
قـــال عضو بلـــدي المنطقة الجنوبية طال عتيق بشـــير لـ “البـــاد” إنه تقّدم 
بمقتـــرح بإنشـــاء جزيـــرة بحريـــة ســـياحية فـــي بحـــر الـــزالق بالمحافظـــة 

الجنوبية، حيث ستكون استثمارية بالدرجة األولى.
وأشـــار فـــي تصريـــح خـــّص بـــه “البـــاد” إلـــى أن “بحـــر الـــزالق مـــن البحـــار 
الســـياحية وتطـــل عليـــه العديد مـــن الوجهـــات المهمـــة كفندق ســـوفيتيل 
الزالق ومشروع باج الجزائر وهو كفيل لجلب السياح إلى الجزيرة المراد 
إنشـــاؤها، وسيســـاهم هـــذا المقتـــرح فـــي دعم التنميـــة الســـياحية ويحقق 

الدعم االقتصادي عبر خلق فرص عمل للشباب.

مقترح إنشاء جزيرة بحرية سياحية في الزالق

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

يستضيف متحف البحرين الوطني 
يوم 15 مايو 2022م الفعالية العامة 
“أنقـــذوا التربـــة”، التـــي تأتـــي ضمن 
حملـــة عالميـــة يقودهـــا الفيلســـوف 
الهنـــدي الحكيم العالمي ســـادغورو، 
ويمكـــن  مســـاًء،   8 الســـاعة  وذلـــك 
الفعاليـــة  فـــي  المشـــاركة  للجمهـــور 
الموقـــع  خـــال  مـــن  والتســـجيل 
اإللكترونـــي لهيئة البحريـــن للثقافة 

.www.culture.gov.bh واآلثار
وخال تواجده في مملكة البحرين، 
مـــن  بالعديـــد  ســـادغورو  ســـيلتقي 
العـــام  القطاعيـــن  مـــن  المســـؤولين 
البيئـــة كمـــا  والخـــاص فـــي مجـــال 
وســـيلتقي بالجمهور بشـــكل مباشر 
فـــي متحـــف البحريـــن الوطني في 
فعاليـــة مـــن المتوقـــع أن يحضرهـــا 

أكثر من 5000 شخص.

5 آالف شخص في 
البحرين على موعد 

للقاء سادغورو

المنامة - بنا

تفضل عاهل الباد القائد األعلى صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بزيـــارة إلى 

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس.
فلـــدى وصول جالته كان في االســـتقبال، القائد 

العـــام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة ومستشـــار األمـــن 
الوطنـــي قائد الحرس الملكي اللواء الركن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة وقائـــد قـــوة 
الحـــرس الملكـــي الخاصـــة المقـــدم الركـــن ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة، كمـــا كان في 

االســـتقبال رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركن 
ذيـــاب النعيمي، وعدد من كبـــار الضباط. وأعرب 
جالته عن شكره لكل الطواقم الطبية واإلدارية 
اإلنســـانية  الجهـــود  علـــى  والمدنيـــة  العســـكرية 
الحثيثـــة والمثمـــرة، ووقوفهـــم بثبـــات وإقـــدام 
لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا وإحراز النجـــاح الذي 

تكلـــل بحمد هللا تعالى وبجهود وتكاتف الجميع، 
مضيًفـــا أنهـــم مـــن خيـــرة أبنـــاء وبنـــات البحرين 
الذيـــن نعتز بهـــم في مثل هـــذه المواقف النبيلة. 
كمـــا هنـــأ جالتـــه المنتخـــب العســـكري أللعـــاب 
القـــوى بقـــوة دفـــاع البحريـــن على مـــا حققه من 
إنجـــاز تاريخي فـــي بطولة الماراثون العســـكرية 

التي اســـتضافتها جمهورية بيرو، مؤكًدا جالته 
أن هـــذا اإلنجـــاز العالمـــي يضـــاف إلى مـــا حققه 
أبنـــاء البحرين مـــن إنجازات مشـــرفة في جميع 
المياديـــن والمحافل، مضيًفـــا أن البحرين تتطلع 
دائًمـــا إلـــى أن يعم األمن والســـام فـــي المنطقة 

والعالم أجمع.

الطواقم الطبية واإلدارية العسكرية والمدنية من خيرة أبناء وبنات البحرين الذين نعتز بهم... جاللة الملك:

البحرين تتطلع أن يعم السالم في المنطقة والعالم
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جامعة البحرين ترفع معدالت القبول في كلياتها
رفعت جامعة البحرين معدل الثانوية العامة المطلوب للقبول في برامج البكالوريوس بكلياتها للعام 

الدراسي المقبل، وتراوحت معدالت القبول بين 80 % و90 %.

واشـــترطت الجامعـــة أن يكـــون الطالب حاصا 
العامـــة، أو مـــا يعادلهـــا  الثانويـــة  علـــى شـــهادة 
بمعـــدل تراكمـــي ال يقـــل عـــن 70 % وللطلبة من 
ذوي اإلعاقـــة يكون المعدل التراكمي ال يقل عن 
66.6 %. وذكـــرت أن القبـــول يتـــم وفق المعدل 
التنافســـي وبصـــورة تنافســـية، كمـــا اشـــترطت 
أال يكـــون قـــد مضى على حصوله علـــى الثانوية 
العامة أو ما يعادلها مدة تزيد عن ســـنة دراســـية 

واحدة.
واشترطت الجامعة معدل 70 % كشرط للقبول 
في برامـــج الدبلوم بكلية التعليم التطبيقي، كما 
واشـــترطت معـــدل 80 % لجميـــع برامـــج كليـــة 
اآلداب فـــي برامـــج البكالوريـــوس فـــي اإلعام، 
والســـياحة، والتاريـــخ، والدراســـات اإلســـامية، 

والفنون والتصميم، واللغة اإلنجليزية وآدابها.
واشـــترطت الجامعـــة الحصـــول علـــى معدل 90 

% للقبـــول في معظـــم برامـــج بكالوريوس كلية 
العلـــوم الصحيـــة والرياضيـــة مـــن بكالوريـــوس 
التمريض، والصيدلة، وعلوم المختبرات الطبية، 
واألشـــعة التشـــخيصية، كما اشترطت معدل 85 

% لبكالوريوس التربية الرياضية. 
واشـــترطت أال يقـــل المعـــدل عـــن 82 % لجميع 
تخصصـــات كليـــة إدارة األعمال في المحاســـبة، 
وريـــادة األعمـــال، وتحليـــل األعمـــال، واألعمـــال 
اإلســـامية  والصيرفـــة  واالقتصـــاد،  الدوليـــة 

)04(والمعامات المالية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع 
تدريبات عدد من المنتخبات
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 الميزان التجاري بلغ 220 مليون دوالر لصالح البحرين... سفير الواليات المتحدة:

التبادل التجاري البحريني األميركي في 2021 تجاوز ملياري دوالر

أكد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين 
ســـتيفن بونـــدي أهمية اتفاقيـــة التجارة الحـــرة بين مملكة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية للتعافي االقتصادي 

لمملكة البحرين بعد جائحة كورونا وتخطي تبعاتها.
وأوضـــح الســـفير األميركي، المتحدث الرئيـــس في فعالية 
غرفـــة التجـــارة األميركية فـــي البحرين أمـــس، أن التبادل 
التجـــاري بيـــن البلديـــن فـــي العـــام الماضي تجـــاوز ملياري 
دوالر، وبلـــغ الميـــزان التجـــاري 220 مليـــون دوالر لصالـــح 
البحرين، مشيًرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 
عمـــا تـــم تحقيقه فـــي العـــام 2020، إذ بلـــغ 1.5 مليار دوالر 
ووصـــل الميـــزان التجاري 250 مليـــون دوالر تقريًبا لصالح 

أميركا.
وتوقـــع أن يتخطـــى حجم التبـــادل التجاري بيـــن البحرين 
وأميـــركا فـــي الربع األول مـــن العام الجاري مـــا تم تحقيقه 
فـــي الفتـــرة المماثلة مـــن العـــام الماضي، ما سيســـاهم في 

توفير وظائف ونمو مشروعات جديدة لدى البلدين.
Am� (ونظمـــت غرفـــة التجـــارة األميركيـــة فـــي البحريـــن 

Cham( ظهر أمس الثاثاء فعالية بمشاركة سفير الواليات 
المتحـــدة األميركية لدى البحرين ســـتيفن بوندي، بحضور 
كبار المســـؤولين وســـفراء وشـــخصيات اقتصادية ورجال 

أعمال وأعضاء الغرفة وغيرهم.
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أرباح “البحرين الوطني” للربع األول 2022
أعلـــن بنـــك البحرين الوطني عن زيادة بنســـبة 24 % في صافي الربح 
العائـــد للمســـاهمين ليبلـــغ 19.4 مليـــون دينـــار بحرينـــي )51.5 مليـــون 
دوالر(، وذلـــك لفترة الربـــع األول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة 
مـــع 15.6 مليـــون دينار بحريني )41.4 مليـــون دوالر( لنفس الفترة من 
العـــام 2021. وُيعـــزا ارتفـــاع صافـــي الربـــح، فـــي معظمه، إلـــى ارتفاع 
دخـــل الفوائد من القروض وانخفاض متطلبات المخصصات في العام 
2022، وذلك بســـبب المخصصات الوقائية االحترازية التي تم وضعها 

)13(في السنوات الماضية.

أرباح “سوليدرتي البحرين” للربع األول 2022
أعلنت سوليدرتي البحرين ش.م.ب )رمز التداول: SOLID(، إحدى كبريات 
شـــركات التأمين في مملكة البحرين التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، 
عـــن تحقيـــق أرباح صافيـــة في محفظة المســـاهمين بلغـــت 875 ألف دينار 
بحريني لألشـــهر الثاثة المنتهية في 31 مارس 2022، مقابل صافي أرباح 
بلـــغ 773 ألـــف دينـــار بحريني عـــن الفترة المماثلـــة من العـــام الماضي، وبلغ 
إجمالي أرباح الشركة 1.023 مليون دينار بحريني لألشهر الثاثة المنتهية 
فـــي 31 مـــارس 2022، مقابـــل إجمالـــي أربـــاح 843 ألف دينـــار بحريني عن 

الفترة المماثلة من العام السابق.

مليون دينارمليون دينار
19.41.023
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تفضــل عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة بزيارة إلى القيــادة العامة لقوة 
دفاع البحرين أمس.

فـــي  كان  جاللتـــه  وصـــول  فلـــدى 
االســـتقبال، القائد العـــام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة ومستشار األمن 
الوطنـــي قائد الحرس الملكي اللواء 
الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة وقائـــد قوة الحـــرس الملكي 
الخاصة المقدم الركن ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، كما كان 
في االســـتقبال رئيس هيئة األركان 
الفريق الركـــن ذياب النعيمي، وعدد 

من كبار الضباط.

وخـــالل لقـــاء جاللته كبـــار الضباط 
أكـــد أيـــده هللا اعتـــزازه الدائم بقوة 
دفـــاع البحريـــن ورجالهـــا البواســـل، 
شـــاكًرا جاللته لهـــم جميًعـــا الجهود 
الســـامية التي يقومون بهـــا لحماية 
التـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات 

حققتهـــا البحريـــن وشـــعبها، وأنهـــم 
فخـــٍر  ومبعـــث  تقديرنـــا  موضـــع 
وأعـــرب  الكـــرام.  وأهلهـــا  للبحريـــن 
جاللتـــه عـــن شـــكره لـــكل الطواقـــم 
العســـكرية  واإلداريـــة  الطبيـــة 
والمدنيـــة علـــى الجهـــود اإلنســـانية 
الحثيثة والمثمرة، ووقوفهم بثبات 
وإقـــدام لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
وإحـــراز النجـــاح الـــذي تكلـــل بحمد 
هللا تعالى وبجهود وتكاتف الجميع، 

مضيًفـــا أنهم من خيـــرة أبناء وبنات 
البحريـــن الذيـــن نعتز بهـــم في مثل 

هذه المواقف النبيلة. 
كمـــا هنأ جاللته رعـــاه هللا المنتخب 
العســـكري أللعاب القـــوى بقوة دفاع 
البحريـــن علـــى مـــا حققه مـــن إنجاز 
الماراثـــون  بطولـــة  فـــي  تاريخـــي 
اســـتضافتها  التـــي  العســـكرية 
جمهوريـــة بيـــرو، مؤكـــًدا جاللته أن 
هـــذا اإلنجاز العالمـــي ُيضاف إلى ما 

حققـــه أبنـــاء البحرين مـــن إنجازات 
المياديـــن  جميـــع  فـــي  مشـــرفة 
البحريـــن  أن  مضيًفـــا  والمحافـــل، 
األمـــن  يعـــم  أن  إلـــى  دائًمـــا  تتطلـــع 
والسالم في المنطقة والعالم أجمع، 
متمنًيـــا لجميع منتســـبي قـــوة دفاع 
البحريـــن الشـــجعان دوام التوفيـــق 
العزيـــز  الغالـــي  ولوطننـــا  والســـداد 

استمرار االزدهار والرقي.

المنامة -بنا

قوة الدفاع موضع تقديرنا ومبعث فخر للبحرين وأهلها
الطواقم الطبية واإلدارية العسكرية والمدنية وقفوا بثبات لمواجهة كورونا... جاللة الملك:

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس األمناء 
عيســـى  لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر 
الثقافي الشـــيخ خالد بن خليفة آل 
خليفـــة نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

اإلستراتيجية جمال السويدي.
تفعيـــل  ســـبل  الطرفـــان  وبحـــث 

التعـــاون بين مركز عيســـى الثقافي 
للدراســـات  اإلمـــارات  ومركـــز 
والبحوث اإلستراتيجية، وذلك من 
خالل العمل على إطالق مشروعات 
فكرية مشـــتركة وتنظيم الفعاليات 
مملكـــة  بيـــن  بالعالقـــات  المعنيـــة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربية 

المتحدة على مختلف األصعدة.
واســـتعرض الطرفـــان جوانـــب مـــن 
تاريخ العالقات األخوية التي تربط 
البحرين واإلمـــارات، مؤكدين على 
ضرورة سعي الطرفين نحو توثيق 
هـــذه الروابـــط وإبرازهـــا أكثـــر على 

جميع المستويات.

إطالق مشروعات فكرية مشتركة مع اإلمارات

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
خالـــد  حـــرب  أركان  اللـــواء  أمـــس، 
مجـــاور رئيس هيئة االســـتخبارات 
المســـلحة  للقـــوات  العســـكرية 
بجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 
مصـــر  جمهوريـــة  ســـفير  يرافقـــه 
العربيـــة لـــدى المملكة ياســـر محمد 
أحمد شعبان، وذلك بحضور رئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذياب 

بن صقر النعيمي.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين برئيـــس هيئة 
للقـــوات  العســـكرية  االســـتخبارات 

المســـلحة المصريـــة، مشـــيدًا بعمق 
بيـــن  القائمـــة  األخويـــة  العالقـــات 
البلدين الشقيقين والتي تشهد على 
الـــدوام تقدمًا وتطـــورًا في مختلف 
المجـــاالت واألصعـــدة، خصوصا ما 

يتعلق منها في المجال العسكري.
حضـــر اللقـــاء وكيـــل وزارة الدفـــاع 

اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، ومديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
سعد، ومساعد رئيس هيئة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 
الفضالة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

تطور العالقات العسكرية مع مصر

المنامة - بنا

تلقـــى ملك البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة برقيتي شـــكر جوابيتين من رئيس 
جمهورية كوريا يون ســـيوك يـــول، وذلك رًدا على 
برقيتي التهنئة التي بعث بها جاللته وســـموه إليه 

بمناسبة انتخابه رئيًسا لجمهورية كوريا.

البحرين تتلقى شكر 
رئيس كوريا

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفــة، أمر ملكي 
رقم )14( لســنة 2022، بإعادة تشــكيل مجلس أمناء وقف عيســى بن سلمان التعليمي 

الخيري، جاء فيه:

المادة األولى:
 ُيعاد تشـــكيل مجلس أمناء وقف عيســـى 
بن ســـلمان التعليمي الخيري برئاسة سمو 

الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وعضوية ُكل من:

 1. وزير التربية والتعليم نائًبا للرئيس.

2. وزير شؤون الكهرباء والماء عضًوا.
3. رئيس ديوان ولي العهد عضًوا.

4. الشـــيخة أســـيل بنت خليفـــة آل خليفة 
عضًوا.

5. السيد أحمد خالد العريفي عضًوا.
6. السيد علي حبيب قاسم عضًوا.

7. د.مريم حسن مصطفى محمد عضًوا.

الخليـــف  ســـلطان  علـــي  نـــور  الســـيدة   .8
عضًوا.

مجلـــس  فـــي  عضويتهـــم  مـــدة  وتكـــون   
األمناء 4 سنوات قابلة للتجديد.

 المادة الثانية:
ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

بأمر صادر عن جاللة الملك

إعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري
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اللجنة  رئيس  العام  األمــن  رئيس  اجتمع 
ــمــواجــهــة الــــكــــوارث الــفــريــق  ــيــة ل ــوطــن ال
ــوزراء  ال ممثل مجلس  مع  الحسن  طــارق 
البريطاني والخبير االستراتيجي للتطوير 
بارسن  ديفيد  للطوارئ  التخطيط  بكلية 
وممثلي كلية التخطيط للطوارئ بالمملكة 
المتحدة، بحضور مدير عام اإلدارة العامة 
للدفاع المدني العميد علي الحوطي وذلك 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وأكد رئيس األمن العام أن هذا االجتماع 
الداخلية  وزيــر  لتوجيهات  تنفيذًا  يأتي 
آل  عبدهللا  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
في  الــوطــنــيــة  ــدرات  ــقـ الـ لــتــطــويــر  خليفة 
مجال الحماية المدنية واإلجــراءات التي 
تتخذها قطاعات الدولة لمنع أو التخفيف 
من آثار حالة الطوارئ أو الكوارث، ودعم 
ــســجــل الــوطــنــي  الــتــخــطــيــط وتـــطـــويـــر ال
على  البليغة  المخاطر  ودراســة  للمخاطر، 
يــمــكــن أن يكون  الــقــريــب والــتــي  الــمــدى 
ــار عــلــى مملكة  ــ لــهــا نــطــاق واســـع مــن اآلث

االجتماع  هــذا  أن  ــى  إل مــشــيــرًا  البحرين، 
ــاون في  ــعـ ــتـ ــهـــدف إلــــى بــحــث ســبــل الـ يـ
مجاالت الحماية المدنية وتطوير القدرات 
الوطنية للتخطيط واالستجابة والتعافي 

من الطوارئ والكوارث.
ــتــعــاون  وأشــــــاد رئـــيـــس األمـــــن الـــعـــام بــال
للطوارئ  التخطيط  كلية  مــع  والتنسيق 
الذي استمر منذ 2005 وما تحقق في هذا 

الصدد من تطوير وفق استراتيجية أرسى 
في  وأســهــمــت  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  معالمها 
إطار  في  جاء  لما  البحرين  مملكة  التزام 
 2015 الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي 
الدولة  قطاعات  جميع  ــتــزام  وال  2030  -
بواجبها في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة 
في  كشريك  الجوهري  ودورهـــا  الرشيدة 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مذكرة  استعراض  تم  االجتماع،  وخــال 
الخبرات  لتبادل  الجانبين  بين  الــتــعــاون 
والــتــدريــب والــخــدمــات االســتــشــاريــة في 
تعزيز  أجــل  مــن  المدنية  الحماية  مــجــال 
إجــــــراءات الــحــمــايــة والــســامــة الــعــامــة، 
ــك مــــن خـــــال تــحــســيــن الــــقــــدرات  ــ ــ وذلـ
المدنية  الحماية  مجال  في  واإلجـــراءات 
وإجــــراءات  وإدارتـــهـــا  الــمــخــاطــر  وتقييم 

الى  إضافة  للطوارئ،  والتخطيط  الوقاية 
المعرفة  منهجية  وتطبيق  القدرات  تنمية 
العلمية والبحوث ونصائح الخبراء إلدارة 
استعراض  تــم  كما  والـــطـــوارئ،  المخاطر 
األعمال  استمرارية  إدارة  على  التعاون 
األزمة،  بعد  التعافي  كافة جهود  وتنسيق 
المباشر  االتصال  خال  من  لها  والتصدي 
مع كافة الجهات المعنية، وتوعية وتثقيف 

وقوعها  أثــنــاء  السليم  للتعامل  الجمهور 
للحد من آثارها السلبية.

ــاع على  كــمــا تــم خـــال االجــتــمــاع، االطــ
بالمستويات  الخاص  التدريبي  البرنامج 
القيادية الذهبية والفضية والبرونزية على 
وطنية  كــوادر  وتأهيل  الوطني  المستوى 
مختصة في مجال الحماية المدنية تعنى 

بجميع الجوانب الفنية.

المنامة - وزارة الداخلية

تطوير القدرات الوطنية للتخطيط والتعافي من الكوارث
تعزيز السالمة العامة بالتعاون مع بريطانيا... رئيس األمن العام:

المنامة - وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة محافـــظ الشـــمالية علي 
ورشـــة  المحافظـــة  نظمـــت  العصفـــور، 
عمـــل تدريبيـــة حـــول خدمـــات مركـــز 
حمايـــة الطفـــل وخط نجدة ومســـاندة 

الطفل ، وذلك في مبنى المحافظة.
المحافـــظ  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
العمـــل  وزارة  مـــع  البنـــاء  بالتعـــاون 
والتنميـــة االجتماعيـــة، ممثلـــة بوزيـــر 
العمـــل جميل حميـــدان، مقدمًا الشـــكر 
لمبـــادرة مديـــرة الرعايـــة االجتماعيـــة 
فـــي وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
هـــدى الحمود؛ إلثـــراء الوعـــي الثقافي 
لتحديـــد المســـؤولية مـــن أجـــل تعزيـــز 
الشـــراكات والمبـــادرات لتنفيـــذ قانـــون 
العدالـــة االصاحيـــة لألطفـــال، مؤكـــدًا 
شـــمولية هـــذا القانـــون فـــي كفالة حق 
الطفل المعنـــف االجتماعية والنفســـية 
مملكـــة  فـــي  والقانونيـــة  والصحيـــة 

البحرين.
واحتـــوت الورشـــة التـــي شـــارك فيهـــا 
عـــدد من االختصاصييـــن االجتماعيين 
بالمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ومن 
المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  عناصـــر 
الشـــمالية علـــى ثاثـــة محـــاور ، حيـــث 
حاضـــرت فـــي المحور األول االســـتاذة 
اجتماعـــي  )باحـــث  العلـــص  أســـماء 
بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية(، 
وبينـــت خالـــه أهميـــة توعيـــة الطفـــل 
بحقوقـــه، ومتابعته اجتماعيًا ونفســـيًا 

من خـــال البرامـــج التأهيليـــة البديلة، 
النجـــدي  فـــي حيـــن تطرقـــت عائشـــة 
)مشـــرف خط نجـــدة ومســـاندة الطفل 
بـــوزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة( 
فـــي المحـــور الثاني إلى كيفيـــة تقديم 
الدعم االجتماعي والنفســـي والقانوني 
والصحـــي للطفل المعنـــف، بينما ركزت 
رئيس الخدمـــات االداريـــة بالمحافظة 
الشـــمالية وفـــاء الحلـــو علـــى الجوانب 
الحقوقيـــة والقانونية التـــي نص عليها 

قانون ودستور مملكة البحرين.

مناقشة آلية تقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفين... محاضرة “الشمالية”:

توعية األطفال بحقوقهم من خالل البرامج التأهيلية البديلة

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
الجزائريـــة  الجمهوريـــة  ســـفير  خلـــف 
الديمقراطية الشعبية عبدالحميد أحمد 
لـــدى البحريـــن -فـــي مكتبـــه-؛  خوجـــة 
وذلك لبحث مجاالت التعاون المشـــترك 
وقـــد  التحتيـــة.  البنيـــة  مشـــاريع  فـــي 
تباحث الطرفان مجاالت تعزيز التعاون 
بين البلدين الصديقين، وبحث عدٍد من 
الموضوعـــات الخاصـــة بمشـــاريع البنية 
التحتيـــة بمـــا يعـــود بتحقيـــق األهداف 
للجانبيـــن.  وأشـــار الوزير خلـــف إلى ما 
تشهده العاقات بين البحرين والجزائر 
مـــن تطـــور ورقـــي، مشـــيدًا بالخبـــرات 

مجـــال  فـــي  المتقدمـــة  الجزائريـــة 
التحتيـــة.  والبنـــى  والتعميـــر  األشـــغال 
ومبـــادرات التعافـــي االقتصـــادي.  كمـــا 
أعـــرب عن تطلع الوزارة إلى االســـتفادة 
مـــن الخبـــرات الجزائريـــة فـــي مختلف 
المجاالت خصوصا فـــي مجاالت البنية 

التحتية. 
الجمهوريـــة  ســـفير  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
مـــع  الـــوزارة  تبديـــه  الـــذي  بالتعـــاون 
الســـفارة من جهـــود نحو تعزيـــز أواصر 
التعـــاون فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة، 
متمنيًا اســـتمرار التعاون بين الجانبين؛ 

لمواصلة نهج التطور واالزدهار.

تعاون مع الجزائر بمجال األشغال والبنى التحتية

“ابتدائية كرانة” ترفع نسبة اإلتقان إلى 98 %
توظيف الذكاء االصطناعي باحترافية

نجحت مدرســـة كرانـــة االبتدائية للبنات 
المتقنـــات  الطالبـــات  نســـبة  رفـــع  فـــي 
األساســـية  المـــواد  ومهـــارات  لكفايـــات 
إلـــى 98 %، بعـــد مبادراتهـــا التطويريـــة 
المؤثـــرة في مختلف جوانب العمل، رغم 
ظـــروف الجائحـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تنفيـــذ 
برامج رفـــع الكفاءة المهنية لمنتســـباتها، 
وعقد مجتمعات تعّلم داخلية وخارجية، 
فـــي محـــاور منتقـــاة  وحلقـــات نقاشـــية 
بعنايـــة وفق نتائج دراســـة للميـــدان، إلى 
جانـــب تعزيز دمـــج التقنيـــة الرقمية في 

التعليم.
المـــدارس  جهـــود  ضمـــن  ذلـــك  ويأتـــي 
الحكوميـــة لتطويـــر خدماتهـــا التربويـــة 
والتعليمية، في ظل إشراف ودعم وزارة 

التربية والتعليم.
وقالت مديرة المدرســـة صفاء الدوسري 
إن مـــن أبـــرز برامـــج الدعـــم األكاديمـــي: 

“ تكنـــو تفكيـــر” لتعزيـــز التمكيـــن الرقمي 
والـــذكاء االصطناعي وربطهمـــا بالتفكير 
اإلبداعـــي وحل المشـــكات، و”أنا أتحدى 
و”ألحـــان  الرياضيـــات،  لمـــادة  قدراتـــي” 
الكلمـــات” لصعوبـــات النطق، و”فراشـــات 
و”بأدائـــي  التعّلـــم،  لصعوبـــات  التحـــدي” 
لتطويـــر  الكلمـــات”  و”حصالـــة  أرتقـــي”، 
القـــراءة”،  و”ملكـــة  اللغـــوي،  المخـــزون 

للمعلمـــات  التدريـــب  توطيـــن  ومركـــز 
واإلداريـــات، وكل ذلك كان له األثر البارز 
في تطوير التحصيل الدراســـي لمختلف 
فئـــات الطالبـــات، تحقيقـــًا لمبـــدأ التعليم 

للجميع.
المدرســـة  أن  الدوســـري  وأوضحـــت 
مســـؤولية  كذلـــك  عاتقهـــا  علـــى  تحمـــل 
تنميـــة التطـــور الشـــخصي والمســـؤولية 

االجتماعيـــة لطالباتهـــا، ممـــا أســـهم فـــي 
خفـــض معـــدل المخالفات الســـلوكية إلى 
صفـــر %، هذا إلى جانـــب تطوير مهارات 
المجلـــس  تشـــكيل  خـــال  مـــن  القيـــادة 
المدرســـية وغيرهـــا،  واللجـــان  الطابـــي 
واإلبـــداع  االبتـــكار  بتعزيـــز  واالهتمـــام 
والموهبـــة، وإبـــراز النماذج المشـــرفة في 

مجلة “حصاد موهوبات كرانة”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

توظيف الروبوت ربط الموهبة بقيم المواطنة حصة دراسية نموذجية

االنتقال بالعمل البلدي الخليجي آلفاق جديدة من التكامل
تشارك مملكة البحرين في مؤتمر العمل 
البلـــدي الخليجـــي الحـــادي عشـــر، الذي 
تســـتضيفه دولـــة الكويـــت فـــي الفتـــرة 
12 مايـــو الجـــاري بوفـــد  إلـــى  مـــن 10 
يترأســـه وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
المهنـــدس الشـــيخ محمـــد بـــن أحمد آل 
خليفة ويضم عدًدا من رؤساء وأعضاء 
العاميـــن  البلديـــة والمـــدراء  المجالـــس 
وزارة  فـــي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدًدا 
األشغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 

العمراني

وقـــال وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفة إن 
المؤتمـــر بحـــث ثاثـــة محاور رئيســـية 
العالميـــة  االســـتخدامات  أفضـــل  هـــي 
لنظـــام المعلومـــات الجغرافيـــة وأفضل 
والرقابـــة  النظافـــة  لعقـــود  الممارســـات 
التطوعـــي  العمـــل  جانـــب  إلـــى  عليهـــا 
فـــي مجـــال العمـــل البلدي، عبـــر حلقات 
العمـــل  ألوراق  ومناقشـــة  حواريـــة 
حكوميـــة  جهـــات  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
متخصصـــة، ومؤسســـات تطوعيـــة في 

مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير.
وأكـــد وكيل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
أهميـــة المؤتمر وما تضمنـــه من محاور 
هامـــة، والتـــي تســـاهم إلـــى حـــد كبيـــر 
فـــي تطوير العمـــل البلـــدي ودفعه نحو 
خطـــوات جديـــدة فـــي مســـيرة العمـــل 

البلدي الخليجي المشترك.
وأعرب وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 

عـــن تطلعـــه أن يحقـــق هـــذا المؤتمر ما 
يتطلـــع إليـــه وزراء البلديـــات فـــي دول 

المجلـــس نحـــو تطويـــر العمـــل البلـــدي 
واالنتقـــال به إلـــى آفاق جديـــدة تحقق 
التكامـــل بين القطاعـــات المختلفة على 
مـــن  واالســـتفادة  الوطنـــي،  المســـتوى 
المســـتجدات العلمية وتبـــادل الخبرات 

بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تـــم خال المؤتمر عرض المشـــاريع 
المشـــاركة في جائـــزة مجلـــس التعاون 
فـــي مجـــال العمـــل البلـــدي فـــي دورتها 
الرابعـــة 2021 - 2022، وتكريـــم نخبـــة 

من الفائزين في البلديات الخليجية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تطبيق أفضل 
الممارسات لعقود 

النظافة والرقابة عليها

المنامة - مكتب النائب أحمد السلوم

واالقتصاديـــة  الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أشـــاد 
بمجلـــس النواب النائب أحمد الســـلوم بالجهود 
الكبيـــرة التي تبذلها الحكومـــة الموقرة والدعم 
المســـتمر من ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، والمضي بكل ثبات نحو الوصول لنقطة 

التوازن المالي.
وأكـــد النائـــب الســـلوم أن التعـــاون الوثيق بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية رسم خطوات 

فّعالة في ســـبيل تحقيق األهداف المنشودة بما يدعم االقتصاد 
الوطني في ظل جائحة فيروس كورونا، واالستجابة الواضحة 
للمقترحـــات المرفوعـــة. وذكر أن ارتفاع أســـعار النفط ووصولها 
مســـتويات قياسية ســـتدعم المؤشـــرات االقتصادية والوصول 
الى نقطة التوازن المالي، والتي وضعتها الحكومة الموقرة بكل 
جدارة واقتدار، األمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تقليل 
الدين العام، ووجود فائض في الميزانية العامة خال الســـنتين 
الماليتيـــن القادمتيـــن، وهـــو مـــا ســـيعمل على تحقيـــق األهداف 
التـــي ترجوهـــا الحكومـــة الموقرة فـــي إيجاد معالجـــة حقيقية؛ 

لوقف ارتفـــاع الدين العام، وانخفاضه تدريجًيا، 
والعمـــل على تقليل المصروفات في ظل ارتفاع 

اإليرادات.
للقطاعـــات  المباشـــر  الدعـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
االقتصاديـــة فـــي ظل اســـتمرار جائحة فيروس 
كورونا، ســـاهم بشـــكل كبير في المحافظة على 
االقتصاد الوطني من خال دعم المنشآت األكثر 
تضـــرًرا، وخلـــق العديـــد مـــن الفـــرص ألصحـــاب 
المؤسســـات لتعديـــل أوضاعهـــا االقتصادية في 
ظـــل الظـــروف الصحيـــة، األمـــر الـــذي انعكـــس 
بشكل إيجابي على عودة الحياة الطبيعية في ظل الجهود التي 
بذلهـــا فريق البحرين والطواقـــم الطبية والعاملون في الصفوف 
األماميـــة بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، األمـــر الذي أســـهم فـــي العودة 
لممارســـة األنشـــطة االقتصادية بدون أي تأثير مباشر على هذه 
القطاعات، وأن االستمرار والتغلب على هذه التحديات، باشك 
ســـوف تكون له االنعكاســـات المباشـــرة على االقتصاد الوطني، 
وعـــدم تأثـــره من هـــذه الجائحة الصحيـــة، والتي يأتـــي القطاع 
الخاص كشـــريك أساســـي مـــع الحكومة الموقـــرة، باإلضافة إلى 

خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ارتفاع أسعار النفط ينعش خطة التعافي االقتصادي... السلوم:

البحرين ماضية بثبات نحو تحقيق التوازن المالي

أحمد السلوم
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جامعة البحريــن ترفــع معــدالت القبــول فــي كلياتهــا
90 % في “العلوم الصحية” و80 % في “اآلداب” و85 % في “الهندسة”

رفعـــت جامعـــة البحريـــن معدل 
المطلـــوب  العامـــة  الثانويـــة 
للقبـــول في برامج البكالوريوس 
بكلياتهـــا للعام الدراســـي المقبل، 
وتراوحـــت معـــدالت القبول بين 

80 % إلى 90 %.
واشـــترطت الجامعـــة أن يكـــون 
شـــهادة  علـــى  حاصـــا  الطالـــب 
الثانويـــة العامـــة، أو مـــا يعادلهـــا 
بمعدل تراكمي ال يقل عن 70 % 
وللطلبة مـــن ذوي اإلعاقة يكون 
المعـــدل التراكمـــي ال يقـــل عـــن 
66.6 %. وذكرت أن القبول يتم 
وفق المعدل التنافسي وبصورة 
تنافسية، كما اشترطت أال يكون 
قـــد مضـــى علـــى حصولـــه علـــى 
الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة 

تزيد عن سنة دراسية واحدة.
واشـــترطت الجامعـــة معدل 70 
% كشـــرط للقبـــول فـــي برامـــج 
الدبلوم بكلية التعليم التطبيقي، 
 % 80 كمـــا واشـــترطت معـــدل 
اآلداب  كليـــة  برامـــج  لجميـــع 
فـــي برامـــج البكالوريـــوس فـــي 
اإلعـــام، والســـياحة، والتاريـــخ، 
والدراســـات اإلسامية، والفنون 
والتصميـــم، واللغـــة اإلنجليزيـــة 

وآدابها.
واشـــترطت الجامعـــة الحصـــول 

علـــى معـــدل 90 % للقبـــول في 
أغلـــب برامج بكالوريـــوس كلية 
والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم 
التمريـــض،  بكالوريـــوس  مـــن 
والصيدلـــة، وعلـــوم المختبـــرات 
الطبية، واألشـــعة التشـــخيصية، 
 %  85 معـــدل  اشـــترطت  كمـــا 

لبكالوريوس التربية الرياضية
المعـــدل  يقـــل  أال  واشـــترطت 
عـــن 82 % لجميـــع تخصصـــات 
فـــي  األعمـــال  إدارة  كليـــة 
األعمـــال،  وريـــادة  المحاســـبة، 
واألعمـــال  األعمـــال،  وتحليـــل 
الدوليـــة واالقتصـــاد، والصيرفة 

اإلسامية والمعامات المالية. 
واشـــترطت الجامعـــة معدل 85 
% للقبـــول فـــي كليـــة الهندســـة 
الهندســـة  فـــي  للبكالوريـــوس 
والكهربائيـــة،  الميكانيكيـــة، 
واإللكترونيـــة،  والكيميائيـــة، 
الداخلي،  والتصميـــم  والعمـــارة، 
األجهـــزة  فـــي  البيئـــة  وعمـــارة 

الدقيقة والتحكم.
كمـــا اشـــترطت الجامعـــة معدل 
85 % للقبـــول فـــي كليـــة علـــوم 
جميـــع  فـــي  المعلومـــات  تقنيـــة 
تخصصاتـــه، ماعدا في تخصص 
نظم المعلومات الذي اشـــترطت 

فيه الجامعة معدل 82 %.

ليلى مال اهلل

النعيمي يشيد بالجهود البحثيـة لجمــال السويــدي
التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، نائـــب 
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
والبحـــوث  للدراســـات  اإلمـــارات 
الســـويدي؛  االســـتراتيجية جمال 
بمناســـبة زيارته المملكة، بحضور 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
رئيـــس  للنشـــر  األيـــام  مؤسســـة 
رئيـــس  األيـــام  صحيفـــة  تحريـــر 
البحرينيـــة،  الصحفييـــن  جمعيـــة 
عيســـى الشايجي، وعضو مجلس 
إدارة مؤسسة األيام للنشر رئيس 
تحرير الصفحة اإللكترونية، راشد 
نبيل الحمر، واألمين العام لمنتدى 

الفكـــر والثقافـــة العربيـــة المديـــر 
الصحفييـــن  لجمعيـــة  التنفيـــذي 
البحرينيـــة، فـــواز ســـليمان، حيث 
أهـــدى الوزيـــر نســـخًة مـــن كتابـــه 
)جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة.. 

الحسابات الخاطئة(.
الوزيـــر  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
يبذلهـــا   التـــي  البحثيـــة  بالجهـــود 
الـــدور  مثمنـــًا  الســـويدي،  جمـــال 
البـــارز لمركز اإلمارات للدراســـات 
فـــي  االســـتراتيجية  والبحـــوث 
العالميـــة،  المســـتجدات  متابعـــة 
وتنظيم المؤتمرات وورش العمل 

المتخصصـــة والبرامج التدريبية، 
والبحـــوث  الدراســـات  وإصـــدار 
التـــي تتنـــاول القضايـــا الخليجية 

والتـــي  والدوليـــة،  واإلقليميـــة 
تعتبر إضافًة متميزة إلى المكتبة 
العربيـــة، مؤكـــدًا عمـــق العاقـــات 

الوثيقـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكة 
البحرين ودولـــة اإلمارات العربية 
العديـــد  فـــي  الشـــقيقة  المتحـــدة 

المجـــال  ومنهـــا  المجـــاالت،  مـــن 
التعليمـــي، متمنيـــًا للمؤلـــف دوام 

التوفيق والنجاح.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

في إنجاز عالمي كبير على المستوى المحلي والعربي، تبوأت الجامعة األهلية موقعا متقدما بين جامعات العالم بحسب التصنيف السنوي 
الــذي تنشــره مؤسســة التايمــز العالميــة ) )Times Higher Education Impact Rankings، والــذي أظهــر تقــدم الجامعــة بحصولهــا علــى 
المركز +101 من بين أفضل 1406 جامعات مختارة من مختلف دول العالم هي األعلى تأثيًرا وتحقيًقا ألهداف التنمية المستدامة، لتكون 
الجامعة األهلية بهذا االنجاز األولى محليا والثالثة عربيا والثالثة والعشــرين عالميا في مؤشــر جودة التعليم اســتناًدا إلى أهداف التنمية 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة، كما أحرزت الجامعة المركز 17 عالميا في الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

العالميـــة  التايمـــز  مؤسســـة  وأعلنـــت 
نتائجهـــا التقييمية لمختلـــف الجامعات 
فـــي العالم مســـاء األربعـــاء الموافق 27 
أبريـــل 2022، بملتقـــى التأثيـــر واإلبداع 
المقام في مدينة ســـتوكهولم بالســـويد، 
حيـــث أكـــدت نتائـــج الجامعـــة األهليـــة 
نجاحهـــا فـــي تحقيـــق عدد مـــن أهداف 
األمم المتحـــدة للتنمية المســـتدامة بما 
يتسق مع رؤية البحرين 2030، الهادفة 
إلـــى جعـــل مملكـــة البحريـــن فـــي موقع 
ريـــادي متقـــدم فـــي مختلـــف الخدمات 

سيما خدماتها التعليمية. 
مـــن  1406 جامعـــات  القائمـــة  وضمـــت 
110 دول حـــول العالـــم، والتـــي بـــادرت 
بمشـــاركة بياناتها التي توثق مساهمتها 
فـــي تحقيـــق أهـــداف األمـــم المتحـــدة 
 17 تضـــم  والتـــي  المســـتدامة  للتنميـــة 
هدفًا، حيث يتم تقييمها بشكل مستقل 
مـــن قبل خبـــراء مســـتقلين فـــي مجال 

التنمية المستدامة تم انتقاؤهم بعناية، 
وتتم عمليـــة التقييم وفق آلية واضحة 
ومعلنـــة من قبل جهة التصنيف الدولية 
 Times Higher Education Impact(

.)Ranking
لقيمـــة  اإلنجـــاز تجســـيدًا  هـــذا  ويأتـــي 
المســـؤولية التي تتبناها الجامعة تجاه 
المجتمع، حيث تلتزم الجامعة بتحقيق 
معايير محـــددة ألهداف األمم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة كجزء مـــن خطتها 
ضمنهـــا  مـــن  والتـــي  اإلســـتراتيجية، 
جودة التعليم، المســـاواة بين الجنسين، 
العمـــل الائق ونمو االقتصـــاد، الحد من 
أوجـــه عـــدم المســـاواة، عقد الشـــراكات 
لتحقيق أهـــداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
ولـــم يكـــن هـــذا اإلنجـــاز خـــارج ســـياق 
اإلنجـــازات  مـــن  واســـعة  سلســـلة 
الجامعـــة  حققتهـــا  التـــي  والنجاحـــات 

الجامعـــة  حققـــت  فمؤخـــرا  األهليـــة، 
األهليـــة المرتبـــة األولـــى على مســـتوى 
الجامعـــات الخاصـــة فـــي البحريـــن في 
SCI� العلمـــي وفًقـــا لتصنيـــف  البحـــث 

 mago Institutions Rankings
الصادر عن قاعـــدة )Scopus( لألبحاث 
العلميـــة إحـــدى أهـــم قواعـــد األبحـــاث 
العلمية العالميـــة المرموقة. وتأتي هذه 
اإلنجـــازات العالميـــة للجامعـــة األهليـــة 
اســـتكماال إلنجازاتها المحلية في مجال 
الجـــودة اســـتنادا لنتائـــج هيئـــة جـــودة 
علـــى  والحصـــول  والتدريـــب  التعليـــم 

االعتمادية من مجلس التعليم العالي.
وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس المؤسس 
رئيـــس مجلس األمنـــاء عبدهللا الحواج 
أن هـــذا االنجـــاز الكبيـــر يدعـــو للفخـــر 
واالعتـــزاز وهـــو ليـــس إنجـــاز الجامعـــة 
وإنمـــا  منفرديـــن  وطلبتهـــا  وأســـاتذتها 
إنجـــاز يرجـــع فضلـــه فـــي المقـــام األول 

للقيـــادة الحكيمـــة، فلـــم يكـــن للجامعـــة 
األهليـــة أن تتبـــوأ هذه المكانـــة العالمية 
والمســـاندة  والرعايـــة  الدعـــم  لـــوال 
والتوجيـــه الذي تتلقـــاه الحكومة وعلى 
نحو الخصوص مجلس التعليم العالي. 
وأوضـــح الحواج أن هـــذا االنجاز يؤكد 
نجـــاح الجامعـــة فـــي االلتـــزام بخدمـــة 
المجتمـــع واالرتقـــاء بـــه علميـــا وتنمويا 
اتجاهـــات  مـــع  يتفـــق  بمـــا  واجتماعيـــا 
المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة  التنميـــة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  ورؤيـــة 
أهميـــة  األهـــداف  هـــذه  تقـــل  ال  حيـــث 
عـــن هـــدف تخريـــج الكفـــاءات المهنية 

وبثهـــا فـــي ســـوق العمـــل، حيـــث تفخر 
الجامعة بشـــبكة واســـعة من الشراكات 
مع الشـــركات والمؤسســـات بما ينعكس 
إيجابـــا علـــى أدائهـــا لرســـالتها بوصفهـــا 
المجتمـــع  فـــي  وتنويـــر  إشـــعاع  منـــارة 
تســـهم بفاعلية في نهضتـــه االجتماعية 

واالقتصادية.
الجامعـــة   رئيـــس  هنـــأ  جهتـــه،  ومـــن 
منصور العالي جميع منتســـبي الجامعة 
وشـــركاءها بهـــذا االنجـــاز، منوهـــا إلـــى 
أن هـــذا التصنيـــف هـــو أحد إصـــدارات 
تصنيفات مؤسســـة التايمـــز البريطانية 
أداء  لمقارنـــة  والتـــي تصدرهـــا ســـنويا 

الجامعـــات عالميـــا بحيـــث يتـــم قيـــاس 
فاعليـــة كل جامعة وأدائهـــا فيما يتعلق 
بـــكل هدف مـــن أهداف األمـــم المتحدة 
للتنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد، 
والعمـــل الائـــق ونمو االقتصـــاد، والحد 
من أوجه عدم المساواة، كما أن تصنيف 
التأثير يظهر التزام المؤسسة الخاضعة 
التنميـــة  أهـــداف  بدعـــم  للتصنيـــف 
المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة  المســـتدامة 
فـــي مجـــال التعليـــم والبحـــث العلمـــي 
ونقـــل المعرفـــة، وكذلك تجســـيدها في 

ممارساتها الداخلية. 
يشـــار إلـــى أن تصنيـــف التايمـــز للتعليم 
 Times Higher Education( العالـــي 
أطلقتـــه  الـــذي   )Impact Rankings
ليقيـــس  البريطانيـــة  التايمـــز  مؤسســـة 
تأثيـــر الجامعـــات علـــى المجتمـــع بنـــاء 
على نجاحها فـــي تحقيق أهداف األمم 
Sustain� )المتحدة للتنمية المستدامة 

هـــو   ،  )able Development Goals
مؤشر األداء العالمي الوحيد الذي يقيم 
الجامعـــات وفقا ألهداف األمم المتحدة 
وتـــم   ،  )SDGs( المســـتدامة  للتنميـــة 
إطـــاق النســـخة األولى لهـــذا التصنيف 

العام 2019.

المنامة - الجامعة األهلية

ج “األهلية” المركز األول على البحرين تصنيف “التايمز” ُيتوِّ
الجامعة الثالث عربيًّا و23 عالميًّا في جودة التعليم

منصور العاليعبدالله الحواج

وزير التربية والتعليم يتسلم نسخة من كتاب جمال السويدي

مؤكداً عمق العالقات الوثيقة بين البحرين واإلمارات
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تســتضيف مملكــة البحريــن “مؤتمــر الخليــج الثالــث لطــب النــوم” هــذا العام بنســخته 
الثالثــة، وذلــك عبــر تقنية االتصــال المرئي عن بعد ) زووم(، فــي الفترة من 12 وحتى 
15 مايو الجاري، ويقام هذا الحدث الطبي الفريد من نوعه في البحرين تحت رعاية 
رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيب الشــيخ محمــد بن عبــد هللا آل خليفة  
وبمشــاركة نخبــة مــن األطبــاء واالستشــاريين مــن مختلــف التخصصــات مــن داخــل 
البحريــن وخارجهــا، وبشــراكة اســتراتيجية مــع مستشــفى الملك حمــد الجامعي ومع 
المستشــفيات الحكومية-مجمع الســلمانية الطبي، وتقوم بتنظيم المؤتمر شــركة “بي 

دي إيه” للفعاليات الطبية ومركز الغريب لطب النوم.

ويضـــم المؤتمـــر علـــى مـــدى أربعـــة أيـــام 
عددًا من الجلسات وورش العمل وبرامج 
علميـــة لشـــركاء عالمييـــن ويناقـــش آخـــر 

النـــوم،  بطـــب  المتعلقـــة  المســـتجدات 
ويشـــارك بالمؤتمـــر أكثـــر مـــن ٢٠ متحدثا 
مـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 

الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
وجمهورية مصر العربية وألمانيا وإسبانيا 

وإيطاليـــا والصيـــن والهنـــد وســـنغافورة، 
والمؤتمر معتمد مـــن قبل الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والمعلومات الصحية بـ 24 

ساعة تدريبية.
 38 المؤتمـــر  فـــي  المتحدثـــون  ويقـــدم 
محاضـــرة نظريـــة، 27 منهـــا محاضـــرات 
جراحيـــة  لعمليـــات  وتوضيحيـــة  عمليـــة 
متعلقـــة باالختنـــاق الليلي، حيث ســـيركز 
المؤتمر هذا العام بشـــكل مستفيض على 
مرض االختناق الليلي وعالجاته بخالف 
النســـختين الماضيتيـــن، حيث تـــم تناول 

اضطرابات النوم عموما. 
وتطـــرح جلســـات اليـــوم األول معلومات 

العالقـــة  ذات  دراســـات  عـــن  عامـــة 
باالختناق الليلي، منها دراســـة مختبرات 
النـــوم وعمليـــات المناظير التشـــخيصية 
أثنـــاء النوم المســـتجلب باألدوية، وأيضا 
الفوائد التشخيصية للرنين المغناطيسي 
لتحديـــد أماكـــن التضيقـــات فـــي مجـــري 
ســـريان الهواء العلوية، كما ســـيتم تناول 
مواضيـــع مركـــزة حـــول ارتبـــاط الســـمنة 
كمســـبب مهم وأساســـي لمرض االختناق 
بيـــن  الثالثيـــة  العالقـــة  كذلـــك  الليلـــي 
مرض االختناق الليلي والســـمنة ومرض 
الســـرطان، كمـــا ســـتناقش األيـــام الثالثة 
التاليـــة على الســـبل الجراحيـــة المختلفة  

لعـــالج االختنـــاق الليلـــي علـــى مختلـــف 
المستويات.

المؤتمـــر مشـــكلة األطفـــال  كمـــا يتنـــاول 
الذيـــن يعانون اضطرابات النوم وأثر ذلك 
علـــى مواجهتهم مشـــكالت في اكتســـاب 
تعثرهـــم  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  المعلومـــات 
دراســـيا وينعكـــس ســـلبا علـــى تحصيلهم 
العلمـــي، وكيـــف أن الحرمـــان مـــن النـــوم 
قـــد يســـبب زيـــادة فـــي الوزن عـــن طريق 
تخزيـــن الكربوهيدرات وتغير مســـتويات 
الهرمونات التي تؤثر في الشهية كما يؤثر 
علـــى تركيز الشـــخص مما يعنـــي الوقوع 

في العديد من األخطاء والحوادث.

عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في مدينة 
مراكـــش أمس، جلســـة مباحثات مع وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون األفريقـــي والمغاربة المقيمين 
فـــي الخـــارج بالمملكـــة المغربيـــة الشـــقيقة ناصـــر 
بوريطة، وذلك بمناســـبة مشـــاركة وزيـــر الخارجية 
في االجتمـــاع الـــوزاري للتحالف الدولـــي لمكافحة 

داعش الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة.
وخالل االجتماع، أشاد وزير الخارجية بما تتميز به 
العالقات األخوية التاريخية التي تربط بين مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المغربية الشـــقيقة، من رســـوخ 
وتنـــاٍم فـــي كافـــة المجـــاالت فـــي ظـــل التوجيهات 
الســـامية من صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وأخيه جاللة الملك محمد السادس، وما 
يجمـــع بينهما مـــن وشـــائج وروابط وثيقـــة، مؤكًدا 
حـــرص مملكة البحرين وســـعيها المتواصل لتطوير 
وتعزيـــز عالقات التعاون والتنســـيق المشـــترك بين 
البلديـــن علـــى كافـــة الصعـــد والمســـتويات، لما من 
شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الشقيقين.
مـــن جانبه، أكـــد بوريطة اعتـــزاز المملكـــة المغربية 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة  األخويـــة  بالعالقـــات 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، ومـــا تشـــهده مـــن 
نمـــو وتطور فـــي كافة المجاالت، مشـــيًدا بالمواقف 

المشـــرفة لمملكـــة البحريـــن ومســـاندتها المتواصلة 
للمملكـــة المغربيـــة فـــي كافـــة المجاالت السياســـية 
واالقتصاديـــة والتنمويـــة، متمنًيا لمملكـــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
األخويـــة  العالقـــات  بحـــث  االجتمـــاع،  خـــالل  تـــم 
الوثيقـــة التي تربط بين البلدين الشـــقيقين وســـبل 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف تجاه 

مختلف القضايا في المحافل اإلقليمية والدولية.
كمـــا تدارس الجانبان تطورات األوضاع السياســـية 
واإلقليميـــة  العربيـــة  األصعـــدة  علـــى  واألمنيـــة 
والدولية، وانعكاســـاتها على أمن واســـتقرار الدول 
إلـــى القضايـــا ذات  العربيـــة والمنطقـــة، باإلضافـــة 

االهتمام المشترك.
حضر االجتماع، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المغربيـــة خالد المســـلم، ، ومدير عام شـــؤون وزارة 
الخارجية الســـفير طالل األنصاري، والوفد المرافق 

لوزير الخارجية.
كمـــا حضرهـــا مـــن الجانـــب المغربـــي عدد مـــن كبار 

المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وقـــد صـــدر فـــي أعقـــاب االجتمـــاع بيـــان مشـــترك، 
أكـــد فيـــه الوزيـــران اعتزازهمـــا بعالقـــات التعـــاون 
والتضامن الموصول بين البلدين الشقيقين، بفضل 
الرعايـــة الســـامية لصاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه صاحب الجاللـــة الملك 

محمد السادس، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه 
العالقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.

وجـــدد بوريطة، موقـــف المملكـــة المغربيـــة الثابت 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك محمـــد الســـادس، 
نصــــره هللا، في دعم مملكة البحرين والوقوف إلى 
جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية 
وأية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها 

الوطنية.
مـــن جانبـــه، جـــدد  الزيانـــي، التأكيـــد علـــى موقـــف 
مملكـــة البحريـــن الداعـــم لمغربيـــة الصحـــراء الذي 
تـــوج بفتـــح قنصليـــة عامـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
مدنية العيون بالصحراء المغربية في 14 ديســـمبر 
2020، ويتواصـــل ذلـــك الموقـــف في إطـــار منظمة 
األمـــم المتحدة وغيرها مـــن المنظمات والمنتديات 

الدولية واإلقليمية.
واســـتعرض الوزيران مســـار العالقـــات الثنائية بين 
البلدين، وســـبل تطويرها مـــن أجل االرتقاء بها إلى 
أرقـــى المســـتويات الممكنـــة وفقا للرؤية الســـديدة 

والتوجيهات السامية لعاهلي البلدين الشقيقين.
وأكـــد الوزيـــران ضـــرورة تفعيـــل مذكـــرة التفاهـــم 
بيـــن األكاديميـــة   2018 27 فبرايـــر  فـــي  الموقعـــة 
المغربية للدراســـات الدبلوماسية وأكاديمية محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية من 
خالل تنفيذ مقتضياتهـــا خاصة فيما يتعلق بتبادل 
الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب 

والورشات التي تنظمها المؤسستان.
السياســـية  األوضـــاع  الوزيـــران  اســـتعرض  كمـــا 
واألمنيـــة في المنطقة العربية، وشـــددا على أهمية 

العمـــل العربي المشـــترك فـــي تعزيز قـــدرات الدول 
العربية وحفظ أمنها واســـتقرارها وتحقيق التنمية 
المســـتدامة لبلدانهـــا، وعبـــرا عـــن بالـــغ ارتياحهمـــا 
لتوافـــق وجهـــات نظرهمـــا إزاء مختلـــف القضايـــا 

والتحديات التي تواجه منطقة الشرق األوسط.
الفلســـطينية  القضيـــة  مركزيـــة  الوزيـــران  وأكـــد 
ومحوريتها بالنســـبة لألمـــة العربية، وعلـــى أولوية 
للبلديـــن  هـــذه القضيـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة 
انطالقا مـــن التوجيهات الســـامية لصاحب الجاللة 
الملـــك محمـــد الســـادس وأخيـــه صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســــى آل خليفة، وتمسك صاحبي 
الجاللة القوي بحق الشـــعب الفلســـطيني المشروع 
فـــي إقامـــة دولته المســـتقلة على حـــدود الرابع من 
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية، وفًقا لحل 
الدولتيـــن المتوافق عليه دولًيا والقـــرارات الدولية 
ذات الصلـــة. وفي هذا اإلطـــار، ثمن وزير الخارجية 
الـــدور البـــارز الذي يقـــوم به صاحـــب الجاللة الملك 
محمد الســـادس، رئيـــس لجنة القدس، فـــي الدفاع 
عـــن القدس الشــــريف وحفظ هويتـــه ودعم صمود 
المقدســـيين والعمل الميداني المكثـــف لوكالة بيت 

مال القدس الشريف.
كمـــا ثمـــن الوزيـــران التشـــاور المنتظـــم القائـــم بين 
المملكـــة المغربية ومملكة البحرين، وأكدا حرصهما 
علـــى تكثيـــف التنســـيق المشـــترك بيـــن البلدين في 

إطار اآلليات القائمة أو المحافل الدولية.

الــتــام  حــرصــهــا  ــان  ــكـ اإلسـ وزارة  ــدت  أكــ
المجالس  مــع  التواصل  على  والمستمر 
الــبــلــديــة بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــمــواطــن، 
الدعوة  تلبية  على  الــوزارة  حرصت  كما 
حــدود  وفــي  المجلس  جلسات  لحضور 
االختصاصات التي تضطلع بها المجالس 
بالمستجدات  المجلس  إلحــاطــة  وذلـــك 
بــالــشــأن  الــصــلــة  ذات  ــات  ــوعـ ــوضـ ــمـ والـ

اإلسكاني. 

وباإلشـــارة إلى ما ورد في جلسة مجلس 
أخيـــًرا،  عقـــدت  التـــي  البلـــدي  المحـــرق 
والتـــي تم تناول موضـــوع الخدمات في 
مدينة شـــرق الحد الذي تم مناقشته في 
المجلس بالصحافـــة المحلية، فقد أكدت 
الوزارة أنه تم تخصيصها ضمن المخطط 
العـــام للمدينـــة األراضـــي لالســـتخدامات 
وبالمعاييـــر  المتطلبـــات  وفـــق  الخدميـــة 
جميـــع  مـــع  وبالتنســـيق  التخطيطيـــة 
الجهات المعنية لكي تكون جميع المرافق 
لخدمـــة  متوافـــرة  الالزمـــة  والخدمـــات 

قاطنـــي وزوار المـــدن مـــن دور العبـــادة 
والمرافـــق االمنية والصحيـــة والتعليمية 
والتجارية والرياضيـــة والمرافق االخرى 

وأن المجلس على علم تام بذلك.
الجهـــات  مـــن  العديـــد  شـــرعت  وقـــد   
الحكوميـــة بالفعـــل فـــي تنفيـــذ خططهـــا 
لتوفيـــر تلـــك المرافق والخدمـــات، وأبرز 
دليـــل علـــى ذلـــك االنتهـــاء مـــن تشـــييد 
مســـجد وجامـــع فـــي مدينـــة شـــرق الحد 
من أصل 8 مســـاجد وجوامع، وجاٍر إنهاء 
إجراءات تشييد المتبقي، وسيعقب تلك 

الخطـــوة خطوات أخـــرى لتوفير المرافق 
التجاريـــة والصحية وغيرهـــا. وفي إطار 

توفيـــر الخدمـــات التجاريـــة فـــي مدينـــة 
شـــرق الحـــد تؤكـــد وزارة اإلســـكان أنهـــا 
تعتمـــد علـــى نظام تعـــدد االســـتخدامات 
ـكان الواحـــد، والـــذي يعـــد مـــن  ـ ـي المـ ـ فـ
ا في زيادة جودة  األسس المؤثرة إيجابيًّ
االســـتخدام  ـــك تحقيـــق  اة، وكذل ـ ـ ـ لحي ا
األمثل لمســـاحة األرض المتوافرة، حيث 
ســـيتم توفيـــر  الخدمـــات التجاريـــة مـــن 
خـــالل مناطـــق متعـــدده كتلك التـــي تقع 
ضمـــن العمـــارات الســـكنيه قيـــد اإلنشـــاء 
والتي ستوفر بمجملها مساحة للخدمات 

التجاريـــة تقـــدر بـ7000 متر مربـــع تقريًبا 
أو ضمن الجوامع  التي ســـتوفر مســـاحة 
بنـــاء لالســـتخدام التجاري تقـــدر بـ1800 
متر مربـــع باالضافة إلـــى منطقه مركزية 
ا  ه ت ح ا ـ ـ ـ س م ل  د ا ـ ـ ـ ع ت ة  ـ ـ ـ ي ر ا ج ت ة  ـ ـ ـ ي م د خ
اإلجماليـــة 120000 متـــر مربـــع تقريًبـــا، 
جاهزة للتعمير وليس كما أشار إليها أحد 
أعضاء المجلس بأنها غير مدفونة حيث 
إن الـــوزارة قـــد انتهت من أعمـــال الدفان 
للمدينـــة العـــام 2012 أي قبـــل الشـــروع 

بأعمال البناء.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة اإلسكان

رئيس “األعلى للصحة” يرعى مؤتمر “طب النوم” غًدا

تكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف مع المغرب

مخطط مدينة شرق الحد يشمل جميع المرافق والخدمات

يسلط الضوء على مرض االختناق الليلي ويستمر 4 أيام

تأكيد أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين “المغربية للدراسات” و“أكاديمية محمد بن مبارك” 

تشييد مسجد وجامع من أصل 8 وجاٍر إنهاء إجراءات المتبقي... “اإلسكان”:

بوري - جمعية بوري الخيرية

تستعد جمعية بوري الخيرية 
لتنظيم حملة اإلمام الصادق 
)ع( للتبرع بالدم يوم الجمعة 

الموافق 27 مايو 2022 بصالة 
نادي بوري الرياضي والثقافي 

في قرية بوري، بالتعاون مع 
بنك الدم بمجمع السلمانية 

الطبي، في إطار تحمل الجمعية 
للمسؤولية االجتماعية تجاه 

المجتمع البحريني وكجزء من 
مهمتها لتقديم يد العون لذوي 

الحاجة. وقال رئيس اللجنة التنظيمية للحملة، علي الحجيري “ُيعد 
التبرع بالدم موضوعا ذا أهمية قصوى، ومن واجبنا الوطني واإلنساني 
مساعدة المحتاجين من أبناء الوطن والمقيمين فيها بأقصى ما نملك”. 

وأضاف الحجيري “وإن احتصان جمعية بوري الخيرية لهذه الفعالية خير 
مؤشر على الوعي بأهمية التبرع بالدم وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع 

واهتمامهم بتقديم يد العون للمحتاجين، ونعول كذلك على وعي شتى 
المؤسسات االجتماعية والتجارية ومختلف أفراد المجتمع إلنجاح هكذا 

فعاليات بالحضور والمشاركة بمختلف الصور سواء بالتبرع بالدم أو 
بالدعم.

حملة للتبرع بالدم في “بوري”

5 آالف شخص في البحرين على موعد للقاء سادغورو
ضمن حملة عالمية يقودها الفيلسوف الهندي بشعار “أنقذوا التربة”

يســـتضيف متحف البحرين الوطني يوم 15 مايو 2022م 
الفعاليـــة العامـــة “أنقذوا التربة”، والتـــي تأتي ضمن حملة 
العالمـــي  الهنـــدي الحكيـــم  ة يقودهـــا الفيلســـوف  ـ ـ عالميـ
ســـادغورو، وذلك الســـاعة 8:00 مســـاًء، ويمكـــن للجمهور 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــة والتســـجيل مـــن خـــالل الموقـــع 
www.culture. اإللكتروني لهيئة البحرين للثقافة واآلثار
gov.bh. وسيزور سادغورو البحرين ليومين وذلك ضمن 
جولتـــه العالمية التي بدأها مـــن العاصمة البريطانية لندن 
وصوالً إلى الهند على دراجته النارية، وخالل جولته التي 
تســـتمر لمئة يوم ســـيقوم بقطع مســـافة تزيد عن 30 ألف 

كيلومتر وسيزور 27 دولة.
وخالل تواجده في مملكة البحرين، ســـيلتقي ســـادغورو 
بالعديـــد مـــن المســـؤولين مـــن القطاعين العـــام والخاص 
في مجال البيئة كما وســـيلتقي بالجمهور بشـــكل مباشـــر 
فـــي متحـــف البحرين الوطني في فعاليـــة من المتوقع أن 
يحضرهـــا أكثر مـــن 5000 شـــخص من بينهـــم العديد من 

الشخصيات العامة والمؤثرين.

وتتضمـــن الفعالية فـــي متحف البحريـــن الوطني عروضًا 
ثقافية وأمسية من أداء فرقة إيشا سادغورو، إضافة إلى 

كلمة يلقيها سادغورو وتفاعل فيما بينه وبين الجمهور.
ويســـعى ســـادغورو إلى جـــذب انتباه وحشـــد دعـــم أكثر 
مـــن 3 مليارات شـــخص، هادفًا من ذلـــك رفع الوعي حول 

تدهور التربة والتصحر وللتشجيع على وضع السياسات؛ 
من أجل الحفاظ على األرض والبيئة الزراعية.

وتحظى حملة الفيلســـوف الهندي سادغورو بدعم رسمي 
مـــن اتفاقية األمـــم المتحـــدة لمحاربة التصّحـــر وبرنامج 

األمم المتحدة للبيئة وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها.

إنجازات سادغورو

يعتبر سادغورو يوغّي متصّوف فيلسوفًا وصاحب رؤية، 
وحصـــل علـــى ثالث جوائز رئاســـية فـــي الهند، مـــن بينها 
واحدة تكريمًا لعمله في مجال البيئة، إضافة إلى حصوله 
علـــى أعلـــى تكريـــم ســـنوي مدنـــي فـــي البـــالد لخدماتـــه 

االستثنائية والقّيمة.
أســـس ســـادغورو منظمته “إيشـــا” وأطلق خالل السنوات 
مبادرات لحفظ البيئة والتي ســـاهمت في برامج وجهود 

التنمية االقتصادية والبيئية المستدامة.
تحـــّدث ســـادغورو في محافـــل لألمم المتحـــدة، المنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي، البنك الدولي وغيرهـــا من المحافل 
العالميـــة. وتمت دعوته للحديث في جامعة أوكســـفورد، 

ستانفورد، هارفرد، وارتون، إم إي تي وغيرها.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

علي الحجيري

الشيخ محمد بن عبدالله
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واشنطن - أف ب

ــان  ــي ــيـــت األبــــيــــض فــــي ب ــبـ ــــن الـ ــل أعــ
ــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن  ــرئ أن ال
األردنـــي  العاهل  الجمعة  يستقبل  س
األمير  ونجله  الثاني  عبدهللا  لملك  ا

حسين.
وأكد البيان الذي نشر أمس أن زيارة 
ــي “ســتــعــزز الــصــداقــة  ــ الــعــاهــل األردنـ
ــة بين  ــمـ ــدائـ الــوثــيــقــة والـــشـــراكـــة الـ

الواليات المتحدة واألردن”.
وكانت الزيارة السابقة للملك عبدهللا 
الــثــانــي إلـــى الــبــيــت األبــيــض فــي 19 

يوليو 2021.
ــدد الــمــســؤوالن فــي حــيــنــه على  وشــ
فترة  منذ  بعضهما  يعرفان  كانا  نهما  أ

التقى  أنــه  بايدن  جو  ويذكر  ويلة،  ط
ــد الــمــلــك عبدهللا  ــ الــمــلــك حــســيــن وال
الثاني عندما كان عضوا في مجلس 

الشيوخ.
أنه  إلى األردن على  وتنظر واشنطن 
وأعلن  المنطقة.  فــي  رئــيــس  ليف  ح
البلدان في مارس 2021 عن اتفاقية 
لتعزيز حرية حركة القوات األميركية 
أراضــي  على  ومركباتها  طــائــراتــهــا  و

المملكة.
“األردن  أن  الثالثاء  بيان  في  جــاء  و
في  االستقرار  لتحقيق  أساسية  وة  ق
الـــشـــرق األوســـــط وشـــريـــك وحــلــيــف 

استراتيجي للواليات المتحدة”.

بايدن يستقبل العاهل األردني الجمعة

عدن - وكاالت

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاســي اليمني رشــاد محمد العليمي، أمس 
الثالثاء، دعمه للهدنة اإلنسانية في البالد برعاية األمم المتحدة، بكامل 
بنودهــا، بمــا فــي ذلــك اإلصــرار علــى فتــح المعابــر إلــى مدينــة تعــز التي 

يحاصرها الحوثيون.

جـــاء ذلـــك خـــالل لــقــائــه أمـــس في 
ــدن، ومــعــه نــائــب رئــيــس مجلس  عـ
ــادة الــرئــاســي الــعــمــيــد طـــارق  الــقــي
صـــالـــح، ورئـــيـــس الـــــــوزراء معين 
مــي إلى  عبدالملك، المبعوث األمــ
ــدبــرغ، والــوفــد  اليمن هــانــس غــرون

المرافق له.
واستمع الرئيس خــالل اللقاء إلى 
إيجاز من المبعوث األممي هانس 
غروندبرغ حول الجهود المبذولة 
لتثبيت الهدنة اإلنسانية بما يؤدي 
جميع  على  لمعاناة  ا ف  ي ف خ ت ى  ـ ـ ل إ

أبناء الشعب اليمني.
وفــيــمــا يــخــص مــطــار صــنــعــاء، أكــد 
ــة الشرعية  ــوم ــك ــح ــي أن ال ــم ي ــ ل ــ ع ــ ال
قّدمت الكثير من المقترحات، إال 
أنها قوبلت بتعنت واضح من قبل 

الميليشيات الحوثية.
وأشــار إلى أن ميليشيات الحوثي 
قامت بتحويل مطار صنعاء من 
ملف إنساني إلى قضية سياسية، 
وحــرفــت هـــذا الــمــلــف عــن أهــدافــه 
اإلنــســانــيــة الــتــي أبـــرم االتــفــاق من 

أجلها.

لون مطار  العليمي: الحوثيون يحوِّ
تدمر - العربية.نتصنعاء لقضية سياسية

ــرغــم مــن ســيــطــرة الحكومة  لــى ال عــ
الواقعة  تدمر  مدينة  على  لسورية  ا
ــمــــص، ورغـــــــم وجــــود  فــــي ريـــــف حــ
ــن إيـــران في  ميليشيات مدعومة م
ــة، إال أن مقاتلين من  ق ــ ــط ن ــ م ــ ــك ال ل ــ ت
تــنــظــيــم “داعـــــش” اإلرهـــابـــي ظــهــروا 
ــي ريــف تلك المدينة بشكٍل علني  ف
ــارس من  ــك للمرة األولـــى منذ مـ وذلـ
العام 2017، األمر الذي يثير مخاوف 
السكان، السيما أن عناصر التنظيم 
المتطّرف يقودون منذ أسابيع حملة 
لالنتقام من مقتل زعيمهم السابق أبو 
إبراهيم الهاشمي القرشي الذي ُقِتل 
في غــارٍة أميركية في مطلع فبراير 

من العام الجاري.
ــرت مـــصـــادر  ــ ــ ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ذك ــ وفـ
محلية من مدينة تدمر أن “مقاتلين 
ــن تــنــظــيــم داعــــــش تـــجـــّولـــوا فــي  مــ
ريـــف الــمــديــنــة عــبــر ســيــارتــيــن وعــدد 
ــات الــنــاريــة يـــوم أمــس  ــدراجــ ــ مـــن ال
االثنين بينما كانوا يرفعون راياتهم 
ــحــصــل أي  الـــســـوداء مـــن دون أن ت
اشتباكاٍت بينهم وبين عناصر النظام 
والميليشيات المدعومة من طهران”.

وتجّول العشرات من مقاتلي التنظيم 
اإلرهابي قرب سد وادي األبيض الذي 
يبعد أقل من 20 كيلومترا عن مركز 

مدينة تدمر الواقعة وسط سوريا.

“داعش” يظهر علنًا في تدمر السورية

ــد هـــذا األســبــوع  ــوي ــس تعلن فنلندا وال
ــان ترشيحيهما  ــّدم ــق ت ــ ــا س ت ــ ان ــ مــا إذا ك
ــال األطلسي  لالنضمام إلــى حلف شــم
)نـــاتـــو( عــلــى خــلــفــيــة الـــغـــزو الــروســي 
ألوكرانيا، في خطوة قد تمثل تحّواًل 
ــيــًرا فـــي ســيــاســات عـــدم االنــحــيــاز  كــب
التي انتهجها البلدان على مدى عقود.
ــي شّنتها موسكو  ــت وهــــّزت الــحــرب ال
على جارتها الموالية للغرب الدولتين 
االسكندنافيتين، حيث ازداد التأييد 
داخليا لالنضمام إلى التحالف العسكري 

الذي سيوفر غطاء أمنيا للبلدين.
ـال الباحث لــدى “المعهد الفنلندي  وقـ
للشؤون الدولية” تشارلي سالونيوس-

باستيرناك “من المؤكد مئة في المئة 
ــأن فنلندا ستتقدم بالطلب، ويرّجح  ب
إلى حد كبير بأن تصبح عضوا بحلول 

نهاية العام”.
ــرأي العام في  ــدث تحّول في ال كما ح
السويد، وإن كــان بمستويات أقــل، إذ 
بات حوالى نصف السويديين يؤّيدون 

االنضمام.
وبعد أسابيع من االجتماعات السياسية 
المكّثفة سواء في الداخل أو الخارج، 
الــمــؤشــرات حاليا على أن  تــدل جميع 
ترشيحيهما  تقديم  علنان  ي س ن  ي د ل ب ل ا

لالنضمام قبل نهاية األسبوع.

أسبوع حاسم النضمام فنلندا والسويد لـ“الناتو”

إسرائيل تعتقل 9 أشخاص 
أثاروا الذعر على متن طائرة

القدس - وكاالت

اعتقلت إسرائيل أمس تسعة أشخاص 
مع  النقالة  هواتفهم  عبر  هم  ل د ا ب ت د  ع ب
لتحطم طائرة  مسافرين آخرين صــوراً 
متسببين بحالة من الذعر وتأخير الرحلة 
ــى إســطــنــبــول.  ــتــي كــانــت مــتــوجــهــة إلـ ال
وقالت هيئة المطارات اإلسرائيلية إن 
ــة وقــعــت قبيل وقــت قصير من  ــحــادث ال
موعد إقــالع طائرة ركــاب تابعة لشركة 
ــاضــول جيت” مــن مطار بــن غوريون  “أن

قرب تل أبيب الساحلية.

العثور على 44 جثة تحت األنقاض... األمم المتحدة: قتلى أوكرانيا أعلى من المعلن

االستخبارات األميركية: بوتين ينوي إقامة جسر بري لترانسنيستريا
أكـــدت مــديــرة أجــهــزة االســتــخــبــارات 
األميركية أفريل هينز أمس الثالثاء 
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
لـــن يــنــهــي حــــرب أوكـــرانـــيـــا بعملية 
ــامــة  ــاس إذ إنـــه عــــازم عــلــى “إق ــبـ دونـ
جسر بّري إلى منطقة ترانسنيستريا” 

المولدافية االنفصالية.
بـــأن بوتين  د تقييماتنا  ــ ي ــ ف ــ ــت “ت ال وقــ
يعد لنزاع مطّول في أوكرانيا ينوي 
ــه تحقيق أهــــداف تــتــجــاوز  مــن خــالل
دونــــبــــاس”. وأضـــافـــت أمــــام مجلس 
الشيوخ أن “بوتين يرى على األرجح 
ــدى روسيا إمكانيات ورغبة في  أن ل
مواجهة التحديات تتجاوز تلك التي 
ــا خــصــومــه، ويـــعـــّول على  ــه يــتــمــتــع ب
األرجــح على تراجع تصميم الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي مع تدهور 
األوضــاع في ما يتعلق بنقص الغذاء 

والتضخم وأسعار الطاقة”.
وبــحــســب االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة، 
ــرار بــوتــيــن تــركــيــز عــمــلــيــات قــواتــه  قــ
بــاس “هو  ــ للسيطرة على منطقة دون
تحّول مؤقت” بعد فشل موسكو في 

السيطرة على كييف في الشمال.
وقالت هينز إن أهداف بوتين تتجاوز 
ا العسكرية و”يعني  ــ ي ــ إمكانيات روس
ذلــك على األرجـــح أننا سنتحرك في 
األشــهــر الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة عــلــى مسار 
يصعب التنبؤ به بشكل أكبر ويحتمل 

أن يكون تصعيديًا أكثر”.
ــاه الــحــالــي  ــجــ ــ ــت “يـــزيـــد االت ــافــ وأضــ
احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر 
حــدة بما يشمل فــرض أحكام عرفية 
ــاج الصناعي أو  ــت وإعـــادة توجيه اإلن
يــارات عسكرية يحتمل أن تكون  خــ
تصعيدية للحصول على الموارد التي 

يحتاجها لتحقيق أهدافه”.
ــالـــت هــيــنــز إن الـــقـــوات الــروســيــة  وقـ
ســتــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــى مــزيــد من 
األراضـــي على ساحل البحر األســود، 
ال سيما لحماية المنافذ المائية لشبه 
جزيرة القرم التي ضّمتها روسيا في 

العام 2014.
ــوات الــروســيــة  ــقـ ــن أن الـ وحــــــّذرت مـ
ســتــبــذل مـــزيـــدًا مــن الــجــهــود إلعــاقــة 
وصول اإلمدادات الغربية إلى أوكرانيا، 
مشيرة إلى أن موسكو قد تحاول الرد 

على العقوبات االقتصادية.
ا نعتقد أن الرئيس  ــ ن ــ ــت “مـــا زل ــع اب ــ وت
ــر باستخدام األسلحة  أم ــ ــن ي بوتين ل
الــنــوويــة إال إذا أدرك وجـــود تهديد 

وجودي للدولة أو النظام الروسي”.
ــك، يمكن للرئيس الروسي أن  ومع ذل
يلجأ إليها “إذا كان يعتقد أنه يخسر 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وأن الــحــلــف 
ـتــدخــل أو يستعد  ا يـ ـ ـ ـ لـــســـي إمـ األطـــ
ــول هينز. ولكن  للتدخل”، على حد ق
ــذه الــفــرضــيــة، “مــن  حــتــى فــي ظــل هـ
المرجح أنه سيرسل إشارات” قبل أن 

يفعل ذلك.
وكالة  مدير  قــال  نفسها  لجلسة  ا ي  ــ ف
الدفاع  لـــوزارة  التابعة  االستخبارات 
الجنرال سكوت  اللفتاننت  األميركية 
الــدائــرة حالياً في  بيرييه إن المعارك 
مــنــطــقــة دونـــبـــاس تــشــهــد “نـــوعـــًا من 
الــجــمــود”. لكنه قـــال إن هـــذا الــواقــع 
يمكن أن يتغير إذا ما أعلنت روسيا 
الحرب رسميا وامرت بالتعبئة العامة.

و يصّوت الكونغرس األميركي على 
ــار دوالر إضافية  ــي ل ــ 40 م ــو  ــح ــح ن ــن م
ألوكرانيا. ستسمح األمــوال ألوكرانيا 
ــتــزود بــمــركــبــات مــدرعــة، وبتعزيز  ــال ب
دفاعاتها المضادة للطائرات، ومحاربة 
الهجمات اإللكترونية، في وقت اليزال 
ــرق وجــنــوب  الــقــتــال مــســتــعــرًا فــي شـ
ــبـــالد. وســُتــخــصــص عـــدة مــلــيــارات  الـ
ــدوالرات لــضــمــان “اســتــمــراريــة  ــ ــ مــن ال
المؤسسات الديمقراطية األوكرانية”، 
فضالً عن تأمين مساعدات إنسانية 

كبيرة.
دعا الرئيس األميركي جو بايدن منذ 
ميزانية  إلــى تخصيص  سابيع  أ دة  ـ ـ ع
33 مليار  بــقــيــمــة  ة ألوكـــرانـــيـــا  ــ م ــ ــخ ض

دوالر.
من جهتها، أعلنت السلطات األوكرانية 
ــور عــلــى جــثــث 44 مــدنــيــاً أمــس  ــث ــع ال
بــيــن أنـــقـــاض مــبــنــى دمـــر فـــي مـــارس 
في مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها 
روسيا في منطقة خاركيف في شرق 

أوكرانيا.
ــم منطقة خــاركــيــف أوليغ  اك ــ وقـــال ح
العثور  “تــم  تلغرام  سينيغوبوف على 
ــة لمدنيين فــي إيــزيــوم  ث ــ 44 ج ــى  ل ــ ع
تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق 

ُدّمــر خــالل األيــام العشرة األولــى من 
مـــارس” مــن قبل روســيــا. وأضـــاف أن 
ــاض “عند  ــق سكان المدينة أزالـــوا األن
تـــوقـــف الـــقـــصـــف” فـــي حــيــن الزالــــت 

المنطقة تشهد معارك.

قتلى أوكرانيا أعلى من األرقام المعلنة

إلى ذلك قالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة 
المتحدة لمراقبة حقوق  م  ـ بعثة األمـ
اإلنسان في أوكرانيا، أمس الثالثاء، 
ــيــن خـــالل  ــي إن عـــــدد الــقــتــلــى الــمــدن
ــرة مــنــذ مـــا يــقــرب من  ــ ــدائ ــ الـــحـــرب ال
11 أســبــوعــاً أعلى بـــاآلالف مــن العدد 
الــرســمــي الــبــالــغ 3381 قــتــيــالً. وقالت 
 55 بعثة األمــم المتحدة، التي تضم 
مراقبًا في أوكرانيا، إن معظم القتلى 
سقطوا بأسلحة تفجيرية تترك أثرها 
ــة مــثــل الــصــواريــخ  فــي منطقة واســع

والضربات الجوية.
ــر فــي إفــــادة صحافية  ــوغــن وقــالــت ب
في جنيف ردًا على ســؤال عن العدد 
ــجــرحــى: “نعكف  اإلجمالي للقتلى وال
عــلــى إعـــــداد تـــقـــديـــرات، لــكــن كـــل ما 
يمكنني قــولــه إنــه أعــلــى بـــاآلالف عن 
األرقام التي قدمناها لكم حتى اآلن”.

عواصم - وكاالت

العثور على جثث 44 مدنيًا بأنقاض مبنى في إيزيوم

عواصم - وكاالت

أعــرب المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافايــل غروســي أمس عــن “قلقه 
الشــديد” إزاء عــدم تعــاون إيــران في توقيت يســعى فيــه االتحاد األوروبي الســتئناف 
المحادثــات الراميــة إلحيــاء االتفــاق الدولي المبــرم مع طهران حــول برنامجها النووي. 
وفــي كلمــة أمــام برلمــان االتحــاد األوروبــي قــال غروســي إن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية “تحاول توضيح عدد من المسائل التي ال تزال عالقة مع إيران”.وتابع “انا أشير 
إلــى واقــع أننــا في األشــهر األخيــرة عثرنا على آثــار لليورانيوم المخّصب فــي أماكن لم 

تعلن إيران مطلقا أنها أماكن تجرى فيها أي أنشطة”.

وأضــــاف “الـــوضـــع ال يــبــدو جــيــدا جــدا. 
إيران، في الوقت الراهن، لم تبِد تعاونا 
ــتــي نحتاج  ــمــعــلــومــات ال عــلــى صــعــيــد ال
إلــيــهــا... نــحــن قــلــقــون بــشــدة إزاء هــذا 

األمر”.
إنريكي  الدبلوماسي األوروبـــي  زور  ــ ـ وي
مــورا الــذي يــرأس المفاوضات، طهران 
ــران،  هـــذا األســـبـــوع، وفـــق مــا أعــلــنــت إيـ
أمــــس.و يلتقي مـــورا خــصــوصــا رئيس 

ــي المفاوض علي باقري.  ــران ــوفــد اإلي ال
ــي  والثالثاء أطلق الدبلوماسي األوروب
تغريدة جاء فيها أن “العمل مستمر لسد 

الفجوات المتبقية”.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية 
األميركية، نيد برايس، أن واشنطن لن 
تسمح إليران بالتحول إلى قوة نووية، 
ومشددا على أهمية عقد االنتخابات في 

ليبيا ولبنان.

ــرس الـــثـــوري  ــحــ ــ وقـــــال بـــرايـــس إن “ال
اإليراني منظمة إرهابية نفذت عمليات”، 
“التهديد  ن  معربا عــن قلق واشنطن مــ
ــذي يمثله الحرس الــثــوري اإليــرانــي”. ال
ــقـــوبـــة عــلــى  وأضــــــــاف: “وضـــعـــنـــا 86 عـ
الحرس الثوري والشركات التابعة له”.
وشـــدد على أن واشــنــطــن “لــن تقبل أن 
تكون إيران على بعد أسابيع من تطوير 

قدرة نووية”.
“نناقش مــع حلفائنا منذ بداية  ع:  ــ ب ا ــ وت
العام الخطط البديلة حال فشل المسار 

التفاوضي مع إيران”.
ــار إلـــى أن الــرئــيــس األمــيــركــي جو  وأشــ
بادين أكد أنه “لن يسمح إليران بامتالك 
ــف أن “الـــواليـــات  ــشــ ــ ــووي”.وك ــ ســــالح ن
المتحدة على اتصال مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية ولدينا ثقة كاملة بها”.

مالحقة كريمة الرئيس رفسنجاني 

من جهة أخرى، أعلنت السلطة القضائية 
في ايران أمس أن ابنة الرئيس اإليراني 
األسبق أكبر هاشمي رفسنجاني تواجه 
ـوى قضائية لمعارضتها علنا شطب  دعـ
ــســوداء  الــحــرس الــثــوري مــن الــقــائــمــة ال
األميركية.ونقل موقع صحيفة ميزان 
ــدث بـــاســـم  ــحـ ــتـ ــمـ ــن الـ ــ ــي عـ ــ ــرون ــ ــت ــكــ ــ االل
ــه في  ــقــضــاء، ذبــيــح هللا خـــديـــان، قــول ال
ــه “تجري  مؤتمر صحافي في طهران إن
ــن قبل  مالحقتها وسيتم استدعاؤها م

المدعي العام”. وجــاء تصريح خديان 
رداَ على ســـؤال حــول “التصريحات 
األخيرة لفائزة هاشمي حول العقوبات 
المفروضة على المؤسسات الثورية “. 
وذكرت وسائل إعالم محلية أن كريمة 

هــاشــمــي رفــســنــجــانــي اعــتــبــرت في 
منتصف أبريل أن  طلب طهران 
ــثـــوري االيـــرانـــي  رفـــع الـــحـــرس الـ
ـ “المنظمات  من القائمة السوداء ل
اإلرهابية األجنبية” التي وضعتها 
الواليات المتحدة “ضار بالمصالح 

الوطنية”.

الخارجية األميركية: لن نقبل بطهران نووية

“الذرية” تعرب عن “قلقها الشديد” لعدم تعاون إيران

رافايل غروسي
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مراعاة للمواطن... توحيد أسعار فتح الملف في العيادات الخاصة
تلقينـــا ردا من الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
“نهـــرا” على العمود المتعلق بالرقابة علـــى العيادات الخاصة الذي 
تفاعـــل معـــه المواطنـــون بشـــكل كبير وأثـــار وحرك في نفوســـهم 
المواجـــع، فالهيئة أوضحت في الرد أن “مراقبة أســـعار الخدمات 
الصحية في القطـــاع الطبي الخاص ال تندرج ضمن اختصاصات 
الهيئـــة، والجهاز الوطني لإليرادات هـــو الجهة المختصة بالفصل 
في الشـــكاوى المتعلقة بالضرائب، ولفتت إلى أنه ال يوجد قانون 
بشـــأن توحيـــد األســـعار أو تحديدهـــا، حيث إن أســـعار الخدمات 
متفاوتة حســـب كل مستشـــفى وبحســـب نوع الخدمات المقدمة 

والتحاليل المفروضة”.
نؤمـــن بحرية األســـعار والمنافســـة طالمـــا الخدمـــات تتفاوت من 
عيـــادة إلى أخـــرى، لكن باإلمكان وضع آليـــة وضوابط لقيمة فتح 
الملـــف، بحيـــث تلتـــزم جميـــع العيـــادات والمستشـــفيات الخاصة 
بالسعر الذي تحدده الجهة المختصة، ال أن يكون في هذه العيادة 
خمســـة دنانير، وفي عيـــادة ثانية 20 دينارا وبأخـــرى 30 وهكذا، 

فالمواطن هنا تقدم له خدمة مثل بقية الخدمات المتعارف عليها 
في الوزارات والمؤسســـات الحكومية والخاصة، ويدفع بالمقابل 
رســـوما ثابتة على كل خدمة، مثل اســـتخراج شـــهادة بدل فاقد، 
أو تجديـــد رخصـــة وغيرها مـــن الخدمات، وال نتصور أن مســـألة 
توحيـــد أســـعار فتـــح الملـــف فـــي العيـــادات الخاصة تحتـــاج إلى 
دراسة معمقة وعملية طويلة، وكذلك إلزام العيادات بأخذ رسوم 
فتح الملف مرة واحدة عند أول زيارة، وليس في كل مرة وزيارة 
يقـــوم بها المريـــض، فهذا على األقـــل أكبر ضمان لعدم اســـتغالل 
جيـــب المواطـــن وتخليصـــه مـــن بعض العقبـــات والمشـــاكل التي 

يتعرض لها في العيادات الخاصة.
نستوعب ونؤمن بالتنوعات المتاحة، وكل عيادة تسعى لتحقيق 
الكفـــاءة الجديـــة فـــي تعاملها مـــع المرضـــى، لكن مراعـــاة لجيب 
المواطـــن يفتـــرض أن يوضـــع قانون لتوحيد أســـعار فتـــح الملف 
في العيادات والمستشـــفيات الخاصة، وهي عملية ال تحتاج إلى 

اختراعات واكتشافات، فالفكرة واضحة وهدفها أيضا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وكأن عالمنـــا المعاصر بحاجة إلى المزيد مـــن المعارك الملتهبة، حتى 
تطفـــو علـــى الســـطح مجريات ما يحـــدث في المحيط الهـــادئ، هناك 
حيث المنافســـة القطبية العالمية على أشـــدها، ال سيما بين الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، القطب الذي يجاهد لالحتفـــاظ بتفرده بزعامة 
العالـــم، وبين الصين الماضية قدما في اآلفاق بحثا عن تأكيد زعامة 

تقول إنها ال تسعى إليها. 
يمتلئ المحيط الهادئ بالجزر، ومنها منطقة جزر ســـليمان التي تكاد 
تصـــل إلى ألـــف جزيرة، وقـــد وهبتهـــا الجغرافيا منحـــة خاصة وهي 
قربها من قارة أســـتراليا. مؤخرا بـــدا أن هناك نزاعا كبيرا قابال لمزيد 
مـــن االتســـاع حول دور تلـــك الجزر في الصراع القطبـــي الدائر حول 
العالم، إذ تم تسريب وثيقة تشير إلى أن الصين تسعى إلقامة قاعدة 

عسكرية على تلك الجزر، وبموافقة ومباركة من حكومة األخيرة. 
لمـــاذا كان الخبر مقلقا لألميركيين والبريطانيين واألســـتراليين على 
حد ســـواء؟ الشـــاهد أنه ال يمكن فهم أبعاد المشـــهد بدون األخذ في 
االعتبار عوامل الجغرافيا، والتاريخ حيث بصمة اإلنســـان على واقع 
الحياة. أما عن الجغرافيا، فقد أعطت أستراليا موقعا وموضعا قريبا 
جدا من الصين، جعل منها أنفع وأرفع نقطة انطالق يمكن القفز منها 
إلـــى الصيـــن، وبمعنى لوجســـتي أكثـــر تحديدا، الوصـــول إلى الصين 

وتهديدها. 
فيما التاريخ فقد جرى على هامشـــه مؤخرا، إحياء شكل من أشكال 
األحالف الجديدة، ما عرف بحلف أوكوس، وهو التحالف العســـكري 
البريطاني األميركي األسترالي، والذي ظهر خالل الفترة التي أبطلت 
فيها صفقة غواصاتها النووية مع فرنســـا، ومن ثم قامت باســـتبدالها 
بطائفـــة أخرى من غواصات فيرجينيا األميركية المتقدمة، تلك التي 
تحمـــل أنواعا من الصواريخ النووية المتقدمة، القادرة على الوصول 
إلى قلب الحواضن الصينية وكبريات المدن من بكين إلى شنغهاي. 
أدركت الصين بالفعل أن ذلك الحلف يتهددها في الحال، ويجثم على 
صدرها كالكابوس في االستقبال، وألن الصينيين يعملون بهدوء فقد 
خلصوا إلى أن موطئ قدم على سطح جزر سليمان، يمكن أن يكون 
بداية لتهديد مضاد ألستراليا وحليفتها الكبرى أميركا، ما ينشئ نوعا 
مـــن تـــوازن الردع في ميـــاه المحيط الهـــادئ. هل الوضـــع هناك قابل 
للتطـــور ومـــن ثم المواجهـــة لتزداد ميـــاه الهادئ اشـــتعاال، وهي التي 
ليســـت بعيدة بصورة أو بأخرى عن مياه بحر الصين الجنوبي، حيث 
فخ ثيوســـيديديس يكاد يســـيطر على العالقـــات الصينية األميركية 
ويقود إلى حرب عالمية في نهاية المشهد؟. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

 

إميل أمين

الصين والمحيط الهادئ... معركة قائمة وقادمة

دعـــت وزيـــرة الداخلية اإلســـرائيلية صراحة إلى حمل الســـالح ضد 
الفلســـطينيين بحجـــة مســـاعدة األجهـــزة األمنيـــة ضـــد اإلرهابييـــن 

حسب وصفها!
وهذه ليست المرة األولى التي يدعو فيها مسؤول حكومي إسرائيلي 
المســـتوطنين اإلســـرائيليين إلـــى حمل الســـالح ضد الفلســـطينيين، 
فقد ســـبق أن قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت نفســـه بتوجيه نفس 
الدعوة للمســـتوطنين.. فما الذي يعنيه تشـــجيع المســـتوطنين على 

حمل السالح؟
ليـــس هنـــاك أي معنـــى لذلك ســـوى الدعوة إلـــى قتل الفلســـطينيين 
واعتبـــار من يقوم بذلـــك بطال في نظر وزيرة الداخلية اإلســـرائيلية 

ورئيس الوزراء مهما كان مبرر القتل!
ال معنـــى آخـــر لهـــذه الدعوة ســـوى أن دم الفلســـطيني مســـتباح وأن 
األمـــر محـــل موافقة تامة من الحكومة اإلســـرائيلية، وســـوى أن من 
يقتل فلســـطينيا ســـيتمتع بحماية ورعاية الحكومة! أضف إلى ذلك 
ما قام به الجيش اإلســـرائيلي خالل األيام الماضية من اعتداء على 
المقدســـات واستهتار بمشـــاعر المســـلمين في أنحاء العالم وامتهان 
بقعـــة مـــن أهـــم البقع المقدســـة للمســـلمين علـــى وجـــه األرض وهي 
المســـجد األقصى، وسياسة التوســـع وطرد الفلسطينيين بالقوة من 
منازلهم لم تتغير، بل زادت في ظل انشغال العالم بالحروب األخرى 

التي تجري حاليا.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

وزيرة الداخلية اإلسرائيلية تدعو لحمل السالح

الصحافة تاريخ ومسيرة وطن
الصحافـــة ليســـت مجـــرد حبـــٍر علـــى ورق، بـــل هـــي ِســـجل لتاريـــخ 
ومســـيرة وطن، فالصحافة تنشـــر األحداث وتتكلم عن المناســـبات، 
ومـــن يريـــد قـــراءة تاريخ بـــالده ليلجأ إلـــى صحافة األمـــس، ففيها 
شـــواهد من األحداث والوقائع من حكايات وتحليالت وصور، وبها 
يســـتضيء اإلنسان بتاريخ بالده المجيد واألقالم التي شاركت في 
ســـرده، وهي مدرســـة ومنهج وإضاءة إعالمية يستند إليها كل من 

أراد أن يرتقي نهج القلم ويعتلي منبر الصحافة.
مـــن يتصفح ســـجل الصحافة البحرينيـــة ينبهر بهـــذا اإلرث الفكري 
والثقافـــي والتاريخـــي العريق فـــي ذاكرة البحريـــن الوطنية، والذي 
خلده األفذاذ من رواد الفكر واألدب والثقافة، والذي بدأ مع صحيفة 
البحرين في 1939م، في هذا السجل نطلع على كتابات لكوكبة من 
الكتاب بهذه الجريدة وجرائد أخرى صدرت، ما يؤكد إصرار الرواد 

على مواصلة العمل والجهد مهما كان مضنيا.
وما بين األمس واليوم تبقى الصحافة ُتقدم نموذجا إعالميا أفضل 
مـــن غيرهـــا، نموذجا يهـــدف إلى تنميـــة الوعي الوطني واإلنســـاني 
للفرد وتحقيق تطلعات وآمال أفراد المجتمع، وتســـاهم في تعظيم 
حالـــة االســـتقرار وزيادة فـــرص النمـــو والتقدم المجتمعـــي، وتكون 
قـــادرة علـــى أن تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع ومشـــاكله برؤية 
منفتحـــة ونقل ذلك بموضوعية ومهنية لتحســـين المجتمع، والعمل 
علـــى إرســـاء ِقيـــم ومبـــادئ إيجابيـــة تـــؤدي إلـــى البنـــاء المجتمعي 

اإليجابي والحفاظ على هويته القومية.
إن الصحافـــة اإليجابيـــة باتـــت ضـــرورة، فمن شـــأنها أن تـــؤدي دور 
الضابـــط المجتمعـــي في ظل تزايد األزمـــات المتنوعة، فلنطلع على 
الصحافـــة لنعيد قراءة تاريخنا الوطني، فتلك الســـجالت المكتوبة 
والمصورة تتحدث عن مسيرة وطن وشعب، فهي جزء من تاريخنا 

الوطني المجيد.

عبدعلي الغسرة

إن بعض الظن إثم
وردتنـــي من أحـــد األقارب خاطـــرة رائعة، تفاعلت كثيـــًرا معها وقررت 
أن أعمـــم المعلومـــة علـــى قائمتـــي فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
كمـــا قـــررت من خالل مقالي هذا أن أشـــارك القراء هـــذه الخاطرة لتعم 
الفائـــدة، وهـــذه نص الخاطرة “بســـبب ســـوء الظـــن كرهنـــا بعضنا وقل 
لقاؤنـــا وقطعنـــا رحمنـــا، أنـــا أقـــول )٥+٥=١٠( وأنـــت تقـــول )٦+٤=١٠( 
وهـــو يقـــول )٣+7=١٠(، الجميع صـــح لكن بطرق مختلفـــة، إذا خالفتك 
ال يعنـــي أننـــي على خطـــأ أو أنك على خطأ، اختـــالف وجهة نظر فقط، 
واالحتـــرام والتقديـــر واجـــب، والنتيجـــة واحـــدة، معظـــم مشـــاكلنا مع 
أحبابنـــا تقـــع لســـببين :مقصـــود لـــم ُيفهم، أو مفهـــوم لم ُيقصـــد، والحل 
بخطوتيـــن :استفســـر عـــن قصده، وأحســـن الظن به، وقـــد ذكر هللا هذا 
الحل في سورة الحجرات: “فتبينوا أن ُتصيبوا قومًا بجهالة فُتصبحوا 
علـــى ما فعلتم نادمين”، “يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا مَن الظن إنَّ 
بعـــض الظـــِن إثم”، والمعنى والخالصة من ذلك: “إذا خانني التعبير، فال 
يخونك التفسير، اليوم نصلي مع بعض، وغدا نصلي على بعض، وليس 

في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه”.
أنـــا علـــى يقين بـــأن الخاطرة أعـــاله إذا تمعنـــا فيها جيدًا حتما ســـنجد 
حلواًل للكثير من مشـــاكلنا وخالفاتنا التي هي أصاًل ال تعد من األساس 
مشـــكلة، إنما ســـوء فهم أو قصد ليـــس إال، أجزم أننا جميعـــًا نعاني من 
هـــذا األمـــر ليس في محيط العائلة فحســـب، بل مـــع األصدقاء وزمالء 
العمـــل، وكلـــي أمل أن نتعظ من اآليات واألحاديـــث في معالجة الكثير 

من الخالفات التي عصفت بنا وقطعت عالقاتنا وصلة الرحم.
أحد األشخاص وبعد أن قرأ مقالي السابق عن قرار إدارة نادي بالكبيرن 
اإلنجليـــزي بإقامـــة صـــالة العيد في ملعـــب النادي، حيث كتبت إشـــادة 
بهذا الموقف الشـــجاع، تفاجأت بأن هذا الشـــخص قام بتوبيخي بأشـــد 
العبـــارات، باللـــه عليكم هل يعقل هـــذا األمر؟ لكن البد هنا أن ال ننســـى 
مـــا أمرنـــا هللا بـــه، وهو االبتعاد عن ســـوء الظـــن والتفكير دائًما بشـــكل 
إيجابي، ألن إســـاءة الظن باآلخرين والشـــك فيهم ســـيجلب الكثير من 
المشاكل والخصومة بين الناس، لهذا يجب التماس األعذار دائما. وهللا 

من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



مساحة األرض تبدأ من
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غرفة خادمة

الغرف

صالة

 مطبخ

حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

حصرًيا لدى غرناطة

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

grnata

www.grnata .com

140.000
BHD

غرفة طعام

37331331
أحمد العريبـي

37727333
حسين العريبـي

37727888
آمــــال دهيـم

37111500
هادي العسكري

66622126
علـــي صالح

37334334
حسين عبدالجليل

36799711
علــــي عيد

36600656
عباس علـــي

فرع المنامة والمحرق

مديـر

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري مٔوسسة فردية وتحويله الىشركة ذات مسٔيولية محدودة
 

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مالك المٔوسسة الفردية المسماة بومرام للمواد البناء والمملوكة للسيدابراهيم 
مراد ادم عيسى والمسجلة بموجب القيد رقم 1-120585، بطلب بيع المحل 
التجاري المٔوسسة الفردية المذكور وتحويله الى شركة ذات مسئولية محدودة  
التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني  دينار   1,000 وقدره  برٔاسمال 
ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية  المٔوسسة 

مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
ابراهيم مراد ادم عيسى بنسبة 51 % 

MAHABUB MONIRبنسبة 49 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان تغيير اسم شركة الغراب الرمادي للتجارة العامة ذ.م.م
 

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه تقدم إليها الغراب 
الرمادي للتجارة العامة ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 147303 بطلب تغيير 

االسم التجاري
من: الغراب الرمادي للتجارة العامة ذ.م.م

THE GRAY RAVEN GENERAL TRADING W.L.L
لتصبح: ورد الشمال للتجارة ذ.م.م

NORTH WARD TRADING W.L.L 
فعلى كل من لديه اعتراض بخصوص تغيير االسم التجاري التقدم باعتراضه إلى 

اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى )شركة ذات مسٔوولية محدودة(

 
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم إليها مالك المٔوسسة 
كمال  علي  خليفه صالح  شريفه  للسيد/السيدة  والمملوكة  بورشن  مطبخ  المسماة  الفردية 
الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،27853-5 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة 
المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسٔوولية محدودة ( برٔاسمال وقدره 5000 دينار بحريني 
وموجودات  ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية(  )المٔوسسة  التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك 

المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
)شريفه خليفه صالح علي كمال( بنسبة )50(%

)ساره محمد صالح الدين ابراهيم( بنسبة )50(%

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
إم أند دي إدارة المطاعم ذ.م.م

تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
باعتبارهم  عفاره  مصطفى  محمد  و  االيوبي  مصطفى  دنيارندى  السادة  إليها 
المصفيين القانونيين لشركة إم أند دي إدارة المطاعم ذ.م.م والمسجلة بموجب 
تصفية  الشركة  تصفية  أعمال  انتهاء  إشهار  طالبا   ،  141408 رقم  القيد 
الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

فقدان جواز سفر

الخوالني  حسين  وهبه  مصطفى  عالء  نورهان  تتقدم 
“مصرية الجنسية” بدعوى فقدان جواز سفر

A21991113 :رقم الجواز
على من يجده التواصل مع السيدة نورهان عالء مصطفى 

على الرقم التالي: 38097220
أو تسليمه إلى أقرب مركز شرطة 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل
إعالن بشٔان إشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

فرنج لالنتاج ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
لشركة  القانوني  المصفي  باعتباره  علي  محمد  ابراهيم  يوسف  محمد  السيد 
فرنج لالنتاج ذ.م.م ، والمسجلة بموجب القيد رقم )114982(، طالبا إشهار 
انتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وشطبها من السجل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل  -  إعالن بحل و تصفية
انمار ابراهيم عبدهللا غلوم حسين احمدي

سجل تجاري رقم 58006-1

انمار  السيد  اليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
ابراهيم عبدهللا غلوم حسين احمدي باعتباره المصفي القانوني لشركة زري تاباس ذ.م.م 
المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد رقم 1-58006، طالبا التٔاشير في 
السجل التجاري بٕاشهار تصفية الشركة تصفية إجبارية وذلك بناء على الحكم القضأيي 
بتاريخ  الرابعة  العليا  االستٔينافية  المحكمة  المدنية  الكبرى  المحكمة  عدالة  من  الصادر 
2020/10/26 في الدعوى رقم 032020035794 والقاضي بحل وتصفية زري تاباس 
ذ.م.م وتعين السيد انمار ابراهيم عبدهللا غلوم حسين احمدي مصفيا قضائيا. وعليه يرجى 
من الدائنين ومن يهمه ان يتقدموا الى المصفي القضائي بمطالباتهم ضد الشركة المذكورة 

مشفوعة بالمستندات الثبوتية خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
عنوان المصفي:

انمار ابراهيم عبدهللا غلوم حسين احمدي
anmar@fagcc.com    -     +973 39652252

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشٔان بيع محل تجاري )مٔوسسة فردية(
وتحويله الى شركه ذات مسٔوولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بٔانه قد تقدم 
سوليوشن  ديجيتال  لوموفي  المسماة  الفردية  المٔوسسة  مالك  إليها 
بموجب  والمسجلة  جواد  غلوم  فرج  محمد  احمد  للسيد  والمملوكة 
الفردية(  التجاري )المٔوسسة  المحل  138509، بطلب بيع  القيد رقم 
المذكور وتحويله الى شركه ذات مسٔوولية محدودة برٔاسمال وقدره 
188,500دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري )المٔوسسة 
ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  ٔاصول  من  جزء  عن  الفردية( 

مملوكا للشركاء التالية ٔاسمأوهم:
السيد احمد محمد فرج غلوم جواد بنسبة 66 %

السيد محمود عبدالرضا امرهللا اسدهللا ملك بنسبة 5 %
السيد محمود محمد نبيل احمد الروينى بنسبة 2%
مشاريع األمل القابضة ش.م.ب مقفلة بنسبة 5%

شركة ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م. بنسبة 6.25%
السيدة صفا عبدالقادر علي الفليج بنسبة 2%

السيد ياسر بن سعيد بن خاطر الغامدي بنسبة 5 %
السيد عبدالرحمن بن مصطفى بن عبدالرحمن الجفري بنسبة 2.50 %

جي اي او كابتل مانجيمينت ذ.م.م بنسبة 6.25 %

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

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

فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُ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

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 For Advertising  إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

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

17111501 - 17111503 - 17111504- 17111444

فلل شارع النخيل
N a k h e e l  V i l l a s

دينار �������
ُ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

5111 4
موقفحماممطبخالصالةالغرف

جنوســــان
قريب من البحر

Broker's 3 Property Manager's 23 Approved Valuer A

36700722
علي ضيف

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
قاسم النشابة

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

للبيـع
RA للبيع ارض في عراد موقع ممتاز على ثالث شوارع التصنيف

RB أرض في توبلي المساحة 500 متر مربع التصنيف

عماره في الحد تتكون من 7 شقق

ارض في البسيتين مقابل مستشفي الملك حمد المساحة 873 
   B6 متر مربع التصنيف

شقق في الجفير مؤجرة -  المساحات من 122 الى 125
60 الف دينار 

مرخص من قبل مؤسسة 
التنظيم العقاري  
B201803\0052 

مطلوب عقارات من 
المالك مباشرة

الموبايل: 39722292  - الهاتف: 17311151
smartbh.re@gmail.com :ايميل

 For Advertising إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  

17111501 -17111503- 17111504 - 17111444

 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 األربعاء 11 مايو 2022 - 10 شوال 1443 - العدد 4957  Vacancies Available
PINTOR PAINTING  

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

 suitably qualified applicants can contac

39115869  or  najjarfs@gmail.com 

ALBADER 313 SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39288816  or  MALIK.3132@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

GUIN ABAYA COUTURE  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

34110066  or  almohsin55@gmail.com 

PKM CONSTRUCTION & CARPENTRY WORKSHOP WLL  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

37799786  or  PKMCON786@GMAIL.COM 

SAMAR PALACE DECORE  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

39329326  or  KINGEMAD15@GMAIL.COM 

UMMER OFFICES MANAGEMENT COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contac

77302222  or  UMMERAPHOUSE@GMAIL.COM 

SEEM  INTERNATIONAL W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

36291858  or  AFJOY2019@YAHOO.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 

 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AL KOBRA CLEANING EST  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

SSP Bahrain WLL  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

66338803  or  tomas@sspbahrain.com 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

AL FAISAL WINDOW CONTRACTING CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

35138304  or  shanavas@alfaisalwindows.com 

BEDO TOWER CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17756535  or  CEO_SALWAGROUP@YAHOO.COM 

PAREESA INTERIOR DECORATION W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36340255  or  MALIK.ALI947S@GMAIL.COM 

B.R.D Construction  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

33344151  or  SHMS200@HOTMAIL.COM 

Sunway Laundry  

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

38462055  or  SAYED7YOUSIF7@GMAIL.COM 

Cubavo Cleaning W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39178552  or  CUBAOSERVICES@YAHOO.COM 

CITY CANYON CO Bahraini partnership company  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  CITYMANAMA@GMAIL.COM 

MAKE CHANCE  MANAGEMENT CONSULTANCY Bahraini partnership company  

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contac

17255130  or  BAHRAINBLOCKBUSTER@GMAIL.COM 

Jaidev Trading & Contracting W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contac

17225553  or  JAIDEVCONTRACTINGWLL@GMAIL.COM 

SNR CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

BEAT ALEZZ FURNITURE WORKSHOP W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36533930  or  JHGFDSA.20133@GMAIL.COM 

LIBERAL CONSTRUCTION, LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

17272827  or  KUMAR@LIBERALCO.COM 

LIBERAL CONSTRUCTION, LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17272827  or  KUMAR@LIBERALCO.COM 

LIBERAL CONSTRUCTION, LLC BRANCH OF A FOREIGN COMPANY  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17272827  or  KUMAR@LIBERALCO.COM 

KAMBOH MART CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39411920  or  KAMBOHMART02@GMAIL.COM 

SONIAS BEAUTY SALON AND SPA W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

33933997  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

ZAM ZAM DECOR & UPHOLSTERY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33361364  or  SAWARI.BAH@GMAIL.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

RAMEE PALACE HOTEL W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17811688  or  hrg.bh@rameehotels.com 

RASHID HAMEED PHYSIOTHERAPY CENTER  

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

34347575  or  RASHID_1302@YAHOO.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

TWO CORNERS CLEANING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

ORIENTAL GREEN CITY CONTRACTING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17312155  or  jashim3645@gmail.com 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184)  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

BADER MAINTENANCE & CONSTRUCTION W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contac

17300455  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

BLUE WING CO. FOR COMMERCIAL & SERVICE W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

38893555  or  bluewingwll@gmail.com 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17229824  or  arjun@devji.com 

Aldarwish Ceramic Company Partnership  

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contac

17676222  or  DARWISH@BATELCO.COM.BH 

AL Maawdah Reinforcement  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17400386  or  KHALEDHASAN@ALMAWDAH.COM 

AWAL EXHAUST  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

BAITK ALMUNEER MAINTENANCE CONSTRULTION AND REAL STATE  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

17241343  or  ROBY1954@BATELCO.COM.BH 

YAFA RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

13109990  or  HASANALIMADAN@HOTMAIL.COM 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

CERAMIC HOUSE..  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

17410583  or  S.MOOSASAYED@GMAIL.COM 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

YATEEM OXYGEN CO.W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contac

17401201  or  utilities@amyateem.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

 suitably qualified applicants can contac

17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17580000  or  rc.bahrz.hr@ritzcarlton.com 

QUEBEC BUILDING CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39410341  or  MHA315@hotmail.COM 

ALNAEEM GRILLS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17240025  or  JASSIMPALACE@YAHOO.COM 

ALEZOMAH COLD STORES  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17272244  or  ANABI67M@GMAIL.COM 

CITY GLASSES  W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17874492  or  cityyaser@yahoo.com 

AL KHUWAITER EXCAVATON EST  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 

 suitably qualified applicants can contac

39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac

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 contac

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 contac

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 contac

17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

 suitably qualified applicants can contac

17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

Seven Energy W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17500777  or  hr@seven-energy.com 

AMAZ GENTS SALON  

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac

17760171  or  AMZ5558@GMAIL.COM 

MAHMOOD ABDULRAHIM ABDULLA ABDULQADER  

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

39658177  or  mahmodtx@batelco.com.bh 

YELLOW GARAGE  

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

BLUE BERRY ABAYAT  

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac

33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

Exhibition cafeteria  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39655559  or  LAMLOOM555@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

LABAIK BUILDING MAINTENANCE CONTRACTS  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contac

39474786  or  MOHAMMED76_MK@HOTMAIL.COM 

ALMAHMOOD PEAPLS B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 

 suitably qualified applicants can contac

39437171  or  ALMAHMOODPEARLS@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

HASAN MOHAMED SAEED ALI “ ALNWARS ALDAHOOK 1/ 7996 “  

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contac

39719795  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

GHASSAN SPORTS CENTRE  

has a vacancy for the occupation of

  PHYSICAL TRAINER 

 suitably qualified applicants can contac

39458293  or  isaramadan90@gmail.com 

Kulsha Site Management  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 

 suitably qualified applicants can contac

17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

OCEAN TIRE CENTER  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

36780078  or  ANUSIF@HOTMAIL.COM 

SNOW WHITE JEWELLERY DESIGN CO W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39153810  or  ASGARALIA186@GMAIL.COM 

AL NAAMA AUTO REPAIR  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39633282  or  ABOOBA77@HOTMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

The K - Hotel  

has a vacancy for the occupation of

  GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac

17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

IN TIME DESIGN  

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contac

39666050  or  BE.SPORT.1@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39668440  or  MN2061975@GMAIL.COM 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP  

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac

17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

Jasmi’S Corporation W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

GADOON DEWEL SUPER MARKET  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33150395  or  KHANBHAI37756544@GMAIL.COM 

ABAYAT BADER ALZAMAN  

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contac

33699600  or  ISA-ALSHUFA@HOTMAIL.COM 

Jasmi’S Corporation W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17588787  or  LMRA@JASMIS.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17830330  or  info@esmaelylenzohm.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI  

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

GULF AIR B.S.C. (C)  

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contac

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 contac

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 contac

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 contac

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 contac

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 contac

17337804  or  recruitment@gulfair.com 

Shri Shri Construction  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17713199  or  sarah_noor_mohd@yahoo.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770  

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contac

66642233  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contac

17276617  or  abdulla@creativeline.me 

SMS TECHNICAL SERVICES GULF W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac

17551364  or  BAHRAIN@SMS-MEER.COM 

ANSAR & SONS JEWELLERY TRADING CO WLL  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

36377969  or  SHAHIDASHRAF72@OUTLOOK.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

MEMCO TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL EQUIPMENTS MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contac

17533014  or  nabeel_bah@yahoo.com 

ONE WAY CONSTRCTION  

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contac

39460276  or  FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

YJM CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contac

17276617  or  abdulla@creativeline.me 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS  

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

WASH CITY LAUNDRY  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 

 suitably qualified applicants can contac

33090922  or  mohmmed89buhnidi@GMAIL.COM 

BIRD RESTAURANT  

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contac

33773322  or  JASSIMALMUTAWA@HOTMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ZOHAL CONSTRUCTION CO. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN(ELECTRICAL) 

 suitably qualified applicants can contac

17877277  or  zohalcc@batelco.com.bh 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Bujamal snacks  

has a vacancy for the occupation of

  BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER 

 suitably qualified applicants can contac

17335298  or  BUJAMALMARKET@GMAIL.COM 

BLUE ZONE CONSTRUCTIONS W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

39450726  or  sabayatradingest@yahoo.com 

NAKA MANAGEMENT W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contac

33830214  or  YUYIRATCHANU@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

ZOHAL CONSTRUCTION CO. W.L.L.  

has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(ELECTRICAL ENGINEERING) 

 suitably qualified applicants can contac

17877277  or  zohalcc@batelco.com.bh 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contac

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

BLANC RETRO KITCHEN W.L.L  

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contac

17870191  or  MGMT@ALMERBATI.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

39456488  or  info@alnemranbh.com 

SALMANIYA GARAGE WLL.  

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 

 suitably qualified applicants can contac

17785545  or  KUZBARH@HOTMAIL.COM 

Dome Natural Stone  

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contac

17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

NISSAN CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING  

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM  

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

NISSAN CONSTRUCTION  

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac

17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH

 THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/  

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com
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أصدرت النجمة ليدي 
غاغا أغنية جديدة 

 hold بعنوان
my hand وقد 

حصدت األغنية أكثر 
من 3.7 
مليون 

مشاهدة 
خالل يوم 

واحد فقط 
واحتلت 
المرتبة 
األولى 

على يوتيوب 
عالميًا.

tariq_albahhar

ال يزال أسطورة السينما الهندية أميتاب 
بـــاتـــشـــان يـــــدرك أمـــجـــاد قـــوتـــه ويــربــط 
مــنــجــزات الــمــاضــي بــمــنــجــزات الــحــاضــر، 
األفالم  من  معينة  نوعية  اختياره  ولعل 
تأكيد  الماضية  العشر  الــســنــوات  خــالل 
على معرفته بإيقاع قانون الحياة الدائم.
لــلــنــجــم   Jhund فــيــلــم  شــــاهــــدت  لـــقـــد 
تحمل  ــة  ــيـ ــاسـ األسـ وفـــكـــرتـــه  ــان،  ــشـ ــاتـ بـ
الــمــوضــوع  أو  الــقــصــة  نـــواة  طياتها  فــي 
رياضي  بــارس  فيجاي  غايتها.  وتكشف 
حكومية  غير  منظمة  يــؤســس  متقاعد 
الــشــوارع وإبــعــادهــم عن  لتأهيل أطــفــال 
المخدرات والجريمة من خالل تحويلهم 
إلــى العبي كــرة قــدم، وقــد تمكن مخرج 
ــراج مــنــجــول” في  ــاغـ ومــؤلــف الــفــيــلــم “نـ
ــة بــشــكــل  ــيــ ــــدرامــ تـــحـــريـــك الـــخـــطـــوط ال
مــتــواٍز دقــيــق، واخــتــزل الــخــط الــدرامــي 
الذي أسسه  القدم  الكامل في فريق كرة 
التشويق  بين  المشاهدة  وتنويع  فيجاي، 
ــتــعــجــب والـــدهـــشـــة والـــتـــوتـــر وحـــدة  وال
الصراع والمواقف الكوميدية والمفاجآت 
ــارقـــات واالنـــقـــالبـــات  ــفـ ــمـ الــمــخــتــلــفــة والـ

الدرامية.
النظر إلى األحياء  العادة على  لقد جرت 
المالمح  هي  وكثيرة  الهند،  في  الفقيرة 
التي نراها تنعكس في المئات من األفالم، 
ــر،  ــذا الـــحـــي يــخــتــلــف االمــ ولـــكـــن فـــي هــ
التفاصيل  صــور  المكتوب  فالسيناريو 

والــخــلــفــيــات الــمــرتــبــطــة بــالــشــخــصــيــات، 
يعيش  المشاهد  جعلت  الــتــي  بــالــدرجــة 
المشردين  والــشــبــاب  األطــفــال  مشكالت 
الصعبة،  وظروفهم  قــرب  عــن  الهند  فــي 
الــفــيــلــم أن مسألة  فــي  بــوضــوح  ــدو  ــب وي
مجرد  هي  االجتماعي  والفشل  كالنجاح 
لــهــا اإلنـــســـان، ولكنه  ــوادث يــتــعــرض  ــ حـ
باإلمكان التغلب عليها، وقد عبر عن ذلك 
فــي مقطع األغــنــيــة الـــذي يــقــول “صــادق 
هذ  مــن  للخروج  طريقة  فهناك  الــحــيــاة، 

الظلم”.
طــابــور مــن األطــفــال والــشــبــاب المشرد 
األحيان  من  كثير  في  المخرج  يقدمهم 
ــوز” تـــؤكـــد طــفــولــتــهــم  ــ ــل ــ فـــي لــقــطــات “ك
وبــراءتــهــم، ويــدخــل الــطــابــور إلــى ملعب 
الجامعة  فريق  مــع  للتنافس  الــقــدم  كــرة 
ــكــامــيــرا فـــي” تـــراك”  ــقــدم حــركــة ال مـــع ت
كله  الــكــادر  الفوضى  تمأل  بحيث  بطيء 
لتصبح مكانا لهم. ودائما ما يقف فيجاي 
لونغ”  أو  “مــديــم  بلقطات  الملعب  خــارج 

بطال  أو  نـــادرة،   ذات جاذبية  كشخصية 
المخرج  تعمد  وقــد  للمشردين،  بالنسبة 
في تكوين البناء النهائي لمعظم اللقطات 
كتعبير  لفيجاي  مؤقتة  أو  جزئية  بوقفة 
المشردين”،  لعالمهم..عالم  انضمامه  عن 
عــلــى خــط مستقيم، ويــمــثــل هــذا  ولــكــن 
األساليب  ألحد  ناجحا  نموذجا  التركيب 
السائدة في تركيب المشهد كله باالنتقال 

بين حدثين متوازيين.
الــفــيــلــم يــريــد أن يقول  مــخــرج ومــؤلــف 
أهمها  مضامين  عــدة  الفيلم  هــذا  في  لنا 
الموهوبين  األطــفــال  مــن  الكثير  وجـــود 
الصعبة  الفقر والحياة  غارقين في وحل 
ويحتاجون فقط لمن يكتشفهم كما فعل 
البطل فيجاي، فقد آثر “ناغراج منجول” 
أن يعود إلى أسلوبه المعروف الذي اتسم 
رؤيته  إليه  مضيفا  واقــعــي،  كمخرج  بــه 
فهو  السينمائية،  الــلــغــة  فــي  الــمــتــطــورة 

الجماهير  يخاطب 
الهند  فـــي  الــعــريــضــة 

وخــارجــهــا بــالــكــامــيــرا، 
يــخــاطــب  أن  يــفــضــل  وال 

أن  إليمانه  الــمــحــددة  المجاميع 
ــحــة الــفــكــريــة  الــســيــنــمــا أخــطــر األســل

الجماهير،  على  التأثير  فــي  الــمــعــاصــرة 
األول في جيله  الرائد  بال جدال  ويعتبر 
ببساطة  التعبير   يتعلق في  فيما  خاصة 
بما  الهند  في  الفقيرة  األحياء  حياة  عن 

تحويه من روح شعبية واضحة.
هذا الفيلم من وجهة نظري يمثل وثيقة 
المتميزة  االجتماعية  الوثائق  من  دائمة 
إيجابية  وأكثرها  الهندية،  السينما  فــي 
ــاء الــفــقــيــرة مع  ــيـ فـــي نــقــل صــــورة األحـ
وشخصيات  والتشويق،  ــارة  اإلث أسلوب 
واســتــمــرار  ــداث  األحــ مــع  تنمو  متحركة 
الحياة، وأمال جديدا في سينما مختلفة 

كما  التقليدية،  األشكال  عن  كليا  مغايرة 
أثبت “ناغراج منجول” أنه ليس مخرجا 
إيقاع  الكاميرا على  كبيرا  يدير ويحرك 
متناغم فحسب، وإنما كاتب درامي قدير 
وعمليات  محكمة  فنية  بنية  وصــاحــب 
درجة  إلــى  مسبقا،  ومرسومة  محسوبة 
أنـــه يــدخــل الــمــشــاهــد إلـــى عــالــم الفيلم، 

فيصبح جزءا من أحداثه.
معالجة  عملية  فــي  بامتياز  نجح  فيلم 
للوصول  والعالقات؛  واألفعال  األحــداث 
بها الى االستنتاجات الضرورية المرجوة.

سلكت الطفلة الصغيرة تاال طريقا نحو مفرق 
الطريق  نفسه  والموت، هو  الحياة  بين  طرق 
أبـــو عيشة مــخــرج فيلم  الـــذي أوصـــل مـــراد 
حفل  فــي  مــبــاشــرة  للمنافسة  “تــاالفــيــزيــون” 
جوائز األوسكار الرابع والتسعين الذي سيقام 

في شهر مارس من العام المقبل.
تحدث معنا المخرج األردني مراد أبو عيشة 
مخرج الفيلم بعد حصوله على جائزة أفضل 
األوســكــار  جــوائــز  مسابقة  فــي  ــــي  روائ فيلم 
أفــالم  ستة  مــع  التنافس  بعد  وذلـــك  الطلبة 
الدولية  ــمــدارس  ال أفـــالم  قسم  ضمن  أخـــرى 

عربي يحصل  فيلم  أول  عـــــــــــلـــــــــــى ليكون 
ــزة فـــي فئة  ــجــائ ــذه ال هـ

ــالم الــروائــيــة  ــ األفـ
ــن كـــوالـــيـــس  ــ عــ
وشعوره  الفيلم 

الحصول  بعد 
“أوســكــار  على 

الطلبة”:

 ھل كنت تتوقع أن یحصل الفیلم على جائزة مماثلة؟ «

بھكذا  الفیلم  سیفوز  كان  إذا  فيما  ملیا  أفكر  لم 
والتصویر.  النص  كتابة  خالل  خصوصا  جائزة، 
والرسالة  الفیلم  یصل  أن  أملي  و  تركیزي  كان 
ألكبر عدد ممكن من المشاھدین. وكن على الرغم 
المتتالیة  النجاحات  كورونا،  جائحة  تداعیات  من 
اآلن  وحتى  ألمانیا  في  األول  عرضــه  منذ  للفیلم 
الفوز بأوسكار الطلبة أوصل الفیلم لعدد كبیر من 

المشاھدین حول العالم.
كیف عثرت على الطفلة عائشة باالسم لتنال دور البطولة؟ «

لقد كانت رحلة شاقة مع منى شھابي مدیرة 
اختیار الممثلین، فقد قابلت ما یزید عن ٢٠٠ 
فتاة حتى اللحظة التي وجدنا عائشة. لقد 
كنت مدركا أنني لن أجد طفلة في عمر 
الثمانیة أو تسعة سنوات لتمثیل دور 
األردن.  في  تمثیلیة  خبرة  ذات  تاال 
البحث عن  في  البدایة  منذ  فعمدت 
فتاة ذات خیال واسع وجرأة كافیة 
اللقاء  ومن  الكامیرا.  أمام  للوقوف 
األول مع عائشة ومن طریقة إجابتھا على
المفتعلة  التدریبات  مع  تفاعلھا  و  أسئلتي 

أدت أنني قد وجدت ممثلتنا الرئیسة.
 ھل واجھتك أي صعوبات  «

في توجيه عائشة بالسم؟

عام  بشكل  األطفال  توجیھ 
ھو تحد كبیر ألي مخرج، 
بالنسبة  خاص  وبــشــكــل 
لي، فقد كانت تجربتي 
ــه  ــ توجيـ في  األولى 
صغیر  بعمر  و  طفلة 
 ) عائشة  عمر  مثل 
وقت  سنوات  ســبــع 
)فقد  التصویر. 
تجربة شاقة  كانت 

وصعبة، ولكن مع مرور الوقت و خاصة في فترة 
التحضیر للفیلم تمكنت من كسب ثقة عائشة، مما 
تتوجیھا  في  المصاعب  مواجھة  نسبیا  علي  سھل 

خالل التصویر.
ما رؤیتك لمستقبل الفیلم؟ «

ال یمكن التوقع في مجال صناعة األفالم بالطریق 
التي یمكن أن يسلكه أي فیلم و كیفیة وصوله إلى 
الجمھور. ولكنني متفائل بعد النجاحات المتتالیة 
بوصول الفیلم لشریحة أوسع من الجمھور حول 
العالم وأصبو إلى وصوله لسباق األوسكار الرسمي 

المقرر في شھر مارس عام ٢٢٠٢.
 كم استغرق اإلعداد للفیلم؟ «

ما یقارب السنوات األربع. استغرقت كتابة الفیلم 
بعد  وما  اإلنتاج  ومرحلة  السنتین،  عن  یزید  ما 

اإلنتاج ما یقارب السنة ونصف السنة. 
ما الصعوبات التي واجھتك أثناء التحضیر  «

للفیلم؟

إیجاد  كانت  واجھتنا  التي  التحدیات  أكبر  من 
مع  الثقة  بناء  الفیلم.  لتصویر  المطلوب  التمویل 
إنتاج  على  العمل  لھا  یسبق  لم  ألمانیة  شركات 
ودعم  تمویل  وإیجاد  جھة،  من  مشترك  عربي 
عربي من جھة أخرى. لكن مع فریق اإلنتاج الرائع 
في  العدیدین  إقناع  من  تمكنا  الفیلم  وسیناریو 

اإلیمان برسالتنا ودعم الفیلم حتى یتم إنتاجه.
ھل أعدتك رحلة الفیلم في المھرجانات  «

السابقة إلى مثل ھذا اإلنجاز؟

بصراحة وبكل بساطة، ال. وال أظن أن أي مھرجان 
لضخامة  نفسیا  یعدني  أن  ممكن  كان  سابق 
ولألسف  العربیة  السینما  فسجل  اإلنجاز،  ھذا 

شحیح حتى في ترشیحات األوسكار 
سواء.  حد  على  والرسمیة  الطالبیة 

فالفوز بھكذا جائزة لیس فقط تمثیل
للسینما  بل  العمل،  ولفریق  للفیلم 

العربیة بمجملھا.
ما مصدر إلھامك للفیلم؟ أو كیف  «

جاءتك فكرة الفیلم؟

صحافیة  مقالة  قرأت   2014 في 
صغیرة عن منع داعش التلفزیونات 
سیطرتھا.  مناطق  في  واللواقط 
أفكاري  في  المقالة  ھذه  بقیت 
آالف  مصیر  فما  طویلة،  لفترة 
دون  سیكبرون  الذین  األطفال 
العالم الخارجي؟ كیف  نافذة على 

المنع  ھذا  ففي  سیصبحون؟  وماذا  سیكبرون؟ 
وبعد  كامل.  جیل  عقول  على  سیطرة  الممنھج 
عدة سنوات وأثناء عملي على الحدود السوریة 
یدخلون  الجئین  مجموعة  صادفت  األردنیة، 
انفكت  األردن و معھم طفلة یتیمة األبوین. فما 
حكایتھا؟  فما  ذھني،  عن  الفتاة  ھذه  صورة 
فبین  األردنیة؟  الــحــدود  وحدھا  وصلت  وكیف 
كل ھذه األسئلة والمواقف التي صادفتھا تكونت 

فكرة الفیلم تاالفیزیون.
بكري  زياد  الممثل  أيضًا  الفيلم  عمل  يضم طاقم 
“تـــاال” والــصــراع بين واجبه  ــد  ــذي أدى دور وال ال
البطولة  يشاركه  البقاء،  في  والرغبة  ابنته  تجاه 
قدم  الــذي  هينز  فيليب  وتصوير  الطريفي،  خالد 
إلى  تفتقر  موحشة  صـــورة  عــدســاتــه  خــالل  مــن 
نــراه سوى من خالل أعين “تاال”  الــذي ال  الجمال 

عندما تنظر إلى تلفازها الصغير.

من هو مراد أبو عيشة؟  «

هو صانع أفالم أخرج العديد من األفالم القصيرة 
أن  األردن قبل  كــيــرت  هــاي  ــرويــال  ل واإلعـــالنـــات 
بــادن  الفيلم  أكاديمية  فــي  اإلخـــراج  دراســـة  يــبــدأ 
وقته  مــراد  استغل  دراســتــه  وأثــنــاء  فورتمبيرغ. 
بالتقرب من السياسة في الشرق األوسط بمنظور 
الضوء  إللقاء  السينمائي  نهجة  واستخدم  أوســع، 
العالم  فــي  واإلنــســانــيــة  السياسية  المظالم  على 
ــر مــهــرجــانــات  الــعــربــي. ُعـــرضـــت أفـــالمـــه فـــي أكــب
للمواهب الشابة في ألمانيا. وبجانب دراسته، فهو 
لبلدان  البصرية  السمعية  التنمية  برنامج  ممثل 
إفريقيا Follow The Nile لمؤسسة روبرت بوش، 
للمخرجين  الــدعــم  يمنح  أن  الفرصة  لديه  حيث 
األفارقة الناشئين؛ لخلق رؤيتهم الخاصة ولتوسيع 

آفاقه كمواطن وكمخرج.

المخرج مراد أبو عايشة: فيلم “تاالفزيون” مفرق طرق بين الحياة والموت

اختزال الخط الدرامي الكامل في فريق كرة قدم

حصل على جائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز األوسكار الطلبة

أسامة الماجد

براعة في تكوين البناء النهائي لمعظم اللقطات

تفاصيل وخلفيات مرتبطة بالشخصيات

خاص

ا عن األشكال التقليدية “Jhund”... سينما مختلفة ومغايرة كليًّ



لندن - المكتب اإلعالمي

بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب قائد الفريق 
الملكـــي  الفريـــق  دخـــل  للقـــدرة،  الملكـــي 
للقدرة في المراحل النهائية من االستعداد 
للمشـــاركة فـــي بطولـــة ويندســـور الدولية 
للفروســـية التي ستشهد مشـــاركة الفريق 
مع نخبة فرســـان العالم في ضواحي لندن 

البريطانية.
وســـيقود ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة فرســـان الفريق الملكي في ســـباق 
160 كم، إضافة إلى مشـــاركة فرســـان في 
ســـباق 120 كـــم للعمـــوم وســـباق 120 كم 

للناشئين وسباق 100 كم.
وأكـــد مديـــر الفريـــق الملكـــي خالـــد أحمد 
حسن أن قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة لها أثر إيجابي كبير على الفريق 
الملكـــي خصوصًا أن حنكة وقدرة ســـموه 
ســـتعطي الفرسان حماســـًا زائدًا للمنافسة 

القوية على تحقيق المراكز األولى إضافة 
إلـــى اكتســـاب الخبـــرات مـــن ســـموه الذي 
يعتبـــر لـــه الدور البـــارز في تطـــور مهارات 

وقدرات الفرسان.
أن  إلـــى  الملكـــي  الفريـــق  مديـــر  وأشـــار 
المشـــاركة البحرينيـــة فـــي هـــذه البطولـــة 
ســـتكون رائدة من خـــالل التأكيد لرياضة 
القدرة في البطولـــة العريق وتأكيد مكانة 
الفريـــق الكبيـــرة إضافة إلى ريـــادة القدرة 
البحرينيـــة فـــي المحافـــل العالمية بفضل 
اهتمام ودعم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة الـــذي وضع الخطـــط والبرامج 
لالرتقاء برياضة القدرة والوصول بها إلى 

أعلى المستويات.
وبّين خالد أحمد حسن إلى أن سباق 160 
كم بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ســـيدخل الفريق عنصر المنافســـة 
والقـــوة علـــى الســـباق األمـــر الـــذي يعطي 
جميـــع المشـــاهدين والمتابعيـــن حماســـة 

لمعرفـــة هويـــة البطل، مؤكدًا أن مشـــاركة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ســـتعطي الســـباق زخمًا كبيـــرًا وإثارة في 
جميـــع مراحلـــه وســـيكون حافـــزًا لجميـــع 

فرسان الفريق الملكي.
وأوضـــح مديـــر الفريق الملكـــي أن الفريق 
الملكـــي يســـتهدف الحصول علـــى المراكز 
األول وهـــو دائمـــًا يكـــون شـــعاره اعتـــالء 
منصـــات التتويج بعـــد النتائـــج اإليجابية 
العديدة التي حققها بقيادة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي المحافل 

الخارجية وخصوصًا األوروبية.
وبّيـــن مديـــر الفريـــق الملكـــي أن البطولـــة 
ستكون مكســـبًا للفرسان الكتساب المزيد 
مـــن الخبـــرات قبل المشـــاركة فـــي بطولة 
التوفيـــق  كل  متمنيـــًا  القادمـــة،  العالـــم 
تحقيـــق  فـــي  الملكـــي  للفريـــق  والنجـــاح 

النتائج اإليجابية.

ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي في بطولة ويندسور الدولية للفروسية
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أكـــد نائب رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة أهمية 
بـــدورة  الوطنيـــة  للمنتخبـــات  المشـــرف  التمثيـــل 
األلعـــاب الخليجية الثالثة والتي ســـتحتضنها دولة 

الكويت الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو.
جاء ذلك لدى زيارة ســـموه لمنتخب السيدات لكرة 
القـــدم للصـــاالت ومنتخـــب كـــرة الســـلة ومنتخـــب 
المبـــارزة بحضـــور األميـــن العـــام للجنـــة األولمبيـــة 
فـــارس الكوهجـــي، حيـــث نقل ســـموه لهـــم تحيات 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد 
بـــن حمـــد آل خليفة وتمنيات ســـموه لهـــم التوفيق 
والنجاح. بدأ سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة 
زيارته لمنتخب السيدات لكرة القدم للصاالت الذي 
يخـــوض تدريباته علـــى صالة نادي الشـــباب، وكان 
في اســـتقباله عضو مجلـــس إدارة اللجنة األولمبية 

ورئيسة اللجنة النسائية باتحاد كرة القدم الشيخة 
حصـــة بنـــت خالد آل خليفـــة واألمين العـــام التحاد 
الكـــرة راشـــد الزعبـــي، حيـــث تابع ســـموه الحصص 
التدريبيـــة ثـــم التقـــى بالالعبـــات وأكد لهـــن وقوف 
اللجنـــة األولمبية بجانب المنتخب مطالبا الالعبات 
بالمحافظـــة علـــى اللقـــب الخليجـــي بعـــد إحرازهن 
المركز األول والميدالية الذهبية بالنســـخة األخيرة 

من دورة رياضة المرأة الخليجية 2019.
بمقـــر االتحـــاد  المبـــارزة  كمـــا زار ســـموه منتخـــب 
بمنطقـــة أم الحصـــم وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبليه 
الشـــيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس االتحاد 
وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، حيـــث أشـــاد 
ســـموه بالتحضيرات التي يجريها منتخب المبارزة 
اســـتعدادا للحـــدث الخليجـــي، معربـــا عـــن تقديـــره 

للجهـــود التـــي يبذلهـــا االتحـــاد في ســـبيل االهتمام 
بالمنتخبـــات والدور البـــارز للجهاز الفنـــي واإلداري 

متمنيا للمنتخب التوفيق والنجاح.
وزار ســـمو الشيخ عيسى بن علي تدريبات منتخب 
كـــرة الســـلة للســـيدات الـــذي يتـــدرب علـــى صالـــة 
االتحاد بأم الحصم وكان في اســـتقبال سموه نائب 
الرئيـــس وســـام باقـــر ومستشـــار رئيـــس المجلـــس 

األعلى للشـــباب والرياضة ورئيس لجنة المنتخبات 
باتحـــاد كرة الســـلة محمـــد العجمي واألميـــن العام 
أحمد يوسف، حيث شهد سموه تدريبات المنتخب، 
وحيا الالعبات على عطائهن ومثابرتهن والتزامهن 
وحثهـــن علـــى التحلـــي بالعزيمـــة واإلصـــرار بهدف 
المنافســـة على الميداليات الملونة وعكس الصورة 

المشرفة عن كرة السلة البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يتفقد منتخبات السيدات لكرة القدم للصاالت والسلة والمبارزة

أهمية التمثيل المشرف للمنتخبات الوطنية بدورة األلعاب الخليجية

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنة 
ســـمو  دعـــم  أن  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة النائب 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنـــة األولمبية يشـــكل الحافز 
لتقديـــم  الوطنيـــة  لمنتخباتنـــا  األكبـــر 
أفضـــل النتائـــج والمســـتويات بمختلف 

االستحقاقات الخارجية.
لـــكال  ســـموه  زيـــارة  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
والجـــودو  اليـــد  كـــرة  منتخبـــات  مـــن 
قبـــل  تحضيراتهـــم  علـــى  لالطمئنـــان 
المشـــاركة بـــدورة األلعـــاب الخليجيـــة 
الثالثة التي ســـتحتضنها دولة الكويت 
الشقيقة من 13 لغاية 31 مايو الجاري، 
وذلـــك بحضـــور ســـعادة األميـــن العـــام 

الكوهجـــي  فـــارس  األولمبيـــة  للجنـــة 
حيث نقل ســـموه لالعبيـــن والالعبات 
تحيات سمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وتمنيات ســـموه لهـــم بالتوفيق 

والنجاح.
وزار ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
تدريبـــات منتخبنـــا  آل خليفـــة  خليفـــة 
الوطنـــي لكـــرة اليـــد الذي يتـــدرب على 
صالـــة االتحـــاد بـــأم الحصم حيـــث كان 
فـــي اســـتقبال ســـموه رئيـــس االتحـــاد 
عيســـى  علـــي  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
إســـحاقي  وعـــدد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
الحصـــة  ســـموه  تابـــع  حيـــث  اإلدارة، 
التدريبية للمنتخب وألقى كلمة لالعبين 
أشاد فيها بالتزامهم وانضباطهم مؤكدًا 
على أهميـــة مضاعفة الجهود والســـعي 
اليـــد  لكـــرة  المتميـــزة  الصـــورة  لعكـــس 

البحرينيـــة التـــي باتت واجهة مشـــرفة 
للبحرين أولمبيـــًا وعالميًا وقاريًا وعربيًا 
األمر الذي يجعل منتخبنا مرشـــحًا لنيل 
إحـــدى الميداليـــات الملونة والمنافســـة 
علـــى المركـــز األول والميداليـــة الذهبية 
معربًا سموه عن ارتياحه بوجود عناصر 
جديدة شـــابة األمر الـــذي يعكس حجم 
العمـــل الذي تقـــوم به األنديـــة واالتحاد 

لـــوالدة المزيـــد مـــن المواهـــب لتغذيـــة 
المنتخب األول بهدف مواصلة مســـيرة 

النجاحات التي حققتها اللعبة.
وانتقل ســـموه فيما بعد لزيارة منتخبنا 
الوطنـــي للجـــودو الـــذي يتـــدرب بفندق 
اســـتقبال  فـــي  كان  حيـــث   ”K-hotel“
ســـموه نائب رئيـــس االتحـــاد البحريني 
للجودو الســـيد خالد المحرقـــي، وأمين 

الســـر حاكـــم عـــواد، وعـــدد مـــن أعضاء 
ســـموه  شـــهد  حيـــث  اإلدارة،  مجلـــس 
المنتخـــب  يخوضهـــا  التـــي  التدريبـــات 
مثنيـــًا  الخليجـــي  للمعتـــرك  اســـتعدادًا 
علـــى الجهـــود التـــي يقوم بهـــا المجلس 
البحريني لأللعاب القتالية برئاسة سمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة في 
دعم االتحادات المنضوية تحت مظلته، 

وأشـــاد بجهـــود اتحـــاد الجودو برئاســـة 
فيصل كانو في رعاية الالعبين، مشـــيرًا 
ســـموه إلى أهمية لعبة الجودو في رفع 
حصـــاد المملكة من الميداليـــات الملونة 
متنوعـــة  مســـابقات  وجـــود  ظـــل  فـــي 
تتيح المجال للمنافســـة علـــى أكبر عدد 
من الميداليات متمنيًا ســـموه للمنتخب 

التوفيق والنجاح في الدورة.

زار تدريبات منتخبات كرة اليد والجودو... سمو الشيخ عيسى بن علي:

دعم خالد بن حمد الحافز األكبر للمنتخبات



“البحرين والكويت” يقدم نصف مليون دينار “جوائز الصيف” لعمالئه من “الهيرات” 
سيتم السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دينار في مايو

أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد 
في مجال الخدمـــات المالية والمصرفية 
لألفـــراد والمؤسســـات فـــي البحرين، عن 
“جوائـــز الصيف” هذا العـــام، والتي يقدم 
مـــن خاللها لعمالئه فرصـــة الفوز بواحدة 
مـــن 41 جائـــزة تبلـــغ قيمتهـــا اإلجماليـــة 
نصـــف مليون دينـــار بحرينـــي، وذلك من 

خالل حساب الهيرات.
وذكـــر البنـــك أنـــه ســـيتم الســـحب علـــى 
الجائـــزة الكبـــرى بقيمـــة 100,000 دينـــار 
في شهر مايو، والتي سيتم منحها لواحد 
مـــن عمالء البنك المحظوظين المودعين 
في حساب الهيرات. وأوضح أنه سيقوم 
بالســـحب على عشـــرة جوائز تبلـــغ قيمة 
كل منهـــا 10,000 دينـــار فـــي شـــهر مايـــو 
ويونيو ويوليو وأغســـطس، ليصل بذلك 

الصيـــف  لجوائـــز  اإلجمالـــي  المجمـــوع 
500,000 دينار.

الخدمـــات  لقســـم  العـــام  المديـــر  وقـــال 
فـــي  ســـالم،  عـــادل  لألفـــراد  المصرفيـــة 
تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة “نســـعى في 
مكافـــأة  إلـــى  والكويـــت  البحريـــن  بنـــك 
عمالئنـــا الكرام بشـــكل مســـتمر وذلك من 
خـــالل منحهم فرص إضافية ليكونوا من 
بيـــن الفائزين المحظوظيـــن من الهيرات. 
يســـرنا أن نعـــود هـــذا الصيـــف، تزامنًا مع 
منـــذ  عامـــًا   50 بمـــرور  البنـــك  احتفاليـــة 
التأســـيس، وذلـــك مـــن خـــالل تقديم 41 
فرصة لعمالئنا الكرام للفوز بجوائز نقدية 
قّيمـــة بما فـــي ذلـــك الجائـــزة الكبرى في 
شهر مايو بقيمة 100,000 د.ب باإلضافة 
إلـــى جوائـــز شـــهرية يصـــل مجموعهمـــا 

500,000 دينـــار. نفتخـــر بـــأن نكون أحد 
أكبر المســـاهمين فـــي تقديم هذا الجوائز 
فـــي مملكـــة البحريـــن وســـنواصل تقديم 

المزيد في األشهر المقبلة”.

وأوضح سالم أن بنك البحرين والكويت 
أســـس حســـاب الهيرات في العـــام 2001 
وقـــدم منـــذ ذلـــك الوقت حتـــى اآلن أكثر 
مـــن 15 مليون دينار بحريني من الجوائز 
لعمالئـــه، بما فـــي ذلك 10 فائزيـــن بقيمة 
مليـــون دوالر لـــكل منهـــم، قبـــل تحويـــل 
الجوائـــز إلى الدينـــار البحريني في العام 
2019 ورفع قيمة الجائزة الكبرى بصورة 
كبيرة لتصل إلى 500,000 دينار بحريني 

نقًدا.
يذكـــر أن بنـــك البحريـــن والكويـــت أعلن 
مؤخـــرًا عـــن فائزيـــن اثنيـــن مـــن عمالئـــه 
المودعيـــن في حســـاب الهيـــرات بجائزة 
250,000 دينـــار بحريني لكل منها لشـــهر 
مـــارس، وهمـــا خلـــود ســـيد علـــي محمـــد 

وعبدهللا طالب عبدالكريم.

عادل سالم

مناقشة المستجدات الملحة في الصناعة المالية اإلسالمية على مستوى العالم
انطالق المؤتمر السنوي العشرين للهيئات الشرعية لـ “أيوفي” حضوريا 15 مايو

أعلنــت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية )أيوفــي( 
عن انعقاد مؤتمرها الســنوي العشــرون للهيئات الشــرعية تحت رعاية مصرف 
البحرين المركزي بتاريخ 14 - 15 شوال 1443هـ الموافق 15 - 16 مايو 2022م.

ويعـــّد المؤتمر الســـنوي للهيئات الشـــرعية 
أحـــد أبـــرز التجمعـــات في صناعـــة المالية 
علمـــاء  فيـــه  يجتمـــع  حيـــث  اإلســـالمية، 
الشـــريعة وصناع القرار لمناقشـــة مختلف 
الموضوعـــات والمســـتجدات الملحـــة في 
الصناعة المالية اإلســـالمية على مســـتوى 

العالم.
وسيتضمن برنامج المؤتمر - الذي يستمر 
على مدى يومين - كلمات رئيســـة، إضافة 
إلى 6 حلقات نقاشية مع المشايخ العلماء 
والقـــادة والخبـــراء فـــي الصناعـــة الماليـــة 
اإلسالمية، وستركز المحاور الرئيسة على 
جلســـة حوارية نقاشـــية بعنوان: )التكامل 

والرقابيـــة(  الشـــرعية  المتطلبـــات  بيـــن 
وســـيتم فيها تســـليط الضوء علـــى أوجه 
مســـاهمة المعاييـــر الشـــرعية فـــي تعزيـــز 
المســـتهلك  وحمايـــة  المالـــي  االســـتقرار 
وتعزيز الحوكمة. كما ســـتتناول الجلسات 
مهمـــة  موضوعـــات  األخـــرى  النقاشـــية 
فـــي الصناعـــة الماليـــة اإلســـالمية وهـــي: 
)اســـتخدام المؤشـــر الجديـــد الخالـــي من 
المخاطر في اإلجارة والمرابحة(، و)تفاوت 
مفســـدات العقود قوًة وضعفا، وأثره على 
رة،  مويل بالمشـــاركة المتغيِّ األحكام(، و)التَّ
بيـــن التأصيل الفقهي والتطبيـــق العملي(، 
بالخدمـــات  الوكيـــل  اختـــالف  و)مـــدى 

باالســـتثمار  والوكيـــل  بـــاإلدارة  والوكيـــل 
فـــي حكـــم الضمـــان(، إضافـــة إلـــى )أنظمة 
وتطورهـــا  نشـــأتها  الشـــرعية،  الحوكمـــة 

والحاجة إليها(.

ويشـــارك فـــي هـــذا المؤتمـــر كوكبـــة مـــن 
البنـــوك  ممثلـــي  وكبـــار  الشـــريعة  علمـــاء 
المركزيـــة والهيئات الرقابية واإلشـــرافية 
والمؤسســـات المالية وشـــركات المحاسبة 
القانونيـــة  والشـــركات  والتدقيـــق، 
والجامعـــات ومؤسســـات التعليـــم العالـــي 

ووسائل اإلعالم من جميع أنحاء العالم.
وبمناســـبة انعقـــاد المؤتمـــر، صـــرح رئيس 
مجلـــس أمنـــاء أيوفـــي الشـــيخ إبراهيـــم 
بـــن خليفـــة آل خليفة أن “مؤتمـــر الهيئات 

الشـــرعية الـــذي تنظمـــه هيئـــة المحاســـبة 
والمراجعة للمؤسســـات المالية اإلسالمية 
بالتعـــاون مـــع مصـــرف البحريـــن المركزي 
وعدد من المؤسســـات المالية اإلســـالمية 
ظـــل يؤدي دوًرا مهًما في توجيه الصناعة 
الماليـــة اإلســـالمية، على الصعيـــد العالمي 
على مدار 20 عاًما، وأن استمرارية انعقاد 
هذا المؤتمر للســـنة العشرين على التوالي 
مـــن شـــأنها تعزيـــز الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
الهيئـــة باعتبارهـــا جهـــة لهـــا صدقيتها في 

وضـــع المعايير المتعلقـــة بالصناعة المالية 
اإلسالمية على نطاق عالمي”.

وأضـــاف أنـــه “إلـــى جانـــب ضبـــط العمـــل 
المصرفـــي اإلســـالمي ووضـــع آليات ســـير 
الصناعـــة المصرفيـــة المتالئمـــة مع أحكام 
ومبادئ الشـــريعة اإلســـالمية، فـــإن الهيئة 
تهدف من خالل مؤتمرها إلى نشر الوعي 
المعرفي بأصول هـــذه الصناعة والوقوف 
على نوازل المعامالت المالية المستجدة”. 
ويســـتهدف المؤتمـــر خلـــق بيئـــة مالئمـــة 
يتفاعل معها المشـــاركون لنشـــر ومناقشة 
القضايـــا الراهنـــة التـــي تتعلـــق بالجوانب 
الشرعية والرقابية والتطبيقات المصرفية 
في مجال العمليات المالية اإلســـالمية مع 
التركيـــز على البدائل الشـــرعية للمعامالت 

المصرفية.

الشيخ إبراهيم بن خليفة

بزيادة 24 % الرتفاع دخل الفوائد من القروض وانخفاض متطلبات المخصصات

19.4 مليون دينار أرباح “البحرين الوطني” للربع األول 2022
أعلن بنك البحرين الوطني عن زيادة بنسبة 24 % في صافي الربح العائد للمساهمين ليبلغ 19.4 مليون دينار بحريني )51.5 مليون 
دوالر(، وذلــك لفتــرة الربــع األول المنتهــي فــي 31 مــارس 2022، مقارنــة مــع 15.6 مليون دينــار بحريني )41.4 مليــون دوالر( لنفس 
الفتــرة مــن العــام 2021. وُيعــزى ارتفــاع صافــي الربح – في معظمــه – إلى ارتفاع دخــل الفوائد من القــروض وانخفاض متطلبات 

المخصصات في العام 2022، وذلك بسبب المخصصات الوقائية االحترازية التي تم وضعها في السنوات الماضية.

ارتفعت ربحية الســـهم الواحد للربع األول من العام 
2022 إلى 9 فلس بحريني )2 سنت( مقابل 8 فلس 

بحريني )2 سنت( للفترة ذاتها من العام 2021.
شـــهد إجمالي الدخل الشـــامل العائد لمساهمي بنك 
البحريـــن الوطني خالل الربع األول من العام 2022 
ارتفاًعـــا بنســـبة 154 % ليصـــل إلـــى 40.9 مليـــون 
دينـــار بحرينـــي )108.5 مليـــون دوالر(، مقارنـــة مع 
16.1 مليـــون دينـــار بحرينـــي )42.7 مليـــون دوالر( 
فـــي العـــام 2021. وُتعـــزى الزيادة بشـــكل أساســـي 
إلى تحركات القيمة الســـوقية للســـندات الســـيادية 

ومحافظ األسهم.
ارتفـــع الدخل التشـــغيلي في الربـــع األول من العام 
42.5 مليـــون دينـــار  10 % ليبلـــغ  الحالـــي بنســـبة 
بحرينـــي )112.7 مليـــون دوالر( مقابل 38.7 مليون 
دينـــار بحريني )102.7 مليـــون دوالر( لنفس الفترة 
من العام الماضي. وُتعزى الزيادة بشكل رئيس إلى 

ارتفاع دخل الفوائد من القروض.
شهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة ارتفاًعا 
بنسبة 1 % ليصل إلى 531.3 مليون دينار بحريني 

)1,409.3 مليـــون دوالر( مقارنـــة مـــع 527.8 مليون 
دينار بحريني )1,400 مليون دوالر( كما هو بتاريخ 
31 ديســـمبر 2021. وُتعزى الزيـــادة إلى أرباح الربع 
األول من العام 2022 وتحركات السندات السيادية 
ومحافـــظ األســـهم، عـــالوة علـــى انخفـــاض حقوق 
المســـاهمين للمجموعـــة بعـــد تحويـــل 20 % مـــن 

األرباح النقدية.
ارتفـــع إجمالـــي األصـــول للمجموعـــة خالل األشـــهر 
الثـــالث األولى مـــن العام 2022 بنســـبة 2 % ليصل 
إلـــى 4,642.3 مليـــون دينـــار بحرينـــي )12,030.8 
مليـــون دوالر(، مقارنـــة مـــع 4,535.6 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي )12,030.8 مليـــون دوالر( كمـــا هو بتاريخ 
31 ديســـمبر 2021. وتعـــزى هـــذه الزيـــادة لزيـــادة 

سيولة الميزانية العمومية.

المؤيد: نمو إيجابي بعد عام من اإلنجازات 

المتوالية

وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
البحرين الوطني فاروق يوسف خليل المؤيد “نحن 

ســـعداء جًدا بالنتائج المالية العامة للربع األول من 
العـــام 2022، التي أظهرت نمـــًوا إيجابًيا في أعقاب 
عام من اإلنجازات المتوالية، حيث ارتفعت األرباح 
التشـــغيلية األساسية بنســـبة 6 % مقارنة مع نفس 
الفترة من العام 2021. وال تزال الميزانية العمومية 
للمجموعة تشـــهد نمًوا قوًيا منذ ديسمبر 2021. كما 
حقق بنـــك البحرين الوطني العديـــد من اإلنجازات 
غير الماليـــة، كان آخرها تصـــدره القطاع المصرفي 
فـــي العالـــم العربـــي حســـب نتائـــج تصنيف شـــركة 
ريفينيتيف لمجـــال الحوكمة البيئيـــة واالجتماعية 
وحوكمة الشركات )ESG(. ويأتي هذا اإلنجاز ليقف 
شـــاهًدا علـــى جهـــود البنك ليكـــون مؤسســـة تلتزم 
باألعمال المصرفية المسؤولة. وتماشًيا مع اعتزازنا 
بكوننا مؤسســـة وطنية عريقة، قـــدم بنك البحرين 
الوطنـــي دعمـــه للعديد مـــن المبـــادرات، كان أبرزها 
مشـــاركته في إنشـــاء وافتتاح 3 مالعب في جميع 
أنحـــاء المملكـــة ضمـــن مبـــادرة ممثل جاللـــة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة بإنشـــاء مالعب الفرجان. كما يدعم 
البنـــك حالًيـــا مبـــادرة ابتســـامة لألطفـــال المصابين 
بالســـرطان كجزء من مبادرات النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لدعـــم  ســـمو الشـــيخ خالـــد 
المجاليـــن اإلنســـاني والمجتمعـــي وتقديـــم الدعـــم 
الـــالزم لألطفال المصابين بمرض الســـرطان. ونحن 
نتطلـــع لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات وتوجيـــه 

تركيزنا نحو دعم المملكة وإرضاء عمالئنا”.
مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين 
الوطني، جان كريستوف دوراند “كان األداء المالي 
لبنـــك البحرين الوطني خـــالل الربع األول من العام 
إيجابًيا، حيث شهد صافي األرباح في مجمله زيادة 
بنسبة 24 % ليصل إلى 20.5 مليون دينار بحريني 
مقارنـــة مـــع 16.5 مليون دينار بحرينـــي في الفترة 
ذاتهـــا مـــن العـــام الماضي. وبفضـــل مكانتنـــا القوية 
في الســـوق، تمكنا من توســـيع مجموعـــة منتجاتنا 
وخدماتنا عبر شـــراكات مختلفة، ما ساهم – عموما 
– بتعزيـــز أدائنـــا. وأطلـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
برنامج “تمويـــل التعليم” الذي ُيغطـــي المصروفات 
المالية لمختلف المستويات األكاديمية، وتعاونا مع 
مؤسسات أكاديمية بارزة في المملكة مثل: الجامعة 
البريطانيـــة فـــي البحرين والجامعـــة األمريكية في 

البحريـــن لتوفير هذا المنتج. كما امتد دعمنا لحملة 
التوعيـــة بأمـــراض القلـــب، والتـــي نظمتهـــا جامعـــة 
الخليج العربي على مدار يومين في مجمع األفنيوز 
تزامًنـــا مع االحتفاء بشـــهر التوعية بأمراض القلب. 
وتعد هذه المبادرة جزًءا من مساعي البنك الهادفة 
لتعزيـــز مســـتوى الصحـــة والرفاهيـــة فـــي المملكة. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أطلـــق البنـــك حملـــة خاصـــة 
لتكريم المـــرأة على صعيد المملكـــة والتي تضمنت 
تدشـــين عـــرض ترويجـــي حصـــري علـــى البطاقات 
االئتمانيـــة وجوائـــز قيّمة. كما يســـعدنا أن نعلن عن 
طرح عروض حصرية خاصة للمؤهلين لالســـتفادة 
من تمويل “مزايا” العقاري أو تمويل الرهن العقاري 
المشـــترك، وذلـــك للراغبيـــن بشـــراء وتملـــك الفلـــل 
الســـكنية المندرجـــة ضمـــن المرحلـــة األخيـــرة مـــن 
مشـــروع “ديـــرة العيـــون”. وفـــي الختـــام، كان بنـــك 
البحرين الوطني شريًكا اســـتراتيجًيا فخوًرا ضمن 
مشروع “المع”، أحد مبادرات وزارة شؤون الشباب 
والرياضـــة والذي يهـــدف إلبراز اإلمكانـــات الكامنة 
فـــي الشـــباب البحريني لدعـــم مجتمعنا واكتشـــاف 
كفاءات شبابية واعدة، وإرشادهم وتزويدهم بأهم 
المهـــارات القياديـــة التي تؤهلهم للريادة مســـتقباًل. 
ويســـتمر بنـــك البحريـــن الوطنـــي بتعزيـــز خدماته 
عن طريق االنخراط ضمن شـــراكات اســـتراتيجية. 

ونحن نتطلع لعام آخر ناجح ومليء باإلنجازات”.

فاروق المؤيد
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أعلنت ســـوليدرتي البحريـــن ش.م.ب )رمز 
التـــداول: SOLID(، إحدى كبريات شـــركات 
التابعـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  التأميـــن 
لمجموعة ســـوليدرتي القابضة، عن تحقيق 
أرباح صافية في محفظة المساهمين بلغت 
875 ألـــف دينـــار بحرينـــي لألشـــهر الثالثـــة 
مقابـــل   ،2022 مـــارس   31 فـــي  المنتهيـــة 
صافـــي أرباح بلغت 773 ألف دينار بحريني 
عـــن الفتـــرة المماثلة مـــن العـــام الماضي، ما 
ُيمثـــل ارتفاًعـــا بنســـبة 13 %. كمـــا ارتفـــع 
العائـــد األساســـي للســـهم ليصـــل إلـــى 6.77 
فلـــس لفتـــرة الثالثة أشـــهر المنتهية في 31 
مارس 2022 مقارنـــة مع 6.44 فلس للفترة 
المماثلـــة من العام الماضي. كما بلغ مجموع 
المســـاهمين  إلـــى  العائـــد  الشـــامل  الدخـــل 
2.036 مليون دينار لألشهر الثالثة المنتهية 
في 31 مـــارس 2022، مقابل 1.177 مليون 
دينـــار بحرينـــي لـــذات الفتـــرة الســـابقة من 

العام 2021، ما يمثل ارتفاًعا بنســـبة 71 %. 
وتعـــود الزيـــادة فـــي صافي األرباح بشـــكل 
رئيســـي إلى تحســـن الدخل الفني في العام 

2022 مقارنة بالفترة الُمماثلة السابقة.
وبلـــغ إجمالـــي أرباح الشـــركة 1.023 مليون 
دينـــار بحريني لألشـــهر الثالثة المنتهية في 
31 مارس 2022، مقابل إجمالي أرباح 843 
ألـــف دينار بحريني عن الفتـــرة المماثلة من 
العـــام الســـابق، ما يمثـــل ارتفاًعا بنســـبة 21 
%، وذلـــك ناتج عن تحســـن أداء االكتتاب، 
ونتيجـــة الندمـــاج شـــركة تـــآزر مـــع شـــركة 
ســـوليدرتي البحريـــن من تاريـــخ 27 فبراير 
2022، ممـــا ترتـــب معـــه تحويـــل األعمـــال 
واألصـــول وااللتزامات من شـــركة تآزر إلى 

شركة سوليدرتي البحرين. 
وبلغـــت حقوق المســـاهمين 32.326 مليون 
دينار بحريني في 31 مارس 2022، مقارنة 
بــــمبلغ 29.953 مليون دينار من ذات الفترة 

فـــي 2021، ما يمثـــل زيادة بنســـبة 7.9 %. 
كمـــا بلغ إجمالـــي األصـــول 106.396مليون 
دينـــار بحرينـــي فـــي 31 مـــارس 2022 فـــي 
مقابـــل 72.640 مليـــون دينـــار فـــي الســـنة 
الماضيـــة عن الفترة ذاتها، أي بارتفاع قدره 

.% 46
وفيمـــا يخص صنـــدوق تكافل المشـــاركين، 
فقـــد حققـــت ســـوليدرتي البحريـــن فائًضـــا 
صافًيا بقيمة 148 ألف دينار بحريني لفترة 
الثالثة أشـــهر المنتهية في 31 مارس 2022 
بالمقارنـــة مـــع فائـــض بقيمة 70 ألـــف دينار 
بحرينـــي للفتـــرة ذاتهـــا في العـــام 2021، ما 

يمثل زيادة بنسبة 111 %.
التكافـــل،  اشـــتراكات  صعیـــد  علـــى  وأمـــا 
فقـــد حققت ســـوليدرتي اشـــتراكات تأمين 
إجمالية بلغت 11.606 مليون دينار بحريني 
خالل الربع األول من العام 2022  مقارنة بـ 
8.313 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة 

السابقة ، أي بزيادة قدرها 40 %.
وتعليًقـــا على النتائج الماليـــة، أعرب رئيس 
مجلـــس اإلدارة توفيـــق شـــهاب عـــن رضاه 
لهـــذه النتائـــج التي حققتها الشـــركة، وقال: 
“يســـعدنا أن ُنعلـــن عن تحقيـــق نتائج مالية 
إيجابيـــة للربع األول من العام الجاري، وهو 
مـــا يعـــد ثمرًة لجهـــود فريق العمل الســـاعي 
نحـــو التوّســـع والنمو، إلى جانـــب الخدمات 
عالية المستوى والتي يتم تقديمها لعمالئنا 
الكـــرام. وتأتي هـــذه الجهود نتيجـــًة للعمل 
الدءوب؛ لجعل ســـوليدرتي البحرين شركة 

التأمين الرائدة في مملكة البحرين”. 
ومـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ســـوليدرتي البحرين، جواد محمد “نحرص 
االلتـــزام  علـــى  البحريـــن  ســـوليدرتي  فـــي 
علـــى  ترتكـــز  مبـــادرات  وتنفيـــذ  بتطويـــر 
زيـــادة النمو وتحقيق قيمـــة إضافية لجميع 

أصحاب المصلحة.

يشـــار  إلـــى أن عمليـــة الدمـــج الناجحـــة مع 
شـــركة تآزر تمثـــل إنجاًزا رائًعـــا؛ كونها ثاني 
مبـــادرة اندماج واســـتحواذ للشـــركة خالل 
الماضيـــة، كمـــا أن هـــذا  الثـــالث  الســـنوات 
الدمـــج خلـــق كياًنـــا جديًدا بمحفظـــة كبيرة 
المنتجـــات  تشـــمل مجموعـــة واســـعة مـــن 
والخدمات مما عـــزز التجانس بين عمليات 
الشـــركتين وســـاهم في تحقيق نتائج ذات 
قيمة مضافة لجميع األطراف ذات العالقة”.
ســـوليدرتي  “اســـتطاعت  جـــواد  وأضـــاف 
البحرين خالل هذه الفترة أن تحقق الهدف 
اإلســـتراتيجي المتمثـــل في تعزيـــز تمّيزها 
في قطـــاع التأمين والذي يشـــهد تنافســـية 
عاليـــة، وذلك من خالل تركيز الشـــركة على 
جـــودة الخدمـــات التـــي تقدمهـــا واالبتـــكار 
فـــي المجال الرقمي، وتوفيـــر خدمة مميزة 
للعمـــالء، باإلضافـــة إلى توفير بيئـــة مثالية 

ألعضاء فريق سوليدرتي”.

1.023 مليون دينار إجمالي أرباح “سوليدرتي البحرين” للربع األول 2022
بارتفاع 21 % لتحسن أداء االكتتاب واندماج “تآزر” مع الشركة

البحرين مستمرة في تطوير األنظمة والتشريعات بهدف تنمية االقتصاد

“إم جي موتور” تمدد عروض رمضان حتى 31 مايو

مستقبال البعثة االستشارية لصندوق النقد الدولي... رئيس “الغرفة”:

تتضمن المركبات الرياضية “SUV” و“الصالون العائلية”

أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
البحريـــن، ســـمير عبـــدهللا نـــاس أن 
اقتصاد مملكة البحرين يشـــهد نموًا 
تدريجيًا متزامنـــًا مع خطة التعافي 
كورونـــا،  جائحـــة  مـــن  االقتصـــادي 
والتـــي أقرتهـــا الحكومـــة الموقـــرة،؛ 
بهـــدف تحقيق نمـــو مســـتدام يعود 
بمكاســـب علـــى االقتصـــاد الوطنـــي 
ويحقـــق تطلعات الشـــعب، موضحًا 
أن القطـــاع الســـياحي وهـــو القطاع 
األكثـــر تضررًا علـــى الصعيد العالمي 
علـــى  ملحوظـــا  نمـــوا  يحقـــق  بـــدأ 

الصعيد الوطني واإلقليمي.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه وفـــد البعثـــة 
االستشـــارية لصندوق النقد الدولي 
نائـــب  برئاســـة عصمـــاء الجناينـــي، 
الشـــرق  لمنطقـــة  التنفيـــذي  رئيـــس 

األوسط وآسيا الوسطى.
ونـــوه ناس إلـــى أن غرفـــة البحرين 
تعمـــل بصورة مســـتمرة علـــى تعزيز 
شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  فـــي  التعـــاون 
االرتقاء باالقتصاد الوطني، وتعزيز 

الشـــراكات بيـــن أصحـــاب االعمـــال، 
موضحـــًا أن غرفـــة البحرين كممثل 
للقطـــاع الخاص وتعمـــل على تنمية 
القطـــاع الخـــاص وتعزيز اســـهاماته 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، مـــن خالل 
دعـــم وتوجيـــه أصحـــاب األعمـــال، 
الحكومـــة  إلـــى  المقترحـــات  ورفـــع 
الموقـــرة، والمشـــاركة فـــي صياغـــة 
القـــرار االقتصادي بمـــا يعزز من نمو 

وتطوير القطاع الخاص.
كمـــا تم إلقـــاء الضـــوء علـــى النظرة 
لالقتصـــاد  المتوقعـــة  المســـتقبلية 
الجـــاري  العـــام  خـــالل  البحرينـــي 
2022 والتحديـــات التـــي قد تواجه 
القطاع الخـــاص، حيث أكد ناس أن 
غرفـــة البحرين وكممثل عن القطاع 
مـــع  واحـــدًا  صفـــًا  تعمـــل  الخـــاص 
الحكومة الموقـــرة ومجلس النواب 

ومجلـــس الشـــوى للتغلب علـــى أية 
تحديات قد تطرأ على ســـوق العمل 
مـــن خالل دراســـته وبحـــث الحلول 

المناسبة لها.
البحريـــن  مملكـــة  أن  نـــاس  وذكـــر 
تشـــريعاتها  تطويـــر  فـــي  مســـتمرة 
ومراجعـــة األنظمـــة؛ بهـــدف تطوير 
وتنمية االقتصاد وتذليل الصعوبات 

والتحديات أمام القطاع الخاص.

أعلنـــت إم جـــي موتـــور البحريـــن 
المـــوزع  للســـيارات،  الزيانـــي   -
الحصـــري لســـيارات إم جـــي فـــي 
تمديـــد  عـــن  البحريـــن،  مملكـــة 
الحصـــري،  الرمضانـــي  عرضهـــا 
والـــذي يشـــمل باقة مـــن العروض 
مـــن  مجموعتهـــا  علـــى  المميـــزة 
متعـــددة  الرياضيـــة  المركبـــات 
وســـيارات   )SUV( االســـتعماالت 
الصالـــون العائليـــة، وذلـــك حتـــى 

تاريخ 31 مايو 2022.
وخـــالل فتـــرة العرض، ســـيتمكن 
االســـتفادة  مـــن  جـــي  إم  عمـــالء 
مـــن العديـــد من الحوافـــز المميزة 
إم  مـــن  المقدمـــة  والحصريـــة 
جـــي موتـــور البحريـــن - الزيانـــي 
للســـيارات، والتي تقـــِدم لعمالئها 
فرصة االســـتفادة من االمتيازات 
الحصرية مع كل عملية شراء، بما 
في ذلـــك الخدمـــة المجانية لمدة 

3 ســـنوات، والتأمين والتســـجيل 
المجانـــي  والتظليـــل  المجانـــي، 
للنوافذ من هوبر أوبتك، والطالء 
المقاوم للصدأ المجاني، واإلعفاء 
من دفـــع ضريبة القيمـــة المضافة 
وخدمة الصيانة المجانية لمدة 3 

سنوات أو 60,000 كيلومتر.
عـــالوة على ذلـــك، يمكـــن للعمالء 
االســـتفادة مـــن الضمـــان المجاني 

أو  ســـنوات   6 لمـــدة  الحصـــري 
200.000 كيلومتـــر )أيهمـــا يأتـــي 
أســـعار  جميـــع  وتتوافـــر  أوالً(. 
جـــي  إم  ســـيارات  وخيـــارات 
www.mg- المختلفـــة عبر موقـــع
يتيـــح  والـــذي   ،bahrain.com
للزوار اختيار ســـياراتهم الجديدة 
بســـيطة  بطريقـــة  جـــي  إم  مـــن 
وحديثـــة، إضافة إلى حجز موعد 

اختبـــار القيـــادة، وعـــرض خطـــط 
لهـــم  مالءمـــة  األكثـــر  التمويـــل 

وغيرها من الخدمات. 
ويأتي تمديد العروض الرمضانية 
الحصريـــة بمثابة فرصـــة لمكافأة 
عمـــالء إم جـــي موتـــور البحريـــن 
الحاليين والمحتملين عبر عروض 
احتياجاتهـــم  تلبـــي  مخصصـــة 

الخاصة.

جواد محمد

توفيق شهاب

أعلنـــت شـــركة جاهـــز الدوليـــة 
لتقنية نظم المعلومات )جاهز(، 
أمس الثالثاء، عن بدء المرحلة 
التجريبيـــة ألعمالها في مملكة 

البحرين.
وقالـــت “جاهـــز” فـــي بيـــان لها 
علـــى موقع تداول الســـعودية، 
ألعمـــال  التوســـع  هـــذا  إن 
المملكـــة  خـــارج  المجموعـــة 

العربية الســـعودية يأتي ضمن 
قدراتهـــا  لتوســـيع  خططهـــا 
التشـــغيلية في عـــدد من بلدان 
المنطقـــة ضمـــن دول مجلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية.

األثـــر  أن  “جاهـــز”  وأضافـــت 
المالـــي لهـــذا التوســـع ســـيظهر 
اعتبـــارًا مـــن الربـــع الثانـــي من 

العام 2022.

اإلرســـالية  مستشـــفى  احتفـــل 
العالمـــي  باليـــوم  األمريكيـــة 
لنظافة األيدي في الخامس من 
مايو 2022. وقد ركز شعار يوم 
نظافـــة اليديـــن لهـــذا العام على 
إدراك أنـــه يمكننـــا إضافة ثقافة 
الســـالمة والجودة بالمنشأة من 
خـــالل تنظيـــف أيدينـــا وأيًضـــا 
والســـالمة  الجـــودة  ثقافـــة  أن 
ستشـــجع النـــاس علـــى تنظيف 

اليديـــن فـــي الوقـــت المناســـب 
باستخدام المنتجات المناسبة.

“جاهز” السعودية تتوسع خليجيا 
وتفتتح أعمالها التجريبية بالبحرين

“اإلرسالية األميركية” يحتفل 
باليوم العالمي لنظافة اليدين

ثقافة الجودة 
والسالمة تشجع 

على استخدام 
المنتجات المناسبة



عمل  ورشـــة  أعــمــال  تنطلق  أن  المقرر  مــن 
أعضاء  مسؤولية  على  الــضــوء  تسلط 
مجلس اإلدارة والمديرين في الشركات 
التجارية في القانون المقارن بتنظيم 
مـــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
الــصــنــاعــة  وزارة  ــع  مــ وبـــالـــتـــعـــاون 
ــة ومـــصـــرف  ــاحـ ــيـ ــسـ والــــتــــجــــارة والـ
يوم  فــي  وستقام  الــمــركــزي،  البحرين 
الخميس الموافق 12 مايو 2021 بفندق 
الورشة في في  انعقاد  إذ يأتي  الخليج، 
إطار الحرص على تعزيز البيئة 
الــتــشــريــعــيــة الـــجـــاذبـــة 
لــاســتــثــمــار ومــواكــبــة 
قـــــوانـــــيـــــن مـــمـــلـــكـــة 
لاتجاهات  البحرين 
الــــــحــــــديــــــثــــــة فـــي 

القانون المقارن.

وتهدف الورشة إلى الوقوف على أحكام وتطبيقات القانون 
المقـــارن عموما وعلى األخص الواليـــات المتحدة األميركية 
والمملكة المتحدة وفرنســـا وألمانيـــا ومملكة البحرين وذلك 
فيمـــا يتعلـــق بتنظيـــم  مســـؤولية أعضـــاء مجالـــس اإلدارة 
والمديرين في الشركات التجارية، كما وسيجري من خالها 
اســـتعراض توجهـــات الـــدول المتقدمة في شـــأن مســـؤولية 
أعضـــاء مجالـــس اإلدارة فـــي الشـــركات ومـــدراء الشـــركات 
فـــي أموالهـــم الخاصـــة عند مخالفتهـــم ألحـــكام القانون، مع 
تخصيص جزء من المناقشـــات مع المشـــاركين من الخبراء 
القانونييـــن واألكاديمييـــن والقضـــاة حـــول  والمستشـــارين 
تطويـــر الوضـــع الراهن فـــي مملكة البحرين بمـــا يتواكب مع 

أنسب الممارسات في الدول المتقدمة.
وفي تصريح قال المستشار القانوني األول بمجلس التنمية 
االقتصاديـــة وأحـــد المحاضرين في الورشـــة، جميل العلوي 
“ يكتســـب موضـــوع الورشـــة أهمية محورية على مســـتوى 
القطـــاع التجاري وذلـــك نظرًا إلى وجـــود اتجاهات مختلفة 
في تنظيم مســـؤولية أعضاء مجالـــس اإلدارة والمدراء عن 

إدارتهم ألعمال الشـــركة ســـواء كانت تلك المســـئولية تجاه 
الشـــركة أو المســـاهمين أو الغيـــر بمـــا في ذلك مســـؤوليتهم 
تجاه دائني الشـــركة، لذلك فإن هذه الورشة تأتي في سياق 
التعـــرف على تجارب الدول المتقدمة في تنظيم مســـؤولية 
بواجباتهـــم  اإلخـــال  عـــن  والمديريـــن  المجالـــس  أعضـــاء 

ومخالفة أحكام القانون”.
وأضاف العلوي “كما وستشـــكل هذه الورشـــة فرصة إلجراء 
حوار مفتوح وهادف مع الخبراء والمستشـــارين القانونيين 
مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص حـــول مـــدى حاجـــة نظامنا 
القانونـــي إلى مراعـــاة بعض اتجاهات الـــدول المتقدمة في 
تنظيم مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين،  ومدى 
إمكانيـــة االســـتئناس بهذه االتجاهات فـــي إدخال تعديات 
مـــع  األفـــكار  وتبـــادل  البحرينـــي  الشـــركات  القانـــون  علـــى 

المستشارين القانونيين واألكاديميين والمحامين”.
وقـــد تمـــت دعـــوة خبـــراء قانونيين مـــن الواليـــات المتحدة 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للتحدث في الورشة واستعراض 
تجـــارب أنظمتهم القانونية تجاه مســـؤولية أعضاء مجالس 

اإلدارة والمديرين واتجاهـــات المحاكم في تنظيم وتحديد 
المســـؤولية األعمال غير المشروعة بســـبب مخالفة القانون 

أو نظام الشركة. 
كمـــا وستشـــمل الورشـــة مشـــاركة خبـــراء مـــن لجنـــة األمـــم 
المتحدة للقانون التجاري “األونيسترال” ولذلك الستعراض 
التزامـــات المديريـــن فـــي الفتـــرة التـــي تكون تعانـــي خالها  
الشركة من صعوبات مالية قد تؤدي إلى اإلفاس، باإلضافة 
إلـــى اســـتعراض التنظيـــم القانونـــي فـــي مملكـــة البحريـــن 
لمســـؤولية أعضاء مجالـــس اإلدارة والمديرين والتطبيقات 
الخطـــأ  البحرينيـــة حـــول تقريـــر  المحاكـــم  فـــي  القضائيـــة 
فـــي إدارة الشـــركة وإلـــزام أعضـــاء المجالـــس أو المديريـــن 
بالتعويـــض عـــن الضرر الـــذي لحق باآلخرين، وبعـــد االنتهاء 
من إطاع المشاركين على تنظيم مسئولية أعضاء مجالس 
اإلدارة والمديرين وفقًا للقانون المقارن خصوصا في الدول 
المتقدمة ومناقشـــة الوضع الراهن حاليًا في المملكة ســـوف 
يتم عرض ومناقشة بعض المقترحات لتنظيم األحكام ذات 

العاقة في القانون البحريني.

تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لالستثمار ومواكبة قوانين البحرين لالتجاهات الحديثة
ورشة عمل تستعرض مسؤولية أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين في الشركات

أكـــد ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركية 
بونـــدي،  ســـتيفن  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
أهمية اتفاقية التجـــارة الحرة بين مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
للتعافـــي االقتصـــادي بعد جائحـــة كورونا 

وتخطي تبعاتها.
المتحـــدث  األميركـــي،  الســـفير  وأوضـــح 
التجـــارة  غرفـــة  فعاليـــة  فـــي  الرئيـــس 
األميركيـــة في البحريـــن أمس، أن التبادل 
التجـــاري بيـــن البلدين في العـــام الماضي 
الميـــزان  وبلـــغ  دوالر،  مليـــاري  تجـــاوز 
لصالـــح  دوالر  مليـــون   220 التجـــاري 
البحرين، مشـــيًرا إلـــى أن التبادل التجاري 
بيـــن البلديـــن ارتفع عمـــا تـــم تحقيقه في 
العام 2020، إذ بلغ 1.5 مليار دوالر ووصل 
الميزان التجاري 250 مليون دوالر تقريًبا 

لصالح أميركا.
وتوقع أن يتخطى حجم التبادل التجاري 
بين البحريـــن وأميركا في الربع األول من 
العـــام الجـــاري ما تـــم تحقيقه فـــي الفترة 
المماثلـــة من العـــام الماضي، ما سيســـاهم 
فـــي توفيـــر وظائـــف واطاق مشـــروعات 
جديـــدة لـــدى البلديـــن، مؤكـــًدا أنه ســـيتم 
البنـــاء علـــى اتفاقيـــة التجارة الحـــرة بين 
البلديـــن للترويـــج إلـــى للبحريـــن كوجهـــة 
للصادرات األميركية للدخول إلى أســـواق 

دول الخليج وإيجاد فرص في المملكة.
ونظمـــت غرفـــة التجـــارة األميركيـــة فـــي 
البحريـــن )AmCham( ظهر أمس الثاثاء 
فعالية بمشاركة ســـفير الواليات المتحدة 
األميركيـــة لـــدى البحرين ســـتيفن بوندي، 
وســـفراء  المســـؤولين  كبـــار  بحضـــور 
وشـــخصيات اقتصاديـــة ورجـــال أعمـــال 

وأعضاء الغرفة وغيرهم.
التجـــارة  غرفـــة  رئيـــس  نائـــب  وألقـــى 
األميركية في البحرين علي موسى، كلمة 
ترحيبية بالمشـــاركين من أعضـــاء الغرفة 
والحضـــور، مشـــيًرا إلـــى أن هـــذه الفعالية 
جـــاءت بهـــدف تعريـــف مجتمـــع األعمـــال 
بالســـفير األميركـــي الجديـــد فـــي مملكـــة 

البحرين.
وبيـــن أن الغرفـــة تعمـــل على جمـــع القادة 
والمســـؤولين مـــع مجتمع األعمـــال لزيادة 
الوعـــي بالفرص القائمـــة، وفهم التحديات 
تقويـــة  علـــى  تعمـــل  حلـــول  وإيجـــاد 
القطـــاع االقتصـــادي عبر زيـــادة التبادالت 
التجاريـــة، مشـــيًرا إلى أن أعضـــاء الغرفة 
من كبار الشـــركات والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوسطة والشـــركات العائلية واألفراد، 
مضيًفـــا أن الغرفـــة تتعـــاون مـــع الســـفارة 
لفـــرص  الترويـــج  مهمـــة  فـــي  األميركيـــة 
مملكـــة  أن  مؤكـــًدا  الجديـــدة،  االســـتثمار 
البحريـــن شـــريك اســـتراتيجي للواليـــات 
المتحـــدة األميركية في التبـــادل التجاري 

واألمان.
ولفـــت إلـــى أنـــه خـــال الزيـــارة الناجحـــة 
األخيـــرة لولـــي العهد ســـمو رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، إلـــى العاصمة 
التركيـــز علـــى  تـــم  األميركيـــة واشـــنطن، 

العاقـــات بين البلدين التـــي تتجاوز 120 
اإلرســـالية  مستشـــفى  بتأســـيس  عاًمـــا 
نمـــت  وقـــد  البحريـــن،  فـــي  األميركيـــة 
العاقات بين البلدين مع تأســـيس القيادة 
األميركيـــة  البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة 
فـــي المملكـــة، والتي ســـاهمت فـــي توفير 

الحماية وجذب استثمارات للمنطقة.
وأشـــار إلـــى أن العديـــد مـــن البحرينييـــن 
يواصلـــون اختيـــار الســـفر إلـــى الواليـــات 
علـــى  للحصـــول  األميركيـــة  المتحـــدة 
الشهادات العليا ونقل المهارات والخبرات 

المكتسبة إلى البحرين.
من جهته، رحب موسى بالسفير األميركي 
الجديد لدى المملكة ســـتيفن بوندي الذي 
تم اعتماد أوراقه في شـــهر فبراير 2022، 
مشـــيًرا إلى أن الســـفير عمل في الســـفارة 
األميركية في الفترة من 2004 إلى 2007، 
إذ تـــم إطاق اتفاقية التجـــارة الحرة بين 
البلديـــن، كمـــا تم تأســـيس غرفـــة التجارة 

األميركية في البحرين.
وأعرب الســـفير األميركي ســـتيفن بوندي 
فـــي بدايـــة كلمته عـــن ســـعادته بالحضور 
فـــي فعالية الغرفة األميركية، مشـــيًرا إلى 
قدم إلى البحرين في شهر فبراير الماضي 
ليصبـــح ســـفيًرا للواليـــات المتحـــدة لمدة 
3 أعـــوام، معبـــرا عـــن ســـعادته بالعمل في 
2004 و2007،  البحريـــن خـــال األعـــوام 

إذ تـــم إجـــراء النقاشـــات ووضـــع أســـس 
وإطـــارات اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن 

الجانبين.
وأكد أن العاقات بين البلدين ظلت قوية 
وتدعـــم البحرين للنمـــو والنجاح، مشـــيًرا 
إلـــى أن الرئيـــس األميركـــي الحالـــي جـــو 
بايدن ذكر أن الواليات المتحدة األميركية 
تركـــز على الفـــرص االقتصادية في العالم 
ودعـــم التنافـــس الحر والشـــفافية، مؤكًدا 
أن الســـفارة األميركية تعمل على أن تعود 
االتفاقيـــة الحـــرة بين البلديـــن بالنفع على 

كليهما.

أهمية تدشين منطقة التجارة األميركية 

فبرايـــر  شـــهر  أن  عـــن  بونـــدي  وتحـــدث 
الماضـــي شـــهد تدشـــين منطقـــة التجـــارة 
األميركيـــة )USTZ( التـــي ســـتوفر منطقة 
مقـــرات  لتأســـيس  األميركيـــة  للشـــركات 
الستثماراتها، وســـط أسواق الخليج التي 
يقـــدر حجمهـــا بــــ 1.7 تريليـــون دوالر، كما 
توفـــر العديـــد مـــن المميـــزات والخدمـــات 
في البيئة االستثمارية للمملكة، معرًبا عن 
أمله بأن تكـــون منطقة التجارة األميركية 
منصـــة للشـــركات األميركية وتســـاهم في 
زيـــادة التنافســـية للمملكـــة وجعـــل عامة 

“صنع في البحرين” عامة عالمية.
الســـفارة  أن  األميركـــي  الســـفير  وأكـــد 

بـــدأت بالفعـــل الترويـــج لمنطقـــة التجارة 
األميركيـــة للشـــركات األميركية، وســـيتم 
موصلة العمل مع وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة ومجلس التنميـــة االقتصادية 
وغرفـــة التجـــارة األميركية فـــي البحرين 
بالبحريـــن  األميركـــي  األعمـــال  ومجلـــس 

للتركيز على هذه الفرصة.
يذكـــر أنـــه فـــي شـــهر فبرايـــر الماضـــي تم 
منطقـــة  مشـــروع  أســـاس  حجـــر  وضـــع 
التجـــارة األميركيـــة الواقعـــة فـــي مدينـــة 
ســـلمان الصناعيـــة، وتأتـــي هـــذه المنطقة 
فـــي أعقاب زيـــارة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، إلى 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة في نوفمبر 
2019، والتـــي أســـفرت عـــن إبـــرام مذكرة 
هـــذه  إلنشـــاء   2021 العـــام  فـــي  تفاهـــم 
المنطقـــة بما يســـاهم فـــي تعزيـــز التعاون 
االقتصـــادي والتجـــاري والصناعـــي، ودفع 
عجلة التجـــارة الثنائية بيـــن البلدين نحو 

آفاق أبعد.

مباحثات في مجال الفضاء والدفاع

وذكر الســـفير األميركي أن وزارة التجارة 
األميركيـــة وافقت على إجـــراء مباحثات 
فـــي مجال الفضاء والدفاع والتي ســـتتم 
في مملكـــة البحرين خال المشـــاركة في 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران في 9 

إلـــى 11 شـــهر نوفمبـــر المقبل، وسيشـــارك 
أميركيـــة  شـــركات  مـــن  مســـؤولين  فيهـــا 
لتنفيذ استثمارات في البحرين وخارجها.

ولفت الســـفير إلى أن الســـفارة األميركية 
تدعم مبادرة شركة طيران الخليج إلعادة 
فتح رحات طيران مباشرة إلى الواليات 

المتحدة األميركية.
وتطـــرق إلى أن منح تأشـــيرات ســـفر إلى 
الواليـــات المتحدة )فيزا( لمـــدة 10 أعوام 
لمواطني البحريـــن، وفتح رحات طيران 
مباشـــرة إلى الواليات المتحدة األميركية 
سيســـاهم في زيـــادة حجم الســـياحة في 

الواليات المتحدة األميركية.
فـــي مجـــال  تعـــاون  إلـــى وجـــود  وأشـــار 
الطاقة والبيئة، مبيًنا أن البحرين تعاونت 
مـــع الواليـــات المتحـــدة في مجـــال إنتاج 
الطاقـــة، حيـــث عملـــت شـــركة شـــيفرون 
األميركيـــة في البحريـــن وتكمل هذا العام 

90 عاًما منذ بدأ عملها بالمملكة.
وذكـــر أنـــه مـــع مواصلـــة البحريـــن العمـــل 
علـــى اســـتراتجيتها وطنية للطاقـــة، فإنها 
باســـتطاعتها االستفادة من دعم الشركات 
األميركيـــة فـــي مجـــال الطاقـــة المتجددة 
أن  خصوًصـــا  والكربـــون،  والهيدروجيـــن 
البحرين تبنت الوصـــول للحياد الكربوني 
وكذلـــك   ،2060 العـــام  بحلـــول  الصفـــري 
مشـــروعات توليـــد الكهربـــاء مـــن الطاقـــة 

الشمســـية وغيرهـــا مـــن مشـــروعات يتـــم 
تنفيذهـــا فـــي الواليات المتحـــدة من قبل 

القطاع الخاص.
وتطـــرق الســـفير األميركـــي للحديـــث عن 
أن الســـفارة تعمـــل علـــى تعزيـــز العاقات 
الثنائيـــة بيـــن البحرين وإســـرائيل، والتي 
بـــدأت بعـــد توقيـــع االتفاقيـــة اإلبراهيمية 
بيـــن البلديـــن فـــي ســـبتمبر 2020 ومنـــذ 
ذلك الوقت دشـــنت شـــركة شـــركة طيران 
الخليـــج رحات طيـــران مباشـــرة إلى تل 
أبيب، وتم فتح سفارات في كا البلدين.

ولفـــت الســـفير األميركـــي إلـــى أن وزارة 
التجـــار األميركيـــة ســـتعيد إطـــاق قمـــة 
االستثمار في الواليات المتحدة األميركية 
فـــي الفترة مـــن 26 إلى 29 يونيـــو المقبل 
فـــي العاصمـــة واشـــنطن، تهـــدف للترويج 
لاســـتثمارات فـــي أميـــركا، وقـــد تمكنـــت 
هـــذه القمـــة مـــن دعم أكثـــر مـــن 138 ألف 
وظيفـــة في أميـــركا، داعًيا للمشـــاركة في 
الفعاليـــة التـــي ســـتعقد في يونيـــو المقبل 
إليجاد فرص تعاون مع شـــركات أميركية 
خصوًصا في ظل وجود فرص استثمارية 
في أميركا ومن بينها البنية التحتية التي 

تشهد انتعاًشا.
وأكد أن الســـفارة األميركيـــة في البحرين 
فـــي  األميركيـــة  التجـــارة  غرفـــة  تدعـــم 
البحريـــن وتقويـــة العاقات بيـــن البلدين، 
فـــي  دوًرا  تلعـــب  الغرفـــة  أن  خصوًصـــا 
الترويج للمشـــروعات الجديـــدة والفرص 
االستثمارية للشركات البحرينية ونظرائها 
األميركيين والدولية العاملة في المملكة.

وبخصـــوص منطقـــة التجـــارة األميركيـــة 
التي وضع حجر أساســـها أخيـــرا، وكيفية 
مـــن  االســـتفادة  زيـــادة  فـــي  مســـاهمتها 
مملكـــة  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة  اتفاقيـــة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
وجـــذب مزيد من الشـــركات إلى المنطقة، 
تســـمح  أنهـــا  األميركـــي  الســـفير  أوضـــح 
البضائـــع البحرينية إلى الواليات المتحدة 
إلـــى  األميركيـــة  والبضائـــع  األميركيـــة 

البحرين معفاة من الضرائب.
وأشـــار إلـــى أن رؤيتـــه أن تســـاهم منطقة 
التجارة األميركية في مملكة البحرين في 
جـــذب الشـــركات األميركية إليهـــا، وكذلك 
جذب الشركات الدولية، وهذا يأتي ضمن 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء الســـتعراض 
العاقـــات القويـــة بين البلديـــن، معرًبا عن 
فخـــره الشـــديد باختيـــار صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
للواليات المتحدة لتطوير منطقة التجارة 
األميركية في مملكة البحرين، مضيًفا أنه 
زار المنطقـــة التـــي تعتبـــر فرصـــة ممتـــازة 
لعديـــد مـــن العمليـــات الجويـــة والبحريـــة 
والبرية عبر جســـر الملك فهد إلى المملكة 

العربية السعودية.
وأكـــد أن ســـيتم التعـــاون مـــع الشـــركات 
األميركيـــة فـــي البحريـــن ودول الخليـــج 
وأميركا للتأكد من معرفة الفرص الممتازة 
التـــي توفرها منطقـــة التجـــارة األميركية 

لاستثمار في المملكة.

الميزان التجاري بين البحرين وأميركا لصالح المملكة
تأكيد أهمية اتفاقية التجارة الحرة لتخطي تبعات الجائحة... سفير الواليات المتحدة:
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مليـــون دينــار

التبــــــادل التجــــــاري البحـــرينــــــي األميـــركــــــي فــــــي 2021 تجــــــاوز مليــــــاري دوالر

السفير األميركي متحدًثا في الفعالية 

علي موسى

جانب من المشاركة في الفعالية

أمل الحامد

العمــــل علـــى إعــــادة رحـــالت مبـــاشـــرة بيـــن البحـــريـــن وأميــركــا
ـــل ـــهر المقب ـــدة الش ـــات المتح ـــتثمار بالوالي ـــة لالس ـــي قم ـــاركة ف ـــوة للمش دع



 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
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أمل الحامد
amal.alhamed
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بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(
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للمالحظات واالقتراحات
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.18

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.38

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 0.548

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.143

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.168

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.31

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.5

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.498

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.33

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

أكــد تجــار في ســوق المنامة أن الفعاليات التــي نظمتها هيئة البحرين 
للســياحة والمعــارض فــي الســوق مؤخــرا أســهمت فــي دعــم الحركــة 
التجاريــة والســياحة فــي الســوق إلــى حــد كبيــر وجــذب الكثيــر مــن 
المرتاديــن إليــه من مواطنيــن ومقيمين وزوار وســواح، داعين الهيئة 
إلــى مواصلــة تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات علــى مــدار العــام بهــدف 
اســتدامة النشــاط االقتصادي في هذا الســوق الذي يعتبر أحد أشــهر 

األسواق التاريخية في الخليج العربي والمنطقة.

وأعـــرب التجـــار عـــن اســـتعدادهم 
الســـياحة  هيئـــة  جهـــود  لدعـــم 
فعاليـــات  برنامـــج  تنفيـــذ  فـــي 
متواصلـــة فـــي ســـوق المنامة  من 
تنظيـــم  فـــي  المشـــاركة  خـــال 
مهرجانـــات  مـــن  الفعاليـــات  تلـــك 
وكرنفـــاالت واحتفـــاالت وعروض 
وجوالت سياحية، وجوائز مجزية 

وغيرها.
ونوهـــوا بتوجـــه هيئـــة الســـياحة 
إلـــى ســـوق المنامة إلقامـــة العديد 
من فعاليتهـــا، مثل مهرجان “ذهب 
المنامة” الذي شارك فيه نحو 180 
ل  محـــل ذهـــب في الســـوق وســـجَّ
على مدى شهر من إقامته إجمالي 
مبيعات فاقت الـ 3.1 مليون دوالر، 
وتضمـــن عروضـــا فنيـــة متنوعـــة 
مـــع  بالتعـــاون  رقمـــي  ومتحـــف 
مبـــادرة “حكايـــة المنامـــة”، إضافة 
إلـــى مـــا شـــهده مـــن جوائـــز قيمة 
من خال إجراء ســـحب أسبوعي 

لجميع الـــزوار الذين تســـوقوا في 
أي من منافذ بيع الذهب في سوق 
المنامـــة ونتـــج عنهـــا اإلعـــان عن 
17 فائـــًزا بما في ذلك جائزة كبرى 
من الســـبائك الذهبية بقيمة 5000 

دينار.
كما أشاد التجار بالفعاليات األخرى 
مـــن بينها عـــرض األزياء الشـــعبية 
كتـــراث  للذهـــب  واســـتعراض 
بحريني أصيل وذلك داخل مجمع 
باب البحرين، وفعالية القرقاعون، 

وغيرها.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين للسياحة ناصر قائدي إن 
سوق المنامة يمثل جزءا مهما من 
برنامـــج جـــدول الفعاليات الحافل 
الـــذي تنظمه هيئة الســـياحة طيلة 
لتنفيـــذ  األنســـب  العـــام، والمـــكان 
مبادرات ســـياحية نوعيـــة جاذبة، 
وجـــزء مهـــم مـــن تاريـــخ البحرين 
التجـــاري والثقافـــي واالجتماعـــي 

والحضاري، ووجهة أساســـية على 
قائمـــة الزوار والســـياح، معربا عن 
شـــكره لجميـــع الجهـــات والتجـــار 
الذيـــن ســـاهموا فـــي دعـــم جهـــود 

الهيئة إلحياء سوق المنامة.
وكشف قائدي أنه ال يزال في جعبة 
هيئة البحرين للسياحة الكثير من 
المبـــادرات التي تزمع تنفيذها في 
ســـوق المنامـــة، مـــن بينهـــا ســـينما 
خارجية، وجوالت للزوار والسياح 
داخل السوق، إضافة إلى “أسبوع 
البحريـــن للتصميـــم” الـــذي تعمـــل 
الهيئـــة مـــع جمعيات فنيـــة لجذب 
فنانين إقليميين للمشـــاركة، وذلك 
خـــال النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 

الجاري.
من جانبه قال رئيس مجلس أمانة 
العاصمة صالح طرادة “نحن ننظر 
إلى برنامج الفعاليات الحافل الذي 
تنظمـــه هيئة الســـياحة في ســـوق 
المنامة كجزء أساسي من مشروع 
تطويـــر هذا الســـوق، ويســـير جنبا 
إلـــى جنب مع جهـــود إعادة إحياء 
بعـــض بيوتـــه ومتاجـــره ومختلف 
معالمـــه، وتطويـــر الســـاحات فيـــه 
مثل ســـاحة الطواويش، ودراســـة 
تخصيـــص أماكـــن فيـــه كمواقـــف 
للســـيارات ومرافق عامة، وغيرها 
مـــن الخدمات التـــي تلبي تطلعات 
الزوار والســـياح من جهـــة، وتجار 

الســـوق مـــن جهـــة أخـــرى”. فيمـــا 
مؤســـس  شـــرف  آل  فاضـــل  أكـــد 
عضـــو  المنامـــة”  “حكايـــة  مبـــادرة 
لجنـــة تطويـــر ســـوق المنامـــة  أن 
التـــي  الفعاليـــات  حضـــور  كثافـــة 
نظمتهـــا الهيئة  في ســـوق المنامة 
تؤكد فـــرص الجـــذب الكبيرة لهذا 
الســـوق، وســـمعته، وقدرتـــه علـــى 
توفير تجارب سياحية وتسويقية 
مميـــزة، وخـــص بالذكـــر مهرجـــان 
تســـوق “ذهب المنامة” الذي تمّكن 
من اســـتعادة مكان ســـوق المنامة 
الكبيـــر ومضاعفـــة نشـــاط الحركة 
التجاريـــة لجميـــع المحـــات فيـــه، 

وليس محات الذهب فقط.

بدوره أشـــار رئيس اللجنة األهلية 
محـــل  المنامـــة وصاحـــب  لســـوق 
المحـــروس للمســـتلزمات العائلية، 
أهميـــة  إلـــى  المحـــروس،  ريـــاض 
توقيـــت الفعاليـــات التـــي نفذتهـــا 
هيئة الســـياحة في سوق المنامة، 
صعبـــة  فتـــرة  بعـــد  جـــاء  والـــذي 
مـــر بهـــا الســـوق نتيجـــة لجائحـــة 
كورونا، مشـــيرا إلى أن تحسن في 
مبيعات المتاجر في السوق بنسب 

متفاوتة.
إلـــى ذلك قال نائـــب رئيس اللجنة 
وصاحب مقهى القرية التراثية في 
الســـوق محمـــود النامليتي “نلمس 
فـــي ســـوق المنامـــة أن الفعاليـــات 
التـــي نظمتهـــا الهيئـــة فـــي ســـوق 
المنامة أسهمت بالفعل من إنعاش 
مجمـــل  فـــي  التجاريـــة  الحركـــة 
والمقاهـــي  والمطاعـــم  المتاجـــر 
فيه، وأضـــاف “هذا النجاح يدفعنا 
لتنظيـــم  الســـياحة  هيئـــة  لدعـــوة 
مزيد من المهرجانات المتخصصة 
في السوق، مثل مهرجان األسواق 
التراثيـــة لجـــذب الزوار والســـياح 
لسوق الطواويش أو الحدادين أو 
األقمشـــة، أو مهرجـــان المأكـــوالت 
الشـــعبية انطاقـــا من محـــال مثل 
آلو بشـــير ومقهـــى حاجي ومطعم 

القرية التراثية وغيرها”.

المنامة - بنا

فعاليات “السياحة” تنعش سوق المنامة وتجار يطالبون بمزيد منها
قائدي: ما يزال في جعبة الهيئة مبادرات كثيرة تعتزم تنفيذها

محمود النامليتي رياض المحروس صالح طرادة

تستضيف مملكة البحرين تحت رعاية 
وزيـــر النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
الشـــرق  فعاليـــات مؤتمـــر  آل خليفـــة، 
األوســـط التاســـع والعشـــرون للبترول 
والغـــاز )MPGC 2022( فـــي الفترة 16 
– 17 مايـــو 2022 بفنـــدق الفروســـيزن 
البحرين وذلك بمشـــاركة عدد من كبار 
النفطيـــة  الشـــركات  فـــي  المســـؤولين 
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية من 25 
دولـــة لمناقشـــة القضايـــا والتحديـــات 
الرئيســـة التـــي تواجه منطقة الشـــرق 
والغـــاز  النفـــط  وأســـواق  األوســـط 

العالمية.
وثمـــن وزيـــر النفـــط الجهـــود المبذولة 
من شركة كونفرنس كونيكشن النعقاد 
التاســـعة  فـــي نســـخته  المؤتمـــر  هـــذا 
والعشـــرون في مملكـــة البحرين، األمر 
الذي يؤكد علـــى ما تحظى به المملكة 
مـــن ســـمعة ومكانـــة عاليـــة ســـاهمت 
الفعاليـــات  مختلـــف  اســـتقطاب  فـــي 
المتخصصـــة والمشـــروعات النفطيـــة، 
معبرا عن مدى شكره وتقديره للنخب 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــة من الرؤســـاء 
التنفيذييـــن ورؤســـاء شـــركات النفـــط 
المســـؤولين  وكبـــار  العالميـــة  والغـــاز 
الحكوميين وصناع السياسات وتجار 
الطاقـــة  وخبـــراء  العالمييـــن  النفـــط 

والمحلليـــن والمنظمـــات الرائـــدة فـــي 
قطاع الطاقة في هذا الحدث العالمي، 
مهمـــة  مواضيـــع  سيناقشـــون  الذيـــن 
متخصصة منها أسواق الطاقة، تجارة 
الشرق األوسط وتحول األسعار، آفاق 
تداول الغاز الطبيعي المســـال، الوقود 
المســـتقبلي وانتقال الطاقة، والتكرير 
المتغيـــر نحو عصر ذهبي آخر والعديد 
من المواضيع ذات األهمية في القطاع 

النفطي. 
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن الفعاليـــة تعتبر 
المعلومـــات  لتبـــادل  جيـــدة  فرصـــة 
المواضيـــع  مختلـــف  فـــي  والخبـــرات 

المتخصصة وإيجاد الحلول المناســـبة 
في ظل ما يمر به العالم من ضغوطات 
وتحديـــات جيوسياســـية واقتصادية 
ارتفـــاع  إلـــى  غيـــر مســـبوقة، إضافـــة 
أســـعار النفـــط إثـــر األزمـــة األوكرانيـــة 
التـــي تثير مخاوف مرتبطـــة باإلمداد، 
وتعززت مـــع اإلعان عن اقتراح حظر 
أوروبـــي علـــى النفـــط الروســـي وإلـــى 
إغـــاق الصيـــن بســـبب زيـــادة األعداد 
وغيرهـــا  كورونـــا  بفيـــروس  المصابـــة 
مـــن المواضيع والقضايـــا التي تتطلب 
مناقشـــتها وحلحلتها، متمنيـــا للمؤتمر 
مـــا  والنجـــاح وتحقيـــق  التوفيـــق  كل 
يصبـــوا إليه من تطلعات تخدم ازدهار 

ونمو قطاع الطاقة.
وسيشـــتمل المؤتمر على 10 جلســـات 
حضوريـــة وافتراضيـــة مقســـمة علـــى 
 17 و   16 والثاثـــاء  االثنيـــن  يومـــي 
مايـــو بمشـــاركة نخبة مـــن المتحدثين 
لمناقشـــة أهـــم القضايـــا فـــي العـــرض 
والطلب ومســـار أســـعار النفـــط الخام، 
وتأثير المشـــهد الجيوسياسي الحالي، 
والروابط بين أســـواق آســـيا والشـــرق 
التجاريـــة  والضغـــوط  األوســـط، 
والتنافسية المستمرة، ودور المصافي 
والمعاييـــر فـــي دعـــم انتقـــال الطاقـــة 

وغيرها من المواضيع ذات االهتمام.

انطالق مؤتمر الشرق األوسط “MPGC 2022” برعاية وزير النفط

10 جلسات تبحث أهم قضايا البترول والغاز في العرض والطلب

وزير النفط

البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  واصلـــت 
ش.م.ب. )البـــا(، أكبر مصهـــر لأللمنيوم 
فـــي العالم باســـتثناء الصيـــن، ريادتها 
خـــال  مـــن  االســـتدامة  مجـــال  فـــي 
تصنيفهـــا كأفضل شـــركة فـــي المملكة 
مـــن حيـــث تقييـــم الجوانـــب البيئيـــة 
واالجتماعية والحوكمة وذلك من قبل 
شركة ESG Invest – المتخصصة في 
البحوث االســـتثمارية والتابعة لشركة 
Sustainability Excellence – وهـــي 
معنية بتقديم تقييم شـــامل وملموس 
لمســـتوى أداء الشـــركات والمؤسسات 
في العالم العربي على صعيد الجوانب 

البيئية واالجتماعية والحوكمة. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لشـــركة البـــا، علـــي البقالـــي 
“نحن نؤمن أن مهمة الشـــركة تتمحور 
حـــول الجوانـــب البيئيـــة واالجتماعية 

ســـعينا  فـــي  والمتمثلـــة  والحوكمـــة، 
كشركة مواطنة مسؤولة لخلق القيمة 
الحقيقيـــة لجميـــع األطـــراف المعنيـــة 
والمجتمع مـــن حولنا. وإننـــا فخورون 

بتصدرنا لقائمة الشركات في الجوانب 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة على 
مســـتوى البحريـــن للســـنة الثالثة على 
التوالـــي، األمر الذي يبرهـــن عن النهج 
الذي نتبعه في مراعـــاة هذه الجوانب 
الامحـــدود.  بالســـعي  يتســـم  والـــذي 
ومـــع إطاقنا لخارطة طريق الجوانب 
البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمـــة في 
البا، فإننا نســـير على الطريق الصحيح 
من أجل تعزيز األثر اإليجابي للشـــركة 

في المجتمع”.
يذكـــر أن شـــركة ESG Invest منحـــت 
تميزهـــا  نظيـــر  التصنيـــف  هـــذا  البـــا 
البيئيـــة  الجوانـــب  عـــن  اإلبـــاغ  فـــي 
واالجتماعيـــة والحوكمـــة بمـــا يتوافق 
ومبادرة اإلباغ العالمية )GRI(: الخيار 
األســـاس، من خال تقرير االســـتدامة 

الخاص بالشركة لعام 2020.

تم تصنيفها من قبل “ESG Invest” المتخصصة في البحوث االستثمارية

“البا” أفضل شركة بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة بالبحرين

علي البقالي
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كشف رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية مازن العمران أن الجمعية بصدد إصدار استراتيجية لها وطريقة للتطوير واالرتقاء بالمكاتب 
الهندســية البحرينيــة مــع نهايــة الشــهر الجــاري، وســيتم اإلعالن عنها بعد االنتهــاء من كافة البنــود المتعلقة بها. وقال العمــران في تصريح لـ “ 
البــالد االقتصــادي “جــاء اجتماعنــا اليوم )أمس الثالثاء ( مع مجلــس التنمية االقتصادية؛ لبحث وتطوير العمل الهندســي واالرتقاء بالمكاتب 
الهندســية البحرينيــة وعددهــا 196 مكتبــا والبحــث عن وســائل ســواء بالعمل الجماعي أو الفردي  للعمل على مشــاريع خــارج البحرين”،  معلال 
بأن العمل الداخل في المشــاريع البحرينية فقط  غير مجٍد ، “الكيكة صغيرة” على حد وصفه ، موضحًا أن االســتحواذ على المشــاريع الكبيرة 
في البحرين من نصيب المكاتب الهندسية األجنبية وعددها 65 بسبب أنها مشاريع معقدة وتتطلب تخصصات خاصة والتي ال تملكها المكاتب 

البحرينية. 

وأعطـــى عمـــران مثـــاال بالقـــول “لـــو 
المشـــاريع   قيمـــة  أن  أفترضنـــا 
الســـوق  فـــي  المتوفـــرة 
ســـبيل  علـــى  البحرينيـــة 
 100 بقيمـــة  المثـــال 
مليـــون دينـــار، فـــان  
دينـــار   مليـــون   90
للمكاتـــب  تذهـــب 
 90 بنســـبة  أي  األجنبيـــة 
% مثـــل مشـــاريع الكهرباء 

المعقـــدة، موضحا “ليس لدينـــا مكاتب بحرينية 
تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع”.

واستطرد قائالً “لذلك نبحث في االستراتيجية 
فكـــرة دمـــج المكاتـــب البحرينية مـــع األجنبية؛ 
لالســـتفادة مـــن الخبـــرات والعمل علـــى تحويل 

المعلومة”. 
وأشـــاد عمران فـــي تصريحه بالمرســـوم بقانون 
رقـــم )18( لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
القانون رقم )51( لســـنة 2014 في شـــأن تنظيم 
مزاولة المهن الهندســـية عـــن عاهل البالد الملك 

حمد بن عيســـى آل خليفـــة”،  موضحًا “بأن هذا 
التعديـــل سيســـهم فـــي تعزيـــز كفـــاءة المكاتب 
الهندســـية ونموهـــا وتطويـــر المهـــن الهندســـية 
تشـــجيع  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  كونـــه  والنهـــوض؛ 
مهنـــة  بعمـــل  واالرتقـــاء  الهندســـية  المكاتـــب 

الهندسة”.
االقتصاديـــة  التنميـــة  صناديـــق  إلـــى  وأشـــار 
األمـــوال  تصـــرف  التـــي  والعربيـــة  الخليجيـــة 
الطائلة في دول خـــارج المنطقة العربية وهناك 
دول إســـالمية ليـــس لديهـــا التمويـــل الخـــاص 

لتنفيـــذ مشـــاريعها”، منوهـــًا “ بأن هناك مشـــاريع 
كبيرة مثل إنشـــاء المـــدارس وفي نفس الوقت 
ال تحتـــاج لتخصصات معقـــدة”، مؤكدًا بأن هذه 
واحدة مـــن أهم بنود األســـتراتيجية “، شـــارحًا 
“البـــد أن تكـــون هذه المشـــاريع هـــي هدفنا في 
الفتـــرة المقبلـــة ويجـــب أن تكـــون النظـــرة غير 
مقتصرة على النمـــط الصغير، ولكن على النمط 

الواسع الخارجي “.
وباإلشـــارة إلى تقليص نســـبة البطالة في قطاع 
المهندســـين، حيـــث أظهـــرت اإلحصـــاءات فـــي 
أكتوبـــر 2021  أن عـــدد المهندســـين العاطليـــن 
وصـــل 942 بين حديثي التخرج وغيرهم، وفي 
المقابـــل وصلـــت نســـبة العامليـــن األجانـــب في 
المكاتب الهندســـية 90 %”،  أوضح العمران “أن 
الجمعية ستخاطب وزارة العمل للحصول على 
أحـــدث اإلحصاءات”، مؤكـــدا “ضرورة أن يكون 
هنـــاك  حـــد أدنـــى لعـــدد المهندســـين بالمكاتـــب 
الهندســـية، وأن توفـــر المكاتب الهندســـية عمل 
الثنين من المهندسين الخريجين؛ حتى تنحصر 

أعداد العاطلين”.

مساع لتوسيع نطاق عمل المكاتب الهندسية البحرينية خارج المملكة
اإلعالن عن استراتيجية الجمعية للتطوير نهاية الشهر الجاري... العمران:

بحــث دمـج المكاتـب البحرينيــة مــع األجنبيــة لالستفــادة مــن الخبــرات والمعلومــات

14.9 % معــدل التضخــم السنــوي فــي مصــر
واصل معدل التضخم الســـنوي في مصر االرتفاع ليبلغ 
14,9 % فـــي شـــهر أبريل، حيث تســـتمر موجـــة ارتفاع 
أسعار الغذاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري 
حـــول ســـعر الفائـــدة بعـــد قيـــام الفيدرالـــي األميركـــي 
بزيادتهـــا ألول مـــرة منذ أكثر من عقديـــن. وأفاد الجهاز 
المركـــزي المصـــري لإلحصاء في بيان أمـــس أن “معدل 
التضخم الســـنوي إلجمالي الجمهورية ســـجل 14,9 % 

لشهر أبريل  2022 مقابل 4,4 % لنفس الشهر من العام 
السابق”.

وعـــزا جهـــاز اإلحصاء الزيـــادة في معـــدل التضخم إلى 
ارتفاع أســـعار “الطعام والمشروبات” بنسبة تخطت 29 
% على رأســـها الخضروات والزيوت والحبوب. ويشهد 
العالـــم زيـــادة ملحوظـــة في أســـعار الحبـــوب والزيوت 

بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا نهاية فبراير.
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مازن العمران

 KKC Industries شـــركة  أطلقـــت 
WLL )iCOOL ( الصينية المتخصصة 
في تصنيع منتجات التدفئة والتهوية 
والتكييف مصنعا في مملكة البحرين 
دوالر  مليـــون   10.7 يبلـــغ  باســـتثمار 
أميركي. وستسعى الشركة من خالل 
المصنـــع إلـــى إنتـــاج وتصديـــر أنابيب 
العـــزل الخاصـــة بتكييـــف الهـــواء إلى 
أســـواق الشـــرق األوســـط والواليـــات 
وأوروبـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحريـــن  موقـــع  مـــن  باالســـتفادة 
التجـــارة  واتفاقيـــات  االســـتراتيجي 
الحـــرة التي تتمتع بها البحرين مع 22 
دولـــة في مختلف أنحـــاء العالم، ومن 
ضمنهـــا اتفاقية التجارة الحرة األولى 
مع الواليـــات المتحدة األميركية على 

مستوى منطقة الخليج.
وتخـــدم “آيكـــول” مـــن مصانعها حول 
مـــع  دولـــة   130 مـــن  الزبائـــن  العالـــم 
توقـــع بتحقيـــق إيـــراد ســـنوي بقيمـــة 
420 مليـــون دوالر أميركـــي، إذ قامت 

الشـــركة بتصميـــم وتطويـــر مـــا يقرب 
من 80 % من اآلالت التي تستخدمها 
 iCool فـــي مصانعهـــا، ممـــا يســـمح لــــ
بالعمـــل بإمكانيـــة أعلى بنســـبة 10 % 

من نظرائها.
وفي تصريح قال المدير العام  بشركة 
“آيكول - البحرين” غاري شو “واصلت 
جديـــدة  منتجـــات  تقديـــم  “آيكـــول” 
ومبتكرة تعزز مـــن الكفاءة والفعالية، 
حيث قمنا بخلق منتجات ترتكز على 
وتكـــون  العمـــالء  وتطلعـــات  رغبـــات 
ذات قيمـــة كبيـــرة من حيـــث التكلفة، 
إذ تعتبـــر البحريـــن الوجهـــة المثاليـــة 
التي ســـتدعم أعمالنا من خالل البيئة 
الداعمة للتصنيـــع المكرر في المملكة، 
ذات  التشـــغيل  تكلفـــة  جانـــب  إلـــى 
العاملـــة  والقـــوى  التنافســـية  القيمـــة 
عاليـــة التأهيـــل، كمـــا أننـــا نتطلـــع إلى 
االســـتفادة ممـــا تحققـــه البحريـــن من 
إيـــرادات  قيمـــة ســـتمكننا مـــن خلـــق 
عاليـــة، حيـــث نهـــدف إلى إنتـــاج 480 

حاويـــة مـــن أنابيـــب العـــزل الخاصـــة 
بمكيفات الهواء خالل العام األول من 
التشغيل، وهو ما يعادل عائدات تزيد 

عن 31 مليون دوالر أميركي”.
لتطويـــر  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 

والنقـــل،  الصناعـــة،   – االســـتثمار 
بمجلـــس  اللوجســـتية  والخدمـــات 
التنميـــة االقتصاديـــة البحريـــن، أحمد 
سلطان “يسرنا أن نشهد سعي شركات 
في مجال التصنيع مثل “آيكول” نحو 

االســـتفادة من  اإلمكانيات التنافسية 
للمملكـــة؛ باعتبارهـــا مركـــزًا للتصنيـــع 
اإلقليمـــي مـــع مســـاهمتها بخلـــق 150 
وظيفـــة فـــي الســـوق المحليـــة خالل 

الثالث سنوات المقبلة”.

شـــركات  اســـتفادت  “لقـــد  وأضـــاف 
التصنيـــع التـــي تـــزاول عملياتهـــا فـــي 
البحريـــن تاريخيا مـــن البنية التحتية 
المتطـــورة للمملكـــة، وســـتزيد الفرص 
هـــذه حاليـــا مع تبنـــي المملكـــة لخطة 
التعافي االقتصادي وطرحها لمشاريع 
تبلـــغ قيمتهـــا 30 مليـــار دوالر، فنحـــن 
نتطلع ألن تقدم “آيكول” نموذجًا رائعًا 

للبيئة الداعمة في البحرين”.
 ويعتبـــر قطاع التصنيـــع في البحرين 
مـــن ضمـــن القطاعـــات الحيوية ضمن 
أولويات خطـــة التعافـــي االقتصادي، 
إلـــى زيـــادة  البحريـــن  حيـــث تســـعى 
الصـــادرات الوطنيـــة المنشـــأ لتشـــكل 
80.1 ٪ من إجمالي صادرات المملكة 
بحلول عام 2026. يمثل التصنيع نحو 
14 % مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
وهـــو ثانـــي أكبر مســـاهم فـــي القطاع 

غير النفطي في البحرين.

“آيكول” الصينية تؤسس مصنعا بالبحرين باستثمار 10.7 مليون دوالر
يساهم بخلق 150 وظيفة وأكثر من 31 مليون دوالر لإليرادات في العام األول

المصنع سيخدم أسواق الشرق األوسط والواليات المتحدة وأوروبا

نجحت الشـــركة القابضة للنفط والغاز في 
إعـــادة تمويـــل تســـهيالت المرابحـــة البالغ 
بذلـــك  ليرتفـــع  مليـــار دوالر،   1.6 قيمتهـــا 
إجمالي التســـهيالت إلـــى 2.2 مليار دوالر. 
الجديـــد  المالـــي  التســـهيل  تنظيـــم  وتـــم 
وتصنيفه كتمويل مستدام بنظام مزدوج 
إســـالمي وتقليدي مســـتند علـــى التمويل 
مـــع   ،)SOFR( المضمـــون  األجـــل  قصيـــر 
تحديد شـــهر ســـبتمبر 2026 كموعد سداد 

قيمة التمويل.
وباعتباره أكبر تمويل مســـتدام في تاريخ 
البحريـــن مع تغطيـــة مبلغ التمويـــل بأكثر 
من مرتيـــن، تم عقد صفقة إعادة التمويل 
إقليمـــي  بنـــك   22 مـــن  قويـــة  بمشـــاركة 
ومحلـــي، مـــن مختلـــف أنحاء الســـعودية 
واإلمـــارات والكويـــت، إلى جانـــب العديد 
من البنوك المحلية في البحرين والمنطقة.

الخليـــج  بنـــك  مـــن  كل  الشـــركة  وكلفـــت 
الدولـــي وبنـــك المشـــرق بمهمـــة التنســـيق 
هـــذه  تنفيـــذ  علـــى  واإلشـــراف  المشـــترك 
الصفقة بما يتوافق مع أهداف االستدامة. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة لدى 
مـــارك  والغـــاز،  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة 

تومـــاس “فـــي الوقـــت الـــذي نواصـــل فيه 
تطويـــر مجـــال الطاقـــة لمملكـــة البحرين، 
نفخـــر بترســـيخ مكانتنـــا كشـــركة يقتـــدى 
بها فـــي مجال إعـــادة التمويل المســـتدام 
شـــكلنا  حيـــث  المملكـــة،  مســـتوى  علـــى 
مبادرة ســـابقة من نوعهـــا تمثلت في ربط 

التســـهيالت باالســـتدامة المعتمـــدة علـــى 
النظام المزدوج”. 

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك الخليـــج 
الدولـــي، جمال الكشـــي “يســـعدنا أن تتاح 
لنـــا فرصـــة العمـــل مـــع الشـــركة القابضـــة 
للنفط والغـــاز في هذه الصفقة التاريخية، 

التـــي شـــهدت مشـــاركة قويـــة مـــن قبـــل 
اإلقبـــال  هـــذا  يـــدل  وإنمـــا  المســـتثمرين، 
الـــذي حصدنـــاه علـــى ثقـــة المســـتثمرين 
في الشـــركة القابضة للنفط والغاز بشـــكل 
خـــاص، وفي االقتصـــاد البحريني بشـــكل 

عام”.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة بنك 
بنـــك  “يتمتـــع  عبدالعـــال  أحمـــد  المشـــرق 
المشرق بمكانة مرموقة باعتباره مؤسسة 
ماليـــة رائـــدة إقليمًيا ولها حضـــور عالمي. 
ويحـــرص البنـــك مـــن خـــالل ذلـــك علـــى 
تأديـــة دور بـــارز وفّعـــال فـــي دعـــم مملكة 
البحرين والمســـاهمة فـــي تحقيق التنمية 

المستدامة”. 
ومـــن جهته، قال الرئيـــس التنفيذي األول 
للبنـــك األهلي الكويتي - مركز دبي المالي 
العالمي، توم ليند “إن اإلتمام الناجح لهذه 
الصفقة التي لقيت استحساًنا في أسواق 
القـــروض اإلقليميـــة يؤكد أهميـــة ومكانة 
الشـــركة كمصـــدر تمويـــل بارز في الشـــرق 
البنـــوك  قـــدرة  بدورنـــا  ونؤكـــد  األوســـط، 
اإلقليميـــة علـــى االنخراط فـــي حلول في 

مجال توفير حلول التمويل المستدامة”.

“النفط والغاز” تنجح بإعادة تمويل تسهيالت بـ 1.6 مليار دوالر 

أحمد عبدالعالمارك توماستوم ليندجمال الكشي


