وتمنياتـــه 
الصحة والســـعادة ولمملكـــة البحرين 
وشعبها الكريم دوام التقدم واالزدهار 

في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

وقـــد رحـــب صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
دولـــة  لرئيـــس  الشـــخصي  بالممثـــل 
تحياتـــه  بنقـــل  وكلفـــه  فلســـطين، 
وتقديره ألخيه رئيس دولة فلسطين، 
وتمنياتـــه الطيبـــة لـــه بـــدوام الصحـــة 
الفلســـطيني  وللشـــعب  والســـعادة، 
الشـــقيق األمـــن واالســـتقرار والنمـــاء، 
مجـــدًدا جاللتـــه التأكيد علـــى موقف 
والداعـــم  الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة 
للقضيـــة الفلســـطينية، والمؤيد لكافة 
المساعي الرامية لتحقيق سالم عادل 
وشـــامل فـــي المنطقـــة، وضمـــان حق 
الشـــعب الفلســـطيني في إقامة دولته 
المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات 
الشـــرعية الدوليـــة، بمـــا يحقـــق الخير 
واالســـتقرار واالزدهار لجميع شعوب 

المنطقة.

المنامة - بنا

الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلة
تأييد المساعي الرامية لتحقيق سالم شامل في المنطقة... جاللة الملك:

الثالثاء 10 مايو 2022 - 9 شوال 1443 - العدد 4956 

الجميع سيظلون أوفياء لجاللة الملك والوطن المعطاء
جاللته وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان الشكر... زينل:

تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
رئيســـة  مـــن  وعرفـــان  شـــكر  برقيـــة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة بنت عبدهللا 
دور  فـــض  بمناســـبة  وذلـــك  زينـــل، 
االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابـــع من 

الفصل التشريعي الخامس.
النـــواب،  مجلـــس  رئيســـة  ورفعـــت 
باســـمها ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلس 
النواب أســـمى آيات الشـــكر والعرفان 
علـــى اهتمام ومتابعـــة جاللته الدائم 
الدعـــم  وعلـــى  المجلـــس،  ألعمـــال 
والمســـاندة التي يحظـــى بها مجلس 
النواب من لدن جاللته بهدف تحقيق 
ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين 
وشـــعبها الكريم، مشـــيدة بمـــا تفضل 
بـــه جاللته لهذا الصـــرح الديمقراطي 

العريق الـــذي يعد أحد ثمار مشـــروع 
جاللته اإلصالحي.

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وجـــددت 
وأعضاء المجلس في البرقية لجاللة 
الملـــك العهـــد والـــوالء، مؤكديـــن أن 
الجميـــع ســـيظلون أوفيـــاء لجاللتـــه 
ولهـــذا الوطـــن المعطاء، ســـاعين إلى 
تحقيـــق المزيـــد مـــن الخيـــر والتطور 
واالزدهـــار والرقـــي لمملكـــة البحرين 
وأبنائهـــا الكـــرام، ســـائلين المولى عز 
وجـــل أن يحفظ جاللة الملك، ويديم 
والســـعادة  الصحـــة  موفـــور  عليـــه 
وطول العمر، وأن يســـدد على طريق 

الخير خطاه.
وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة 
شـــكر وعرفـــان مـــن رئيســـة مجلـــس 
فـــض دور  النـــواب، وذلـــك بمناســـبة 

االنعقـــاد الســـنوي العـــادي الرابـــع من 
الفصل التشريعي الخامس.

وأعضـــاء  باســـمها  زينـــل،  ورفعـــت 
مجلـــس النـــواب أســـمى آيات الشـــكر 
ومتابعـــة  اهتمـــام  علـــى  والعرفـــان 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء، والذي أســـهم 
فـــي تحقيق تعـــاوٍن مثمـــر وبناء بين 
والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
لمواصلـــة تطويـــر وتنميـــة مســـارات 
العمل في مملكـــة البحرين بما يصب 

في صالح أبناء الوطن.
وأكـــدت أن مواقـــف صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وتوجيهاته عكســـت اهتمام 
ســـموه، وما تحقـــق من إنجـــازات تم 
تحقيقهـــا من خالل إقـــرار العديد من 
مشـــاريع القوانين تؤكد حرص سموه 
لتحقيـــق أهـــداف المســـيرة التنموية 
الجاللـــة  صاحـــب  بقيـــادة  الشـــاملة 
الملـــك، ســـائلة الــــمولى عـــز وجـــل أن 
يحفـــظ ســـموه ويديـــم عليـــه موفور 
الصحـــة والســـعادة، وأن يســـدد على 

طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

الصالح: سنظل جـنوًدا أوفياء لجاللة الملك وللوطن
مشيًدا بدعم جاللته وسمو ولي العهد رئيس الوزراء لـ “الشورى”

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقية شـــكر وعرفان من رئيس مجلس 
الشـــورى علي بن صالح الصالح؛ وذلك 
بمناســـبة فـــض دور االنعقـــاد الســـنوي 
العـــادي الرابـــع مـــن الفصـــل التشـــريعي 

الخامس.
وقد رفع رئيس مجلس الشورى باسمه 
ونيابـــة عـــن أعضـــاء المجلـــس أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفـــان والتقدير على 
الدعـــم الكبير من جاللة الملك ورعايته 
الكريمـــة للســـلطة التشـــريعية، وعــــلى 
المســـاندة التـــي يحظـــى بهـــا مجــــلس 
لــــدن جاللتـــه الســـامي،  الشـــورى مــــن 
لتحقيـــق ما فيه خيـــر ومصلحة مملكة 
البحرين وشعبها الكريم، مواصلة للنهج 
الديمقراطـــي الـــذي يؤمـــن بـــه جاللته، 

وتعزيـــزا لمســـيرة الخيـــر والتنمية في 
عهـــده الزاهـــر. وجـــدد رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى وأعضاء المجلس في البرقية 
لجاللـــة الملك العهد والــــوالء، مؤكدين 
أن الجميـــع ســـيظلون جــــنوًدا أوفيـــاء 
لجاللته ولهذا الوطن المعطاء، سـاعين 
إلــــى تحقيق المزيد من الخير والتطور 
البحريـــن  لمملكـــة  والرقـــي  واالزدهـــار 
الغالية وشـــعبها الوفي، سائلين المولى 
عــــز وجــــل أن يحفـــظ جاللـــة الملـــك، 
ويديم عليه موفور الصحة والــــسعادة، 
وطـــول العمر، وأن يســـدد علـــى طريق 
الخير خطاه. وتلقـــى ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل خليفـــة،  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر 
برقية شـــكر وعرفان من رئيس مجلس 
الشورى، وذلك بمناسبة صــــدور األمــــر 
الــــملكي الـسامــــي بــــفض دور االنــــعقاد 

الفصـــل  مـــن  الرابـــع  العـــادي  الســـنوي 
التشريعي الخامس.

وقـــد رفع الصالح، أســـمى آيات الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، لما 

لمســـه من سموه من تعاوٍن مثمر وبّناء 
بين الســـلطتين التشريعية والتنفيذية، 
ومـــا يبذلـــه من دعـــٍم ومســـاندة لتعزيز 
مســـارات التنميـــة والبنـــاء، بما ينعكس 
علـــى نمـــاء وازدهـــار الوطن فـــي كافة 
المجـــاالت، ويترجـــم الـــرؤى الحكيمـــة 
والنهـــج الديمقراطـــي الثابـــت لجاللـــة 
الملك.وأشـــاد رئيـــس مجلس الشـــورى 
التعـــاون  لترســـيخ  ســـموه  بمواقـــف 
والتشـــاور الدائـــم مع مجلس الشـــورى 
المخلـــص،  الوطنـــي  للعمـــل  تعزيـــًزا 
واإلنجازات التشـــريعية التي تشـــهدها 
حـــرص  يؤكـــد  بمـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
مـــن  المزيـــد  لحصـــد  ســـموه  واهتمـــام 
التقدم واالزدهار للوطن، سائاًل المولى 
عـــز وجل أن يحفـــظ ســـموه وأن يديم 
عليـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة، وأن 

يسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة  - بنا

فوزية زينل

علي الصالح

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة، بمكتبه بقصـــر القضيبية 
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  امـــس، 
أمنـــاء مركز اإلمارات للدراســـات 
والبحـــوث اإلســـتراتيجية جمال 
كتابـــه  أهـــداه  الـــذي  الســـويدي 
المســـلمين  اإلخـــوان  “جماعـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي 
المتحدة... الحسابات الخاطئة”، 
بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس 
رئيـــس  للنشـــر  األيـــام  مؤسســـة 
تحريـــر صحيفـــة األيـــام عيســـى 
الشـــايجي وعضو مجلـــس إدارة 
رئيـــس  للنشـــر  األيـــام  مؤسســـة 
اإللكترونيـــة  الصفحـــة  تحريـــر 
العـــام  واألميـــن  الحمـــر  راشـــد 
لمنتـــدى الفكر والثقافـــة العربية 

لجمعيـــة  التنفيـــذي  المديـــر 
الصحفيين فواز سليمان. 

 وأثناء اللقاء رحب الشيخ خالد 
بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفة 
بالســـويدي، معرًبـــا عـــن خالـــص 
شـــكره علـــى هذا اإلهـــداء القيم، 
والبـــارز  المهـــم  بالـــدور  مشـــيًدا 
للســـويدي وما ينجزه من بحوث 
الخليجيـــة  للقضايـــا  وتحليـــل 
وتناولهـــا  والدوليـــة  والعربيـــة 
بـــرؤى استشـــرافية تســـهم فـــي 
تعزيـــز الرخـــاء واالزدهـــار لدولنا 
دوام  لـــه  متمنًيـــا  وشـــعوبنا، 

التوفيق والنجاح. 
 مـــن جانبـــه، عبـــر الســـويدي عن 
اعتـــزازه بلقـــاء الشـــيخ خالد بن 
خليفـــة،  آل  محمـــد  بـــن  أحمـــد 
كل  البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا 

الرقي واالزدهار.

خالد بن أحمد يتسلم “حسابات جماعة اإلخوان”

الجفير - مركز عيسى الثقافي

البحريـــن،  مملكـــة  تســـتضيف 
والخميـــس  األربعـــاء  يومـــي 
المقبليـــن، الملتقى العلمـــي الـ21 
لجمعيـــة التاريـــخ واآلثـــار بدول 
مجلس التعـــاون الخليج العربية 
الـــذي تنظمه الجمعية بالشـــراكة 
الثقافـــي.  عيســـى  مركـــز  مـــع 
باحًثـــا   180 نحـــو  بمشـــاركة 
ـــا متخصًصا في مجاالت  أكاديميًّ

التاريخ واآلثار من دول الخليج.
ويتضمـــن برنامـــج الحفـــل كلمة 
للشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
التحضيريـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 
للملتقـــى علـــي منصـــور شـــهاب، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
عبدالهادي العجمي. وســـيناقش 
الملتقـــى حوالي 26 ورقة علمية 

متخصصة.

“ملتقى التاريخ واآلثار الخليجية” في البحرين 11 الجاري



ضمـــن حـــرص وتوجيهـــات محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فريـــق  قـــام 
لمنطقـــة  تفقديـــة  بزيـــارة  الميدانـــي 
مدينـــة عيســـى، وذلـــك ضمـــن جهـــود 
المحافظـــة الجنوبيـــة لاطـــاع علـــى 
أبـــرز احتياجـــات المواطنين الخدمية 
والتنمويـــة، بحضـــور عـــدد مـــن أهالي 

مدينة عيسى.
وأثنـــاء الزيـــارة قام فريـــق المحافظة 
أبـــرز  بمتابعـــة  الميدانـــي  الجنوبيـــة 
الخدمات التي تلبي احتياجات أهالي 

منطقة مدينة عيســـى في المجمعات 
التاليـــة: 808، 809، 812، من الناحية 
الخدمية واالجتماعية والتنموية، كما 
تم متابعة مشـــروعات البنية التحتية 

ومشاريع الطرق الداخلية، إضافة إلى 
صيانة المرافق العامـــة لتوفير أفضل 
الخدمـــات، وذلك بالتنســـيق مع وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني، وبلديـــة المنطقة الجنوبية. 
مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس قســـم متابعة 
بالمحافظـــة  والبحـــوث  الخدمـــات 
الجنوبيـــة محمـــد عيســـى النعيمي أن 

الزيـــارة التفقديـــة تأتـــي مـــن منطلـــق 
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  حـــرص 
الجنوبية في تحقيق التنمية الشاملة 
المحافظـــة،  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 

وذلك من خـــال االرتقـــاء بالخدمات 
تنفيذهـــا  علـــى  والحـــرص  المقدمـــة 
بالجـــودة العالية بمـــا يعود بالنفع على 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع 
نطـــاق المحافظـــة الجنوبية.  يذكر أن 
الزيـــارات الميدانية تعد إحدى قنوات 
المحافظـــة ولها دور فعـــال في تعزيز 
التواصل الميداني لتلمس احتياجات 
وماحظات األهالي عن قرب للوقوف 
واالطـــاع على مســـتجدات وأوضاع 
المشـــروعات  ومتابعـــة  المناطـــق 
التـــي تعكـــس الـــدور الخدمـــي البـــارز 
بمـــا يعكـــس الصـــورة التنمويـــة التـــي 

تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

local@albiladpress.com03

المنامة - وزارة الداخلية

فريق “الجنوبية” الميداني يتفقد احتياجات أهالي مدينة عيسى
ضمن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي لالرتقاء بالخدمات

أحمد بن معيوف الرميحي

تقديم الطلبات للمنح الدراسية الُمقدمة باسم  سمو األمير 
خليفة بن سلمان وسمو الشيخة موزة بنت حمد رحمهما اهلل للطب

يستمر حتى 8 يونيو المقبل... “المبّرة الخليفية”:

سمو الشيخة زين: إقبال المزيد من الطلبة للحصول على مؤهل جامعي يبشر بجيل واٍع

أعلنت مؤسسة المبرة الخليفية عن بدء مرحلة تقديم الطلبات للمنح الدراسية 
الُمقدمــة باســم المغفــور لــه صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة ومنحة ســمو الشــيخة مــوزة بنت حمد للطــب طّيــب هللا ثراهما، وذلك 

على مدى 11 يوًما اعتباًرا من 29 مايو 2022 وحتى الثامن من يونيو 2022.

وستتم عملية اختيار الطلبة بعد اجتياز 
المتقدمين عدة مراحل، حيث سيتأهلون 
بنـــاء علـــى التحصيـــل األكاديمي بنســـبة 
المقابلـــة  واجتيـــاز   %  98 عـــن  تقـــل  ال 
اإلنجـــازات  إلـــى  باإلضافـــة  الشـــخصية 

واألعمال التطوعية المقدمة.
وكشـــفت مؤسســـة المبرة الخليفية عن 
توقيـــع مذكرة تفاهم مـــع الكلية الملكية 
منـــح  لتوفيـــر  أيرلنـــدا  فـــي  للجراحيـــن 
دراســـية إضافيـــة ضمـــن إطـــار برنامـــج 
“رايـــات” لمـــدة خمســـة أعـــوام، وهـــو ما 
مـــن  المزيـــد  بـــإدراج  ُيســـاهم  شـــأنه أن 

الطلبة الراغبين بدراسة الطب.

لبرنامـــج  الراغبيـــن بالتقديـــم  وبإمـــكان 
رايـــات للمنـــح الدراســـية ملء اســـتمارة 
التقديم عبر موقع المؤسسة اإللكتروني، 
حيـــث ســـيتم اإلعـــان عـــن فتـــح بـــاب 

التسجيل في الفترة المقبلة.
وأعربـــت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبّرة الخليفية  سمو الشيخة زين بنت 
خالـــد آل خليفة عن بالغ ســـعادتها بفتح 
باب التســـجيل لمنح الطـــب في برنامج 
الفتـــرة  فـــي  الدراســـية  للمنـــح  رايـــات 
المقبلة، مؤكدة ســـموها أن إقبال المزيد 
مـــن الطلبـــة البحرينيين للحصـــول على 
مؤهـــل جامعـــي يبشـــر بجيـــل قـــادم من 

الشباب الواعي والمثقف.
وأضافـــت: “يســـرنا أن نعلن عـــن تجديد 
شراكتنا مع الكلية الملكية للجراحين في 
أيرلندا والتي ستتميز بزيادة عدد المنح 
الدراســـية المقدمـــة، حيث تمكـــن الطلبة 
– فـــي األعـــوام الماضيـــة – مـــن إثبـــات 
جدارتهم وتفوقهم العلمي بشهادة إدارة 
الجامعـــة، وهـــو ما يتماشـــى مـــع أهداف 
مؤسسة المبرة الخليفية عموما وبرنامج 
“رايات” خصوصـــا والمتمثلة بخلق جيل 
واٍع ومثقـــف متســـلح بالعلـــم والمعرفـــة 
وقادر على مواجهة التحديات؛ لإلســـهام 
بشـــكل فاعل فـــي المجتمـــع ودفعه نحو 

التقدم والتطور”.
يذكر أن برنامج رايات للمنح الدراســـية 
هـــو أحـــد أبـــرز برامـــج مؤسســـة المبـــرة 
الخليفيـــة، وقـــد تـــم إطاقـــه فـــي العام 
رســـالة  إطـــار  ضمـــن  ويأتـــي   ،2011
المؤسســـة الراميـــة إلى تمكين الشـــباب 

وتنميـــة مهاراتهم العلميـــة والعملية في 
مختلف التخصصات والمجاالت. 

منـــح  توفيـــر  إلـــى  البرنامـــج  ويســـعى 
دراســـية للتعليـــم األكاديمـــي، باإلضافة 
إلى تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية 
على مـــدار العام الدراســـي وخلق فرص 
عمـــل تدريبيـــة فـــي القطـــاع الحكومـــي 
المهـــارات  تطويـــر  بهـــدف  والخـــاص؛ 
الازمـــة وتزويـــد الطلبـــة باألخاقيـــات 

الازمة للعمل.
كمـــا يهدف البرنامج إلـــى تعزيز مفاهيم 
المســـؤولية االجتماعيـــة تجـــاه الوطـــن 
وحث الطلبة على المشاركة في األعمال 

التطوعية لخدمة المجتمع.
وللدعم أو االستفسار يرجى التواصل مع 
مؤسسة المبرة الخليفية على هاتف رقم 
schol� 17499909 أو البريد اإللكتروني

الموقـــع  عبـــر  أو   arship@mkfbh.org
.www.mkfbh.org الرسمي
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القوائم المالية المرحلية المختصرة ٣1 ديسمبر 201٩

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناءا على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1٩ فبراير 2020 وأصدرت من قبل كي بي إم جي برأي غير متحفظ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩بيان المركز المالي الموحد كما في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩
٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

الموجودات 
97.014.031102.538.484عقارات ومعدات

821.017797.676عقارات استثمارية 
9.350.3039.563.532استثمار في شركات زميلة 

13.366.35813.870.550أوراق مالية استثمارية
120.551.70٩126.770.242الموجودات غير المتداولة

3.146.1913.439.004مخزون
2.318.6391.950.625ذمم تجارية مدينة 
3.579.6052.884.172موجودات أخرى 

7.130.5816.600.498نقد وأرصدة لدى بنوك
16.175.01614.874.299الموجودات المتداولة
1٣6.726.725141.644.541مجموع الموجودات

حقوق الملكية
22.599.48722.599.487رأس المال

17.514.44217.514.442عالوة إصدار األسهم
)33.248(-أسهم خزانة

24.820.30923.437.131احتياطيات أخرى
50.044.78050.166.694أرباح مستبقاة

114.٩7٩.018113.684.506مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1.489.2462.137.984مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11.736.00014.000.000الجزء غير المتداول من القرض
1٣.225.24616.137.984المطلوبات غير المتداولة

2.316.4282.063.973ذمم تجارية دائنة
5.382.0335.758.078مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

824.0004.000.000الجزء المتداول من القرض
8.522.46111.822.051المطلوبات المتداولة
21.747.70727.960.035مجموع المطلوبات 

1٣6.726.725141.644.541مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
5,950,1306.921.515ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
7,597,2675.690.528استهالك 

)1.316.919()1,607,916(حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة
)835.664()787,374(إيراد أرباح األسهم

)355.726()83,950(إيراد الفوائد
895,839419.837فوائد بنكية

)134.624(32,769مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
)21.645()6,309(مخصص مخزون بطيء الحركة 

312,826288.731مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12,303,28210.656.033ربح السنة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
299,121114.314مخزون

)1.563.100()1,105,684(ذمم تجارية مدينة وأخرى
150,9641.770.776ذمم تجارية دائنة وأخرى

)314.750()277,000(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
)214.902()961,564(مكافآت نهاية الخدمة الموظفين 

10.40٩.11٩10.448.371صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)52.376.891()2,152,644(شراء عقارات ومعدات

2,5٣7,581356.732بيع أوراق مالية استثمارية
8٣,٩50355.726فوائد مستلمة

1,٩00,0001.701.000أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
86٣,52٩835.663أرباح أسهم مستلمة من استثمارات

575,٩4٩14.643.455ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 90 يوماً

)34.484.315(3,808,365صافي النقد من / )المستخدم في(  األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة

)6.654.906()6,734,687(بيع أسهم خزانة
-2٣,055تبرعات خيرية مدفوعة

-)54,361(فوائد مدفوعة
)251.067()905,459(قرض مدفوع
-)5,440,000(قرض مستلم

-18.000.000
11.094.027)1٣,111,452(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)12.941.917(1,106,032صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

6,024,54٩18.966.466النقد وما في حكمه في 1 يناير
7,1٣0,5816.024.549النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

38.569.81035.111.278اإليرادات  
)20.063.366()21.379.281(التكاليف التشغيلية المباشرة

17.1٩0.52٩15.047.912إجمالي ربح عمليات الفنادق
787.374835.664أرباح األسهم

1.288.4653.422.953رسوم إدارة وإيرادات أخرى
1.607.9161.316.919الحصة من أرباح الشركات الزميلة                

83.950355.726إيراد الفوائد

٣.767.7055.931.262إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى

3.343.6073.153.045تكلفة الموظفين
7.597.2675.690.528استهالك

895.839419.837فوائد بنكية                                             
134.4861.057.899مصروفات قبل تشغيل مشروع

32.76939.480مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 
1.058.519-انخفاض قيمة العقارات والمعدات 

3.004.1362.638.351مصروفات تشغيلية أخرى                           
15.008.10414.057.659مجموع المصروفات

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة
2631العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها للربح أو الخسارة:

أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2.041.314472.998- صافي التغير في القيمة العادلة

78.85537.081استثمار في شركات زميلة – حصة المجموعة في تغير القيمة العادلة للالستثمارات

2.120.16٩510.079الدخل الشامل اآلخر للسنة
8.070.2٩٩7.431.594مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطيات أخرى

رأس201٩
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي 
القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0984.899.28950.166.694113.684.506)33.248(22.599.48717.514.442في 1 يناير 2019
الدخل الشامل للسنة

5.950.1305.950.130-------ربح الفترة
2.120.169-2.120.169------الدخل الشامل اآلخر للسنة

2.120.16٩5.٩50.1٣08.070.2٩٩------مجموع الدخل الشامل للسنة

المحول عند بيع استثمار في األوراق 
المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل

الدخل 
-702.406)702.406(------الشامل اآلخر

3.70833.248)3.708(---33.248--بيع أسهم خزانة
)30.877(--)30.877(-----تبرعات خيرية مدفوعة

)6.778.158()6.778.158(-------أرباح أسهم معلنة لسنة 2018   

11.299.7445.000.0002.207.2216.313.34450.044.780114.979.018-22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2019

احتياطيات أخرى

رأس2018
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح أسهم
موصى 
بتوزيعها

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0983.127.3586.776.62343.246.229111.768.733)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2017
أثر تطبيق المعيار الدولي العداد

1.260.802--1.260.802------التقارير المالية رقم )9( 
الحصة من أثر تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية

-)42.843(-42.843------رقم )9( للشركات الزميلة
األرصدة المعدلة كما في

11.299.7445.000.0002.238.0984.431.0036.776.62343.203.386113.029.535)33.248(122.599.48717.514.442 يناير 2018
الدخل الشامل للسنة:

6.921.5156.921.515--------ربح السنة
510.079--510.079------الدخل الشامل اآلخر للسنة

6.921.5157.431.594-510.079------مجموع الدخل الشامل للسنة

-41.793-)41.793(------- ربح محقق من بيع استثمارات
)6.776.623(-)6.776.623(-------- أرباح أسهم معلنه لسنة 2017

50.166.694113.684.506-11.299.7445.000.0002.238.0984.899.289)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2018

حقوق الملكية

22,599,48722,599,487رأس المال

17,514,44217,514,442عالوة إصدار األسهم
24,529,41424,310,692احتياطيات أخرى

35,007,43037,404,718أرباح مستبقاة
99,650,773101.829.339مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1,138,2711,124,070مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2,700,000-الجزء غير المتداول من القرض

1,138,2713,824.070مجموع المطلوبات غير المتداولة

2,377,0362,080,483ذمم تجارية دائنة
7,896,4383,030,601مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

4,032,0002,682,000الجزء المتداول من القرض

14,305,4747.793.084مجموع المطلوبات المتداولة

15,443,74511.617.154مجموع المطلوبات 

115,094,518113.446.493مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021
)مدققة(

الموجودات 

عقارات ومعدات
79,327,67080,804,824

697,451711,026عقارات استثمارية 

6,980,6367,977,619استثمار في شركات زميلة 

أوراق مالية استثمارية
13,428,25513,240,693

100,434,012102,734,162مجموع الموجودات غير المتداولة

2,168,2771,796,963مخزون

2,388,242944,770ذمم تجارية مدينة 

2,626,4432,012,243موجودات أخرى 

7,477,5445,958,355نقد وأرصدة لدى بنوك

14,660,50610,712,331الموجودات المتداولة

115,094,518113.446.493مجموع الموجودات

2022
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)207,119(2,122,583ربح / )خسارة( الفترة
تعديالت للبنود التالية:

1,397,2881,484,802استهالك 
)54,665()469,851(الحصة من أرباح االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

)442,646()504,089(أرباح األسهم

)2,914()2,041(إيراد الفوائد

43,472120,355فوائد بنكية 

95,9821,234مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية 

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
90,73758,921

2,774,081957,968ربح الفترة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

308,807)371,319(مخزون

)1,290,216()2,153,655(ذمم تجارية مدينة وأخرى

ذمم تجارية دائنة وأخرى
991,590105,365

مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
)200,600()19,100(

)35,230()76,536(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

963,561183,136صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)35,543()49,208(شراء عقارات ومعدات

2,0412,914فوائد مستلمة

1,500,0001,000,000أرباح أسهم مستلمة من شركة زميلة

504,089442,646أرباح أسهم مستلمة من االستثمارات في أوراق مالية 

1,956,9221,410,017صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)16,637(-أرباح أسهم مدفوعة

)975,047()1,350,000(سداد قرض
-)2,000(تبرعات خيرية مدفوعة

)22,485()49,294(فوائد مدفوعة

)1,014,169()1,401,294(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,519,189212,712صافي النقص في النقد وما في حكمه

5,958,3554,237,306النقد وما في حكمه في 1 يناير

7,477,5444,450,018النقد وما في حكمه في 31 مارس

احتياطيات  أخرى
رأس 
المال

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح
مستبقااة

مجموع
حقوق الملكية

2022  )مراجعة(
22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0001,828,3216,182,62737,404,718101,829,339الرصيد في 1 يناير 2022

الدخل الشامل للفترة:
2,122,5832,122,583------ربح الفترة

220,722-220,722-----الدخل الشامل اآلخر للفترة
220,7222,122,5832,343,305-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)2,000(--)2,000(----تبرعات خيرية مدفوعة
)4,519,871()4,519,871(------أرباح أسهم معلنة لسنة 2021
22,599,48717,514,44211,299,7445,000,0001,826,3216,403,34935,007,43099,650,773الرصيد في 31 مارس 2022

احتياطيات  أخرى
رأس 
المال

عالوة إصدار
األسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

2021 )مراجعة(
6.059.91536.268.329100.621.548 1.879.631 22.599.48717.514.44211.299.7445.000.000الرصيد في 1 يناير 2021

الدخل الشامل للفترة:
)207.119()207.119(------خسارة الفترة

50.041-50.041-----الدخل الشامل اآلخر للفترة
)157.078()207.119(50.041-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)2.259.949()2.259.949(------أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
1.879.6316.109.95633.801.26198.204.521 22.599.48717.514.44211.299.7445.000.000كما في 31 مارس 2021

2022
)مراجعة(

2021
)مراجعة(

 
8,064,1914,459,513اإليرادات  

 54,665  469,851 الحصة من أرباح االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

 442,646  504,089 أرباح األسهم

 2,914  2,041 إيراد الفوائد

 238,174  302,430 اإليجار وإيرادات أخرى

9,342,6025,197,912اجمالي اإليرادات

2,226,9131,492,004تكلفة الموظفين 

1,774,3691,165,333مصروفات األغذية والمشروبات

1,397,2881,484,802استهالك

272,585215,685خدمات

 43,472120,355فوائد بنكية

95,9821,234مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

1,409,410925,618مصروفات تشغيليه أخرى 

7,220,0195,405,031مجموع المصروفات

)207,119(2,122,583ربح / )خسارة( الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة:

187,55655,609أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل التغير في القيمة العادلة

االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية - الحصة في احتياطي القيمة 
)5,568(33,166العادلة

220,72250,041مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

)157,078(2,343,305مجموع الدخل الشامل للفترة

)1(9العائد األساسي والمخفض على السهم )بالفلس(

بيان المركز المالي الموحد المختصر كما في 31 مارس 2022

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 9 مايو 2022، ووقعها نيابة عن المجلس:
فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

 بالدينار البحريني بالدينار البحريني بالدينار البحريني

 بالدينار البحريني

الــــــدمــــــعــــــة الـــــــلـــــــي حـــــــولـــــــت فــــــــــوق قــــبــــرهالمنامة - بنا
مـــــــا لـــــــــوم عــــيــــنــــك لـــــــو حــــــزنــــــت وبـــكـــيـــتـــه

ــلـــب جــمــره ــقـ ــلـــى الـ ــــي اركـــــــت عـ ــل ــ الـــفـــرقـــى ال
ــت صــيــتــه ــ ــي ــ ــب ــ ال ــن  ــ ــ م ــا  ــ ــي خــ ــ ــلـ ــ الـ ــا وهللا  ــ ــ ي

يــــــالــــــلــــــه يــــــلــــــي دبــــــــــــــرة الـــــــــكـــــــــون بــــــامــــــره
ــه ــ ــتـ ــ رويـ ــك  ــ ــنـ ــ مـ وال  قــــــبــــــره  ثـــــــــرى  تـــــــــــروي 

تـــــجـــــبـــــر عـــــــــــزا صـــــــالـــــــح وتــــــــزيــــــــد صــــبــــره
مــــــــــــا غــــــــــيــــــــــرك يــــــــــــا إلــــــــــهــــــــــي رجــــــيــــــتــــــه

ــره ــف كــــســ ــطــ ــ ــل ــ ــر ب ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــن عـــــــــــزاه وتـ ــســ ــحــ ــ ت
يـــــــــا هــــــــــــــادي مـــــــــا ضـــــــــل مـــــنـــــهـــــو هــــديــــتــــه

ــــق ســـتـــره ــل ــــخــ ــــى ال ــل ــاك يـــــا ضــــافــــي عــ ــ ــن حــــســ
ــه وهـــــــــو لـــــــك مـــــــا عــــطــــيــــت وخــــذيــــتــــه ــ ــلـ ــ كـ

ــره ــ ــب وخـــــتـــــامـــــهـــــا يــــــــــوم الـــــقـــــلـــــم ســــــــــال حــ
ــه ــتــ ــ ــي ــ صــــــــــــــاة ربــــــــــــــي عــــــــــد مــــــــــن حــــــــــج ب

ــيـــب ذكــــره ــن الــــنــــاس مــــا جـ ــيـ واعــــــــــداد مــــا بـ
صـــيـــتـــه ذاع  ــدى  ــ ــ ــه ــ ــ ــال ــ ــ ب الــــــلــــــي  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ــول ــ رســ

مرثية في عيسى 
صالح بن هندي 

رحمه اهلل
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البحريــن خاليـــة مـــن مـــرض 
التهـــــــاب الكبــــد مجهــــول 
المصــــــــدر لــــدى األطفــــال

وفي بداية االجتماع، أشاد مجلس 
التـــي  الســـامية  بالرســـالة  الـــوزراء 
وجهها عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
لحريـــة  العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة 
الصحافـــة، وما تضمنتـــه من تقدير 
كشـــريك  الوطنـــي  اإلعـــالم  لـــدور 
فاعـــل فـــي تعزيـــز وتيـــرة التقـــدم 
علـــى مختلـــف األصعـــدة، وتحقيق 
األهـــداف الوطنيـــة للنمـــو والتقدم 
المســـتدام ضمن الخطط والبرامج 
برئاســـة  الحكومـــة  تتبناهـــا  التـــي 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
إلى ذلك، تابع المجلس ما تم بشأن 
تنفيذ التوجيهات الملكية الســـامية 
بتعزيـــز األمن الغذائي واالســـتثمار 
تبنـــي  بمواصلـــة  ووجـــه  فيـــه، 
المبادرات التي تكفل تحقيق األمن 
الغذائـــي فـــي المجـــاالت الزراعيـــة 
وتزيـــد  والبحريـــة  والحيوانيـــة 
حجـــم المنتـــج الوطنـــي بمـــا يكفل 
تأمين الغذاء واستدامته وسالسل 
ضـــوء  فـــي  وذلـــك  اإلمـــدادات، 
االطـــالع علـــى المذكـــرة المرفوعـــة 
فـــي هذا الشـــأن من وزير األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
المجلـــس  كلـــف  فيمـــا  العمرانـــي، 
وزارة شـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ووزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بتكثيف مراقبة أســـعار 
المنتجـــات وضمـــان توافرهـــا وفقًا 

الحتياجات السوق االستهالكية.
بمســـارات  المجلـــس  أشـــاد  ثـــم 
التعاون والتنســـيق بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية وما تحقق 
على صعيده من نجاحات؛ من أجل 
تنميـــة الوطـــن وتحقيـــق تطلعـــات 
عـــن  المجلـــس  معربـــًا  المواطـــن، 
الشكر والتقدير للدور الذي يضطلع 
بـــه مجلســـا النـــواب والشـــورى في 
مختلف الجهـــود الوطنية الموجهة 
وذلـــك  وأبنائـــه،  الوطـــن  لصالـــح 
الملكـــي  األمـــر  صـــدور  بمناســـبة 
الســـامي بفـــض دور االنعقـــاد الرابع 
مـــن الفصـــل التشـــريعي الخامـــس 

لمجلسي الشورى والنواب.
بمناســـبة  المجلـــس  أعـــرب  بعدهـــا 
اليوم العالمي للتمريض عن تقديره 
للـــدور الـــذي تضطلـــع بـــه الكـــوادر 
التمريضيـــة فـــي تعزيـــز الخدمـــات 

الصحية والعالجية.

 بعـــد ذلـــك، أدان المجلـــس الهجوم 
اإلرهابـــي الجبـــان الـــذي اســـتهدف 
ســـيناء  غـــرب  ميـــاه  رفـــع  نقطـــة 
بجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 
معربًا عن خالص تعازيه ومواساته 
المصـــري  والشـــعب  للحكومـــة 
مملكـــة  تأييـــد  مؤكـــدًا  الشـــقيق، 
البحريـــن التـــام لكل مـــا تتخذه من 
إجـــراءات للمحافظـــة علـــى أمنهـــا 

واستقرارها.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 

التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن وضع 
لمذكـــرات  نموذجـــي  عـــام  إطـــار 
الصحـــة  وزارة  بيـــن  التفاهـــم 
والجهـــات التـــي يتـــم االبتعـــاث لها 
للعـــالج في الخارج؛ لتعزيز التعاون 
فـــي  واآلراء  الخبـــرات  وتبـــادل 

مجاالت التشخيص والعالج.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 4 اقتراحات برغبة 
مـــن  مقدمـــة  بقانـــون  واقتراحيـــن 
مجلـــس النـــواب، واقتـــراح بقانون 

مقدم من مجلس الشورى.

ثم استعرض المجلس التالي:
1. تابـــع المجلـــس آخر مســـتجدات 
ظهور مـــرض التهاب الكبد مجهول 
المصـــدر لـــدى األطفـــال فـــي بعض 
المجلـــس  اطمـــأن  حيـــث  البلـــدان، 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  خلـــو  علـــى 
هذا المـــرض، وكلـــف وزارة الصحة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمواصلـــة 
ومتابعـــة  والوقائيـــة  االحترازيـــة 
لهـــذا  الوبائـــي  التقصـــي  تطـــورات 
واالســـتعدادات  عالميـــًا  المـــرض 
للتعامـــل مـــع أيـــة مســـتجدات بهذا 
الشـــأن، وذلـــك بعـــد االطـــالع علـــى 
وزيـــرة  مـــن  المرفوعـــة  المذكـــرة 

الصحة.
بعدها أخـــذ المجلس علمًا بالتقارير 
الـــوزراء  مـــن  المرفوعـــة  الوزاريـــة 
المنتـــدى  فـــي  المشـــاركة  بشـــأن 
السياســـي رفيـــع المســـتوى باألمـــم 
المتحـــدة حول التقـــدم المحرز في 
تنفيـــذ الخطة الحضريـــة الجديدة، 
للـــوزراء  الخارجيـــة  والمشـــاركات 
إلـــى  األجنبيـــة  الوفـــود  وزيـــارات 

مملكة البحرين لشهر مايو 2022.

المنامة - بنا

تــرأس  نائــب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمــد بن مبارك آل 
خليفــة، االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الــوزراء الــذي عقــد 

أمس، بقصر القضيبية.

تكثيف مراقبــة أسعــار المنتجــات وضمـان توافرهـا
مواصلة المبادرات الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي... مجلس الوزراء:

الثالثاء 10 مايو 2022 - 9 شوال 1443 - العدد 4956 

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 9 مايو 2022:

مذكــرة ســعادة وزيــرة الصحــة بشــأن خلــو مملكــة البحريــن مــن مــرض 
التهاب الكبد مجهول المصدر لدى األطفال.

التكليف بتكثـيـــف مراقبـــة أســـعار المنتجـات وضمان توافرها.

الغذائـــي  التـــي تكفـــل تحقيـــق األمـــن  المبـــادرات  تبنـــي  التوجيـــه بمواصلـــة 
وسالسل اإلمدادات.

اإلشـــادة بالرســـالة الســـامية التي وجهها جاللة الملك بمناســـبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة.

اليوم العالمي 
لحرية الصحافة

إدانة الهجوم اإلرهابي الجبان الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء بجمهورية 
مصر العربية الشقيقة.

اإلعراب بمناســـبة اليـــوم العالمي للتمريض عـــن التقدير للدور الـــذي تضطلع به 
الكوادر التمريضية.

اليوم العالمي 
للتمريض

اإلشـــادة بمسارات التعاون بين السلطتين بمناسبة األمر الملكي السامي بفض 
دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب. 

وضـــع إطار عـــام نموذجي لمذكرات التفاهم بيـــن وزارة الصحة والجهات التي يتم 
االبتعاث لها للعالج في الخارج.

المنامة - بنا

التقـــى وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحي 
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
والبحـــوث  للدراســـات  اإلمـــارات 
الســـويدي  جمـــال  االســـتراتيجية 

بمناسبة زيارته مملكة البحرين.
وخالل اللقاء أكد وزير اإلعالم أهمية 
الشـــراكة  األخويـــة التاريخية الوثيقة 
بيـــن مملكة البحريـــن ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، وما  تشهده 
من تقدم ونماء علـــى جميع األصعدة 
في ظـــل حرص عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، وأخيه صاحب الســـمو الشيخ 
خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
علـــى تنميتهـــا وتطويرهـــا بمـــا يعـــود 
الشـــعبين  علـــى  واالزدهـــار  بالخيـــر 

الشقيقين.
كما ثمن وزيـــر اإلعالم التعاون المثمر 
والبنـــاء بين الـــوزارة ومركز اإلمارات 
للدراســـات والبحـــوث االســـتراتيجية 
بما يحقق األهداف المشتركة ويسهم 
فـــي الحفـــاظ علـــى اإلرث التاريخـــي 
المشترك بين البلدين الشقيقين ويعزز 
جهـــود البحـــث العلمي بيـــن الجانبين، 
مشـــيًدا بما يشـــهده المركز من نقالت 
علـــى  كبيـــر  وتطـــور  مميـــزة  نوعيـــة 
صعيـــد الدراســـات والبحـــوث العلمية 

والتواصل الدولي وتعزيز الشـــراكات 
الـــدول الشـــقيقة  االســـتراتيجية مـــع 
والصديقـــة، متمنًيا للمركـــز والقائمين 

عليه دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد السويدي حرص المركز 
في تعزيز التعاون المشترك مع وزارة 
شـــؤون اإلعـــالم بما يعكـــس العالقات 
البحريـــن  بيـــن  المتميـــزة  الثنائيـــة 
واإلمـــارات في شـــتى المجـــاالت، كما 
قـــدم لوزير اإلعالم نســـخة مـــن كتابه 
فـــي  المســـلمين  اإلخـــوان  “جماعـــة 
المتحـــدة..  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 

الحسابات الخاطئة”.

تعاون مثمر وبناء مع “مركز البحوث”... الرميحي:

شــراكـــــة وثيقــــــة بيــــن البحــريــــن واإلمــــــارات
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تفاعـــل قـــّراء “البالد” مـــع ما ورد في نـــدوة “البالد” 
التواصـــل االجتماعـــي علـــى  أثـــر منصـــات  حـــول 
ســـلطت  والتـــي  العاطفـــي،  والطـــالق  الزوجيـــن 
الضـــوء على أهم النقاط التي تتركز عليها الظاهرة 
والبرامـــج  األنشـــطة  فعاليـــة  ومـــدى  االجتماعيـــة 
التي تقدمها مؤسســـات المجتمـــع المدني لمحاربة 

الظاهرة.
وحظـــي تصريـــح النائـــب معصومـــة عبـــد الرحيم، 
خالل مشاركتها في ندوة“ البالد”، الذي طالبت فيه 
برفع ســـن الزواج للفتاة، بما يمنحها فرصة للنضج 
والحكمة واختيار الزوج الصالح بتفاعل كبير على 
حســـاب الصحيفة في موقـــع التواصل االجتماعي 
االنســـتغرام، حيث رصدنا انقسام القراء بين مؤيد 

ومعارض القتراح رفع سن الزواج للفتاة.
واعتبـــر بعـــض القـــراء أن ســـن 18 عامـــا ال يصلـــح 
ناضجـــة  غيـــر  تـــزال  مـــا  لكونهـــا  الفتـــاة  لتزويـــج 

مقترحين أن يكون سن التزويج للفتاة 22 عاًما.
واعتبـــر البعـــض أن فكـــرة رفع ســـن الـــزواج للفتاة 
فكـــرة غريبـــة ودخيلـــة علـــى المجتمعـــات العربية، 
مؤكديـــن حـــق الفتـــاة فـــي التزويج متى مـــا كانت 

تتحمـــل المســـؤولية حيـــث إن المعنـــى ليـــس فـــي 
العمر فهناك من تجاوزن ســـن األربعين وال يتحملن 

المسؤولية.
وعّقـــب متابعـــو “البـــالد” بـــأن الفتاة متى مـــا بلغت 

باســـتطاعتها الزواج وهي سٍنة األولين في الزواج، 
فكانت األمهات والجدات يتزوجن في ســـن مبكرة 
ا واســـتطعن أن يتحملـــن المســـؤولية وتربيـــة  جـــدًّ

مجتمع بأكمله.

ورأى آخـــرون أن هنـــاك حلـــواًل بديلـــة مـــن خـــالل 
دورات تثقيفية قبل الزواج، دون فرض سن معين 
لتزوج الفتاة في سن مبكرة، مشيرين إلى أن هناك 

حاالت كثيرة من الزواج المبكر أثبتت نجاحها.

قّراء “^” ينقسمون حول رفع سن الزواج للفتاة
تفاعًل مع ندوة “^”

وزارة المالية واالقتصاد الوطني

تـــرأس وكيـــل وزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطني للشـــؤون المالية يوســـف حمود 
فـــي  المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
والســـتين  الخامـــس  االجتمـــاع  أعمـــال 
بـــدول  الماليـــة  وزارات  وكالء  للجنـــة 
مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
للجنـــة   )116( لالجتمـــاع  التحضيـــري 
التعـــاون المالي واالقتصـــادي، الذي عقد 
امـــس بمقر األمانـــة العامة فـــي الرياض 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
بمشـــاركة األمين العام المساعد للشؤون 
االقتصاديـــة والتنمويـــة باألمانـــة العامة 
ووكالء وزارات المالية بالدول األعضاء.
وتم خالل االجتماع استعراض القرارات 
المالية واالقتصادية، وبحث سبل تعزيز 
التعاون المشـــترك، ومتابعة سير برنامج 
تحقيـــق الوحـــدة االقتصاديـــة بين دول 
مجلـــس التعـــاون بحلـــول العـــام 2025، 

ومناقشـــة توصيات مبـــادرات مجموعة 
العشرين )G20( في المسار المالي.

كمـــا نوقشـــت توصيات لجنـــة محافظي 
المركزيـــة  والبنـــوك  النقـــد  مؤسســـات 
ولجنة رؤســـاء وهيئة االتحاد الجمركي 
بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية 
المشتركة، وعدد من المواضيع المدرجة 

على جدول األعمال.

متابعة سير برنامج تحقيق الوحدة االقتصادية الخليجية البحرين تشارك في “مؤتمر التعليم في الرياض”
شـــارك وزير التربيـــة والتعليم ماجـــد النعيمي في 
المؤتمـــر والمعـــرض الدولـــي للتعليم الـــذي تنظمه 
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة 
الســـتعراض مجـــاالت تطويـــر التعليـــم ومحفزات 
بالحلـــول  التعريـــف  وكذلـــك  فيـــه،  االســـتثمار 
المســـاهمة في تجـــاوز األزمات والتحديـــات التي 
تواجـــه التعليـــم وتعّزز كفاءة مؤسســـاته وتجويد 

نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.
وحضـــر الوزيـــر جانبـــًا مـــن فعاليات المؤتمـــر الذي 
تشـــارك به 253 مؤسســـة، منها 108 مؤسسات من 
داخل المملكة العربية الســـعودية، و145 مؤسســـة 
دولية، إلى جانب مشـــاركة عدد من وزراء التربية 
والتعليم في الدول العربية وعدد من المؤسســـات 
التعليميـــة والجامعـــات ومراكـــز التعليـــم المحليـــة 
والدولية، ومســـؤولين من وزارة التعليم، ورؤساء 
ومنســـوبيها،  واألهليـــة  الحكوميـــة  الجامعـــات 
والمتخصصين في مجال التعليم من جميع أنحاء 

العالـــم، إضافـــة إلـــى المهتميـــن والمســـتثمرين في 
مجال التعليم.

المعـــرض  فـــي أركان  التربيـــة  كمـــا تجـــّول وزيـــر 
الدولـــي للتعليـــم 2022 الـــذي اشـــتمل على أحدث 
ابتـــكارات تقنيات وحلـــول التعليـــم، بوجود نخبة 
من المســـتثمرين فـــي قطاع التعليـــم بهدف تعزيز 

ومنســـوبيه،  التعليـــم  شـــركاء  كل  مـــع  الشـــراكة 
والمستثمرين في قطاعي التعليم العام والخاص، 
والمتخصصيـــن فـــي هـــذا المجـــال، باإلضافـــة إلى 
صانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين الذين 
يســـعون إلى تبنـــي أحدث التقنيـــات والحلول في 

قطاع التعليم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

مشيًدا بجهود “األشغال” واستجابتها الحتياجات المنطقة... العود:

البنية التحتية للدير وسماهيج تشهد طفرة تنموية
^وافق مجلس بلدي المحرق على 
مقتـــرح عضـــو المجلس البلـــدي فاضل 
العـــود بخفض مســـتوى الرصيف لعمل 
مواقـــف للســـيارات علـــى الطريق رقم 

3668 بمجمع 236 بإسكان سماهيج.
مـــن جهته، أفاد وكيل الوزارة لشـــؤون 
تمـــت  بأنـــه  الخيـــاط  أحمـــد  األشـــغال 
مـــن  الموقـــع  وزيـــارة  الطلـــب  دراســـة 
قبـــل المختصين بقطـــاع الطرق، حيث 
أوصت الدراسة بتوفير عدد 19 موقفًا 
المجلـــس  داعيـــًا  للســـيارات،  منظمـــًا 
إلـــى االطـــاع علـــى المخطـــط وإبـــداء 

الماحظات عليه.
وقـــال العـــود إن وزارة األشـــغال تبلـــي 
باًء حســـنًا في تنفيذ مشاريع تحسين 
وتطوير البنية التحتية لمنطقتي الدير 

وســـماهيج، حيث باتت المنطقة تشهد 
طفـــرة تنمويـــة مـــن المؤمـــل أن ترتقي 
بواقعهـــا الخدمـــي عند اســـتكمال كافة 
المشـــاريع التي يتـــم العمـــل عليها لدى 

اإلدارة المعنية بالوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة نفذت العديد من 
مشـــاريع البنية التحتية والتي شـــملت 
شـــارع نـــادي الديـــر، ومواقـــف ســـاحة 
الســـلوس بالديـــر والتـــي تســـع إلى 20 
موقًفـــا، والمرحلـــة الثانيـــة مـــن صيانة 
وتأهيـــل الطرق باإلســـفلت فـــي مجمع 
231 بالدير بتكلفة تقديرية بلغت 125 
ألـــف دينار، مشـــيًدا في جهـــود الوزارة 
فـــي االســـتجابة الحتياجـــات المنطقة 
البلديـــة ومســـتوى التعاون والتنســـيق 

بين الممثل البلدي والوزارة.

مواقع المرافق الخدمية بشرق الحد.. غير مدفونة
المرباطي: لالستعانة بـ “الخاص”... الكعبي:

^أكد عضـــو مجلس بلـــدي المحرق 
تفـــاوت  وجـــود  الكعبـــي  عبدالعزيـــز 
شاســـع بين المشـــاريع الســـكنية الخاصة 
والمشـــاريع الحكومية، من حيث ســـرعة 
توفيـــر المرافـــق الخدمية في المشـــاريع 
الخاصـــة وتزامنهـــا مـــع إنشـــاء الوحدات 
الســـكنية، مقابـــل تأخرهـــا في المشـــاريع 
الحكوميـــة لســـنوات عديـــدة، حتـــى بعد 
ســـكن المواطنيـــن فيهـــا كمـــا يحصل في 

مدينة شرق الحد.
وقـــال إن المســـاحة التـــي تتحـــدث عنها 
لموقـــع  والمخصصـــة  اإلســـكان  وزارة 
المرافق الخدمية مـــا زالت غير مدفونة، 
وهـــو مـــا يعني أنهـــا بحاجة إلى ســـنوات 
عـــدة حتى توفير هذه الخدمات لســـكان 
المدينـــة، وهو مـــا يتطلب توفيـــر مرافق 
مؤقتـــة إلـــى حيـــن االنتهـــاء مـــن تجهيز 

المواقع الدائمة.

من جهته، أشـــار رئيـــس المجلس البلدي 
المشـــاريع  أن  إلـــى  المرباطـــي  غـــازي 
فـــي  األخطـــاء  ذات  تكـــرر  اإلســـكانية 

تأخـــر  حيـــث  مـــن  جديـــد  مشـــروع  كل 
توفيـــر المرافـــق الخدميـــة كمراكـــز بيـــع 
المـــواد الغذائيـــة ودور العبـــادة خصوصا 

فـــي المـــدن التـــي تضـــم آالف الوحـــدات 
السكنية.

منـــذ  يجـــدر  كان  بالقـــول،  واســـتدرك 
تدشـــينها قبـــل نحـــو 10 ســـنوات أن يتم 
وفـــي  فيهـــا،  الخدميـــة  المواقـــع  تعميـــر 
الازمـــة  الموازنـــات  توفـــر  عـــدم  حـــال 
الخـــاص  بالقطـــاع  االســـتعانة  يتـــم  أن 

والمستثمرين.
جـــاء ذلـــك تعليًقـــا علـــى توضيـــح وزيـــر 
علـــى  رده  فـــي  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان 
بتخصيـــص  البلـــدي  المجلـــس  توصيـــة 
مواقـــع إلنشـــاء محـــات تجاريـــة للمواد 
االســـتهاكية والخدمـــات بمدينـــة شـــرق 
الحـــد، والذي بيـــن فيه الوزيـــر الحمر أن 
الفكـــرة التخطيطيـــة لتوفيـــر الخدمـــات 
التجاريـــة في مدينة شـــرق الحـــد تعتمد 
فـــي  االســـتخدامات  تعـــدد  نظـــام  علـــى 

المكان الواحد.

عبدالعزيز الكعبي

غازي المرباطي وإبراهيم الجودر

الحـــارة  ^ســـلقت األجـــواء 
التـــي خيمـــت علـــى مبنـــى بلدية 
المحـــرق جـــدول أعمـــال مجلس 
ال  فتـــرة  فـــي  البلـــدي  المحـــرق 
تتجاوز نصف ســـاعة، وذلك بعد 
مـــرور بضعـــة أيـــام علـــى عطـــب 

مكيف البلدية.
مبنـــى  مكيـــف  عطـــب  ويأتـــي 
البلديـــة المركـــزي كحلقة جديدة 
حلقـــات  مسلســـل  إلـــى  تضـــاف 
عطـــب المكيـــف المتكـــررة علـــى 
مـــدى أعوام مضـــت، والتي تعود 

صيانتـــه  تكاليـــف  ارتفـــاع  إلـــى 
الدورية.

وســـبق أن رفـــع مجلـــس بلـــدي 
باســـتبدال  مقترًحـــا  المحـــرق 
المركـــزي  التكييـــف  وحـــدات 
للبلديـــة بمكيفـــات “ســـبيليت”، 
وذلك في إطار ســـعي المجلس 
البلدي نحو االســـتغال األمثل 
للمـــوارد الماليـــة للبلدية، حيث 
تتجاوز تكاليف صيانة المكيف 
ألـــف   30 الســـنوية  المركـــزي 

دينار.

عطب مكيف بلدية المحرق يسلق 
جدول أعمال المجلس

فاضل العود

local@albiladpress.com
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أكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة  
أن برنامـــج التـــوازن المالـــي على مســـار 
مســـتمر  العمـــل  وأن  أهدافـــه  تحقيـــق 
لتنفيـــذ جميع مبـــادرات برنامج التوازن 
المالـــي بـــكل عزيمـــة وإصـــرار للوصول 
إلى نقطة التوازن المالي، مشيرًا إلى ما 
تحقق من خطوات متقدمة على صعيد 
برنامـــج التوازن المالي الذي يســـتهدف 
الوصـــول لنقطـــة التـــوازن المالـــي بيـــن 

 2024 فـــي  واإليـــرادات  المصروفـــات 
وذلـــك بفضـــل التعـــاون والتنســـيق بين 
مختلف الجهـــات الحكوميـــة وما أبدته 
الســـلطة التشـــريعية من دعم للمبادرات 
والتشريعات التي تعزز تحقيق التوازن 

المالي.
مملكـــة  أن  إلـــى  الماليـــة  وزيـــر  وأشـــار 
البحريـــن وضعت حزمة مـــن المبادرات 
لضمـــان تحقيق التـــوازن المالـــي، وذلك 
بخفـــض المصروفات مـــن خال خفض 

المصروفـــات التشـــغيلية فـــي الجهـــات 
ميزانيـــة  كفـــاءة  وتعزيـــز  الحكوميـــة، 
المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة 
بالقـــوى العاملـــة، وتعزيـــز كفـــاءة الدعم 
مـــن  لمســـتحقيه  المباشـــر  الحكومـــي 
الســـلطة  مـــع  بالتشـــاور  المواطنيـــن 
تنميـــة  إلـــى  باإلضافـــة  التشـــريعية، 

اإليرادات غير النفطية.
وأكد وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
مملكـــة  تبنتهـــا  التـــي  المبـــادرات  أن 
االقتصـــادي  النمـــو  لتحقيـــق  البحريـــن 

وبفضـــل الجهـــود الحثيثة والمدروســـة 
التي شكلت منطلقات أولويات وبرامج 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، إلى جانب 
فـــي  ستســـاهم  النفـــط  أســـعار  ارتفـــاع 
تغطية االحتياجات التمويلية وتحقيق 

أهداف برنامج التوازن المالي
كما أشـــاد معاليـــه بتضافر جهـــود فريق 
البحرين الواحد من الســـلطة التنفيذية 
والتشـــريعية والقطاع الخاص والقطاع 
فريـــق  بـــروح  يقدمونـــه  ومـــا  األهلـــي 
العمـــل الواحـــد الـــذي يضع نصـــب عينه 

مصلحـــة الوطـــن والمواطـــن مما أســـهم 
فـــي تحقيق العديد مـــن المنجزات على 
مـــا تحقـــق  المســـتويات ومنهـــا  جميـــع 
مـــن نجاحـــات حتـــى اليـــوم فـــي تنفيذ 
المالـــي،  التـــوازن  برنامـــج  مبـــادرات 
داعيـــًا إلـــى مضاعفة الجهـــود ومواصلة 
التنفيذ المتقن لمبادرات التوازن المالي 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات التـــي 
ستســـهم حين الوصول لهدف البرنامج 
المنشـــود في مزيٍد من النماء واالزدهار 

للوطن والمواطن.

أعلـــن وزير اإلعام علـــي الرميحي عن 
فتح باب المشـــاركة فـــي جائزة “رئيس 
مجلس الوزراء للصحافة” في نسختها 
الخامســـة وذلـــك ابتداًء مـــن 30 أبريل 

وحتى 20 مايو الجاري.
وأشـــار إلى أن هذه الجائـــزة التي تقام 
برعايـــة كريمـــة مـــن  ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة   آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
هـــي ترجمـــة فعليـــة للدعم الـــذي تلقاه 

الصحافـــة من القيـــادة الحكيمة وتأتي 
فـــي إطـــار حرصها على دعم وتشـــجيع 
كل مـــا يخـــدم الصحافـــة الوطنيـــة من 
حيث الشـــكل والمحتوى، وإدراكًا منها 
إلـــى أهميـــة التأثيـــر اإليجابـــي للكلمـــة 
الحـــرة النزيهـــة في توعية الـــرأي العام 
والمكتســـبات  اإلنجـــازات  وتعزيـــز 
الوطنيـــة المحققـــة، بما يحقـــق مصالح 
الوطن ويلبي طموحات المواطنين في 
ظل المسيرة التنموية الشاملة لصاحب 
الجالـــة الملـــك، والتـــي تعيشـــه مملكة 

البحرين على جميع األصعدة.
وبّينت وزارة شـــؤون اإلعام أنه يحق 
لـــكل مؤسســـة صحافيـــة أو صحافـــي 
يعمـــل في إحدى الصحـــف أو المجات 
أو  األســـبوعية  أو  اليوميـــة  المحليـــة 
الدورية التي تصدر في مملكة البحرين 
باللغـــة العربيـــة أو اإلنجليزيـــة، وتكون 
 ،2021 العـــام  أعمالـــه منشـــورة خـــال 
التقـــدم بأعمالـــه لنيـــل إحـــدى الجوائـــز 

المقدمة تبعًا للشروط الموضوعة.
وتنقســـم المشـــاركة فـــي الجائـــزة إلـــى 

أربعـــة أقســـام هـــي: فئـــة أفضـــل عمود 
رأي، وفئـــة أفضـــل تحقيـــق صحافـــي، 
وفئـــة أفضـــل حـــوار صحافـــي، وفئـــة 

أفضل صورة صحافية.
وتتضمـــن شـــروط الجائـــزة أن تكـــون 
مقتصـــرة علـــى المـــواد المنشـــورة فـــي 
الصحافـــة المحليـــة فقـــط خـــال العام 
أو  صحافـــي  لـــكل  ويحـــق   ،)2021(
مؤسســـة صحافيـــة التســـجيل بخمس 
مشاركات ضمن القسم الواحد للجوائز، 
وال يحـــق التقـــدم بأعمـــال ســـبق أن تم 

رفضهـــا فـــي مســـابقات محليـــة، كما ال 
يحـــق له التقدم بأعمال ســـبق أن فازت 
بأي جائزة صحافية خليجية أو عربية، 
ويتحمـــل المتقـــدم إلـــى نيـــل الجائـــزة 

كامل المسؤولية عن أعماله المقدمة.
كما ال تتحمل الجهات المنظمة للجائزة 
أي مســـؤولية مهنيـــة أو قانونيـــة فـــي 
حـــال ثبـــوت مخالفة لألعـــراف المهنية 
أو قيامـــه باقتبـــاس أو نقـــل أو تحريف 
المـــادة الصحافيـــة المنشـــورة باســـمه، 
المخالفـــة  ثبـــوت  حالـــة  فـــي  ويحـــق 

ســـحب الجائزة مـــن الصحافي 
إذا منحـــت لـــه، كمـــا يشـــترط 

أن ترفـــق )المادة األصلية 
الوصلـــة اإللكترونيـــة(  أو 
اســـم  عليهـــا  موضحـــًا 
المطبوعة، وتاريخ النشر، 

وصفحـــة النشـــر، مـــع تحديد 
فئـــة الجائـــزة وإرســـالها على 

اإللكتروني  البريد 
d m a @ i n f o .

.gov.bh

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

وزير المالية: برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه

فتح باب المشاركة في جائزة “رئيس مجلس الوزراء للصحافة” في نسختها الخامسة

الخطط الموضوعة وارتفاع النفط يسهم بتغطية االحتياجات التمويلية

ابتداًء من 30 أبريل وحتى 20 مايو الجاري
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اإلسراع في تكييف وتطوير السوق الشعبي
حتـــى نكون أكثر شـــموال وأدق تعبيرا، وبدراســـة تطوير المناطق 
واألسواق، ينبغي أن تسرع الجهة المسؤولة في تكييف وتطوير 
السوق الشـــعبي بمدينة عيسى “المقابل لمحالت رامز”، خصوصا 
وكمـــا عرفت من عضو المجلس البلدي بالدائرة الثانية بالجنوبية 
مال هللا شـــاهين، أن هناك ميزانيـــة مرصودة للتكييف والتطوير، 
لذلـــك كلمـــا تأخرت عمليـــة التطوير كلما القـــى أصحاب المحالت 
صعوبـــات كثيـــرة، زيـــادة علـــى الصعوبـــات الحاليـــة المتمثلة في 
عـــزوف المواطـــن والمقيـــم عـــن ارتيـــاد الســـوق الـــذي يعاني من 
ســـكرات الموت البطيء، وهو على هذا الطريق المفتت والمجزأ، 
وتشـــتد المعاناة في فصل الصيف الـــذي يزيل الكحل من العيون 

من شدة الحرارة.
نواقص كثيرة يحتاجها السوق، وفي مقدور كل الناس معرفتها، 
لكـــن أهمهـــا التكييـــف وتحويلـــه إلـــى مجمـــع صغير يخـــدم أبناء 
المنطقـــة ويزودهـــم بالحاجـــات الضروريـــة، إضافـــة إلى توســـيع 
الرقعـــة الخضـــراء واللمســـات الجمالية بحيث تســـهم فـــي زيادة 

إقبـــال النـــاس، وكذلك مضاعفـــة مواقع الجلوس واالســـتراحات، 
إذ مـــن غيـــر المعقول أن ســـوقا بهذا الحجم وفـــي منطقة حيوية 
بمدينة عيســـى، يوجد بداخله “جم كرســـي” لالســـتراحة وبشكل 

عشوائي.
إن الطفـــرة العمرانية في المنطقة تحتم على الجهات المســـؤولة 
اإلسراع في تطوير السوق وتلبية االحتياجات المستقبلية بأرقى 
المعايير عن طريق إعادة تنظيم وتوزيع المحالت بشـــكل يساعد 
ويمكن المواطن والمقيم من الشراء براحة وليس كما هو حاصل 
اآلن، محالت مغلقة مالصقة لمحالت مفتوحة، وعشـــوائية ليس 
لهـــا أي مثيـــل تحد من نشـــاط الســـوق، وهناك قضيـــة مهمة كتبنا 
عنها في الصحافة مرات عديدة وهي أهمية اجتذاب السائح إلى 
الســـوق الشعبي بمدينة عيســـى، على اعتبار أن األسواق الشعبية 
في كل أنحاء العالم تعد من أكثر عوامل الجذب الســـياحي، وكل 
ما نحتاجه هو وضعه على خريطة الســـياحة في البلد والترويج 

له بالشكل األمثل حاضرا ومستقبال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نصيحة ال تغفلوها
يهتـــم البعـــض بالتركيز علـــى تعليم أوالدهـــم، وصرف األمـــوال الفائقة 
لذلك، لكي يتوجوا بنهاية المســـار بشهادة تضفي لهم مسمى دكتور، أو 

أستاذ، أو طبيب أو مهندس أو غيرها.
ويرون بذلك أنه أهم ما يمكن أن يقدموه لمســـتقبلهم وحياتهم، شهادة 
أكاديميـــة، إطارهـــا أنيق وعريـــض، تضعهم في وظيفـــة محترمة، وفي 
مكانـــة اجتماعيـــة مقدرة، ينظر إليهـــا اآلخرون بكل احتـــرام وإعجاب، 
لكنهـــم وفـــي المقابل، ينســـون األمر األهـــم، وهو التربية، والتي تســـبق 
التعليم بسنوات ضوئية، فكم من الحاالت التي نراها ونسمع عنها، لمن 
يحملون الشهادات العليا، والمسميات األكاديمية، لكنهم يعجزون حتى 

عن الرد الكالمي بالشكل الصحيح.
ال تأثيـــر لحضورهـــم فـــي مجلـــس، وال بجلســـة عائلية خاصـــة، وال بين 
النـــاس واألقارب، وكيـــف يكون ذلك وهم يجهلـــون أبجديات الواجب، 

وما يجب أن يقال، وما يجب أن ال يقال؟
القصـــة باختصـــار، أن البعـــض تمكـــن مـــن تربيـــة موظفيـــن فقـــط،، فال 
الشخصية هي تلك الشخصية المطلوبة، وال الكاريزما، وال الحد األدنى 
مـــن المعرفـــة بالعادات والقيـــم العربية، والتي تظهر الشـــباب بمظهرهم 

الجميل والرائع بيننا.
التركيـــز علـــى التعليـــم علـــى حســـاب التربيـــة كارثـــة اجتماعيـــة بـــكل 
محيطـــه  تجـــاه  لواجبـــه،  جاهـــال  جيـــال  أوجـــدت  كارثـــة  المقاييـــس، 
االجتماعـــي، وتجاه معارفـــه، بل وتجاه أقرب المقربين له، ال يعرف من 

أين يبدأ؟ وإلى أين هو ماض؟
شـــهاداتهم معدومـــة القيمة، واألثـــر، لعجزها وفشـــلها أن تكمل جوانب 

رئيسية في شخصياتهم، لم يوجدها ذووهم بهم منذ الصغر.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مجالسنا مدارسنا )5(
باألســـابيع األربعة لشـــهر رمضـــان المبارك وحلول عيد الفطـــر أعاده هللا على 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، وعلى صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، تناولت “مجالســـنا 
مدارســـنا”، بالتعريف بها وبأنواعهـــا الثالثة: الذكر القرآني، وزيارات األرحام، 
والمجالـــس النوعية، وبأربعة مســـوحات لـ )86( مجلســـا ومشـــاركة، مع رواد 
بنحـــو )2000(، مختتميـــن )6( مجالـــس عند إبراهيم بدو بالمحرق، باســـتبانة 
نة من )25( مشـــاركًا، أعمارهم بين )12 - 73( عامًا، لمدى اســـتفادتهم من  لعيِّ
مجالسنا كمدارس، وتلخيص )24( فائدة في )5( عناوين، وفقًا ألكثرها ميزة.

العنـــوان األول، تشـــجيع تواصـــل األرحام واألقـــارب والجيـــران واألصدقاء، 
مســـتقطبًا )7( فوائـــد، أي )30 %( مـــن إجمالي فوائد المجالـــس، عبر، لقاءات 
األرحـــام والجيران، واألهل واألحبـــة، والتكاتف االجتماعي بين جميع فئات 
وطبقـــات المجتمع الواحد، وتجديد العالقات، وتبـــادل الذكريات والمواقف 
الطريفة، واســـتقطاب النشء، وأضاف أحد اإلخوة العرب “الشـــيء الجميل 
بمجالـــس البحريـــن الترحيـــب بصدق بالـــزوار جميعًا، وكأنهـــم مولودون في 

الديرة”.
العنـــوان الثانـــي، الدعـــم المعنـــوي، ونصيبـــه )6( أي ربـــع مجمـــوع الميـــزات، 
والمتعلـــق باللقاءات الجميلة التي تشـــعرك بالراحة النفســـية، وتســـاعد على 
كســـر دائـــرة االنعـــزال والتواصـــل مـــع اآلخريـــن، وتتيـــح المجـــال للتنفيـــس 
والتخفيـــف مـــن اإلصابة باالكتئاب، وترفع المعنويـــات وتجدد العهد بالزوار، 
وأخذ المشورات والنصائح، وتبادل الفرح واالبتسامات واألحاديث المفيدة.
أمـــا العنوانـــان )3 و4( فقـــد حصـــل كل منهمـــا علـــى أربعـــة دروس، فهناك من 
يـــرى أن مجالـــس الذكـــر وتـــالوة القـــرآن الكريـــم، تباركهـــا الســـماء، والتزود 
بتعاليم كتاب هللا المجيد وتفســـيره، وكســـب الثواب، وتوفر مجالس الشهر 
الكريـــم يعد فرصـــة لتقويم الســـلوك ومراجعة النفس، من ناحيـــة، والتعرف 
علـــى أصـــول التعامـــل بالمجالس مـــع مختلف أنـــواع روادها، ومكســـب لقاء 
شـــخصيات المجتمـــع، وتعـــرف النـــشء علـــى العـــادات القديمـــة والتقاليـــد، 
واالطـــالع على خبـــرة وتجارب اإلبـــاء والحضور، ومشـــاركة الناس عقولهم 

وآراءهم وهمومهم، من ناحية ثانية.
العنـــوان الخامس واألخيـــر، متابعة آخر التطورات واألخبار والمســـتجدات، 
باالطالع على المجاالت االجتماعية واالقتصادية وغيرها، والتبادل الثقافي 
والمعرفي والمعلومات المفيدة من المختصين وذوي الخبرة من المشاركين، 
والتركيز على المجالس النوعية والعلمية واالســـتفادة من طرحها. وعساكم 

من عواده يا كريم.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com ســـؤال طالما كان يهجس في الذاكرة ونحن أمام اســـتحقاق انتخابي قادم، 

وهـــو هل فكر أحدهم بخطورة المهمة وجســـامتها قبـــل اإلقدام على عملية 
الترشح؟ واإلجابة ال نظن أن شيئا من هذا دار في خيال أحدهم وإال أعلنوا 

تراجعهم.
إّن الجميـــع لألســـف استســـلم إلغـــراءات المنصـــب والوجاهـــة وربمـــا قلـــة 
هـــم الّذيـــن منعهم جـــرس الضمير داخلهم مـــن اقتحام هذا الميـــدان المثقل 
بالمسؤولية، هل وقف أحدهم ذات يوم وقفة مصارحة مع النفس وتساءل 
بـــكل تجـــرد ليقول هـــل اســـتطعت أن أقدم ما يطمـــح إليـــه المواطن طوال 
الـــدورة البرلمانيـــة؟ أّمـــا إذا كانـــت اإلجابة بالنفـــي فأعتقد أنه مـــن الواجب 

االنسحاب وإتاحة الفرصة لآلخرين.
يبـــدو لنا أّن هناك معاييـــر بالغة األهمية ينبغي على من ينوي خوض معركة 
االنتخابـــات التقيـــد بهـــا نظـــرا لخطـــورة المهمة، لعـــل أهمها التمتـــع بالخبرة 
واألدوات القانونيـــة المعتمدة واللوائـــح الداخلية، وفي ذات الوقت التحلي 
بالشفافية بكل ما تعنيه الكلمة، ثم التواصل المستمر مع أهل المنطقة الذين 
تجشـــموا عنـــاء االختيار ومنحوهم الثقة وهذا لألســـف لم يـــف به األغلبية 

ممـــن قدر لهم الفوز! لســـنا نفترض في من يترشـــحون المثالية، فهذا ضرب 
من المســـتحيل، لكننا نأمل منهم االلتـــزام ولو بالحد األدنى من المعايير، أي 
التضحية بالمصالـــح الذاتية وتكريس جل الوقت لخدمة ناخبيهم وحلحلة 

مشاكلهم بكل ما يملكون من طاقات. 
التقييـــم الذاتـــي قبـــل تقييـــم اآلخرين ضـــرورة تحتم على كل عضـــو نيابّي 
أن يبـــدأ به، ألنـــه يعني االحترام للذات أوال وللناخبيـــن بالدرجة الثانية، وال 
معنـــى لعضـــو كان أداؤه دون المســـتوى أو مخيبـــا لآلمـــال بإعـــادة الترشـــح 
ثانيـــة، فالســـنوات األربـــع دون إنجاز كارثـــة حقيقية. يرد علـــى البال هنا أّن 
أحـــد أعضـــاء المجلـــس النيابّي ســـئل ذات مرة هـــل من الضـــرورة أن يكون 
النائـــب أكاديميا؟ وكانـــت إجابته القاطعة ليس بالضرورة أن يحمل المؤهل 
الجامعّي بل الشـــرط األســـاس هو االطالع على شتى الثقافات من سياسية 
وبيئيـــة واجتماعيـــة وخدماتية، وهذه كفيلة بأن تخلـــق لديه توازنا وتغنيه 
عن الدراســـة األكاديمية. طبعا نجزم أن نائبا دون المســـتوى الجامعي ليس 
بوســـعه النهوض بأعبـــاء المهمة البرلمانية، وال يعد ضمانـــة للكفاءة النيابية 

بأي حال.

sm.adnan56
@hotmail.com

محمد المحفوظ

قبل أن تعلنوا ترشحكم

وال عشرة على الشجرة، هذه المساحة هي محاولة مني للخروج عن المألوف 
لقصة المثل المعروف الذي يتناول قصة العالقة بين اليد والعصفور، حيث 
إنني أنظر بعمق ناحية الشـــجرة التي تحتضن العصافير العشـــرة، وهي منذ 
نشـــأتها وهـــي تقوم بتخريـــج نوعيات مختلفـــة من أســـراب العصافير التي 
قـــد تصـــل في نهاية المطـــاف لصاحب اليد هذه أو تلك، فتختلف مدارســـها 

ومسالكها.
ونظـــرة متأنية فـــي مخرجات ذلك العصفـــور المحظوظ الـــذي تحتضنه يد 
مسالمة في تلك األنشودة الجميلة التي عرفتها في طفولتي “عصفوري كان 
إصغّير ربيته على إيدي” انها أنشودة والدي المفضلة لي عندما كنت صغيرة 
قبـــل قـــدوم العصافير اآلخرين الذين زاحموني في تلك اليد الحاضنة، ألنها 
تعكـــس قيمـــة الرعاية واالهتمام في صقل وتنمية نماذج يتســـخر لها العالم 
حًبـــا عندمـــا تطيـــر، فتنتهي مرحلة وتبـــدأ أخرى، فتتنوع األيـــادي وتختلف 
العصافيـــر، وتبـــدأ هنـــا عمليـــة االختيـــار والمفاضلـــة، والتي ربمـــا تصيب أو 
تخطئ، فما الذي يجعل العصفور في اليد أفضل من العشرة على الشجرة؟ 

وما الذي يجعل العشرة قاب قوسين أو أدنى من التميز؟
طبًعـــا لـــن نحصـــل على الجـــواب إال حين تتحدث الشـــجرة التـــي تؤوي كل 
العصافيـــر، ألنها أعلم بتفاعلهم وأدائهم طـــوال فترة رعايتها لهم، وبالتأكيد 
لن يحصل ذلك أبًدا، إال بنظرة صادقة ومتأنية من قبل تلك اليد التي ال يحق 
لهـــا إال أن تقـــدر بأمانة تامة ما قدم كل عصفور ومـــا أعطى.. لكن الخطورة 
في األمر تتجســـد في جســـارة اليد التي قد تســـتخدم أهواءها دون تفكير 
فـــي قطع أغصان الشـــجرة التي تحتضن أســـراب العصافير، وذلـــك اعتقاًدا 
منها أنها قد تحسن شكل الشجرة أو تطورها، متناسية تلك العصافير التي 
وقعـــت خـــارج المعادلة، والســـبب هو النظـــرة القصيرة والدونيـــة للعصافير 
العشـــرة، وكأنهـــا لـــم تتعلم بعـــد أن الخير الكثيـــر يأتي من العمـــل الجماعي 
واستكشـــاف الطاقـــات، وهذا ما يحصل أحياًنـــا عندما يغفل قائد الفريق أن 
المـــدى قد يســـع الجميع ببســـط اليد مع األخـــرى. “المقال كامـــال في الموقع 

اإللكتروني”.

د. حورية الديري

عصفور في اليد
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ُصممت بمعايير عالية لتنـاسب
احتياجات األسرة البحرينّية

فلل راقية منفصلة جاهزة مع الوثائق

تصاميم عصرية وتشطيبات راقية

بنية تحتية ،، متكاملة ومتطورة

متوافق مع مشروع السكن اإلجتماعي مزايا
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إدارة 
الممتــــــلكات
��������������������

خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق

خدمات حمايـــــــــة
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إلدارة الممتــــــــلكات

يسرى سعيدي
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar

��������

أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 
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بـــــــاراث
Barath
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محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh
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سيد طه حميد
Sayed taha hameed
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مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail Property Manager

مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

grnata

www.grnata .com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 التاريخ: 03/03/2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
CR2022- 34500 إعالن رقم 

تسجيل اسم تجاري 
 

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:   نهاد جاسم علي علي محمد بن عيد                                            

االسم التجاري الحالي: النوف للعبايات                                   
االســـــم التجـــاري الجديد :  أم نوف للعبايات                                                

 قيد رقم : 533537-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة شركة الخريجي المالية

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة  السادة  عن  نيابة  رمضان  محمد  مهر  محمد  فتح  شبير  غالم   / السيد 
شركة الخريجي المالية المسجلة بموجب القيد رقم 59318 - 1 طالبين تغيير 

اسم الشركة
من:  شركة الخريجي المالية

ELKHEREIJI FINANCIAL COMPANY
الى: شركة كي سفن المالية ذ.م.م

K7 FINANCIAL COMPANY W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

تاريخ: 2022/4/12
CR2022- 58323 إعالن رقم 

تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري
 

قدم إلينا السيد/السيدة فاطمه عبدالهادي حسن عبدهللا اوال بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ة : فاطمه قريشي عامر رياض محمد رياض احمد

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

االسم التجاري: شوكو ريفر كافيه                                   
 قيد رقم : 127638-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

)ورشة دي 2 ام ساينز ذ.م.م (
سجل تجاري رقم )125732(

 
إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة )ورشة دي 2 ام ساينز ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )125732(، 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السادة )حسين فوءاد عبدهللا 

احمد سلمان الكعبي( مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

)حسين فوءاد عبدهللا احمد سلمان الكعبي(
) 39333324(

h_kaabi@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

     CR2022- 67593   اعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا فالح السيدحسن هاشم محمد طالبة تحويل المحالت التجارية التالية :
إلى السيدة سحر عبدالهادي عايد االحمد 

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 : 132052 – 1
االسم التجاري : مقهى المنصورة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركه داماسكينوس القابضه ذ.م.م  
  سجل تجاري رقم   139138

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة 
 139138 رقم    القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  القابضه  داماسكينوس  شركه 
بطلب تصفية الشركة تصفية  اختيارية  وتعيين السادة  احمد عبدالحميد االمام 

مصفيا للشركة.
عنوان المصفي:

احمد عبدالحميد االمام
رقم هاتف 39998644

sybar2@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة سبوون لالستشارات الفنية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 84136

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
شركة سبوون لالستشارات الفنية ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 84136 ، 
بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين السيد جرانت ثورنتون عبدالعال 

شركة تضامن بحرينية مصفيا - - للشركة.
عنوان المصفي

جرانت ثورنتون عبدالعال شركة تضامن بحرينية - -
رقم الهواتف: 17500188

jassim.abdulaal@bh.gt.com  البريد اإللكتروني

التاريخ 21/6/2021
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

إدارة السجــــل التجــاري
)CR2021-  70348 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:   عبدالحميد محمد يوسف حسين                                            
االسم التجاري الحالي: اج اند جي للخدمات الفندقية والسياحية                                   
االســـــم التجـــاري الجديد :  اج اند جي للخدمات اإلدارية                                               

 قيد رقم : 31216-2

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن تصفية

شركة هاي رايز للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 1-148408

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها شركة 
 ،1-148408 رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للمقاوالت  رايز  هاي  شركة 
بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد محمد باقر جمال احمد 

حسن العالي مصفيا للشركة.
عنوان المصفي: محمد باقر جمال احمد حسن العالي

+973 39290195 
mohamedbaqer.alaali@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة
مركز أثينا للتربية الخاصة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد /  صالح عبدهلل محمد شريف نيابة عن السادة 
شركة مركز أثينا للتربية الخاصة ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد 
رقم   1-145273   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 1

من :     
 مركز أثينا للتربية الخاصة ذ.م.م

 ATHENA CENTER FOR SPECIAL 
EDUCATION W.L.L

الى:
مركز برايتس للتعليم الخاص ذ.م.م

 BRITUS SPECIAL EDUCATION 
CENTER W.L.L

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

اإلعالن.

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

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444
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09 الثالثاء 10 مايو 2022 - 9 شوال 1443 - العدد 4956 Vacancies Available
ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

DAR HOOD RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 36511868  or  ZUHAIR@TCCLH.COM 

Pride aldiar Hydraulic w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

suitably qualified applicants can contact

 17375958  or  diyarhyd@gmail.com 

THE LEGEND SAEED ALSAMMAK TO TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 35106381  or  SFAH98@GMAIL.COM 

Dar kulaib construction EST 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONCRETE MOLDS) 

suitably qualified applicants can contact

 39443083  or  ALYASAMEEN1974@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HYDRO SPA AND SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 39452717  or  FAHAD.BUFAISAL@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DAS JEWELLERY DESIGN CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 39064621  or  NIRANJANDAS249@GMAIL.COM 

1 STOP MART W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 32233130  or  RJOSEPHMILTON@GMAIL.COM 

Tonu  Construction Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34062995  or  IBRAHIM.SOLIM95@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 

suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 

suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 

suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

FATIMA AHMED ABDULLA HASAN 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 39451155  or  A.SHAHEED.ALI@HOTMAIL.COM 

AL KOBRA CLEANING EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.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 

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

SSP BAHRAIN WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

suitably qualified applicants can contact

 17210389  or  TOMAS@SSPBAHRAIN.COM 

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39642679  or  accounts@hi-dam.com 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

CITY CANYON CO Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  CITYMANAMA@GMAIL.COM 

ARAB STYLE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 33080006  or  JASSIMAL65@GMAIL.COM 

DARYA FOR FISH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33388163  or  MOHAMED337666@GMAIL.COM 

HAMZA GILL CONSULTANCY SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

suitably qualified applicants can contact

 39512118  or  GILLSARA106@GMAIL.COM 

DAR 30 DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SMARTBOY620716@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AHAL ALEZZ FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34214947  or  DRONAISI@GMAIL.COM 

ALSHEHAB ALUMININUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17537715  or  ALSHEHABALUMINIUM@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

ZENITH CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 39458278  or  GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

MATHIAS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17786484  or  ATERMBH@BATELCO.COM.BH 

Dolphin Technical Services 

has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLES DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 17697455  or  Admin@DOLPHINCARGO-BH.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 

suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17252752  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

MODERN TOUCH GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 77028292  or  smtbah@ymail.com 

ASIAN FLAVOURS RESTAURANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17253030  or  MOTOROX17@GMAIL.COM 

NAWAB ABAYAT 

has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 

suitably qualified applicants can contact

 33761293  or  fareedamurtazabh@gmail.com 

PALM COAST CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

Buraq star of Electric Lifts 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  UNIQUESTONE01@GMAIL.COM 

PACIFIC ALUMINUM SHOWROOM 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17672294  or  NAIMINFC@GMAIL.COM 

CHARMING RECEPTIONS SWEETS 

has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 

suitably qualified applicants can contact

 39985777  or  INFO.CRBH@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR ELECTRICAL TECHNICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

BEST POWER CONTROLS (MIDDLE EAST) W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRICAL & ELECTRONICS) 

suitably qualified applicants can contact

 17311360  or  AJIKOSHY@BPCME.COM 

BITE ME SANDWICHES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

suitably qualified applicants can contact

 39803333  or  FAAS56@BATELCO.COM.BH 

AL QASSMA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 39875848  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

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

  DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 17735142  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  ACCOUNTS@SUNLIGHTINTEX.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 

suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com 

MRG MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 34207388  or  MRGMANAGEMENT2020@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 

suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17334172  or  suzanne@reemcompany.com 

THE DIAMOND 21 SALON 

has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 

suitably qualified applicants can contact

 17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

UNITED CATERERS & CONTRACTORS COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact

 17224615  or  mao@ucc-bh.com 

THE DIAMOND 21 SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

suitably qualified applicants can contact

 17612774  or  BDR543BDR@GMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

Blend it cafe w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

suitably qualified applicants can contact

 36051526  or  ALKULAIB8@GMAIL.COM 

None for general clenaing 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33130318  or  NONA4885@GMAIL.COM 

HASAN ABDULNABI ALI ABDULNABI (BLHSH 2 / 4928) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

suitably qualified applicants can contact

 33110556  or  HASANABDULN@GMAIL.COM 

Jasmi’S Corporation  W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

Lazard Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 17728630  or  lazardcontracting@gmail.com 

Alsheryas Mens Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 33606515  or  HWAY_ANTA_6@HOTMAIL.COM 

HAPPY HORSE HOUSE OF MEAT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

suitably qualified applicants can contact

 17473977  or  HAPPYHORSECONTRACTING@GMAIL.COM 

Sameeh Pastries 

has a vacancy for the occupation of

  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

suitably qualified applicants can contact

 17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

NORTH AIR CONDITIONING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(MAINTENANCE).GENERAL 

suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  m.vishal@exibah.com 

SPINFLOW SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

suitably qualified applicants can contact

 65002314  or  SHANEE.OWS@GMAIL.COM 

Burj Al Tameer Scaffoldings W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

suitably qualified applicants can contact

 36699924  or  INFO@ALTAMEERBH.COM 

NORTH AIR CONDITIONING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

suitably qualified applicants can contact

 36699894  or  NORTHAIRCONDITIONING@GMAIL.COM 

LION CONSTRUCTION CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

suitably qualified applicants can contact

 17610233  or  info@lionconstruction.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

THE ART HOTEL & RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

suitably qualified applicants can contact

 16033100  or  ABEER@AMWAJ.BH
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رام اهلل - وكاالت

المحكمة  أمـــس،  فلسطين،  طالبت 
بــفــتــح تحقيق  الـــدولـــيـــة،  الــجــنــائــيــة 
“فوري” في “االنتهاكات” اإلسرائيلية 
بعد  المحتلة خصوصا  األراضــي  في 
لتهجير  يمهد  قضائي  قـــرار  صـــدور 
جنوبي  يّطا”  “َمسافر  منطقة  سكان 

الضفة الغربية.
ــــك خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي  جــــاء ذل
بمقر  الشالدة،  محمد  العدل  لوزير 
هللا،  رام  مدينة  فــي  اإلعـــام  وزارة 
إسرائيلي  قضائي  قــرار  خلفية  على 
فلسطينية  تجمعات  لترحيل  ُيمهد 

جنوبي الضفة الغربية.
وقال الشالدة “مطلوب من المدعي 
خان  كريم  الدولية(  )للجنائية  العام 
هــذه  فــي  ــا  فــوري تحقيقا  يــفــتــح  أن 

األرض  في  ترتكب  التي  االنتهاكات 
الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن السكان الفلسطينيين في 
سكانية  تجمعات  )تضم  يّطا  َمساِفر 
على  يعيشون  ــّيــون  “مــدن مــتــنــاثــرة( 
)...( وإسرائيل  بالوثائق  ُمثبتة  أرض 
ــتــهــجــيــر هــــؤالء  اتــــخــــذت قــــــــرارا ب

السكان”.
اإلسرائيلية،  العليا  المحكمة  وقررت 
التماس  رفـــض  الــمــاضــي،  األســـبـــوع 
مقدم من أهالي 12 تجمعًا سكنيًا في 
)جنوب(،  الخليل  يّطا جنوب  َمسافر 
ضد قرار إعانها مناطق إطاق نار، 
سكانها،  وتهجير  هــدمــهــا  يعني  مــا 
الخارجية  ــوزارة  لـ سابق  بيان  وفــق 

الفلسطينية.

فلسطين تدعو “الجنائية الدولية” للتحقيق في تهجير سكان “َمسافر يّطا”

تونس - وكاالت

ــمــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  قـــضـــت ال
العاصمة تونس، أمس، بإطاق سراح 
وتأجيل  الــعــفــاس،  محمد  البرلماني 
النظر في محاكمته بالقضية المعروفة 
وفق  المطار”،  “حادثة  باسم  إعاميا 
مصدر قانوني. جاء ذلك وفق تدوينة 

للمحامي سمير ديلو، عضو هيئة 
الدفاع عن النائب البرلماني 

محمد العفاس، عبر موقع 
ساعات  بعد  “فــيــســبــوك”، 
نفسه  تسليم  إعــانــه  مــن 

اختفائه.  مــن  شــهــور  عــقــب 
المحكمة  ــررت  “قـ ديــلــو:  وقـــال 

االبـــتـــدائـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــتــونــس 
القضية  فــي  النظر  تأخير  العاصمة، 
)دون تحديد موعد الجلسة القادمة(، 
العمومية  النيابة  طلب  رفضت  كما 

بإيداع العفاس في السجن”.
وفي وقت سابق أمس، أعلن العفاس، 

نائبا   18( الكرامة  ائتاف  عن  النائب 
للقضاء  نفسه  تسليم   )217 أصل  من 
العسكري، عقب 9 أشهر من اختفائه، 
على خلفية اتهامه في القضية. وقال 
من  أشهر   9“ فيسبوك:  عبر  العفاس 
االختفاء لم تكن سهلة بل شهدت 
مداهمات )أمنية( لكل أقاربي، 
بــقــيــت مــتــخــفــيــا أمــــا في 
ورفــضــا  االنـــقـــاب  زوال 
مــبــدئــيــا لــلــمــحــاكــمــات 
العسكرية للمدنيين”.

“القضية ال  وأضــاف: 
بل  رشـــوة  أو  بفساد  تتعلق 
بقضايا فكرية وممارسة مهامي 
)..( القضاء المدني حفظ  النيابية 
ملفات  ولــي  ضــدي  القضية  ذات 
أخـــــرى قــضــائــيــة مــصــطــنــعــة في 
إطار تصفية االنقاب لحسابه مع 

معارضيه”.

تونس: إطالق سراح البرلماني العفاس بعد تسليم نفسه

األمير تشارلز سيحضر افتتاح 
البرلمان البريطاني مكان الملكة

ــارلـــز جــلــســة  ــر تـــشـ ــيــ ســيــحــضــر األمــ
اليوم  البريطاني  البرلمان  افتتاح 
الـــثـــاثـــاء مـــكـــان والــــدتــــه الــمــلــكــة 
قصر  أعلن  حسبما  الثانية  اليزابيث 
بسبب  ــيــن(  ــن )االث أمـــس  باكينغهام 
التنقل.  فــي  مــعــانــاتــهــا مــن صــعــوبــة 
وقال القصر الملكي في بيان “التزال 
الملكة تعاني من مشاكل عرضية في 
التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت 
على مضض أنها لن تحضر االفتتاح 

الرسمي للبرلمان”.

الجيش الروسي ينفذ 48 غارة جوية ويقتحم مصنع آزوفستال

بوتين: ندافع عن “الوطن األم” بأوكرانيا... وزيلينسكي واثق بالنصر
أعلــن الرئيــس الروســي فاديميــر بوتين أن جيشــه يقاتل فــي أوكرانيا 
دفاعــًا عــن “الوطــن األم” بمواجهــة تهديــد دولــة يدعمهــا الغــرب، بينمــا 
تعهد الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن باده لن تدع روسيا 
“تســتأثر باالنتصــار علــى النازيــة” عــام 1945، معربــًا عــن ثقتــه بالنصــر 

الوشيك في أوكرانيا.

األوروبي  المجلس  رئيس  وأما 
شارل ميشال فاضطر لاحتماء 
ــات صـــاروخـــيـــة  ــ ــرب بــســبــب ضــ
أوكرانيا،  جنوب  على  روســيــة 
ــوزراء  ــ ــ ــقــائــه رئـــيـــس ال ــاء ل ــنـ أثـ
شميغال  ديــنــيــس  ــي  ــ ــران األوكــ
خـــــال زيــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة إلـــى 
أوديسا. وقال ميشال إنه جاء 
ــى أوديـــســـا لــاحــتــفــال بيوم  إلـ
لألوكرانيين  وتــوجــه  ــا.  ــ أوروبـ
“أنــتــم لستم وحــدكــم.  بــالــقــول 
االتحاد األوروبي إلى جانبكم”، 
الــروســي”  “الـــعـــدوان  مستنكرًا 

على أوكرانيا.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أمـــس من 
ستراسبورغ إلى إنشاء “منظمة 
سياسية أوروبية” لضّم أوكرانيا 
بــالــتــوازي مــع آلية  خــصــوصــًا، 
االنضمام إلى االتحاد األوروبي 

التي قد تستغرق “عقودًا”.
االوروبــي  البرلمان  أمام  وأعلن 
ــه فــي ســبــيــل إنــهــاء الــحــرب  أنـ
الــروســي  الجيش  يشنها  الــتــي 
في أوكرانيا، يجب بناء السام 

دون “إذالل” روسيا.
ــيـــن خـــطـــابـــًا مــن  ــوتـ وألــــقــــى بـ
ــام آالف  ــحــمــراء أمــ الــســاحــة ال
الــجــنــود الـــــروس الــمــشــاركــيــن 
بمناسبة  العسكري  العرض  في 
ذكرى االنتصار السوفياتي على 
قائاً   1945 عام  النازية  ألمانيا 
المسلحة،  قواتنا  إلــى  “أتــوجــه 
الوطن  أجــل  من  تقاتلون  أنتم 
وفي  مستقبله”.  أجل  من  األم، 

خـــطـــابـــه أمــــــس، كــــــّرر بــوتــيــن 
تستعد  كانت  كييف  إن  القول 
الموالين  االنفصاليين  لمهاجمة 
لروسيا في شرق الباد وسعت 
الذرية  القنبلة  على  للحصول 
وتتلقى الدعم من حلف شمال 
األطلسي )ناتو(، وهو ما يشّكل 

برأيه تهديدًا وجوديًا لروسيا.

 دعوة لمجلس حقوق اإلنسان

ــال مــســتــشــار  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، ق
ميخايلو  األوكــرانــيــة  الــرئــاســة 
بودوالك في تغريدة على تويتر 
كررها  الــتــي  الحجج  على  ردًا 
بوتين “لم يكن لدى دول الناتو 
أي نية في مهاجمة روسيا. ولم 
يكن ألوكرانيا نية في مهاجمة 
الــروســي  الــجــيــش  الـــقـــرم. إن 
يــمــوت ليس دفــاعــًا عــن بــاده، 
دولة  الحتال  محاولة  في  بل 

أخرى”.
“لــم يكن هــنــاك سبب  وأضـــاف 
باستثناء  الحرب  لهذه  منطقي 
المؤلمة  اإلمبريالية  الطموحات 

لروسيا”.
ودعــــت أوكـــرانـــيـــا بــتــأيــيــد من 
عشرات الــدول أمــس إلــى عقد 
ــيــة لــمــجــلــس  ــائ ــســة اســتــثــن جــل
حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع لألمم 
“جـــرائـــم  ــى  عــل ردًا  ــمــتــحــدة  ال
روسيا”  ارتكبتها  التي  الحرب 

فيها.
وقـــالـــت الــســفــيــرة األوكــرانــيــة 
يفينييا  الــمــتــحــدة  األمــــم  لـــدى 
فيديو  مقطع  فــي  فيليبينكو 

ــمــبــادرة تدعمها  ال ــشــر  “هـــذه  ُن
نحو 60 دولة من جميع مناطق 
العالم... مًعا، نوجه رسالة قوية 
أخــرى إلــى بوتين وزمــرتــه من 
مجرمي الحرب: أنتم معزولون 

كما لم يحدث من قبل”.

 معارك ضارية

جــدًا  قوية  مــعــارك  دارت  ميدانيًا 
وبيلوغوريفكا  روبــيــجــنــي  حـــول 
ــي مــنــطــقــة لــوغــانــســك،  أمـــــس فــ
ــاكـــم ســيــرغــي  ــال الـــحـ ــ حــســبــمــا قـ
الطيران  “ينشط  وأضاف  غايداي. 
وقذائف  المدفعية  إلــى  باإلضافة 
العديد من مقاتلي  الهاون. وهناك 
الدفاع  وزارة  وأعلنت  الجانبين”. 
الــروســي  الجيش  أن  األوكــرانــيــة، 
48 غارة جوية على منطقتي  نفذ 
خاركيف ودونيتسك شرقي الباد 
كما  الماضية.  ســاعــة  ـــ24  الـ خــال 
أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية، أن 
بالدبابات  مدعومة  روسية  قوات 
والمدفعية تجري عمليات اقتحام 
حيث  للصلب  آزوفــســتــال  لمصنع 
ــر الـــمـــدافـــعـــيـــن عــن  ــ يــتــحــصــن آخـ

المدينة.
من جهته، دافع المستشار األلماني 
بــاده  ــداد  إمـ عــن  شولتس  أوالف 
ــائـــاً إن  ــحــة، قـ ــاألســل ــا ب ــيـ ألوكـــرانـ
بوتين  فاديمير  الروسي  الرئيس 

لم يترك لهم أي خيار آخر.

استخدام األصول الروسية 

المجمدة إلعادة إعمار أوكرانيا

ــمــمــثــل األعــلــى  إلــــى ذلــــك دعــــا ال
ــيــة  لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة واألمــن
لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــــــي، جـــوزيـــب 
بـــوريـــل إلــــى دراســــــة اســتــخــدام 
احتياطات النقد األجنبي الروسية 
إعــادة  فــي  الــخــارج  فــي  المجمدة 
ــت فــي  ــفــ ــ ــار أوكـــــرانـــــيـــــا. ول ــ ــمـ ــ إعـ
حــديــث صــحــافــي، أمـــس، إلـــى أن 
تكلفة إعـــادة إعــمــار أوكــرانــيــا بعد 
مليارات  لمئات  تصل  قــد  الــحــرب 

اليوروهات.
وقال إنه يجب على دول االتحاد 
النقد  احتياطات  مصادرة  دراســة 
األجــنــبــي الــروســيــة الــمــجــمــدة في 
إعــادة  فــي  الستخدامها  ــخــارج،  ال

إعمار أوكرانيا.
على  قبضتها  روســيــا  تركيز  ومــع 
البحر األسود، والسيطرة على عدد 
أبرزها  أوكــرانــيــا  فــي  الموانئ  مــن 
مــاريــوبــول جــنــوب شــرقــي الــبــاد، 
ــاشـــدت كــيــيــف الـــــدول الــغــربــيــة  نـ
ــك الـــحـــصـــار.  ــي فــ مــســاعــدتــهــا فــ
وأكدت الحكومة األوكرانية أمس 
أن 70 سفينة محاصرة في موانئ 

الباد بسبب القوات الروسية.

عواصم - وكاالت

دهوك - األناضول

مظاهرة  اإلثنين،  أمــس  العراقية  دهــوك  مدينة  شهدت 
قضاء  من  اإلرهابي  كا”  كا  “بي  تنظيم  بإخراج  للمطالبة 
سنجار في الموصل. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا 
في ناحية باعذرة في دهوك، تنظيم “بي كا كا” بمغادرة 
المنطقة؛ لكي يتمكن اإليزيديون من العودة إلى منازلهم.

وقال كرفان بدري، في بيان تاه نيابة عن المتظاهرين: 
“نــحــن قــلــقــون مــن الــوضــع فــي ســنــجــار، ونــؤيــد مطالب 
من  المزيد  تحمل  سنجار  سكان  بإمكان  يعد  لم  سكانها، 
والسام  األمــن  يسود  أن  نريد  والــحــروب.  االشتباكات 
المدينة”. وأضاف بدري: “نطالب بحل جذري لعودة  في 

اإليزيديين إلى منازلهم ووطنهم”.
“أتيت  المتظاهرين:  أحــد  سالم،  الشيخ  قــال  جهته،  من 
أهالي سنجار  التظاهرة،  للمشاركة في هذه  النرويج  من 
يعيشون في ظروف سيئة في المخيمات منذ 8 سنوات”.
غير  “التنظيمات  سادو:  هدادا  المتظاهرة  قالت  بدورها، 
لنا بالعيش بسام، كل ما  الشرعية في سنجار ال تسمح 

نريده هو العودة إلى بيوتنا”.
ــان جــعــفــر، مــديــر مــركــز الــهــجــرة والــمــهــجــريــن  ــ ــال دي وقــ

ومكافحة األزمة في دهوك، إن “أهالي سنجار ينتظرون 
المنطقة من أجــل إحال  خــروج بي كا كا اإلرهــابــي من 
األمــن والــســام”. وأوضــح جعفر أن أعــداد النازحين من 
أماكن تواجد التنظيم بلغ 10.261 شخصا، وأضاف: “لم 
استضافة  باإلمكان  يعد  ولم  سنجار،  إلى  عائلة  أي  تعد 
استيعاب  امتألت وال تستطيع  المخيمات  نازحين جدد، 

المزيد”.

من أجل تمكين اإليزيديين من العودة إلى منازلهم

مظاهرة في دهوك العراقية للمطالبة بخروج تنظيم “بي كا كا”

المتظاهرون قلقون من الوضع في سنجار

كولومبو - وكاالت

 150 لقي ثاثة أشخاص حتفهم بينهم نائب وُجرح أكثر من 
في أعمال عنف في سريانكا أمس استقال على إثرها رئيس 

الوزراء ماهيندا راجاباكسا.
نــائــب في  وقــالــت الشرطة إن أمــاراكــيــرثــي أتـــوكـــوراال، وهــو 
بجروح خطيرة  وأصاب شخصين  النار  فتح  الحاكم،  الحزب 
مواجهة  خال  انتحر  ثم  نيتامبوا،  بلدة  في  سيارته  اعترضا 
توفي  الضحايا  أحــد  أن  الشرطة  وأضــافــت  العاصمة.  خــارج 

متأثرا بجراحه ويبلغ من العمر 27 عاًما.
وصـــرح مــســؤول فــي الــشــرطــة أن “الــنــائــب هـــرب مــن مكان 
بالمبنى فأقدم  ... أحاط آالف  الحادث ولجأ الى مبنى قريب 
عندها على االنتحار بمسدسه”، الفًتا إلى أن حارسه الشخصي 
منذ  السريانكيون  نفسه. تظاهر  المكان  ميًتا في  أيًضا  ُوجد 
رئيس  وشقيقه،  راجــابــاكــســا  الــرئــيــس  متهمين  أســابــيــع  عــدة 
الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال الباد في أزمة اقتصادية 
أوسع  اندلعت  اإلثنين،  لكن  باستقالتهما،  ومطالبين  متفاقمة 
أن  وأفاد مراسلون  كولومبو.  األزمة في  بداية  منذ  صدامات 
العشرات من الموالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات 
متظاهرين غير مسلحين كانوا يخيمون خارج مكتب الرئيس 

في متنزه غالي فيس المواجه للبحر في وسط كولومبو منذ 
9 أبريل.

أمس  راجاباكسا  ماهيندا  سريانكا  وزراء  رئيس  واستقال 
المتحدث باسمه روهان ويليويتا الذي قال إن ماهيندا  وفق 
إلى شقيقه  استقالته  أرســل خطاب  عاما   76 العمر  من  البالغ 
أمام  الطريق  يمهد  مما  راجاباكسا  غوتابايا  الرئيس  األصغر 

تشكيل “حكومة وحدة جديدة”.

3 قتلى بينهم نائب بالحزب الحاكم و150 جريًحا

استقالة رئيس وزراء سريالنكا بعيد اشتباكات

جانب من أعمال العنف في سريالنكا 

الثالثاء 10 مايو 2022 - 9 شوال 1443 - العدد 4956  

نواكشوط - وكاالت

إضرابا  أمــس،  بموريتانيا،  المعلمون  بدأ 
شاما عن العمل يستمر 5 أيام، هو الثاني 
للمطالبة  أشــهــر؛  ثــاثــة  أقـــل مــن  خـــال 

بتحسين ظروفهم وزيادة رواتبهم.
ــع نـــقـــابـــات هــي:  ــــإضــــراب ســب ودعـــــت ل
“االتــحــاديــة  للمعلمين”،  الــحــرة  “الــنــقــابــة 

العامة لعمال التعليم”، “نقابة معلمي التعليم العمومي”.
وأيضا “جمع مديري مدارس التعليم العمومي”، “النقابة الوطنية للتعليم الثانوي”، 

“النقابة المستقلة ألساتذة التعليم الثانوي”، “تحالف أساتذة موريتانيا”.
نسبة  ارتــفــاع  إلــى  بــيــداه،   ولــد  محمود  محمد  النقابات،  باسم  المتحدث  وأشـــار 
المشاركة في اإلضراب، دون تقديم أرقام بهذا الخصوص. وأوضح أن للمضربين 
األساسية  المرحلتين  في  المعلمين  رواتــب  زيــادة  أبــرزهــا،  أساسية  مطالب  ستة 
المعلمين.  والثانوية، واستحداث عاوات جديدة لهم، وتوفير سكن دائم لجميع 
فيما حملت النقابات في بيان مشترك “وزارة التعليم مسؤولية تداعيات اإلضراب 
على التاميذ، وانعكاساته على نسب النجاح في االمتحانات الوطنية المتوقع أن 

تبدأ خال أسابيع”.
وذكر البيان، أن وزارة التعليم: “تتبع سياسة العناد في مواجهة الدعوات المتجددة 
للحوار واالحتجاجات التي تلجأ إليها النقابات لفرض االنتقال لمفاوضات مثمرة 

تفضي لتحقيق المطالب الملحة للمدرسين”.

موريتانيا... المعلمون يبدأون إضرابًا مطلبيًا شاماًل

لندن - أ ف ب

وارسو - وكاالت

تــعــرض ســفــيــر روســـيـــا في  عــلــى  ردًا 
ــو أمـــس )االثــنــيــن( لــلــرش بــمــادة  وارســ
حـــمـــراء مـــن قــبــل نــشــطــاء مــؤيــديــن 
ألوكرانيا عندما حاول وضع إكليل من 
مايو   9 في  النصر  بيوم  احتفاالً  الزهر 
النازية  ألمانيا  هزيمة  ذكـــرى  إلحــيــاء 
وصفت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  فــي 
بــولــنــدا مــا حـــدث بــأنــه “مـــؤســـف”. كما 
طلبت  أنها  البولندية  الداخلية  كشفت 
المشاركة  عـــدم  ــروســي  ال السفير  مــن 
ــو. وكــان  بــاحــتــفــاالت النصر فــي وارســ
مجهولون قاموا باالعتداء على السفير 

بولندا، في وقــت سابق  لــدى  الــروســي 
أمس، وأظهر مقطع مصور انتشر على 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي لحظة  مــواقــع ال
الــزهــور  أثــنــاء وضــع السفير  االعــتــداء 
عــلــى ضــريــح الــجــنــود الــســوفــيــات في 

العاصمة وارسو.
الــروســي،  السفير  المقطع  أظــهــر  فــقــد 
ــدريــيــف، يــقــف إلـــى جانب  ســيــرغــي أن
مجهولون  رمــى  حيث  الجنود  ضريح 
ــر عــلــيــه،  ــمـ خــــال لــحــظــات طــــاء أحـ
“سبوتنيك”  ــة  وكــال نقلت  مــا  بحسب 

الروسية.

بولندا: االعتداء على السفير الروسي في وارسو “مؤسف”



مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

التقى رئيس االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم النائب األول لرئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
اليـــوم )اإلثنيـــن( رئيـــس االتحـــاد القيرغزســـتاني لكـــرة القـــدم 
ميديربك ســـيديكوف وذلك في العاصمة بشـــكيك بحضور عدد 

من المسؤولين في االتحادين اآلسيوي والقيرغيزي.
وخـــال االجتمـــاع أثنى الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة 
علـــى الجهود المثمرة التي يلعبها االتحاد القيرغيزي لكرة القدم 
على صعيد النهوض بمســـيرة اللعبة في باده، مشيدا بنجاحات 
منتخباتـــه علـــى خارطـــة كـــرة القدم اآلســـيوية ومـــا حققته من 

نتائج إيجابية في العديد من االستحقاقات الكروية.
وتناول الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة إسهامات االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم في تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة 
لاتحادات الوطنية، وخـــص بالذكر برامج الدعم المتتالية التي 
تلبـــي احتياجـــات االتحادات وتراعي متطلبـــات تطوير مختلف 

أركان المنظومة الكروية. 
واســـتمع رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة القـــدم إلـــى إيجاز عن 
الخطط المستقبلية لاتحاد القيرغيزي للسنوات المقبلة، مشيدًا 
بما اشـــتملت عليه مـــن أفكار وبرامج متميـــزة وأهداف طموحة 

تسهم في تحقيق المصالح العليا للعبة.
من جانبه، رحب رئيس االتحاد القيرغيزي بزيارة الشيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة إلى قيرغيزســـتان، مشـــيدا بجهوده في 
قيادة مســـيرة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم نحو التقدم والنماء، 
مؤكـــدًا حـــرص االتحـــاد القيرغيزي علـــى التفاعـــل اإليجابي مع 
مســـاعي االتحـــاد القاري نحو رســـم مامح المســـتقبل المشـــرق 

لكرة القدم اآلسيوية على مختلف األصعدة.

أثنى على الخطط المستقبلية لالتحاد القيرغيزي

سلمان بن إبراهيم: برامجنا تلبي متطلبات تطوير المنظومة الكروية

جانب من اللقاء

اتحاد التنس

انطلقـــت صبـــاح أمـــس اإلثنين علـــى ماعـــب االتحـــاد البحريني 
للتنـــس، منافســـات بطولة االتحـــاد الدولي للتنس تحت 14 ســـنة 
والتصفيات النهائية لغرب ووســـط آسيا، وتقام تحت رعاية سمو 
الشـــيخ ســـلطان بن حمـــد آل خليفة فـــي الفترة مـــن 7 – 20 مايو 

الجاري. 
األوالد  فـــردي  فـــي  المباريـــات  مـــن  مجموعـــة  أمـــس  وأقيمـــت 
والفتيات، ففي فئة األوالد خسر العب منتخبنا الوطني للناشئين 
أحمد الســـيد أمام الاعب الســـعودي عبدالملك الشمراني بنتيجة 
6/0 و6/1، وتمكن الاعب الســـوري نوار زهر الدين من الفوز على 
الاعـــب الســـعودي حيـــدر الفريـــد بمجموعتيـــن مقابـــل مجموعة 
واحدة بعد مباراة ماراثونية اســـتمرت ألكثر من ســـاعتين، وجاء 

نتائج المجموعات 7/6,4/6 و7/6 )7(.
وفـــي مبـــاراة أخرى، نجح الاعب الســـوري محمد أســـامة ســـراج 
فـــي الفوز علـــى الاعب الكويتـــي محمد قالـــي بمجموعتين دون 
مقابـــل جـــاءت نتيجتهما 7/6 )4(، و6/1، كما فاز الاعب الســـوري 
ليـــث الحســـن علـــى الســـعودي عبدالـــرزاق الحنابـــي بمجموعتين 
مقابـــل مجموعة واحـــدة 6/2,6/7 )7( و6/2.  وفي فردي الفتيات، 
خســـرت الاعبـــة البحرينيـــة حنين النجار أمـــام الســـورية بانا عز 

بمجموعتين دون مقابل 6/0 و6/1، كما فازت الســـورية يارا كيال 
علـــى البحرينيـــة حنين أبـــو مصطفـــى 6/4 و6/3، وتغلبت الاعبة 
الســـورية عليـــاء المـــراود على البحرينيـــة مريم ياســـر 6/2 و6/0، 
فيمـــا خســـرت البحرينيـــة ســـلمى فـــرج هللا أمـــام الســـورية ماري 
أبـــراش 6/0 و6/0. من جانب آخر، تنطلق صباح اليوم منافســـات 
الزوجـــي لفئتـــي األوالد والفتيـــات، حيـــث ســـتبدأ المباريـــات في 
الســـاعة التاســـعة صباحـــا، وتقـــام جميـــع المباريات علـــى ماعب 

االتحاد البحريني للتنس في جامعة بوليتكنك.

مباريات قوية شهدتها منافسات الفردي والزوجي تنطلق اليوم

انطالق بطولة االتحاد الدولي للتنس لغرب ووسط آسيا

الالعبة البحرينية حنين النجار

تحقق الحلم... الموهوب البحريني يواجه البرازيلي نيمار
بالعزيمة واإلصرار وخال عام واحد 
البحرينـــي  الموهـــوب  تمكـــن  فقـــط، 
عبـــدهللا عيســـى مـــن تحقيـــق حلمـــه 
في “فري ســـتايل فوتبول” بالوصول 
العمالقـــة  أبـــرز  ومواجهـــة  للعالميـــة 

الرياضية.
ففي شـــهر مـــارس 2021 وعبـــر منبر 
“الباد سبورت” طرق عبدهللا عيسى 
بـــاب المعرفـــة والنجومية واالنتشـــار 
فـــي السوشـــل ميديا رياضًيـــا، حينما 
أطلـــق تصريحه المثيـــر بأنه “يتحدى 
ميســـي ورونالـــدو”، واليـــوم هـــا هـــو 
يصل للوقوف أمام نجم كرة البرازيل 
والمحتـــرف بصفـــوف باريـــس ســـان 

جيرمان الفرنسي نيمار.
عبـــدهللا عيســـى قال فـــي تصريحه لـ 
“البـــاد ســـبورت” إلـــى أنـــه اختير من 

ضمن أفضل المهاريين من بين 1000 
مشترك، ليكون ضمن 7 العبين فقط، 
ســـيخوضون التحـــدي األخيـــر أمامه 

RedbullNeymar�  في بطولة العالم
jrsfive التـــي ســـتقام فـــي العاصمـــة 
القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري.

وبيـــن الموهوب البحريني أنه شـــارك 
في المســـابقة ذاتها عبر مقطع فيديو 
يجـــري فيه حركات مهاريـــة، وقد تم 

اختيـــاره للوصـــول للمرحلـــة النهائية 
بجانب 6 العبين آخرين. وأوضح أنه 
يفتخر باإلنجاز الذي حققه حتى هذه 

اللحظـــة، كونـــه أول بحريني وعربي 
يحقق هذا األمر في الشرق األوسط، 
وهـــذا يعنـــي لـــه الكثيـــر، بـــل ويزيده 
مـــن المســـؤولية ألن يقـــدم أفضل ما 
لديه مستقبًا لكي يحافظ على هذه 

المكانة العالية التي بلغ إليها.
وأشار عبدهللا عيسى إلى أنه كان 
يحلـــم أن يمثـــل مملكـــة البحرين 
في البطـــوالت الخارجية ويكون 
بطاً مـــن أبطال العالـــم، ولكن لم 
يكـــن يتوقع أن يتحقق ذلك بهذه 
إلـــى  جنًبـــا  وبالوقـــوف  الســـرعة 
جنب مع البرازيلـــي نيمار، مؤكًدا 
أن هـــذا األمـــر يعـــود فضلـــه للـــه 
سبحانه وتعالى، والدعم المعنوي 
الكبيـــر الـــذي القـــاه مـــن عائلتـــه 

واألصدقاء.

نيمار عبدالله عيسى
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لندن - المكتب اإلعالمي:

شـــكلت رؤية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب قائـــد الفريـــق 
الملكـــي للقـــدرة، عامـــة فارقة فـــي تطوير 
رياضة القـــدرة البحرينية وانعكســـت على 
تطلعات ســـموه فـــي تطوير هـــذه الرياضة 
علـــى مســـتوى البطـــوالت العالميـــة بعد أن 
قـــدم ســـموه رؤيتـــه إلـــى اللجنـــة المنظمة 
لبطولة ويندسور الدولية للفروسية بإقامة 

سباق 160 كم للقدرة. 
 رؤيـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة الهادفـــة إلى جعـــل رياضـــة القدرة 
دائمـــًا فـــي الطليعـــة، تؤكـــد حنكـــة ســـموه 
الفنيـــة واإلداريـــة التي تنعكـــس باإليجاب 
علـــى الدول المشـــاركة، وهو ما ســـاهم في 
زيادة اإلثارة والمنافســـة القوية في بطولة 

ويندسور الدولي للفروسية. 
بطولـــة  البريطانيـــة  لنـــدن  وتحتضـــن   
ويندسور الدولي للفروســـية والتي ستقام 
خـــال الفترة من 11 حتى 15 مايو الحالي 
بمشاركة الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو 

الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفـــة والعديد 
من الفرسان من مختلف دول العالم. 

 وحـــول ذلـــك، أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة أن ســـباق 160 كم ســـيكون 
مفتاح اســـتعداد كبير للفرســـان المشاركين 
فـــي بطولة العالـــم القادمة، حيـــث دائمًا ما 
تكـــون هـــذه المســـافة ذات اهتمـــام وطابع 
خاص لدى الفرســـان المشـــاركين خصوصًا 
أقـــوى  مـــن  تعتبـــر  ويندســـور  بطولـــة  أن 
البطوالت العالمية وتشهد مشاركة واسعة، 
وضـــع  الملكـــي  الفريـــق  أن  ســـموه  مبينـــًا 
العديد مـــن األهداف لتحقيقهـــا في بطولة 
ويندســـور بعـــد انقطاع دام عامين بســـبب 

جائحة فيروس كورونا. 
 وأكـــد ســـموه أن أجـــواء التفـــاؤل تســـود 
فرســـان الفريق الملكي فـــي تحقيق نتيجة 
إيجابية ومتميزة في الســـباق وســـيحرص 
الجميـــع علـــى المنافســـة فـــي ظـــل وجـــود 
نخبة الفرســـان العالميين، معربًا سموه عن 
ثقتـــه الكبيـــرة في فرســـان الفريـــق الملكي 
للقدرة وترجمة خبراتهم وطموحاتهم نحو 

األفضل في البطولة. 
 وأضاف ســـموه أن فرســـان الفريق الملكي 
علـــى درجة كبيـــرة من الخبـــرة للتعامل مع 
الســـباقات األوروبيـــة القويـــة ونحـــن على 
ثقـــة بأنهـــم ســـوف يكونـــون على مســـتوى 
المســـئولية لتحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة في 
ظـــل اإلعـــداد الجيـــد للفريـــق فـــي الفتـــرة 
الماضية والنتائـــج اإليجابية التي تحققت 
علـــى  عـــاوة  الخارجيـــة،  المحافـــل  فـــي 
المســـتويات البارزة التي شـــهدها الموســـم 
البحرينـــي مـــن تنافـــس قـــوي وزيـــادة في 

خبرات وطموحات الفرسان. 
 وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلى أننا ســـوف نشـــارك فـــي بطولة 
هـــذا العام بكل إصرار وحماس من أجل أن 
نؤكـــد تواجدنا وتطـــور هذه الرياضة حيث 
أصبحـــت لنـــا الريادة في معظـــم البطوالت 
األوروبيـــة وأن بطولة ويندســـور ســـيكون 
لها استفادة كبيرة جدا على الفريق الملكي 
قبـــل المشـــاركة فـــي المحافـــل الخارجيـــة 

القادمة وأبرزها بطولة العالم القادمة. 

 سموه يقود الفريق الملكي 

 وســـوف يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فرســـان الفريـــق الملكـــي فـــي 

بطولة ويندسور الدولية للفروسية، حيث 
سيشـــارك ســـموه فـــي ســـباق 160 كـــم مع 

عدد من فرسان من الفريق الملكي. 
 كمـــا ستشـــهد مشـــاركة الفريـــق الملكـــي، 

حضـــورا بارزًا في ســـباق 120 كم للعموم، 
وســـباق 120 كـــم للناشـــئين، إضافـــة إلـــى 

سباق 100 كم. 
ســـيكون  البحرينيـــة  الحواجـــز  قفـــز   
لهـــا حضـــورا أيضـــًا فـــي البطولـــة، حيـــث 
سيشـــارك عدد من الفرســـان فـــي المحفل 
الدولي، عاوة على المشـــاركة في فعالية 

استعراض فني للجياد. 

 تحضيرات متواصلة 

للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  وواصـــل   
تحضيراتـــه للمشـــاركة فـــي البطولـــة 
عبر تدريبات يومية بمتابعة الدكتور 
الفريـــق  مديـــر  حســـن  أحمـــد  خالـــد 

الملكي. 
 وخـــاض الفريـــق الملكـــي تدريبـــات 
حماســـية وجادة للوصـــول إلى كامل 
الجاهزيـــة للمشـــاركة فـــي البطولـــة، 
وسوف يواصل الفريق تدريباته في 
اليومين القادمين قبل المشاركة في 

الفحص البيطري واالجتماع الفني.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

نظرة ثاقبة من سموه نحو المزيد من التطور للقدرة العالمية

رؤية ناصر بن حمد وراء تنظيم سباق 160 كم للقدرة ألول مرة في بطولة ويندسور
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علي مجيد

أحمد بن سلمان يشكر رعاة “بارالمبية الريشة الطائرة”

إلدارة  التنفيـــذي  المديـــر  قـــدم 
الشؤون المالية واإلدارية باللجنة 
الشـــيخ  البحرينيـــة  البارالمبيـــة 
أحمد بن سلمان آل خليفة الشكر 
الجزيـــل للجهات الراعية للبطولة 
الدولية األولى البارالمبية للريشة 

الطائرة 2022 والتي تســـتضيفها 
ألول مرة وتعتبـــر ثاني دولة في 
الشـــرق األوســـط فـــي الفتـــرة ما 
بيـــن 16 21� مايـــو 2022، منوها 
إبـــراز  فـــي  الرعايـــات  بأهميـــة 
األنشـــطة  مختلـــف  واســـتدامة 
الرياضية والشـــبابية فـــي مملكة 

البحرين. 

وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بـــن ســـلمان 
ستســـاهم  الرعايـــات  هـــذه  أن 
فـــي تنظيـــم البطولـــة علـــى أعلى 
مســـتوى وهـــو ما يعـــد ترســـيًخا 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لمكانـــة 
التميز في اســـتضافة المنافسات 
الرياضيـــة علـــى أرضهـــا، وتعزيز 
مكانتهـــا كعاصمـــة الرياضات في 

الشرق األوسط. 
وأضـــاف أن هـــذا التعـــاون البناء 
والذي ســـيزيد مـــن عطائنـــا نحو 
إخـــراج البطولـــة بأفضـــل صورة، 
يأتـــي تأكيـــًدا علـــى أهميـــة ودور 
القطـــاع العام والخـــاص في دعم 
الحركة الرياضية والشـــبابية في 

المملكة.

اللجنة اإلعالمية



اعتــذرت الفنانة التونســية أميمة طالب، للفنانة الســورية 
أصالــة نصــري، بعــد أن شــاركت فــي حســابها بتطبيق 
“إنستغرام”، فيديو فيه إساءة ألصالة، نشره أحد الفانز وجاء 

فيه “قفلت ملف أصالة”. أميمة سارعت إلى حذف الفيديو، 
ثم أعادت نشــر لقطة شاشة منه، وأرفقتها باعتذار كتبت فيه 

“اعتذر عن هذا الستوري، ألني فهمت اللي مكتوب بالمقلوب، تبقى 
أصالة أســتاذتي وصديقتي، وأنا تعلمت وأتعلم منها”. وأحيت أميمة حفاًل مشتركا 

مع أصالة للمرة األولى، في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.

وجه النجم تامر حســني الشــكر للجمهور الســعودي، 
بعــد نجــاح حفلته في الريــاض، إذ نشــر مجموعة من 
صور الحفل، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وعلق 

عليها “جمهور الســعودية العظيــم كل حفلة بفتكرها 
أحلى حفلة، ولســه بتفاجئ كل مرة إن فــي أحلى وأحلى، 

ألف شكر جمهور السعودية الغالي، ألف شكر جمهور الرياض 
الحبيب”. ويظهر حســني في الصور وهو يقف وســط الجمهور، الذي حضره 

حشد ضخم من معجبيه في المملكة العربية السعودية.

شكًرا السعوديةاعتذار أميمة
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عودة فيلم العائلة “Sonic the Hedgehog 2” مع البطل األزرق واألشرار
فــي الجــزء األول مــن فيلــم “Sonic the Hedgehog”، قامــوا بإصــاح مشــكلة كيفيــة تحريك شــخصية لعبــة فيديو 
سريعة الحركة، ولكن في “Sonic the Hedgehog 2” مازالوا يواجهون مشكات في تقديم قصة بنفس تاريخ أقدم 
شخصية ألعاب في البحرين والعالم سونيك الجديد الذي يعرض حاليا في البحرين، وتم تقديمه أوال في سينماءات 

سينيبوليس كعرض خاص للصحفيين واإلعاميين ورواد السوشال ميديا وعشاق السينما!

يتم  أن  وقبل  خيالية  قصة  في 
يتحقق  ســونــيــك،  مــع  شملنا  لــم 
ــفــيــلــم مـــن الـــشـــريـــر الــدكــتــور  ال
أيضا  المعروف  روبوتنيك،  إيفو 
ــمـــان، الـــذي  ــغـ ــتـــور إيـ بـــاســـم الـــدكـ
كــاري،  جيم  الكبير  النجم  يقدمه 
الهزلية  والذي يطبق هداياه 
ــة  ــ ــي ــ ــون ــ ــرت ــكــ ــ ال
الــســخــيــفــة مع 
الضخم،  شاربه 
وعــــــــــــــــــــــــــــادت 
شــخــصــيــة لــعــبــة 
الشهيرة  الــفــيــديــو 
Sonic the Hedge�

السينما  لــدور  مجددا   hog
مع  للمشاهدة  رائعة  كفرصة 

العائلة. 
التتمة جاءت بصورة أكبر 

وأعلى صوتا وأكثر هوســـا من النســـخة األصليـــة، وفيه ما يكفي 
لمحبي اللعبة نوعا ما، يبدأ فيلم “ســـونيك 2” بالدكتور روبوتنيك 
الشـــرير الـــذي ال يـــزال فـــي المنفـــى بعـــد أحـــداث الفيلم الســـابق، 
والـــذي لديه فرصة لقـــاء Knuckles )الذي يقدمـــه النجم إدريس 
إلبـــا بصوتـــه(، والـــذي يســـاعد الطبيـــب علـــى العودة إلـــى األرض 
لالنتقـــام من ســـونيك )الـــذي هو بصوت بن شـــوارتزمان(.  يبحث 
 Sonic عـــن زمرد ســـحري يعتقـــدون أن Knuckles و Robotnik
يمكـــن أن يســـاعدهم في العثـــور عليه، ويحصـــل الثنائي الجديد 
علـــى اليـــد العليا حتـــى يصل مخلوق آخـــر يدعـــى Tails )بصوت 
كولين أوشاوغيسســـي( لمســـاعدة ســـونيك والعثور علـــى الزمرد 
وإيقـــاف األشـــرار Robotnik و Knuckles فـــي أحـــداث مطابقـــة 
للعبة ومناســـب لجميع األعمار، الســـيناريو الذي ينسب إلى ثالثة 
أشـــخاص، يهتـــم أكثر بالحصـــول على لحظات هـــي إيماءات إلى 
لعبـــة الفيديـــو أكثـــر من تطويـــر الشـــخصية الفعلي، فـــي محاولة 
لتقديـــم فيلـــم خفيـــف مـــن دون التدقيق فـــي التفاصيـــل، لكنهك 
مدحـــوا جدا فـــي تقديم ســـونيك يركز كمجرد طفـــل، ينطلق في 
الخيـــر بســـرعة ويســـعى ســـونيك إثبات نفســـه كبطل خـــارق في 
مدينـــة جريـــن هيلـــز، والـــذي بمعاونة صديقتـــه تيلـــز، ينطلق في 

ســـباق حول العالم للعثـــور على الجوهرة قبـــل وقوعها في أيدي 
األشرار، فيلم جدير بالمشاهدة.

 Sonic the Hedgehog  هي سلســـلة ألعاب فيديو أنتجت العام 
1991 وحققـــت اللعبـــة مبيعـــات وصلـــت ألكثـــر مـــن 360 مليـــون 
نســـخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ “سونيك” 
مع األصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ Time Eater ويســـحب 
الجميـــع نحـــو ثغـــرات زمنيـــة، ويرمـــى كال منهم في فتـــرة ما من 
التاريـــخ، ويجـــب علـــى “ســـونيك” إنقـــاذ الجميع وإيقـــاف الكائن، 
ولكـــن الكائـــن قوى جـــدا ويضرب “ســـونيك” بقـــوة، وبعدما يعود 
“ســـونيك” إلى وعيه، يجد نفســـه فـــي بعد غريب اســـمه “الفضاء 
األبيـــض”، يلتقـــي فيـــه الزمـــان مـــع المـــكان بعدمـــا حذف بســـبب 

امتصاص األلوان منه.

 Sonic the العائلـــي  والمغامـــرات  الكوميديـــا  فيلـــم   اســـتطاع 
Hedgehog 2 أن يحقـــق نجاحـــًا كبيـــرًا عقـــب أن تصـــدر قائمـــة 
أعلى األفالم دخالً في صاالت السينما مؤخرا خالل عرضه ألول 
 Sonic“ مـــرة فـــي دور العرض. وحققـــت مبيعـــات التذاكر لفيلـــم
مســـتوى  دوالر،  مليـــون   90 تكلـــف  الـــذي   ”the Hedgehog 2

جديدًا بالنســـبة لألفالم المقتبسة من ألعاب 
الفيديو، لتحطم الرقم القياســـي السابق 

لفيلم خـــالل عرضه االفتتاحي، 
األســـبوع،  نهايـــة  عطلـــة  فـــي 
والـــذي حققـــه الجـــزء األول من 

الفيلم ذاتـــه وعرض العـــام 2020. 
وخـــارج الواليـــات المتحـــدة، حقـــق 

Sonic the Hedge� )الجزء الثاني من 
hog( 37 مليـــون دوالر من 53 منطقة، 

لتبلـــغ أرباحه من الخـــارج 70 مليون 
دوالر واإلجمالي على مستوى العالم 

141 مليون دوالر. 
وقـــال ديفيد جـــروس الذي يدير شـــركة 
)فرانشـــايز  الســـينمائية  االستشـــارات 

إنترتيمنت ريســـيرش(: “هـــذا افتتاح 
رائـــع. مـــن خـــالل النقـــد اإليجابي 
وردود الفعـــل الجيـــدة جـــدًا مـــن 

الجمهـــور، ســـيحقق الفيلـــم 
نجاحًا مبهرًا”.

توفر للمشاهدة على نتفلكس 
فيلم جريمة وأكشن فرنسي 

 ،The Takedown جديد بعنوان
بعد عقد من الزمن، ُيجبر 

شرطيان غير متطابقين على 
التحقيق في جريمة قتل في 

بلدة فرنسية مقسمة، حيث تلوح 
مؤامرة أوسع في األفق.
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“أوال” في “قرطاج الدولي للمونودراما” بمسرحية “حتى إشعار آخر”
تعرض يوم الســبت المقبل الموافق 14 مايو وضمن عروض المســابقة الرســمية للمهرجان 
الدولي للمونودراما بقرطاج، الذي يقام في الفترة من 13 حتى 16 مايو الجاري، مسرحية 
“حتى إشــعار آخر” من تأليف عبدالناصر فتح هللا، وســينوغرافيا وإخراج جمال الغيان، 
وموســيقى يوســف النجدي، وفني إضاءة حســن فامرزي، ومدير اإلنتاج ياســين قازاني 

ومن إنتاج مسرح أوال.

المسرحية تحكي قصة المهرجة قمر العالقة 
فـــي أحد المطارات والراغبة في العودة إلى 
بالدها بعـــد انتهاء جولتهـــا الفنية وتقديمها 

لعـــروض فرجويـــة لألطفـــال، فقـــد ســـخرت 
كل إمكاناتها الشـــخصية إلسعاد اآلخر دون 
استحضار للجنســـية أو العرق أو الحسابات 
اإلخـــاء  يســـوده  بعالـــم  وتحلـــم  الضيقـــة، 
والمحبـــة، إال أنها تجد نفســـها ضحية 
لنزاعـــات وصراعـــات ال تعيـــر اعتبـــارا 

لألبعاد اإلنسانية.
وفـــي تصريـــح لــــ “البـــالد”، أكـــد الفنان 
والمخـــرج جمـــال الغيـــالن أن مهرجان 
قرطـــاج للمونودراما يعـــد منصة دولية 
لعـــرض أهم وأقوى األعمال المســـرحية 
مـــن مختلف دول العالم، ووجود مملكة 
هـــذا  فـــي  أوال  عبـــر مســـرح  البحريـــن 
التجمـــع الدولي يؤكد على قوة وســـمعة 
المسرح البحريني في مختلف المحافل.
وأضـــاف “لقـــد اســـتعد فريق العمـــل منذ 
بروفـــات  بعمـــل  قمنـــا  إذ  فتـــرة طويلـــة، 
مكثفـــة واجتهـــدت الفنانـــة ريـــم ونـــوس 

كثيرا للظهور بأفضـــل صورة وتقديم األداء 
المنشود”.

يذكر أن المهرجان يستضيف عروضا دولية 
من فلســـطين، إيران، الســـودان، الســـعودية، 
رومنيـــا،  العـــراق،  األردن،  الجزائـــر،  ليبيـــا، 
إيطاليـــا وبلغاريـــا. وتضـــم لجنـــة التحكيـــم 
جبـــار الجودي رئيســـا “العراق”، عبـــد الكريم 
بن جواد “ســـلطنة عمان”، المخرج الجزائري 
عمـــر فطمـــوش، والناقـــد الموريتاني أحمدو 

حبيبي.
وســـتكون جوائز الـــدورة الرابعـــة للمهرجان 
كاآلتي: جائزة المهرجان الدولي للمونودراما 
بقرطـــاج للنـــص، جائـــزة المهرجـــان الدولـــي 

الجائـــزة  للتمثيـــل،  بقرطـــاج  للمونودرامـــا 
للمونودرامـــا  الدولـــي  للمهرجـــان  الكبـــرى 

بقرطاج.
أما الئحة األســـماء المكرمة هـــذا العام، فقد 
اختـــارت الهيئة المشـــرفة كال مـــن عز الدين 
المدنـــي “تونـــس”، وغّنـــام غّنام “فلســـطين”، 
وفتحـــي كحلـــول “ليبيـــا”، وأحســـن تليالني 

“الجزائر”.
علمـــا أن المخـــرج الغيـــالن شـــارك مـــن قبـــل 
فـــي مهرجـــان قرطـــاج الدولـــي للمونودراما 
فـــي دورتـــه الثالثة بمســـرحية “وجـــود”، من 
تأليـــف كاظم مؤنـــس، وتمثيل ريـــم ونوس 

والموسيقى سالم الجارح.

يعــود المطرب أحمد ماهر للســاحة الفنيــة من جديد، 
وذلك بعد غياب دام لســنوات منذ ظهــوره في برنامج 
ســتار ميكر العام 2003، ليحضــر فنًيا كمطرب ومنتج 

غنائي في الفترة المقبلة. وكشــف ماهر أنه سوف يقدم 
الفتــرة المقبلة عددا مــن األغنيات من بينهــا أغنية حبي 

لبالدي، من كلمات ســلمي رشــيد وألحان كريم نيازي، وتوزيع 
طــارق عبدالجابــر، مشــيًرا إلى أنه يقــوم حالًيــا بالتجهيز لألغنيــة من أجل 

تصويرها في عدة دول عربية من بينها الدنمارك وفرنسا وإيطاليا.

عودة ماهر

أسامة الماجد

بمناسبة الذكرى الـ50 على العالقات الدبلوماسية بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة الهنـــد والذكـــرى الـ75 على اســـتقالل 
الهند وتأسيس مؤسسة البحرين كيراليا ساماجام، انطلقت 
مؤخـــرا فعاليات مهرجان الرقص والموســـيقى الهندية في 
نـــادي الكيرالييـــن بتنظيـــم مـــن مؤسســـة البحريـــن كيراليا 
ســـاماجام بالتعاون مع السفارة الهندية لدى المملكة وبدعم 
من هيئة البحرين للثقافة واألثار، ويســـتمر المهرجان حتى 

15 مايو. 
وشـــهد االفتتاح حضور ســـعادة الشيخة هال بنت محمد آل 
خليفـــة مدير عام الثقافة والفنون وســـعادة الســـفير الهندي 

السيد بيوش شريفاستاف.

انطــالق مهـرجـان الـرقـص 
جمال الغيالنريم ونوسوالمـوسيقـى الهنديـة
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النجمة إيما ستون تتعاون مجدًدا مع المخرج يورجوس النثيموس
بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن تعاونهما فـــي درامـــا تاريخية 
إيمـــا ســـتون والمخـــرج  الممثلـــة األمريكيـــة  تجتمـــع 
يورجـــوس النثيمـــوس فـــي مشـــروع يســـتعيد العصر 
الذهبـــي للســـينما، وهو فيلـــم قصير صامـــت باألبيض 

واألسود.
ويتناول فيلم “بليت” الذي جرى تصويره على جزيرة 
تينـــوس اليونانية في 2020 دورة الحياة والموت من 

خالل زوجين يؤدي دورهما ستون والممثل الفرنسي 
داميان بونار.

ووصفت ســـتون الفيلم بأنه تحـــد، وقالت للصحفيين 
قبـــل عرضـــه األول فـــي أثينـــا “رغبـــت في عملـــه على 

الفور”.
وفي عـــودة إلى عصر ما قبل الســـينما الناطقة يعتمد 
الفيلم بشـــكل كبيـــر على تعبيرات الوجه ويســـتعرض 

والموســـيقى  التقليديـــة  اليونانيـــة  الجزيـــرة  صـــور 
المصاحبـــة التـــي ســـتعزفها األوركســـترا مباشـــرة مـــع 
العرض الذي يستمر لثالثة أيام في العاصمة اليونانية.
النثيموس سبق له التعاون مع ستون العام 2018 في 
فيلـــم “ذا فيفوريـــت” الـــذي تدور أحداثـــه مطلع القرن 
الثامن عشـــر ورشـــح لعـــدد من جوائز األوســـكار، وهو 

يألف األعمال غير التقليدية.

طارق البحار
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والتجـــارة  االقتصـــاد  وزيـــر  أعلـــن 
اللبناني أمين ســـام، أمس اإلثنين، 
أن باده استلمت الموافقة النهائية 
مـــن البنك الدولي على قرض طارئ 
لدعـــم اســـتيراد القمـــح بقيمة 150 

مليون دوالر.
وقـــال ســـام فـــي حديـــث لقنـــاة لــــ 
“لبنـــان  إن  الســـعودية،  “الشـــرق” 
أول دولـــة تحصـــل علـــى مثـــل هذا 
أزمـــة  لمواجهـــة  الطـــارئ،  القـــرض 
التوتـــرات  عـــن  الناجمـــة  الغـــذاء 
واالقتصاديـــة  الجيوسياســـية 
العالميـــة”. وأضـــاف “بعـــد موافقـــة 
اتفاقيـــة  ســـنمرر  الدولـــي،  البنـــك 
القـــرض إلـــى الحكومـــة علـــى أمـــل 
الموافقـــة عليهـــا قبـــل االنتخابـــات 
 15 األحـــد  تنتهـــي  التـــي  النيابيـــة” 
البرلمـــان  ُيقرهـــا  أن  علـــى  مايـــو، 

الجديد مباشرًة بعد االنتخابات.
وتأتي االنتخابـــات في ظل أوضاع 
سياســـية معقـــدة وأزمـــة اقتصادية 
وماليـــة غير مســـبوقة يمر بها لبنان، 
حيث عانى من شح السلع األساسية 
وفقـــدان عملته )الليـــرة( نحو 90 % 
مـــن قيمتها. وفـــي 7 أبريل الماضي، 

أعلن صندوق النقـــد الدولي توصله 
بيـــروت،  مـــع  مبدئـــي  اتفـــاق  إلـــى 
دوالر  مليـــارات   3 بقيمـــة  لتمويـــل 
يصـــرف على مدى 4 ســـنوات، وفق 
برنامج يهدف إلعادة بناء االقتصاد 

واستعادة االستدامة المالية.
أكثـــر  منـــذ  اللبنانيـــون  ويعانـــي 
مـــن عاميـــن أزمـــة اقتصاديـــة غيـــر 
مســـبوقة أدت إلـــى انهيـــار قياســـي 
في قيمـــة العملـــة المحليـــة )الليرة( 
مقابـــل الدوالر، فضا عن شـــح في 
الوقـــود واألدوية، وارتفاع معدالت 

الفقر والبطالة.

البنك الدولي يوافق على إقراض 
لبنان 150 مليون دوالر

3 منها في المحرق واثنتان بسترة... األشغال:

إلعادة تأهيل وصيانة شاملة لـ 5 مدارس
فتح مجلـــس المناقصات والمزايدات 
في جلسته أمس 4 مناقصات لشؤون 
إلعـــادة  األشـــغال؛  بـــوزارة  األشـــغال 
تأهيـــل وصيانـــة شـــاملة لــــ 5 مدارس 
فـــي  وثانويـــة  وإعداديـــة  ابتدائيـــة 
المحـــرق وســـترة، تنافســـت عليها 13 
شـــركة، وكان مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 2.2 مليون دينار.
وتعـــود تفاصيـــل المناقصـــات األربـــع 
لشـــؤون األشـــغال إلـــى أن المناقصـــة 
الصيانـــة  بأعمـــال  للقيـــام  األولـــى 
الشـــاملة لمدرســـة ســـترة اإلعداديـــة 
للبنات ومدرســـة اليرمـــوك االبتدائية 
شـــركات،   7 عليهـــا  تنافســـت  للبنيـــن 
وكان أقـــل عطاء لشـــركة دار الخليج 
للتجارة والمقاوالت بـ 290 ألف دينار، 
تأهيـــل  إلعـــادة  الثانيـــة  والمناقصـــة 
مدرسة عبد الرحمن الناصر االبتدائية 
اإلعداديـــة للبنيـــن التي تأسســـت في 
العـــام 1960 فـــي المحـــرق تنافســـت 
عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء 
لمؤسســـة البيوت العربيـــة للمقاوالت 
بنحـــو 571.8 ألف دينار، فيما تختص 
تأهيـــل  بإعـــادة  الثالثـــة  المناقصـــة 
مدرســـة عمر بـــن الخطـــاب االبتدائية 
اإلعدادية للبنين التي تأسســـت العام 
1951 فـــي المحـــرق تنافســـت عليهـــا 
شـــركتان وكان أقل عطـــاء لمجموعة 
المؤيـــد للمقـــاوالت بنحـــو 647.6 ألف 
دينار، واألخيرة إلعادة تأهيل مدرسة 
أميمة بنت النعمان التجارية الثانوية 
للبنات التي تأسســـت في العام 2000 
إليهـــا شـــركة  المحـــرق تقدمـــت  فـــي 
وحيدة هي شـــركة السرايا للمقاوالت 

بنحو 739.7 ألف دينار.
وتأتـــي إعـــادة تأهيـــل الــــ 3 مـــدارس؛ 
ألن الوضـــع الحالـــي لهم لـــم يعد يفي 
باالحتياجات التعليمية الحالية وذلك 
لتدهور حالتها اإلنشـــائية والمعمارية 
ولما تشـــكله من مخاطـــر تتعلق بأمن 
وســـامة مرتاديهـــا. وتشـــتمل أعمال 

إعـــادة التأهيـــل جميـــع التخصصـــات، 
المعماريـــة  األعمـــال  وتتضمـــن: 
والمدنيـــة واإلنشـــائية والميكانيكيـــة 
إلـــى  المبانـــي  إلعـــادة  والكهربائيـــة؛ 
قدرتهـــا التشـــغيلية وطابعهـــا األصلي 
وإطالـــة العمـــر االفتراضـــي لهـــا. كمـــا 
وتتضمـــن المشـــروعات توفيـــر تقرير 
الهيكليـــة  الحالـــة  لتقييـــم  مفصـــل 
اقتـــراح  بهـــدف  للمبانـــي؛  اإلنشـــائية 
حلـــول تصميم مناســـبة ألعمال إعادة 

التأهيل اإلنشائي.
أما مشـــروع أعمال الصيانة الشـــاملة 
للبنـــات  اإلعداديـــة  ســـترة  لمدرســـة 
ومدرســـة اليرموك االبتدائيـــة للبنين، 
فيتضمن تنفيذ أعمال الصيانة المدنية 
واإلنشـــائية مثـــل الصباغـــة الداخلية 
التشـــققات  وصيانـــة  والخارجيـــة 
واألرضيـــات  األســـقف  وإصـــاح 
األبـــواب  اســـتبدال  أو  وإصـــاح 
الميـــاه.  دورات  وتجديـــد  والنوافـــذ 
باإلضافـــة إلـــى األعمـــال الميكانيكيـــة 
مثل تطوير شـــبكات المياه واستبدال 
خزانـــات الميـــاه واألعمـــال الكهربائية 
مثـــل اعـــادة تأهيـــل غرفـــة الكهربـــاء 
واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية 

والمصابيح وغيرها من األعمال.

وتـــم إجماال، فتح 10 مناقصات تابعة 
 33 بإجمالـــي  حكوميـــة  جهـــات   5 لــــ 
عطاء، وبلـــغ مجموع أقـــل العطاءات 

نحو 3.2 مليون دينار.
وفتـــح المجلـــس 3 مناقصات لشـــركة 
لتحديـــد  أولهـــا  للبتـــرول،  تطويـــر 
وتعيين مزود خدمة لترتيب خدمات 
االستعانة بمصادر مشـــتركة للتدقيق 
الداخلي تقدمت إليها شـــركة وحيدة 
هـــي )كـــي بـــي ام جـــي فخـــرو( بنحو 
وصـــف  ووفـــق  دينـــار،  ألـــف   239.6
المناقصـــة، فإنها الغـــرض من الخدمة 
المطلوبـــة هـــو تعييـــن شـــركة تدقيق 
التدقيـــق  فريـــق  لمســـاعدة  مســـتقلة 
الداخلـــي للشـــركة فـــي تنفيـــذ خطـــة 
التدقيـــق لعـــام 2022؛ نظـــًرا للطبيعة 
التدقيـــق.  المطلوبـــة إلجـــراء  الفنيـــة 
والمناقصة الثانية إلبرام اتفاقية لمدة 
3 ســـنوات لتوفير الخدمات الصوتية 
والموبايـــل تنافســـت عليها شـــركتان، 
وكان أقل عطاء لشـــركة زين البحرين 
بنحـــو 138.6 ألـــف دينـــار، واألخيـــرة 
لصيانـــة وإصـــاح وتجديـــد واختبـــار 
المحركات الكهربائية تنافســـت عليها 
4 شـــركات وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة 
إســـماعيلي لينـــزوم الكهربائيـــة بنحو 

118 ألف دينار.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصة للمجلس 
وتركيـــب  لتصميـــم  للصحـــة  األعلـــى 
الدوائـــر  كاميـــرات  نظـــام  وصيانـــة 
فـــي  للمراقبـــة  المغلقـــة  التلفزيونيـــة 
بمجمـــع  المركزيـــة  الطبيـــة  المخـــازن 
الســـلمانية الطبـــي تنافســـت عليهـــا 4 
شـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 28.5 

ألف دينار.
وكذلك فتح المجلس مناقصة لوزارة 
لتجهيـــز  واالتصـــاالت  المواصـــات 
الدولـــي  البحريـــن  لمعـــرض  شـــاليه 
الجـــوي  فارنبـــرة  بمعـــرض  للطيـــران 
فـــي لنـــدن بالمملكـــة المتحـــدة 2022 
تنافســـت عليهـــا شـــركتان، وكان أقل 
عطـــاء لشـــركة ســـيتي نيون )الشـــرق 
األوســـط( بقيمـــة 79.9 ألف دينار، في 

حين بلغ أكبرها 133.6 ألف دينار. 
وأيًضا فتح المجلس مناقصة لشـــركة 
نفط البحرين )بابكو( الستبدال أنظمة 
محـــاكاة تدريـــب المشـــغل لمنخفـــض 
مجمـــع زيت وقود الكبريت تنافســـت 
عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقـــل عطـــاء 
لشركة ان بروسيس بنحو 360.6 ألف 
دينار، في حين بلغ أكبرها قرابة 1.02 

مليون دينار.

“أكاديمية الصغيرة والمتوسطة” حجر األساس لبناء القدرات لتنمية االقتصاد
إكساب أصحاب المؤسسات مهارات إلدارة مشروعاتهم بكفاءة واقتدار

عّبــرت وكيــل وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة إيمــان الدوســري عــن 
البحريــن  ومعهــد  الــوزارة  بيــن  المبرمــة  واالتفاقيــة  بالشــراكة  ســعادتها 
للدراســات الماليــة والمصرفيــة )BIBF( لتأســيس “أكاديميــة المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة”، التي تعتبر حجر األساس لبناء قدرات هذا القطاع 

المهم لتنمية االقتصاد الوطني.

وقالت الدوســـري “لقـــد عمل مجلس 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة 
والمتوســـطة منذ تأسيســـه في العام 
2017 تنفيـــذا لتوجيهـــات ولي العهد 
رئيـــس  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
مجلـــس التنمية االقتصادية صاحب 
بـــن  الملكـــي األميـــر ســـلمان  الســـمو 
وزيـــر  وبرئاســـة  خليفـــة،  آل  حمـــد 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايد 
الزيانـــي، علـــى محاور اســـتراتيجية 
عـــدة. وتعتبـــر هـــذه الشـــراكة التـــي 

تـــم اإلعان عنهـــا مع المعهـــد، إحدى 
تحـــت  تنـــدرج  التـــي  المبـــادرات 
المحور الخاص ببنـــاء القدرات لرفع 
مســـتوى الوعـــي وإكســـاب أصحاب 
الصغيـــرة والمتوســـطة  المؤسســـات 
المهارات الازمة إلدارة مشروعاتهم 
بـــكل كفـــاءة واقتدار”، مشـــددة على 
مـــا توليـــه حكومـــة مملكـــة البحرين 
الموقرة من دعم لقطاع المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة؛ نظـــًرا للدور 
الذي تلعبه في دعـــم خطط التعافي 

االقتصادي.
مـــن جانبه، قـــال المدير العـــام لمعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة، أحمد عبد الحميد الشـــيخ 
وزارة  تلعبـــه  الـــذي  الـــدور  “نثمـــن 

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة فـــي 
دعـــم رّواد األعمـــال عبـــر المبـــادرات 
تنميـــة  مجلـــس  يتبناهـــا  التـــي 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، 
مـــع  بشـــراكته  المعهـــد  يفخـــر  كمـــا 

التـــي  المشـــاريع  أول  فـــي  الـــوزارة 
ستســـهم با شك في تطوير مهارات 
يمّكنهـــم  مـــا  المؤسســـات  أصحـــاب 
تحقيق طموحاتهم من خال فلسفة 
المعهـــد  يتبناهـــا  مختلفـــة  تدريبيـــة 
عبر إشـــراك رّواد في تقديم البرامج 
التدريبية اإلدارية والتي ستركز على 
الجانب العملي، واســـتعراض قصص 
واقعيـــة لـــرواد أعمـــال مـــن أصحاب 
“أمـــا  وأضـــاف  والمعرفـــة”.  الخبـــرة 
بالنســـبة للبرامـــج التدريبيـــة المالية 
فسوف يقدمها نخبة من الممارسين 
المالييـــن فـــي القطـــاع الخـــاص مـــن 
أصحاب الخبرة في تمويل المشاريع 
والشـــركات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 

الناشئة”.
تجدر اإلشارة إلى أنه بموجب مذكرة 

التفاهم سيتم التعاون بين الجهتين 
مـــن أصحـــاب  األعمـــال  لدعـــم رواد 
الصغيـــرة والمتوســـطة  المؤسســـات 
للنمـــو والتوســـع محلًيـــا وعالمًيـــا، إذ 
ستقوم األكاديمية بتقديم مجموعة 
التدريبيـــة  والبرامـــج  الحلـــول  مـــن 
اإلداريـــة والماليـــة، تؤهلهـــم لتطوير 
ورفـــع  التجاريـــة  أعمالهـــم  أداء 
تنافســـيتها إلـــى جانـــب العديـــد مـــن 
ســـتوفرها  التـــي  المتنوعـــة  المزايـــا 
أبرزهـــا عقليـــة  مـــن  الـــدورات  هـــذه 
الجـــدوى  ودراســـة  األعمـــال  ريـــادة 
وخطة العمل وفهم فجوات الســـوق، 
حوكمة الشـــركات الناشئة والصغيرة 
والمتوســـطة، وإدارة المخاطـــر فـــي 
الصغيـــرة والمتوســـطة  المؤسســـات 

إلى جانب العديد من المواضيع.
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مليون دينار

مليون دينار

“تطوير”: مصادر مشتركة للتدقيق الداخلي بـ240 ألف دينار

أمل الحامد

بلغ صافي الربح لمجموعة فنادق الخليج، 2.123 مليون دينار بحريني خالل 
الربــع األول 2022 مقارنــة بخســارة 207,119 دينــار بحرينــي فــي الربع األول 
مــن العــام الســابق بارتفــاع قدره 2.330 مليــون دينار بحرينــي. وبلغت ربحية 

السهم 9 فلوس مقابل خسارة 1 فلس في الربع األول من العام الماضي.

 2.343 الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  بلـــغ   
مليون دينـــار مقارنة بخســـارة 157,078 
الســـابق،  العـــام  مـــن  األول  للربـــع  دينـــار 
بزيـــادة قدرها 2.500 مليون دينار. بلغت 
إيرادات الربع األول للعام الجاري 9.343 
مليون دينـــار مقارنة 5.198 مليون دينار 
للفتـــرة نفســـها من العام الماضـــي، بزيادة 
قدرها 4.145 مليون دينار أو 79.74 %.

بلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكية )باســـتثناء 
99.651 مليـــون  للعـــام  حقـــوق األقليـــة( 
دينـــار مقابل 101.829 مليـــون دينار في 
العـــام الماضـــي، بانخفاض قـــدره 2.179 

مليون دينار أو 2.14 %.
 بلغ إجمالـــي األصول للعام حتى تاريخه 
115.095 مليـــون دينـــار مقابل 113.446 
مليـــون دينـــار في العـــام الســـابق، بزيادة 

قدرها 1.648 مليون دينار أو 1.45 %.
نتجـــت الزيـــادة في صافـــي الربـــح للربع 
األول مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام 
زيـــادة  عـــن  رئيســـي  بشـــكل  الماضـــي 
دينـــار  مليـــون   3.605 بمبلـــغ  اإليـــرادات 
بســـبب إزالة القيـــود المختلفـــة لمكافحة 
انتشـــار Covid-19 التـــي كان لهـــا تأثيـــر 
أربـــاح  وزيـــادة  الضيافـــة  علـــى صناعـــة 

الشـــركات الزميلـــة بمبلغ 415 ألـــف دينار 
وإيـــرادات أربـــاح األســـهم بمبلـــغ 61 ألف 
دينـــار واإليجـــارات بمبلغ 64 ألـــف دينار. 
األول  الربـــع  شـــهد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
زيـــادة قدرهـــا 1.815 مليـــون دينـــار فـــي 

فـــي  مباشـــرة  والمتعلقـــة  المصروفـــات 
الزيادة اإليرادات.

وأعـــرب رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــاروق 
المؤيد عن امتنانه للحكومة للتســـهيات 
االســـتباقية ومـــا أفضـــت إليه مـــن إنهاء 
CO- جائحـــة بســـبب  اإلغـــاق   لتدابيـــر 
ألزمـــة  الفعالـــة  للمعالجـــة  تتويجـــًا  VID؛ 
الوبـــاء ممـــا أدى إلـــى انخفاض حـــاد في 
مـــن  التقليـــل  أن  كمـــا  اإلصابـــات،  عـــدد 
انتقـــال الفيـــروس متـــازم مـــع الحفـــاظ 
المبـــادرات الفعالـــة فـــي التطعيـــم  علـــى 
وحمـــات التوعية؛ كما أن عـــودة الحياة 
إلـــى طبيعتها قد أضفت أجـــواء إيجابية  
متزامنـــة مـــع تنشـــيط عجلـــة االقتصـــاد 

األعمال من جديد.
واحـــد  الفورمـــوال  فاعليـــة  حققـــت  كمـــا 
عوائـــد ممتازة للعديد مـــن القطاعات في 

المملكة، ال ســـيما الضيافـــة والمطاعم، ما 
ثبت واقعيـــًا الجدوى الكميـــة التي تنتج 
عـــن األنشـــطة الســـياحية التـــي تقودهـــا 
الحكومـــة فـــي ســـبيل تنشـــيط االقتصاد 

المحلي.
وأعرب رئيـــس مجلس اإلدارة عن فخره 
كـــون مجموعـــة فنادق الخليـــج أصبحت 
تعمـــل  محليـــة  ضيافـــة  مجموعـــة  أول 
في أوروبا؛ حيث أرســـت موطئـــًا لها في 
جورجيـــا إلدارة الفنـــادق فـــي تبليســـي، 
والتـــي نعتبرهـــا خطـــوة مهمـــة للتوســـع 
ضمن الســـوق األوروبية مـــع البدء بإدارة 
المنتجع المتميز “أكوا بارك” تحت االســـم 
التجـــاري “فنـــدق أكـــوا ماريـــن الخليـــج - 

 .”Gulf Aquamarine Hotel
وأكـــد كذلك أن الشـــركة قد حققت تقدمًا 
بفضـــل  وذلـــك  التعافـــي،  بعـــد  إيجابيـــًا 

الجهـــود الهائلة التي بذلها مجلس اإلدارة 
وإدارة المجموعـــة فـــي خفـــض التكاليف 
اإليـــرادات،  تعزيـــز  مـــع  مســـتمر  بشـــكل 
كمـــا هو واضح فـــي كل مـــن األرباح قبل 
 EBIDTA الفوائد والضرائب واالستهاك

كما في صافي األرباح.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي غارفيلد جونز: 
يوفـــر “فندق أكوا ماريـــن الخليج” ذو الـ4 
نجوم 218 غرفة نوم على طراز الشـــقق، 
ومطعمـــًا لبنانيًا، ومنفذًا لتقديم الوجبات 
طـــوال اليـــوم؛ كمـــا يقـــع الفنـــدق ضمـــن 
ضواحـــي تبليســـي المتميـــزة. نتوقـــع أن 
يصبح الفندق، جنبًا إلى جنب مع المنتزه 
المائـــي المجاور والمركـــز الصحي، وجهة 
إن  حيـــث  للبحرينييـــن  الصيـــت  ذائعـــة 
شـــركة طيران الخليج تسّير إلى تبليسي 
رحات مباشرة من ثاث ساعات فقط”.

أربــاح “فنادق الخليج” للــربــع األول 2022
إجمالي األصول للعام بلغ 115 مليون دينار بزيادة قدرها 1.45 %

فاروق المؤيد



أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس أنها وقعت اتفاقية لالستحواذ 
علــى حصــة أغلبيــة في شــركة “SQ”- ومقرها في الواليــات المتحدة، وهي 
مديــر إدارة أصــول لقطــاع المعيشــة ومديــر عقــارات، وتركــز علــى ســكن 

الطالب. 

وستشهد عملية االستحواذ تدشين جي 
إف إتـــش لعملياتهـــا بالواليـــات المتحدة 
إضافـــة 180 محترفا عقاريـــا إلى قاعدة 
موظفـــي جـــي إف إتـــش، لتجلـــب بذلك 
االســـتثمار  مجـــال  فـــي  واســـعة  خبـــرة 
العقـــاري  القطـــاع  فـــي  األصـــول  وإدارة 

بالواليات المتحدة. 
تأسست SQ العام 2013، ونمت لتصبح 
الرائـــد  المعيشـــة  قطـــاع  أصـــول  مديـــر 
بمعامـــات إجماليـــة تزيد عـــن 1.4 مليار 
دوالر و32 عقارا ســـكنيا و 10300 سرير 
تحـــت اإلدارة حاليـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 

الواليات المتحدة.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لمجموعة جي 
إف إتـــش الماليـــة هشـــام الريـــس “نحـــن 
متحمسون لإلعان عن هذا االستحواذ، 
إتـــش  الـــذي يدشـــن عمليـــات جـــي إف 
بالواليـــات المتحـــدة ويزودنـــا بوصـــول 
مباشـــر إلـــى قطـــاع مســـاحات المعيشـــة 
الجذاب وتمكين المجموعة من الوصول 
المحليـــة  الســـوق  إلـــى  أفضـــل  بشـــكل 

بالواليات المتحدة للمســـاعدة في تنفيذ 
استراتيجيتنا العقارية”. 

مـــع  االســـتثمار  هـــذا  “يتماشـــى  وأردف 
لتوســـعة  إتـــش  إف  جـــي  اســـتراتيجية 
وجودهـــا العالمـــي مـــن خـــال الشـــراكة 
رائـــدة  منصـــات  علـــى  واالســـتحواذ 
وراسخة تتمتع بسمعة قوية في السوق 
في أوروبا وأميركا الشـــمالية. ســـيضيف 
اســـتحواذ SQ المزيـــد إلـــى اســـتثمارات 
وخبرتهـــا  الكبيـــرة  إتـــش  إف  جـــي 

التشغيلية في العقارات األميركية. 
االســـتثمارية  االســـتراتيجية  تتمثـــل 
اســـتحواذ  فـــي   SQ لشـــركة  الرئيســـية 
العاليـــة  الطـــاب  ســـكن  أصـــول  وإدارة 
فـــي  الغـــرض  لهـــذا  الجـــودة والمشـــيدة 
جامعات عامة كبرى بالواليات المتحدة، 
التطويـــر  القيمـــة مـــن خـــال  وتحقيـــق 

التشغيلي وتحسين رأس المال”.
وواصل “يدير الشـــركة فريق إداري قوي 
يتمتـــع بخبرة متكاملة تزيد عن 70 عاما 
في ســـوق العقـــارات التي تجلب شـــبكة 

متنوعـــة مـــن المســـتثمرين والعاقـــات. 
وقـــد نجحت الشـــركة في إنشـــاء قاعدة 
مســـتثمرين مؤسســـيين عالمييـــن تضم 
شـــركات مرمـــوق فـــي إدارة االســـتثمار 

ومكاتب عائلية ومديري صناديق.
ســـتكون  المعاملـــة،  هـــذه  إتمـــام  عقـــب 
الشركة مملوكة لمجموعة جي إف إتش 
مع المؤسســـين، وشـــركة اســـتثمار بديل 
عالمـــي كبيـــر تدير أصـــوال تقـــدر قيمتها 
بحوالـــي 51 مليـــار دوالر، وترايبوســـت 
أســـهم  شـــركة  وهـــي  بارتنـــرز  كابيتـــال 

خاصة مقرها في الواليات المتحدة”.

وأضـــاف الريـــس “نتطلـــع إلـــى العمل مع 
SQ فـــي هـــذه المرحلة المثيـــرة وتمكين 
قطاعـــات  فـــي  التوســـع  مـــن  المنصـــة 
 SQ ومناطـــق جغرافيـــة أخـــرى. تتمتـــع
علـــى  االســـتحواذ  مـــن  حافـــل  بســـجل 
كمـــا  وبيعهـــا،  وتشـــغيلها  االســـتثمارات 
مجزيـــة  عوائـــد  تحقيـــق  مـــن  تمكنـــت 
لقاعدة مســـتثمريها.بعد االنتهاء مؤخرا 
من عمليات االســـتحواذ علـــى المحفظة 
مـــع SQ بما يزيد عـــن 300 مليون دوالر 
مـــن مباني ســـكن الطاب المشـــيدة لهذا 
األعلـــى  للجامعـــات  والتابعـــة  الغـــرض 

تصنيفـــا في الواليـــات المتحـــدة، نتطلع 
شـــركائنا  مـــع  كثـــب  عـــن  العمـــل  إلـــى 
الجـــدد فـــي SQ لتوســـيع أصـــول جـــي 
إف إتـــش الخاضعـــة لـــإلدارة والتعـــاون 
مـــع SQ الســـتهداف قاعدة مســـتثمرين 

مؤسسيين عالميين”.
 ،SQ التنفيـــذي لشـــركة  الرئيـــس  وقـــال 
آنـــدي فينـــور “بدعـــم ومســـاندة من جي 
إف إتـــش، نحن نؤمن بقوة بقدرتنا على 
تحقيـــق المزيد من النمو في SQ وتنفيذ 

أصولنـــا  لمضاعفـــة  الواضحـــة  خطتنـــا 
الخاضعـــة لـــإلدارة 3 مـــرات. علـــى مدى 
الســـنوات التســـع الماضية، قمنا بتوسيع 
الخاضعـــة  واألصـــول  عمائنـــا  قاعـــدة 
أننـــا  مـــن  ثقـــة  علـــى  ونحـــن  لـــإلدارة، 
ســـنبني على ذلك بشـــكل كبير من خال 
االســـتفادة مـــن جـــي إف إتش كشـــريك 
اســـتراتيجي لنا. سنواصل تقديم أفضل 
فـــي  وســـنكون  لمســـتثمرينا  الخدمـــات 

وضع أقوى لتقديم نتائج جذابة”.

أداء الشركـات التابعة 
للمجموعـــة كـــان 

أكثـــر إيجابيـــة وخاصـــة 
“أوال لأللبـــان”

1.72 مليـون دينــار 
دخــل شامــل يخــص 
مساهمـــي ترافكــو 

خــالل الربــع األول

أعلنــت مجموعــة ترافكــو  )رمــز التــداول :TRAFCO( عــن نتائجها الماليــة للربع األول من العام الجــاري، حيث حققت 
صافــي ربــح يخــص مســاهمي ترافكــو بلغ 815 ألف دينار بحرينــي، مقارنة مع 646 ألف دينار بحرينــي للربع األول من 

العام السابق 2021، وذلك بزيادة قدرها 26 %.

وقـــد بلغـــت ربحية الســـهم الواحـــد للربع 
األول مـــن العـــام 2022 ما قدره 11 فلســـا 
مقارنـــة مـــع  9 فلوس خال نفـــس الفترة 

من العام السابق.
 وقـــد حققـــت المجموعـــة دخـــا شـــاما 

يخص مســـاهمي مجموعة ترافكو خال 
الربـــع األول مـــن العـــام الجاري بلـــغ  1.72 
مليـــون دينـــار بحرينـــي مقارنة مـــع 1.35 
مليـــون دينار بحريني خـــال نفس الفترة 
من العام السابق، أي بارتفاع قدره 27 %. 

وقد أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ترافكـــو، إبراهيـــم زينل، بأنه نظـــرًا لحالة 
الشـــركات  أداء  فـــإن  الحاليـــة،  األســـواق 
التابعة كانت أكثر إيجابية وخاصة شركة 
أوال لأللبـــان التي اســـتطاعت أن تحافظ 

على أسعارها مقابل المنافسين، فتمكنت 
من زيادة مبيعاتها. 

ومـــن جهـــة أخـــرى كان أداء الشـــركة األم 
ترافكـــو أفضل نســـبيًا خال هـــذه الفترة. 
األم  الشـــركة  مبيعـــات  إجمالـــي  أن  كمـــا 
وهامـــش الربـــح اإلجمالي أفضـــل مقارنة 

مع العام السابق.  
وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة 

عـــزام مطرجـــي إن ســـبب االرتفـــاع فـــي 
إجمالـــي الدخل الشـــامل خال هـــذا الربع 
يعـــود إلـــى الزيـــادة الكبيـــرة فـــي القيمـــة 
العادلة لاســـتثمار والتي انعكســـت أيضًا 

على قيمة الموجودات.
وقـــد بلغ إجمالي حقوق المســـاهمين )بعد 
اســـتبعاد حقـــوق األقلية( اعتبـــارًا من 31 
مـــارس 2022 مبلـــغ 28.15 مليـــون دينار 

بحرينـــي مقارنة مـــع 27.48 مليون دينار 
بحرينـــي في نهاية العام الســـابق بارتفاع 
الموجـــودات  إجمالـــي  وبلـــغ   .2% قـــدره 
اعتبارًا من 31 مـــارس 2022 مبلغ وقدره 
51.20 مليـــون دينار بحرينـــي مقارنة مع 
47.63 مليـــون دينـــار بحريني فـــي نهاية 

العام السابق بارتفاع قدره 7%.

قال رجل األعمال رئيس جمعية البحرين - البوسنة للصداقة واألعمال، جواد الحواج، إن العالقات بين قطاعات التجارة واألعمال 
واالســتثمار البحرينية والبوســنية مرشــحة للمزيد من النمو والتطور.  وأكد الحواج أن هناك آفاًقا واســعة متاحة ألصحاب األعمال 
فــى البلديــن فــى مجــاالت عديــدة فى المقدمة منها التجارة والســياحة والعقار والخدمات المالية والمصرفية، مشــيرا إلى أن هناك 
اتصــاالت جــرت، ومتابعــات تجــرى لتأســيس شــراكات بين بعض أصحاب األعمــال فى البلدين الصديقين، مســتذكًرا زيــارات الوفد 
التجارى البحرينى إلى البوسنة التى تمت فى السنوات السابقة قبل الجائحة، وانعقاد مجلس األعمال البحرينى البوسنى المشترك 
والذي تم من خالل ذلك بحث العديد من األفكار والتصورات التى تخدم هدف تطوير العالقات بين أصحاب األعمال من الجانبين.

وأضـــاف الحواج أن وفـــًدا يضم أكثر 
أصحـــاب  مـــن  عضـــًوا  عشـــرين  مـــن 
األعمال البحرينييـــن يمثلون مختلف 
منتـــدى  فـــى  يشـــارك  القطاعـــات 
ســـراييفو الدولي لألعمال 2022 الذى 
يعقـــد يومـــي 11 و 12 مايـــو الجاري، 
وهـــو أكبـــر مؤتمـــر اســـتثماري دولـــى 
ويمثـــل  أوروبـــا،  شـــرق  جنـــوب  فـــى 
فرصة ثمينة ألعضاء الوفد البحرينى 
للوقـــوف عـــن كثـــب على السياســـات 
والتوجهات والفرص االستثمارية فى 
البوســـنة، وكذلك اآلفاق المتاحة لكل 
أوجه التعاون المشـــترك بين أصحاب 
ونظرائهـــم  البحرينييـــن  األعمـــال 

البوســـنيين. وأشـــار إلـــى أن جمعيـــة 
البحرين - البوسنة للصداقة واألعمال 
سوف تسعى وبقوة للمشاركة الفاعلة 
باجتماعـــات )B2B( مـــع تلـــك الجهات 
المشاركة في مؤتمر سراييفو لألعمال 
للعـــام 2022م وذلك تدعيما للعاقات 
فـــي مختلـــف  البلديـــن  تخـــدم  التـــي 
واالقتصاديـــة  التجاريـــة  المجـــاالت 
والســـياحية. وقال إن الهدف من ذلك 
هـــو تمكيـــن أعضـــاء الوفـــد البحرينى 
األعمـــال  بيئـــة  علـــى  التعـــرف  مـــن 
واالســـتثمار فـــى البوســـنة ومجـــاالت 
االســـتثمار فيهـــا، الفًتـــا بأن عـــددا من 
قـــد  البحرينييـــن  األعمـــال  أصحـــاب 

بـــدأوا منـــذ عـــدة ســـنوات بالتواجـــد 
البوســـنة،  فـــى  العقـــاري  واالســـتثمار 
بالنســـبة  أصبحـــت  البوســـنة  أن  كمـــا 
ا تتوســـع  للبحرينيين مقصدا ســـياحيًّ
دائـــرة االهتمـــام بـــه. وأبـــدى الحـــواج 
االهتمـــام بالترتيـــب لزيـــارة وفـــد من 
أصحـــاب األعمـــال وممثلي الشـــركات 
اســـتطاعية  لزيـــارة  البوســـنة  فـــى 
مماثلـــة إلـــى مملكـــة البحريـــن خـــال 
العام الجـــارى لتمكينهم مـــن الوقوف 
علـــى منـــاخ االســـتثمار فـــى البحرين 
وما يوفره موقعها االســـتراتيجي من 
مزايا واعدة للمســـتثمرين خاصة فى 
ظل التسهيات التى تقدمها الحكومة 

البحرينية للمستثمرين والتى تحظى 
باهتمام المستثمرين األجانب.

الجديـــر بالذكر أنـــه تقديًرا للمشـــاركة 
الواســـعة لوفـــد مملكـــة البحريـــن فى 
منتدى ســـراييفو الدولى لألعمال فقد 
تحـــدد أن يكون كل من جواد الحواج 

رئيـــس جمعيـــة البحريـــن - البوســـنة 
للصداقـــة واألعمال، والشـــيخة ضياء 
الرئيـــس  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
التنفيـــذي لمجموعة ريادة للمشـــاريع 
بيـــن  مـــن  المملكـــة،  فـــى  المشـــتركة 
المتحدثين الرئيســـيين فـــى فعاليات 
هـــذا  إن  الحـــواج  وقـــال  المنتـــدى. 
للتعريـــف  فرصـــة  ســـيكون  الحـــدث 
بالتطـــورات فـــى مناخ االســـتثمار فى 
مـــن مقومـــات وتســـهيات  البحريـــن 
وسياسات وتشـــريعات تلبى تطلعات 
مـــن  وتعـــزز  األجانـــب  المســـتثمرين 
تنافسية مملكة البحرين على الصعيد 
اإلقليمي والعالمي، مؤكدا أن الحوافز 
كتســـهيات  المقدمـــة  التشـــجيعية 
مـــن حكومـــة مملكـــة البحريـــن تعطي 
فـــى  االســـتثمار  لمنـــاخ  قويـــة  دفعـــة 
تلـــك  إن  الحـــواج  وقـــال  المملكـــة. 
التســـهيات ستؤدي بمشـــيئة هللا إلى 
تحســـين التصنيف اإلئتمانى للبحرين 

وتعـــزز من الثقـــة والجاذبيـــة لمناخها 
االستثماري وتفتح شهية المستثمرين 
لدخـــول الســـوق الخليجـــي وأســـواق 
المنطقـــة عبـــر البحريـــن، آمـــاً جـــذب 
كبريات الشركات البوسنية وأصحاب 
األعمـــال البوســـنيين لاســـتثمار فـــى 
البحرين وفتح شـــراكات مع نظرائهم 
فـــى البحرين خاصة فى ضوء العديد 
من األفكار والفرص التى جرى بحثها 
فـــى األعوام الماضية على إثر زيارات 
الوفـــد التجـــارى البحرينـــى للبوســـنة 
والتي تنتظر الســـير بهـــا نحو التنفيذ، 
مشـــيرا إلـــى أن نســـبة االســـتثمارات 
البحرينية فى البوســـنة فى تزايد من 
عام آلخر خاصة فى مجال العقارات، 
آمـــا بذلـــك فـــي جـــذب المســـتثمرين 
أيًضـــا  البحريـــن  إلـــى  البوســـنيين 

بالمستقبل القريب إن شاء هللا.

815 ألف دينار صافي ربح  مجموعة “ترافكو” للربع األول 2022

وفد تجاري بحريني يبحث الفرص االستثمارية بمنتدى سراييفو لألعمال

بزيادة قدرها 26 % على أساس سنوي

اتصاالت ومتابعات لتأسيس شراكات بين الجانبين... رئيس “البحرين - البوسنة للصداقة”:

إضافة 180 محترفاً عقارياً إلى قاعدة موظفي المجموعة

جواد الحواج

“جي إف إتش” تستحوذ على حصة أغلبية في “SQ” إلدارة األصول األميركية

business@albiladpress.com
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عزام مطرجي

آندي فينورهشام الريس

 إبراهيم زينل



أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لبنك البحرين اإلســـامي 
)BisB( حســـان جـــرار، عـــن اســـتمرارية البنك في 
مســـاعيه لدعم رواد األعمال والشـــركات الناشـــئة 
تماشـــًيا مـــع الرؤيـــة االقتصادية 2030. كما شـــدد 
علـــى أهمية الـــدور الذي يلعبه هـــذا القطاع، كونه 
يشـــهد نمًوا متســـارًعا يؤهله للمساهمة في نهضة 

االقتصاد الوطني وانتعاشه.
جاء ذلك في ضوء تعاون بنك البحرين اإلسامي 
مـــع صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن”، حيـــث وقـــع البنك 
اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك يقـــوم بموجبهـــا بتقديم 
حلـــول تمويليـــة شـــاملة مـــن خـــال مجموعة من 
البرامـــج لصالـــح مؤسســـات القطـــاع الخاص في 
مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بهدف دعم المؤسســـات 

وتمكينها من تحقيق المزيد من النمو والتطور.
وتمت مراسم توقيع االتفاقية يوم األحد الموافق 
3 أبريـــل 2022 فـــي مقـــر تمكيـــن وذلـــك بحضـــور 
الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسامي حسان 
جـــرار والرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( 
رئيـــس  بأعمـــال  والقائـــم  رجـــب  حســـين محمـــد 
والمؤسســـات  للشـــركات  المصرفيـــة  الخدمـــات 
جـــواد  اإلســـامي،  البحريـــن  بنـــك  لـــدى  الماليـــة 
حميدان وناصر التتان مدير رئيسي - المؤسسات 
المصرفيـــة  والخدمـــات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التجارية، وريم العلوي الرئيس التنفيذي للشؤون 
القانونية والرقابة في تمكين ونهى سليمان مدير 
إدارة برامج المؤسســـات وفرح ربيعة مدير إدارة 

التســـويق واالتصـــاالت.  وبهـــذه المناســـبة، قـــال 
الرئيس التنفيذي للبنك “نحن ســـعداء بتعاوننا مع 
تمكين لدعم المؤسســـات عن طريق تقديم برامج 
تمويلية متعـــددة مصممة لتشـــجيع رواد األعمال 
علـــى بـــدء أعمالهـــم وتنميتهـــا وتطويرهـــا فضـــاً 
عـــن جـــذب االســـتثمارات األجنبية، ما سيســـاعد 
علـــى دفـــع عجلـــة النمـــو االقتصـــادي. وتأتي هذه 
الخطوة انطاًقا من إيماننا بدورنا في المسؤولية 
المجتمعيـــة عبر تفعيل المبادرات التي من شـــانها 
تنمية االقتصاد الوطني، ودعم كافة المؤسســـات 
والشركات. وإننا نتطلع لعقد المزيد من الشراكات 
المثمرة واالستمرار بطرح منتجات مصرفية ُتلبي 
متطلبات الســـوق”. من جانبه، قـــال القائم بأعمال 

رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 
المالية لدى بنك البحرين اإلسامي جواد حميدان 
“ستوفر هذه الشراكة االستراتيجية الدعم الازم 
للشـــركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا لتتمكن 
من تحقيق أهدافها؛ نظًرا لمســـاهمتها بشكل كبير 
فـــي إجمالـــي الناتـــج المحلـــي، عاوة علـــى تعزيز 
النظام اإليكولوجي للشركات الناشئة – خاصة في 
ظل تأثرها بتبعات الجائحة المستمرة – وذلك عن 
طريق تزويدها بحلول تمويلية ومســـاعدتها على 
تحقيـــق النجاح وزيادة مســـاهمتها فـــي االقتصاد 
الوطنـــي، مؤكديـــن حرصنا على تطويـــر خدماتنا 
زبائننـــا  تجربـــة  تبســـيط  أجـــل  مـــن  ومنتجاتنـــا 

المصرفية وإثراء حياتهم”.

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com
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تـــرأس محافـــظ مصـــرف البحريـــن المركزي رشـــيد المعـــراج، االجتماع 
الـــدوري مـــع مجلـــس إدارة جمعيـــة مصـــارف البحرين وكبار مســـؤولي 
المصـــارف العاملـــة فـــي مملكـــة البحريـــن يـــوم األحـــد الموافـــق 8 مايو 
2022، وذلك لمناقشـــة المواضيـــع المتعلقة بتطـــورات األوضاع المالية 
والمصرفيـــة العالمية وانعكاســـاتها على القطـــاع المالي المحلي، إضافة 
إلـــى خطة المصـــرف إلصدار توجيهات ومعاييـــر رقابية جديدة وخطة 

التنفيذ الخاصة باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية. 
واســـتهل المحافـــظ االجتمـــاع بالترحيـــب بالحضـــور وتقديـــم الشـــكر 
والتقديـــر على جهود وتعاون القطاع المصرفـــي في التفاعل اإليجابي 
خال الفترة الســـابقة في ظل مبـــادرات الحكومة الموقرة في مواجهة 
جائحـــة الكورونـــا، وكذلك للمشـــاركة والتعاون في إعداد اســـتراتيجية 
تطويـــر قطاع الخدمـــات المالية التي تم إعدادها ضمـــن خطة التعافي 

االقتصادي.
واســـتعرض خـــال االجتمـــاع تطـــورات األوضـــاع العالمية مـــع ارتفاع 
الماليـــة  األوضـــاع  اســـتقرار  علـــى  والتأكيـــد  مؤخـــًرا،  الفائـــدة  أســـعار 
والمصرفيـــة المحلية وتحســـن مؤشـــرات األداء في القطـــاع المصرفي 
من حيث استمرار معدل النمو اإليجابي لإلقراض والودائع والمحافظة 
علـــى المؤشـــرات المالية األخرى المتعلقة بمســـتوى كفـــاءة رأس المال 
والســـيولة. كمـــا اســـتعرض االجتمـــاع أهميـــة تكثيف حمـــات التوعية 
بالنســـبة لمخاطر األمن السيبراني خصوصا فيما يتعلق بحماية األفراد 
من المحاوالت االحتيالية للحصول على البيانات الشـــخصية، والتأكيد 
على توعية الزبائن بأخذ الحيطة في حماية بياناتهم الشخصية وعدم 

اإلفصاح ألي طرف عن هذه البيانات. 

وأكـــد المحافظ على اســـتمرار دعـــم مصرف البحريـــن المركزي إلدخال 
التقنيـــات الماليـــة الحديثة لمواكبة متطلبات االقتصـــاد الرقمي؛ بهدف 
تهيئة البيئة المناسبة الستيعاب الخدمات المصرفية الجديدة الخاصة 
بتطبيقـــات التكنولوجيـــا الماليـــة، وحرصـــه علـــى فتـــح المجـــال للبنوك 
والمؤسســـات الماليـــة للتعاون والتوســـع في هذا المجـــال خصوصا في 

إطار الخدمات المصرفية المفتوحة والصيرفة الرقمية. 
وأشـــار المحافظ إلى أن المصرف شـــرع في مراجعة شـــاملة لمجلدات 
التوجيهات الرقابية لمواكبة التطورات في القطاع المالي، وقد تم إنجاز 
البعض منها في الفترة األخيرة بعد االنتهاء من جولة االستشـــارات مع 
القطاع المالي. وستستمر هذه العملية في المستقبل حتى االنتهاء من 

مراجعة كافة إجزاء المجلدات. 
من جانبه، توجه رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان 
أحمـــد يوســـف، وبالنيابة عن مجلـــس إدارة الجمعية وكبار المســـؤولين 
المصرفيين المشاركين في االجتماع بالشكر والتقدير لمصرف البحرين 
المركـــزي على المشـــاركة في الملتقـــى الحواري الذي تنظمـــه الجمعية، 
والنقـــاش المفتوح حـــول مختلف القضايا المصرفيـــة الراهنة التي تهم 
البنوك وما يقدمه المصرف للبنوك من دعم متواصل، مؤكدا أن جمعية 
مصـــارف البحريـــن حريصـــة على عقد مثـــل هذه اللقـــاءات الدورية مع 
المصـــرف، والتي تكرس أشـــكال التنســـيق والتعـــاون المثمرين وتعظم 
مســـاهمة البنوك في تنفيذ برامج ومبـــادرات خطة التعافي االقتصادي 
واســـتراتيجية تطوير قطاع الخدمات الماليـــة، ورؤية البحرين 2030، 
وكونهـــا أحـــد أهم القطاعـــات الحيوية التي تســـاهم في نمـــو االقتصاد 

الوطني.

ناقش مع “جمعية المصارف” تطورات األوضاع المالية

استمرار دعم “المركزي” إلدخال التقنيات 
الحديثة لمواكبة متطلبات االقتصاد الرقمي

9 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

اســتمرار معدل النمو اإليجابي لإلقراض والودائع والمؤشرات األخرى

البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
تمـــت  أنـــه  أمـــس  المركـــزي 
رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة 
1912 مـــن أذونـــات الخزانة 
التي  األســـبوعية  الحكومية 
يصدرهـــا مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي نيابة عـــن حكومة 

مملكة البحرين.
وتبلـــغ قيمة هذا اإلصدار 70 
مليون دينـــار بحريني لفترة 
تبـــدأ  يوًمـــا   91 اســـتحقاق 
فــــي 11 مايو 2022 وتنتهي 
 ،2022 أغســـطس   10 فـــي 
كما بلـــغ معدل ســـعر الفائدة 
على هذه األذونات 2.30 % 

مقارنة بســـعر الفائـــدة 2.19 
% لإلصـــدار الســـابق بتاريخ 

4 مايو 2022. 
وبلـــغ معـــدل ســـعر الخصـــم 
قبـــول  وتـــم   %  99.422
أقـــل ســـعر للمشـــاركة بواقع 

99.410 %. علًمـــا أنـــه تمت 
تغطية اإلصدار بنســـبة 186 
%. كمـــا بلـــغ الرصيـــد القائم 
ألذونـــات الخزانـــة مـــع هـــذا 
اإلصـــدار مـــا قيمتـــه 2.110 

مليار دينار بحريني.

70 مليون دينار ألذونات الخزانة األسبوعية

توقيع االتفاقية بين “البحرين اإلسالمي” و “تمكين”

بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين”

“البحرين اإلسالمي” يؤكد استمرار دعمه لرواد األعمال والشركات الناشئة

عقـــد مجلـــس إدارة شـــركة غـــاز البحريـــن 
الوطنيـــة “بناغـــاز” الذي تـــم تعيينه مؤخًرا 
تومـــاس،  مـــارك  برئاســـة  األول  اجتماعـــه 
الرئيـــس التنفيذي للمجموعة لدى الشـــركة 
القابضـــة للنفـــط والغـــاز، حيث اســـتعرض 
المجلـــس المواضيع المدرجـــة على جدول 
األعمـــال. وخـــال االجتمـــاع، قـــام مجلس 
اإلدارة بإنشاء سياســـة اللوائح التنظيمية 
واللجـــان لضمـــان تطبيق أعلى مســـتويات 
الشـــركة  فـــي  المؤسســـية  الحوكمـــة 
األساســـي  المجلـــس  دور  حـــددت  والتـــي 
ومســـؤولياته لقيادة توجه الشركة تماشًيا 
مـــع رؤيـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشـــــؤون الشباب رئيس مجلس 
للنفـــط والـغــــاز  الـقـابـضــــة  الـشـركــــة  إدارة 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ من 
أجل تطبيـــق حوكمة مؤسســـية فّعالة في 

قطاع النفط والغاز والطاقة. 
وناقـــش المجلس الوضـــع المالي اإليجابي 
للســـنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021، 

حيث أشـــاد بالتقـــدم والنمو التـــي أحرزته 
الشركة على الرغم من األزمة التي تسببتها 
الجائحة. أما على صعيد الصحة والسامة 
المهنية، فثمن المجلس جهود الشركة على 
إنجازاتها في مجال السامة، حيث أكملت 
الشـــركة 8 مايين ســـاعة عمل دون إصابة 
مضيعـــة للوقـــت، باإلضافـــة إلـــى حصولها 

علـــى جائـــزة “Patron’s Award” المقدمـــة 
من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث 
أدائهـــا  عـــن  المتحـــدة  بالمملكـــة   RoSPA
فـــي مجال الصحة والســـامة خـــال العام 
2021، وجاء هذا التكريم تقديًرا واعتراًفا 
بأداء شـــركة بناغاز الباهر وسجلها المتميز 

في مجال الصحة والسامة والبيئة.

مجلس إدارة “بناغاز” يعقد اجتماعه األول ويشيد بإنجازات الشركة

تطبيق حوكمة مؤسسية فّعالة 
بقطاع النفط والغاز والطاقة
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التغييرالسعر - 0.3320.010 دوالر
مجموعة جي إف إ تش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر - 1.2900.070 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 3.57+0.435 دينار
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 3.45+0.060 دوالر
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التغييرالسعر 2.78+0.370 دينار
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

لبنـــاء  العربيـــة  الشـــركة  أعلنـــت 
عـــن  “أســـري”  الســـفن  وإصـــاح 
الســـامة  جائـــزة  علـــى  حصولهـــا 
الســـامة  مجلـــس  مـــن  الدوليـــة 
البريطانـــي نظير التزامهـــا بحماية 
صحـــة موظفيهـــا والحفـــاظ علـــى 
ســـامتهم وحرصهـــا علـــى توفيـــر 
بيئـــة عمـــل آمنـــة وصحيـــة لكافـــة 
 .2021 العـــام  خـــال  منتســـبيها 
وتأتي “أسري” ضمن مائتين وأربع 
جوائـــز  علـــى  حائـــزة  مؤسســـات 
السامة الدولية مع وسام الجدارة 
للعام 2022، إذ فازت 549 مؤسسة 
مـــن 39 دولـــة حول العالـــم بجائزة 
السامة الدولية منها 135 مؤسسة 
حاصلـــة على وســـام االمتياز بينما 
وســـام  مؤسســـات   204 منحـــت 
الجدارة و210 أخرى على القبول.

الجائـــزة  هـــذه  تخصيـــص  تـــم 
الشـــركات  بمختلـــف  لاحتفـــاء 
والمؤسســـات التي تظهـــر التزامها 

بأعلـــى معاييـــر الصحة والســـامة 
المهنيـــة بمـــا يســـهم فـــي الحد من 
عـــن  الناجمـــة  اإلصابـــات  وقـــوع 
ظـــروف وأماكن العمـــل واألمراض 
األخـــرى المرتبطة بالعمـــل، إضافة 
إلـــى تبنيها لمبادرات تعزيز الصحة 
النفسية وتوفير الرعاية للموظفين 

في مكان العمل. 
وقـــال العضـــو المنتـــدب بالشـــركة 
مازن محمد مطر” نفخر بالحصول 
مجلـــس  مـــن  التقديـــر  هـــذا  علـــى 
الســـامة البريطاني الذي يعد أحد 
أبـــرز الجهـــات الرائـــدة فـــي مجال 
الصحـــة والســـامية المهنيـــة على 
مســـتوى العالم”. يأتي هذا النجاح 
نتاجـــًا لجهود الشـــركة الامتوانية 
فـــي دعم االلتزام الصـــارم بتطبيق 
أعلـــى معاييـــر الصحـــة والســـامة 
والتي تتحقق بتظافر جهود جميع 
أفـــراد الفريق ومثابرتهـــم وعملهم 

بروح الفريق الواحد”. 

يواصـــل حســـاب الهيـــرات للتوفير 
المتميز من بنك البحرين والكويت 
توفيـــر فـــرص اســـتثنائية للزبائـــن 
الســـتثمار مدخراتهم للفوز بجوائز 
نقديـــة قيمـــة. وكشـــف البنـــك عـــن 
أســـماء الفائزيـــن االثنيـــن بجوائـــز 
بقيمـــة  مـــارس  لشـــهر  الهيـــرات 
250,000 دينـــار لـــكل منهما، وهما 
خلـــود ســـيد علي محمـــد وعبدهللا 

طالب عبدالكريم.
وجرى الســـحب على هذه الجوائز 
بتاريـــخ 9 مايـــو الجـــاري بحضـــور 
المدير العـــام للخدمات المصرفية، 
عـــادل ســـالم بينمـــا أشـــرف شـــفيع 
الصناعـــة  وزارة  ممثـــل  البلوشـــي 

والتجـــارة والســـياحة علـــى إجراء 
السحب، إضافة إلى حضور ممثلين 
الداخلـــي  التدقيـــق  إدارات  عـــن 
والتســـويق  الداخليـــة  والرقابـــة 
والخدمات المصرفيـــة لألفراد في 
بنـــك البحريـــن والكويـــت، إضافـــة 
إلـــى ممثلة التدقيـــق الخارجي من 

شركة أرنست ويونغ سيما جال.

“أسري” تنال جائزة السالمة الدولية 2022

فــائــزان محظــوظــان يحصـــدان 
500,000 دينار من “الهيرات”

االحتفاء بالجائزة المرموقة

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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القابضة  الــبــحــريــن  ممتلكات  شــركــة  أعــلــنــت 
ــن تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــكــات”، عـ ــل “مــمــت
االستثمارية بما يدعم جهود خطة التعافي 
بــزيــادة نطاقها من  االقــتــصــادي وذلـــك 
االستراتيجية  األصــول  إدارة  خــال 
ضـــمـــن مــحــفــظــتــهــا االســتــثــمــاريــة 
بــفــعــالــيــة إلـــــى جـــانـــب اتـــخـــاذهـــا 
وتتبنى  متوازًنا.  استثمارًيا  نهًجا 
المطورة  االستثمارية  االستراتيجية 
نــمــوذج الــمــلــكــيــة الــفــعــالــة والــتــي من 
لتصبح  “ممتلكات”  تمكين  شأنها 
في  ومشارًكا  فاعًا  مستثمًرا 
عملية دعم النمو المستدام 
قيمتها،  ــادة  وزي لألصول 
اإلدارة  خــــــــال  مــــــن 
والتمثيل  التشاركية 
مجالس  ضمن  الفعال 
إلــى  إضــافــة  اإلدارة، 
ــرات  ــ ــب ــخــ ــ ــم ال ــ ــدي ــقــ ــ ت

االستراتيجية.

وقال الرئيس التنفيـــذي لممتلكات خالد الرميحي 
“ســـنتمكن من خال خطتنا االســـتثمارية المطورة 
العمل عن كثب مع شركات محفظتنا االستثمارية 
النمـــو  خطـــط  لدعـــم  اســـتراتيجيين  كشـــركاء 
والتطوير بفعالية على مســـتوى مجالس اإلدارة “، 
مضيًفا أن “ممتلكات” تواصل جهودها باالســـتثمار 
من أجـــل البحريـــن محلًيا لتحقيق النمـــو وتطوير 
القطاعـــات الصناعيـــة المختلفـــة فـــي المملكة عبر 
تعزيـــز قيمة المحفظـــة من خال الملكيـــة الفعالة، 
واستقطاب االستثمارات الجديدة التي من شأنها 
تحقيق عوائد مالية مستدامة، إضافة إلى مواصلة 

الدور الفاعل كمساهم في اقتصاد البحرين. 

وتتـــم إدارة محفظة “ممتلكات” االســـتثمارية من 
قبـــل فرق متخصصـــة وفًقا لفئـــات أصولها والتي 
االســـتثمارات  المحليـــة،  االســـتثمارات  تشـــمل 
الحكومية، إدارة األصول الدولية، واالستثمارات 
االستراتيجية. وسيركز التوجه على االستثمارات 
الفـــرص  عـــن  البحـــث  مواصلـــة  مـــع  المحليـــة 
االســـتثمارية العالميـــة عبـــر فريـــق إدارة األصول 
الدولية والشـــراكات من خال فريق االستثمارات 

االستراتيجية.
كما تضم محفظة ممتلكات ما يزيد عن 50 شركة 
تقع غالبية حصصها ضمن شـــركات اســـتراتيجية 
بحرينية، والتي تساهم بحوالي 18 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي، وتوفر أكثر من 12 ألف وظيفة 
متخصصـــة فـــي البحريـــن، وســـاهمت بالميزانيـــة 
العامة بإجمالي بلغ 100 مليون دينار بحريني من 

العام 2017 ولنهاية العام 2021.
 وســـتتمكن “ممتلـــكات” من خـــال نهجها الجديد 
مـــن مواصلة دعـــم النمو االقتصـــادي للبحرين من 
خـــال شـــركات محفظتهـــا المحليـــة، إضافـــة إلى 
الســـعي وراء الفرص االستثمارية الجديدة والتي 
تتماشـــى مـــع المتطلبـــات االقتصاديـــة للمملكـــة، 
وبالشـــراكة مـــع فريـــق البحريـــن ضمـــن قطاعـــات 
جديدة مثل األمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، 
وتكنولوجيا القطاع الصحي، وتصنيع التطعيمات 

وغيرها.
وتحتـــوي محفظـــة “ممتلـــكات” مـــا يزيـــد عن 50 
شـــركة تتضمـــن عـــدًدا من أبـــرز الشـــركات الرائدة 
فـــي مملكـــة البحرين منهـــا طيران الخليـــج، وألبا، 
وبتلكـــو، وبنك البحريـــن الوطني، إضافة إلى ذلك 
تتضمـــن المحفظـــة اســـتثمارات مباشـــرة خـــارج 
البحرين وبرامج االســـتثمار المشترك المدارة من 

قبل صناديق عالمية رائدة.

“ممتلكات” تعلن تطوير إستراتيجيتها وزيادة نطاقها بإدارة األصول االستثمارية
دعًما ألهداف خطة التعافي االقتصادي

محفظة “ممتلكات” تضم 
ما يزيد على 50 شركة 
تساهم بـ 18 % بالناتج 

المحلي اإلجمالي

 توفير أكثر من
12 ألف وظيفة 

متخصصة في 
البحرين

خالد الرميحي

ارتفاع في أسعار الدجاج واألسباب غامضة
اإلنتاج المحلي يمثل 40 % من الطلب وال يكفي احتياجات السوق

أكـــد باعة بقطاع محات التجزئة أمس ارتفاع أســـعار 
الدواجـــن فـــي الســـوق المحليـــة ليصل ســـعر الدجاجة 
إلـــى 1.500 دينـــار بعـــد أن كان بـ 1.350 دينـــار كما زاد 
ســـعر كارتون الدجاج المثلج مـــن 8.5 دينار إلى 13.5، 
مشيرين إلى أن اإلنتاج المحلي يغطي 40 % فقط من 

احتياجات السوق.
وقـــال التاجر  بســـوق المنامة المركزية صادق ســـلمان 
“ارتفعـــت أســـعار الدواجن في الســـوق بنســـبة تتراوح 
مـــا بيـــن 25 - 50 %”، موضحـــًا أن الســـبب غير محدد 
و”نســـمع من شـــركة دلمون للدواجن أن الزيادة بسبب 
ارتفـــاع أســـعار األعـــاف وكلفـــة الشـــحن وال نعلم إلى 

متى ستستمر هذه الزيادة”.
وعن إقبال المستهلك على الشراء،  قال سلمان “مازال 
هناك إقبال بســـبب احتياج المســـتهلك وال يوجد بديل 
ألن المتـــاح ســـواء مجمـــد أو طازج يشـــهد زيـــادة غير 

مبررة في األسعار “.

وتوقع ســـلمان أن تســـتمر الزيادة طالما هناك عجز في 
اإلنتاج المحلي الذي يكفي لمواجهة الطلب في السوق 
“، مضيفـــا “قـــد تكون هنـــاك عوامل منطقيـــة وراء هذا 
االرتفاع في األسعار، وقد يتقبلها المستهلك البحريني 
لفتـــرة مـــن الزمن، إال أننا سنشـــهد عزوفا إذا اســـتمرت 
الزيادة وأصبحت تفوق طاقة المستهلك وإمكانياته”.

وأوضـــح ســـلمان أن ســـوق الدجـــاج يشـــهد كل عـــام 
هـــذه الزيادة “ونســـمع مـــن الشـــركات الموردة أســـباب 

مختلفـــة، ولكن في النهايـــة تفرض الزيادة على التاجر 
والمســـتهلك ونطالب بحل ســـريع قبـــل أن تكون هناك 
أزمة حقيقية تشهدها أسواق الدواجن في البحرين”.

وفـــي نفس الســـياق، قـــال صاحـــب دواجـــن البحرين، 
علي يعقوب” ارتفعت أســـعار الدجاج الطازج والمجمد 
بنســـبة تزيد عن 30 % وهـــذه الزيادة ترجع إلى زيادة 
أســـعار األعـــاف باإلضافة إلى ارتفاع أســـعار الشـــحن 
بالنســـبة للدجـــاج الطازج المســـتورد من الســـعودية أو 

الدجاج المجمد المستورد من البرازيل”.
وكان نائـــب رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائية فـــي غرفة 
“البـــاد  لــــ  صـــرح  أســـد،  مســـلم  والصناعـــة  التجـــارة 
األقتصـــادي”، أمس األول، أن مملكة البحرين تســـتورد 
الدجاج المجمد من عدة دول كالصين وأستراليا وكندا 
والبرازيل ويغطي الدجاج البرازيلي من 70 إلى 80 % 
من احتياج السوق البحرينية”، مشيرًا إلى أن األسواق 
ستشـــهد انخفاضـــا قريبـــا في أســـعار الدجـــاج المجمد 

والمحلي”.

إعداد: منى المطلق

 اإلجابة: في العقود الملزمة لجانبين كعقد اإليجار إذا تخلف أحد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه  «
عنـــد حلـــول األجل وبعد إنذاره يجـــوز للطرف اآلخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد وإلزامه بســـداد 

األجرة المتأخرة أو فسخه مع التعويض إذا وجب.
فـــي الحالتيـــن مـــا لم يكن طالب الفســـخ مخاً في الوفـــاء بالتزامه أو مقصرًا وذلك حســـب نص المادة 

)140( من القانون المدني البحريني.
كما نصت المادة )534( من القانون ذاته بأنه يجب على المستأجر الوفاء باألجرة في المواعيد 

المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعّينها العرف.
تأسيســـًا علـــى ذلـــك، يحـــق لمالـــك العقـــار في حـــال تخلف المســـتأجر عـــن الوفـــاء باألجرة 
المســـتحقة فـــي ميعادهـــا رفع دعـــوى مطالبـــة بالمتأخرات المســـتحقة وإخاء مـــن العين 
المؤجرة أمام المحكمة الكبرى المدنية )اإليجارية( مع طلب التعويض بالضرر الناشئ مع 

لفت النظر لمدة التقادم حيث إن الدعوى ال تسمح بمضي 5 سنوات على اإلنكار.

 الســؤال: متى يحق لمالك العقار طرد المســتأجر في حالة تخلف المستأجر عن سداد اإليجار لعدة  «
حسين عبدالنبي طرادةأشهر؟

متى يحق لمالك العقار طرد المستأجر؟

هبة محسن

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

نتيجــة لتفاعــل قــراء “البــاد” ومتابعيهــا بالمنصــات الرقمية مع زاويــة قضايا قانونية، فقــد تقرر تطوير 
الزاوية من خال اســتقبال مختلف االستفســارات وطلبات االستشــارة القانونية عمومًا، واالقتصادية 
والتجارية والعمالية تحديدًا. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة 
ة الزاويــة أو من خال حســابات “الباد”  علــى اإلجابــة عــن استفســارات القــراء، التي وصلت لبريــد ُمعدَّ

بمنصات التواصل االجتماعي. ومعنا في زاوية اليوم   المحامية جنان أنور.
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