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1.45 مليون دينار 
أرباح “عقارات السيف” 

للربع األول 2022

“أماكن” تعلن 
نتائجها المالية 
للربع األول 2022
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بينها مجمعات لعوائل تجارية عمالقة وفيال وزير وجزيرة وفنادق

عرض عقارات محكومة بقيمة 100 مليون دينار بالمزادات

اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أبرمـــت 
)مـــزاد(  للمـــزادات  العربيـــة  وشـــركة  واألوقـــاف 
اتفاقية وصفت بالفريدة؛ لبيع العقارات المتنازع 
عليها بمحاكم التنفيذ عبر مزادات علنية موجهة 
لكل الجمهور بـــكل التفاصيل المتعلقة بالعقارات 
التنفيـــذ  إدارة  وتنظيـــم  إدارة  وتحـــت  المعنيـــة 

بالمحاكم.
وبعـــد االتفـــاق الـــذي عقـــده الطرفيـــن طـــرح في 

والفنـــادق  والفلـــل  األبـــراج  عشـــرات  المـــزادات 
القيمـــة  ووصلـــت  والجـــزر  الكبيـــرة  واألراضـــي 
اإلجمالية لهذه العقارات المعروضة التي صدرت 
دينـــار،  مليـــون   100 مـــن  أحـــكام ألكثـــر  بحقهـــا 
وشـــملت كذلك فلا لشـــخصيات كبيـــرة وأصوال 
لعوائل تجارية عماقة صدرت في حقهم أحكام، 
مـــا اســـتدعى بيـــع عقاراتهـــم بالمـــزاد العلني عبر 

)06(شركة العربية للمزادات.

أمـــاط مصـــدر مســـؤول اللثام عـــن مصير مبنـــى غرفة صناعـــة وتجارة 
البحرين القديم الواقع في المنامة بالقرب من باب البحرين، كاشًفا عن 
أن المبنى ســـيكون مشـــروعا تراثيا بطابعه القديم وستشرف الحكومة 
علـــى تنفيـــذه ليكـــون معلًمـــا تراثًيـــا مهًمـــا في واجهـــة البحريـــن المالية 

وسيحظى باهتمام محلي وإقليمي وعالمي.
وأعلـــن أن هنـــاك اجتماعـــات مكثفـــة تجـــري بيـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة غرفة 
الصناعـــة والتجارة من جهة والحكومة ممثلة في هيئة الثقافة من جهة أخرى؛ 

من أجل الوقوف على تنفيذ هذا المشروع الذي وصفه بالحيوي والمهم.

تحويل مبنى “الغرفة” القديم 
إلى مشروع تراثي عالمي
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حزن وحداد بالوسط اإلعالمي بعد مقتل الصحافية شيرين
عواصم - وكاالت

“ســـأوافيكم بتفاصيـــل الخبـــر بعد قليـــل“... كانت 
هـــذه آخـــر رســـالة وجهتهـــا المراســـلة الصحافيـــة 
شـــيرين أبو عاقلـــة إلى غرفة األخبـــار في طريقها 
لتغطيـــة عملية أمنية إســـرائيلية في مدينة جنين 
شـــمال الضفـــة الغربيـــة المحتلة. ويقـــول زماؤها  

بتأثر “ولكنها لم تحضر”.

وأضافوا “آخر اتصال معها كان قبل عشرين دقيقة 
من حدوث هذه الجريمة البشـــعة”، في إشارة إلى 

مقتل شيرين أبو عاقلة برصاصة في الوجه.
وقتلـــت الصحافيـــة المخضرمـــة )51 عامـــا( صباح 
مســـؤولين  وفـــق  إســـرائيلي،  برصـــاص  أمـــس، 

فلسطينيين وشهود.
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تقديــًرا لمــا تقدمــه مــن أعمــال تطوعيــة وإنســانية، تــم تكريم ســمو الشــيخة زين بنــت خالد آل 
خليفــة، رئيــس مجلس أمناء مؤسســة المبرة الخليفية، ومؤســس ورئيــس مجلس إدارة ام كي 
اف للخدمــات اإللكترونيــة. وجــاء التكريم ضمــن فعاليات حفل الدورة السادســة لجائزة العمل 
االنســاني للعام 2022 المدرجة على أجندة القمة الخليجية للعمل اإلنســاني، التي تنظم ســنوًيا 

لتكريم نخبة من البارزين في مجاالت العمل اإلنساني على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

ويأتـــي هـــذا التكريـــم تقديـــًرا للجهـــود البـــارزة 
التـــي تبذلهـــا ســـمو الشـــيخة زيـــن فـــي مجـــال 
العمـــل اإلنســـاني والتطوعـــي، وحرصهـــا الدائم 
علـــى المســـاهمة بشـــكل فاعل في طـــرح ودعم 
العديـــد من المبـــادرات اإلنســـانية وغرس حس 
المســـؤولية االجتماعيـــة في المجتمـــع المحلي، 
الرقمـــي  والتحـــول  االبتـــكار  ســـبل  وتوظيـــف 

لارتقاء بمخرجات العمل اإلنساني. 

إلـــى ذلـــك، هنـــأت قرينـــة عاهـــل البـــاد رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كا من 
عضـــو المجلـــس األعلـــى للمرأة رئيســـة مجلس 
أمناء مؤسســـة المبرة الخليفية ســـمو الشـــيخة 
زين بنت خالد آل خليفة، ورئيسة جمعية النور 
للبـــر الشـــيخة لمياء بنت محمـــد آل خليفة بهذا 

سمو الشيخة زين بنت خالدالتكريم.

الرفاع-المبرة الخليفية
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منح سمو الشيخة زين بنت خالد جائزة العمل اإلنساني الخليجي
تقديرا لما تقدمه من أعمال تطوعية وإنسانية جليلة

سمو قرينة العاهل تهنئ سمو الشيخة زين بنت خالد بهذا التكريـم

محرر الشؤون المحلية
علوي الموسوي

حقـــق البنـــك األهلي المتحد أرباحـــا صافية عائدة 
لمســـاهمي المجموعـــة األم بلغـــت 170.9 مليـــون 
دوالر خال الربـــع األول 2022، بزيادة قدرها 7.1 
% عـــن أربـــاح الربع نفســـه مـــن العـــام 2021 التي 

بلغت 159.6 مليون دوالر.

170.9 مليون دوالر أرباح “األهلي 
المتحد” بالربع األول 2022

أفـــاد رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
مجمـــع البحريـــن لألســـواق الحرة 
فـــاروق المؤيـــد أمس بأن الشـــركة 
قـــدره  أربـــاح  صافـــي  حققـــت 
األول  للربـــع  دينـــارا    1,101,324
2022 مقارنة بأرباح العام الماضي 

التـــي كانت قـــد بلغـــت 666,464 دينارا، ما يشـــكل ارتفاعا فـــي األرباح 
قدره 434,860 دينارا أي بنسبة 65.2 %.

1.1 مليون دينار أرباح “األسواق 
الحرة” للربع األول 2022



جميلة السلمان  الشيخ محمد بن عبدالله

سمو قرينة العاهل تهنئ سمو الشيخة زين بنت خالد بجائزة العمل اإلنساني الخليجي

محمد بن مبارك يؤكد التعاون الوثيق... رئيس الطيران المدني الدولي:

فخـورون بعطـاء كل امـرأة بحرينيـة

البحرين تمتلك بنية تحتية قوية وكوادر وطنية مؤهلة

رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  هنـــأت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
المجلـــس  عضـــو  مـــن  كا  خليفـــة  آل 
األعلـــى للمـــرأة رئيســـة مجلـــس أمناء 
مؤسسة المبرة الخليفية سمو الشيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة، ورئيســـة 
جمعيـــة النور للبر الشـــيخة لمياء بنت 
نيلهمـــا  بمناســـبة  خليفـــة،  آل  محمـــد 
جائزة العمل اإلنســـاني لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجي للعام 2022 تقديًرا 
وتكريًمـــا لما تقدمانه من أعمال جليلة 

في مجال العمل التطوعي والتنموي.
وثمنـــت صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
والافـــت  الفاعـــل  النشـــاط  العاهـــل 
والمساعي الحثيثة والجهود المباركة 
لكل من ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفة والشـــيخة لمياء بنت محمد 
آل خليفـــة، واألعمـــال التـــي تقدمانهـــا 
خدمـــًة للمجتمع البحرينـــي ومن أجل 
االرتقـــاء بالعمـــل التطوعي في مملكة 
البحرين، معربة صاحبة السمو الملكي 
عن الفخر واالعتـــزاز بعطاء كل امرأة 
بحرينية تجتهد وتلتزم بخدمة وطنها 

من أجل رفعته ونمائه.

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، بمكتبـــه 
بقصر القضيبية، رئيس منظمة الطيران المدني 
الدولـــي ســـلفاتوري شـــاكيتانو، بحضـــور وزيـــر 

المواصات واالتصاالت كمال بن أحمد.
وخـــال اللقـــاء، رحب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك برئيـــس المنظمـــة وبزيارته التـــي تؤكد 
التعاون الوثيق بين البحرين ومنظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي وحرصهمـــا الدائم علـــى تعزيز 
مختلـــف أوجه التعـــاون بما يخـــدم مصالحهما 
وأهدافهمـــا المشـــتركة، مشـــيًدا ســـموه بالـــدور 
المهـــم الـــذي تقـــوم بـــه المنظمـــة فـــي تطويـــر 
ووضـــع  الدولـــي،  المدنـــي  الطيـــران  وتنظيـــم 
المعاييـــر واللوائـــح التـــي تضمن أمن وســـامة 
الطيران المدني كأحد أهـــم القطاعات الداعمة 
الصعيـــد  علـــى  المســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق 
العالمـــي، متمنًيـــا للمنظمـــة ولجميـــع القائميـــن 
عليهـــا التوفيق فـــي جهودهم الراميـــة لتطوير 

صناعة النقل الجوي العالمي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـلفاتوري شـــاكيتانو عـــن 
خالص شـــكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل 

خليفة على اســـتقباله، وتقديـــره لدور البحرين 
من خال عضويتها في منظمة الطيران المدني 
الدولـــي فـــي دعـــم جهـــود وأعمـــال المنظمـــة، 
واســـتمرارية التزامهـــا بالتعـــاون مـــع المنظمـــة 
والـــدول األعضاء، مشـــيًدا بالمســـتوي المتقدم 
لقطاع الطيران المدني بالبحرين وتميز وكفاءة 
الخدمات التي تقـــوم بها وتقدمها في مجاالت 
الطيـــران المدنـــي والنقل الجوي الـــذي يؤكد ما 
يتوافـــر لديهـــا من بنيـــة تحتية قويـــة، وكوادر 

وطنيـــة مؤهلـــة، وامتاكهـــا ألحـــدث األجهـــزة 
والمعدات التي تمكنها من أداء دورها وحســـن 
إدارة إقليمهـــا لمعلومـــات الطيـــران والمجاالت 
الجوية األخرى، ويجعلها محل إشـــادة وتقدير 

من قبل الدول األعضاء.
وحضـــر اللقـــاء، المديـــر اإلقليمـــي فـــي مكتـــب 
المنظمة للشـــرق األوســـط محمد أبو بكر فارع، 
ووكيل شـــؤون الطيران المدني باإلنابة حسين 

شعيب.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـفير  بمكتبـــه،  العريـــض،  جـــواد 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
الشـــعبية الشـــقيقة المعتمد عبدالحميد 
خوجة؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لباده 
لـــدى مملكـــة البحريـــن. وخـــال اللقاء، 
رحـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بالســـفير، منوًهـــا بمـــا تشـــهده العاقات 

البحرينيـــة الجزائرية مـــن تطور وتقدم 
متمنًيـــا  المســـتويات،  مختلـــف  علـــى 
للســـفير التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهمته 
الدبلوماســـية. مـــن جانبه، قدم الســـفير 
الجزائري الشـــكر والتقدير لنائب رئيس 
مملكـــة  وحكومـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  البحريـــن، 

وشعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
اليـــوم  يقـــام  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
)الخميـــس( المؤتمـــر الصحافي الخاص 
بمؤتمـــر البحريـــن الدولـــي األول لمرض 
نقـــص المناعة المكتســـبة الذي ســـيعقد 
فـــي المملكـــة يومـــي 22 و23 ســـبتمبر 
المقبل. وســـتحتضن قاعـــة أوال بفندق 
الخليج في العاشرة والنصف من صباح 
اليوم المؤتمر الصحافي الذي سيشـــهد 
الكشـــف عـــن جميـــع تفاصيـــل المؤتمـــر 

المؤتمـــر  فـــي  وســـتتحدث  الدولـــي. 
الصحافي جميلة السلمان رئيس اللجنة 
المنظمـــة للمؤتمـــر وعدد من مســـؤولي 
الـــوزارة واللجنـــة المنظمـــة إضافـــة إلى 
الشـــركة المنظمـــة للمؤتمر وهي شـــركة 
أديوكيشـــن باس ممثلـــة بالمدير العام 

أمين عبدهللا.
ووجهـــت اللجنـــة المنظمـــة الدعوة لكل 
ممثلي وســـائل اإلعام المحلية ووزارة 
شؤون اإلعام وممثلي مواقع التواصل 
االجتماعي لحضور المؤتمر الصحافي.

تقدم العالقات مع الجزائر

مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل مؤتمر “اإليدز”
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سمو الشيخة زين بنت خالد سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم



ويأتـــي هـــذا التكريم تقديـــًرا للجهود البـــارزة التي 
تبذلها سمو الشيخة زين في مجال العمل اإلنساني 
والتطوعي، وحرصها الدائم على المســـاهمة بشكل 
فاعـــل فـــي طـــرح ودعـــم العديـــد مـــن المبـــادرات 
اإلنسانية وغرس حس المسؤولية االجتماعية في 
المجتمع المحلي، وتوظيف سبل االبتكار والتحول 

الرقمي لالرتقاء بمخرجات العمل اإلنساني. 
المبـــرة  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وتســـلمت 
الخليفيـــة صبا ســـيادي الجائـــزة باإلنابة عن ســـمو 

الشيخة زين بنت خالد آل خليفة.
ســـمو  صرحـــت  التكريـــم،  هـــذا  علـــى  وتعليقـــًا 
الشـــيخة زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة قائلـــة “إنـــه 
لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن نحظـــى بتكريـــٍم يتـــوج 
جهودنا المتواصلة فـــي األعمال التطوعية، والتي 
مـــن شـــأنها تعزيـــز روح العطـــاء والبذل مـــن أجل 
االرتقاء بالعمل اإلنســـاني على المســـتوى المحلي 

واإلقليمي”. 

وأضافت “نتوجه بالشـــكر الجزيل وشديد االمتنان 
لكافـــة المنظمين والرعـــاة لجوائز العمل اإلنســـاني 
فـــي دورتهـــا السادســـة، ونهنـــئ كافـــة المســـاهمين 
والداعمين للعمل اإلنســـاني على مستوى المنطقة، 
ضمـــن هـــذا المحفـــل الخليجـــي المرمـــوق، والـــذي 

تحتفي فيه كافة دول مجلس التعاون باإلنجازات 
اإلنســـانية والســـامية التي لطالمـــا عهدتها أوطاننا. 
ونتطلـــع بدورنا في المؤسســـة لدعـــم وطرح مزيد 
مـــن المبـــادرات التطوعيـــة والخيرية التـــي ترتقي 
بالعمـــل اإلنســـاني وتمثل المملكة علـــى أكمل وجه 

في مختلف المحافل الدولية”. 
يذكـــر أن فعاليـــات تكريـــم الفائزين بجائـــزة العمل 
اإلنســـاني بـــدول مجلـــس التعاون الخليجـــي للعام 
2022 فـــي دورتهـــا السادســـة، كانـــت مدرجة على 
أجنـــدة القمـــة الخليجيـــة للعمـــل اإلنســـاني للعـــام 

 .2022
وأقيمـــت الفعاليـــات فـــي فندق ريجنســـي الكويت 
برعايـــة كريمـــة من الشـــيخ أحمـــد الناصـــر الصباح 
وزيـــر خارجيـــة دولـــة الكويت، وبحضـــور خليجي 

وعربي رفيع المستوى.
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منح سمو الشيخة زين بنت خالد جائزة العمل اإلنساني الخليجي
تقديًرا لما تقدمه من أعمال تطوعية وإنسانية جليلة

سموها: دعم وطرح مزيد من المبادرات التطوعية والخيرية
الرفاع-مؤسسة المبرة الخليفية

سمو الشيخة زين بنت خالد

تقديــًرا لمــا تقدمــه مــن أعمــال تطوعية وإنســانية، تم تكريم ســمو الشــيخة زين بنت خالــد آل خليفة، 
رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة المبرة الخليفية، ومؤســس ورئيس مجلــس إدارة ام كي اف للخدمات 

اإللكترونية. 
وجاء التكريم ضمن فعاليات حفل الدورة السادسة لجائزة العمل االنساني للعام 2022 المدرجة على 
أجنــدة القمــة الخليجيــة للعمــل اإلنســاني، والتي تنظم ســنوًيا لتكريــم نخبة من البارزيــن في مجاالت 

العمل اإلنساني على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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مـــن  سلســـلة  بنفـــت،  شـــركة  نظمـــت 
المســـابقات الرقمية التي تم إطالقها في 
بدايـــة شـــهر رمضان الفضيل واســـتمرت 
حتـــى عيد الفطر المبارك، بهدف التفاعل 
واالحتفال مـــع المجتمع البحريني خالل 
هـــذه المناســـبة الســـعيدة، ومنـــح العديد 
مـــن الجوائـــز النقدية القّيمـــة والحصرية 

للمشاركين.
 وقامت بنفت بإطالق مسابقات رمضان 
الشعبية الخاصة بها، التي استمرت لمدة 
15 يوًما، تم خاللها اإلعالن عن الفائزين 
بشـــكٍل يومـــي ومنـــح كل منهـــم جائـــزة 

نقدية بقيمة 100 دينار بحريني. 
وقد قام بتقديم مســـابقات شهر رمضان 
الشعبية عدد من المشاهير والشخصيات 

المؤثرة البحرينية. 

إضافـــة إلى ذلك، أطلقت بنفت مســـابقة 
اســـتمرت لمدة 3 أيـــام أعلنت خاللها عن 
حصـــول 3 فائزيـــن كل يوم علـــى جوائز 
نقديـــة قّيمـــة بقيمة 100 دينـــار بحريني 
لكل منهم. وركزت المسابقة على األسئلة 
المتعلقـــة بالعيـــد مع فتح باب المشـــاركة 

لجميع المستخدمين. 
وقد حصدت المســـابقة اإللكترونية أكثر 
ألـــف  و232  مشـــاهدة  مليـــون   1.4 مـــن 

تفاعل. 
يذكـــر أن معامـــالت فوري+ علـــى جميع 
القنوات وتطبيق “بنفت بي” قد شـــهدت 
ارتفاًعـــا خـــالل إجـــازة العيـــد لتصل إلى 
مـــا يقـــرب مـــن مليونـــي معاملـــة، حيث 
يقـــرب  مـــا  فـــوري+  ســـجلت معامـــالت 
مـــن 1.9 مليـــون معاملة بقيمـــة إجمالية 
تجـــاوزت 38 مليون دينـــار بحريني، في 
حيـــن تم إجراء ما يقرب من 1.9 مليون 
معاملـــة فـــوري+ عبـــر تطبيـــق بنفت بي 
بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 36 مليون دينار 

بحريني.

خصصت لها العديد من الجوائز النقدية القيمة

“بنفت” تطلق حملتها الخاصة بعيد الفطر المبارك
عقـــد مجلـــس إدارة شـــركة توســـعة غاز 
البحريـــن الوطنيـــة “توســـعة” اجتماعـــه 
التنفيـــذي  الرئيـــس  برئاســـة  األول 
للمجموعـــة لدى الشـــركة القابضة للنفط 
والغـــاز، مارك توماس، حيث اســـتعرض 
علـــى  المدرجـــة  المواضيـــع  المجلـــس 
جـــدول األعمال. وخـــالل االجتماع، قام 
مجلس اإلدارة بإنشـــاء سياســـة اللوائح 
تطبيـــق  لضمـــان  واللجـــان  التنظيميـــة 
أعلـــى مســـتويات الحوكمة المؤسســـية 
في الشركة والتي حددت دور المجلس 
األساســـي ومســـؤولياته لقيـــادة توجـــه 
الشـــركة تماشـــًيا مع رؤية ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمد آل خليفـــة، ممثل جاللة 
وشـــــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيـــس مجلس إدارة الـشـركــــة 

أجـــل  مـــن  والـغــــاز؛  للنفـــط  الـقـابـضــــة 
تطبيـــق حوكمـــة مؤسســـية فّعالـــة فـــي 
قطـــاع النفـــط والغاز والطاقـــة.  وناقش 
المجلس الوضع المالي اإليجابي للســـنة 

الماليـــة المنتهيـــة فـــي ديســـمبر 2021 ، 
حيث أشاد بالنمو والتقدم التي أحرزته 
الشـــركة علـــى الرغـــم مـــن األزمـــة التي 

سببتها الجائحة.

مجلس إدارة الشركة يعقد اجتماعه األول... “توسعة”:

إنشاء سياسة اللوائح التنظيمية لتطبيق أعلى مستويات الحوكمة

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ  الجمـــارك  رئيـــس  اســـتقبل 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة بمكتبه 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أمـــس،  صبـــاح 
للمؤسســـة العامة لجســـر الملك فهد 

المكلف يوسف العبدان.
في مســـتهل اللقـــاء، تـــم بحث أهم 
المشـــاريع التـــي تنفذهـــا المؤسســـة 
فـــي الوقـــت الحالـــي، باإلضافة إلى 
الخطـــط والبرامـــج التطويرية التي 
تسعى المؤسسة لتنفيذها مستقبالً 
األداء  فاعليـــة  زيـــادة  خـــالل  مـــن 
واالســـتخدام  األنظمـــة  وتطويـــر 

األمثل للتقنيات الحديثة بما يخدم 
هذا المرفق الحيوي الذي يربط بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية 
الســـعودية، وبمـــا يســـهم فـــي رفـــع 
كفـــاءة العمل وســـبل دعـــم الحركة 

السياحية والتجارية.
وفـــي ختام اللقـــاء، أعـــرب الرئيس 
التنفيـــذي للمؤسســـة العامة لجســـر 
الملـــك فهـــد المكلف عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لرئيـــس الجمارك، مشـــيدًا 
بالعمـــل  االرتقـــاء  فـــي  بجهـــوده 

الجمركي.

تقنيات حديثة لتطوير كفاءة عمل جسر الملك فهد

فريق عمل “الجنوبية” يتفّقد احتياجات أهالي الزالق
تنفيًذا لتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي لمتابعة مشاريع البنية التحتية

ضمـــن توجيهـــات محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
لتفقـــد  خليفـــة؛  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة 
احتياجـــات األهالي الخدميـــة والتنموية، قام فريق 
عمل من المحافظة بزيارة ميدانية تفقدية لالطالع 
علـــى احتياجـــات البنية التحتية األساســـية لمنطقة 
الزالق بمجمع 1056، بالتعاون والتنســـيق مع وزارة 

األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
وخـــالل الزيـــارة قـــام فريـــق العمـــل بمتابعـــة أبـــرز 
الخدمات التي تلبي احتياجات أهالي منطقة الزالق 
مـــن الناحية الخدمية واالجتماعيـــة والتنموية، كما 
تم متابعة مشـــاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق 
الداخليـــة لتوفير أفضل الخدمات، وذلك بالتنســـيق 

والتعاون مع الجهات المختصة.
وأكـــد رئيـــس قســـم متابعـــة الخدمـــات والبحـــوث 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة محمـــد النعيمـــي، أن الزيارة 
التفقديـــة تأتـــي مـــن منطلق حـــرص ســـمو محافظ 
المحافظة الجنوبية على تذليل الجهود عبر السعي 
لتنفيـــذ احتياجـــات األهالـــي بالشـــراكة مـــع الجهات 
المختصـــة لـــدور ذلـــك فـــي إبـــراز مفهـــوم الشـــراكة 
المجتمعيـــة بما يعـــود ذلـــك بالنفع علـــى المواطنين 

والمقيمين في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
كمـــا نوه النعيمي بأن الزيارة تأتي ترجمة لتوصيات 
المجلس التنسيقي من أجل تطوير كفاءة الخدمات 
الزيـــارات  أن  إلـــى  مشـــيًرا  لتجويدهـــا،  والســـعي 
الميدانيـــة تعـــد إحـــدى قنـــوات المحافظـــة الفاعلة، 
والتي تســـهم في تعزيز التواصـــل الميداني لتلمس 
احتياجـــات وملحوظات األهالـــي عن قرب للوقوف 
المناطـــق  وأوضـــاع  مســـتجدات  علـــى  واالطـــالع 
ومتابعة المشروعات التنموية التي تشهدها مناطق 

المحافظة المختلفة.
وفـــي ختـــام الزيـــارة، أشـــار رئيـــس قســـم متابعـــة 
الخدمـــات والبحـــوث بالمحافظة الجنوبيـــة إلى أن 
المحافظة الجنوبية مســـتمرة فـــي مواصلة التعاون 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــن  كل  مـــع  والتنســـيق 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، وبلديـــة المنطقـــة 
الجنوبية لتحقيـــق التقدم والنماء من خالل تطوير 
المشـــاريع التنموية والمرافـــق الخدمية في مختلف 

مناطق المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية
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ُعمان الإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة 
للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2022 )مراجعة(

القائمة املوحدة للدخل 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

206.993 212.091 �صايف دخل �لفو�ئد

84.026 98.560 �لر�صوم ودخل �آخر 

291.019 310.651 الدخل الت�شغيلي 

30.851 33.583 خم�ص�ص �خل�صائر �الئتمانية وخم�ص�صات �أخرى

260.168 277.068 �شايف الدخل الت�شغيلي 

80.733 87.166 امل�شروفات الت�شغيلية 

179.435 189.902 الربح قبل ال�شرائب والزكاة

9.439 7.917 م�صروف �صريبي وزكاة

169.996 181.985 �شايف الربح للفرتة

10.380 11.048 �صايف �لربح �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

159.616 170.937 �شايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�شيب اأرباح ال�شهم العائد اإىل مالك البنك للفرتة:

1.6 1.7

 �لن�صيب �الأ�صا�صي و�ملخف�ص لل�صهم �لعادي يف �الأرباح

)�صنت �أمريكي(

القائمة املوحدة للدخل ال�شامل

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

169.996 181.985 �شايف الربح للفرتة 

الدخل ال�شامل الآخر

2.566 )105.205( تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

13.645 )6.259( �صايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة خالل �لفرتة 

186.207 70.521 جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

11.365 4.912 جمموع �لدخل �ل�صامل �لعائد �إىل حقوق غري م�صيطرة

174.842 65.609 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

432.665 1.065.539 �صايف �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من �الأن�صطة �لت�صغيلية

213.958 )241.883(

�صايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�صتخدمة يف( / �لناجتة من

�الأن�صطة �ال�صتثمارية

350.000 - �صايف �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من �الأن�صطة �لتمويلية

996.623 823.656 �شايف التغري يف النقد وما يف حكمه

633 )18.520( �صايف فروق �صرف �لعمالت �الأجنبية

2.976.999 2.609.526 �لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

3.974.255 3.414.662 النقد وما يف حكمه يف 31 مار�س 

امليزانية املوحدة

)مدققة(

31 دي�صمرب

2021

 31 مار�س

2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر  اأمريكي

املوجودات

1.819.841 1.970.888 نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية 

1.731.698 1.520.191 �أذونات خز�نة وود�ئع لدى بنوك مركزية 

4.116.647 4.002.376 ود�ئع لدى بنوك 

22.075.148 22.219.774 قرو�ص و�صلف 

9.923.294 9.607.030 ��صتثمار�ت حمتفظ بها لغر�ص غري �ملتاجرة 

343.076 336.716 ��صتثمار�ت يف �صركات زميلة 

188.648 188.301 ��صتثمار�ت عقارية 

916.200 1.005.397 فو�ئد م�صتحقة �لقب�ص وم�صتقات مالية وموجود�ت �أخرى 

311.929 310.209 ممتلكات ومعد�ت 

486.889 473.910 �ل�صهرة وموجود�ت �أخرى غري ملمو�صة 

41.913.370 41.634.792 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

4.638.973 4.732.348 ود�ئع من بنوك 

3.775.499 4.658.399 �قرت��صات مبوجب �تفاقيات �إعادة �صر�ء 

25.203.941 24.169.010 ود�ئع �لعمالء 

1.088.822 1.060.222 �قرت��صات الأجل 

1.278.187 1.018.509 فو�ئد م�صتحقة �لدفع وم�صتقات مالية ومطلوبات �أخرى 

9.983 9.844 مطلوبات ثانوية 

35.995.405 35.648.332 جمموع املطلوبات

احلقوق

2.533.621 2.533.621 ر�أ�ص �ملال - �الأ�صهم �لعادية 

1.936.083 1.999.588 �إحتياطيات 

4.469.704 4.533.209 �حلقوق �لعائدة �إىل مالك �لبنك 

1.000.000 1.000.000 �أور�ق ر�أ�صمالية د�ئمة مدرجة �صمن ر�أ�ص �ملال فئة 1 

448.261 453.251 حقوق غري م�صيطرة 

5.917.965 5.986.460 جمموع احلقوق

41.913.370 41.634.792 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق 

للثالثة اأ�شهر املنتهية يف

31 مار�س  

2021 2022

�ألف

دوالر �أمريكي

 األف

دوالر اأمريكي

4.001.640 4.469.704 الر�شيد يف 1 يناير العائد اإىل مالك البنك

)2.000( - تربعات 

)120.649( - �أرباح �أ�صهم عادية 

174.842 65.609 جمموع �لدخل �ل�صامل للفرتة 

1.355 - حمول من �إحتياطي �لدخل �ل�صامل �الآخر 

)2.474( 12 تغري�ت يف �صركات تابعة 

)548( - ناجت من ��صتحو�ذ �إ�صايف يف �صركات تابعة 

)2.114( )2.116( تغري�ت يف �صركات زميلة 

4.050.052 4.533.209 الر�شيد يف 31 مار�س العائد اإىل مالك البنك 

600.000 1.000.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن راأ�س املال فئة 1

434.520 453.251 حقوق غري م�شيطرة 

5.084.572 5.986.460 جمموع احلقوق يف 31 مار�س 

 �أ�صتخرجت �مليز�نية �ملوحدة و�لقو�ئم �ملوحدة للدخل و�لدخل �ل�صامل و�لتدفقات �لنقدية و�لتغري�ت يف �حلقوق �ملبينة �أعاله من �لقو�ئم �ملالية �ملرحلية �ملوحدة �ملخت�صرة للبنك �الأهلي �ملتحد �ص.م.ب. 

للثالثة �أ�صهر �ملنتهية يف 31 مار�ص 2022، و�لتي متت �ملو�فقة عليها من قبل جمل�ص �الإد�رة وروجعت من قبل �إرن�صت ويونغ، مملكة �لبحرين بر�أي مر�جعة غري متحفظ يف 11 مايو 2022.

www.ahliunited.com :للمزيد من �ملعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ص من قبل م�صرف �لبحرين �ملركزي كم�صرف قطاع جتزئة تقليدي(

عادل اللبان  

�لرئي�ص �لتنفيذي للمجموعة  

 حممد جا�شم املرزوق

نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة

م�شعل عبدالعزيز العثمان

رئي�ص جمل�ص �الإد�رة
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والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أبرمـــت 
اإلســـامية واألوقاف وشركة العربية 
وصفـــت  اتفاقيـــة  )مـــزاد(  للمـــزادات 
المتنـــازع  العقـــارات  لبيـــع  بالفريـــدة؛ 
عليهـــا بمحاكـــم التنفيـــذ عبـــر مزادات 
بـــكل  لـــكل الجمهـــور  علنيـــة موجهـــة 
التفاصيل المتعلقة بالعقارات المعنية 
وتحـــت إدارة وتنظيـــم إدارة التنفيـــذ 

بالمحاكم.
وبعـــد االتفـــاق الـــذي عقـــده الطرفين 
طـــرح في المـــزادات عشـــرات األبراج 
والفلـــل والفنـــادق واألراضـــي الكبيرة 
والجـــزر ووصلـــت القيمـــة اإلجماليـــة 
لهذه العقارات المعروضة التي صدرت 
بحقهـــا أحـــكام ألكثر مـــن 100 مليون 
دينار، وشملت كذلك فلا لشخصيات 
كبيرة وأصوال لعوائل تجارية عماقة 
صدرت في حقهم أحكام، ما استدعى 
العلنـــي عبـــر  بالمـــزاد  بيـــع عقاراتهـــم 

شركة العربية للمزادات.
وتحظـــى عمليـــات عـــرض العقـــارات 
هـــذه فـــي الشـــركة العربيـــة بانتشـــار 
واســـع، وفًقـــا لتنظيـــم مختصيـــن في 
هـــذا المجـــال حســـب أعلـــى المعاييـــر 
واألنظمة المتبعة التي تمتاز بســـهولة 
والمشـــاركة  التســـجيل  عمليـــات 
وتتحلى بأعلى مســـتويات الشـــفافية 

والعدالة والتنافسية.
ألحـــد  منـــزل  وجـــود  الفًتـــا  وكان 
الـــوزراء الســـابقين طـــرح عـــن مـــزاد 
يبـــدأ بــــ 401 ألف دينـــار، حيث عرض 
لكنـــه لـــم يتقدم أحـــد للمزايـــدة عليه، 
وكذلـــك طـــرح مجمـــع تجـــاري شـــهير 
ألحـــد كبـــرى العوائـــل التجاريـــة فـــي 
البحرين بمســـاحة تفـــوق 55 ألف متر 
مربع بقيمـــة إجمالية ابتدائيـــة للمزاد 
10 ماييـــن دينـــار، ومبنيـــان لمطاعم 

عالميـــة، إال أنهـــا ســـحبت فـــي إجراء 
قانوني معين.

وانطاًقـــا مـــن العـــام 2020 طرحـــت 

وزارة العـــدل مـــع الشـــركة 90 عقـــاًرا 
47 منطقـــة بالبحريـــن  موزعـــة علـــى 
وبلـــغ مجموع قيمهـــا االبتدائيـــة أكثر 

مـــن 36 مليون دينار، من ضمنها أرض 
فضاء في باج الجزائر تبلغ مساحتها 
نحـــو 82 ألـــف متـــر مربـــع عـــن قيمـــة 

6.8 مليـــون دينـــار، وأرض فضـــاء في 
الجنبيـــة بمســـاحة 19 ألف متـــر مربع 

بقيمة 2,88 مليون دينار.

وكذلـــك ضمـــت المـــزادات المتاحقة 
بيـــن الوزارة والشـــركة عـــرض جزيرة 
للبيـــع فـــي محافظـــة العاصمـــة بقيمة 
9 ماييـــن دينـــار، وفنـــادق متفاوتـــة 
األحجـــام والرتـــب ومجمعات تجارية 
وســـكنية وفلا وأراضـــي وغيرها من 

العقارات.
 ومن جملة العقارات المعروضة أيًضا 
عقـــارات بقيمـــة متدنيـــة نســـبًيا وهي 
عبـــارة عن مبان ومنـــازل صغيرة جًدا 
وقديمـــة في مناطق عـــدة من جملتها 
وســـط العاصمة المنامة ورأس الرمان 
وغيرهـــا وبـــدأت هـــذه األســـعار فـــي 
عـــرض منـــزل بقيمـــة 19 ألـــف دينـــار 

بمساحة نحو 67 متر مربع.
 وعرضـــت العربيـــة للمـــزادات ووزارة 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، 
العديد من المزادات من جملتها مزاًدا 
لــــ 54 عقـــاًرا موزعـــة فـــي 31 منطقـــة 
بمملكة البحرين بقيمة تصل إلى أكثر 
مـــن 14 مليون دينار، وبلغت مســـاحة 
األراضي لــــ54 عقاًرا نحو 70 ألف متر 
مربع، أكبرهـــا أرض فضاء في العرين 
تبلغ مساحتها نحو 45 ألف متر مربع.

وكان هنـــاك مـــزاد لـ 69 عقـــاًرا موزعة 
البحريـــن  بمملكـــة  منطقـــة   40 فـــي 
بقيمـــة تصـــل إلى أكثر مـــن 33 مليون 
دينـــار، وبلغت مســـاحة األراضي لـ69 
عقـــاًرا نحـــو 72.36 ألـــف متـــر مربـــع، 
أكبرهـــا أرض فضاء فـــي الجنبية تبلغ 
مســـاحتها نحو 19 ألـــف متر مربع، ثم 
فيـــا قيـــد اإلنشـــاء تقـــام علـــى أرض 
مربًعـــا،  متـــًرا   5586 نحـــو  مســـاحتها 
ومزاد آخر لـ 47 عقارا بقيمة فاقت 58 
مليـــون دينار، وآخـــر بقيمة 14 مليون 
دينار لــــ 21 عقار، و29 عقار بقيمة 88 
مليون دينار، وفاقت القيمة اإلجمالية 
من العقارات المطروحة بين الطرفين 

ألكثر من 100 مليون دينار.

عرض عقارات محكومة بقيمة 100 مليون دينار بالمزادات
بينها مجمعات لعوائل تجارية عمالقة وفيال وزير وجزيرة وفنادق

للثالثة أشهر المنتهية في
 31 مارس

2021 دينار بحريني2022 دينار بحرينيإيضاح
األنشطة التشغيلية

1،470،8181،302،455الربح للفترة 
تعديالت للبنود التالية:

81،885193،120استهالك
(13،459)(30،936)ربح من ودائع ألجل

62،01021،275مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
207،935170،897تكاليف التمويل

395،000340،000مصروفات أخرى
9،9129،298مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

-151،197 خسارة غير محققة للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية
25،3984،631حصة المجموعة من خسارة االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك

22،500-تعديالت أخرى
2،373،2192،050،717الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

  تغيرات في رأس المال العامل:
350،095(708،538)ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

(82،773)(211،788)ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
1،452،8932،318،039

18،51512،440 ربح مستلم من ودائع ألجل
(4،731)(355)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

(170،032)(250،373)مصروفات أخرى مدفوعة
1،220،6802،155،716صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(57،984)(18،215)شراء عقارات ومعدات وأثاث

(138،954)(508،080)نفقات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
(22،463)-إضافات إلى استثمارات عقارية

(219،401)(526،295)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
(26،972)(16،348)أرباح أسهم مدفوعة

16،28226،630تغيرات في أرصدة لدى بنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
1،456،882-قرض ألجل تم الحصول عليه، صافي

(177،698)(210،811)تكاليف التمويل المدفوعة
1،278،842(210،877)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية

483،5083،215،157صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
7،973،5043،190،670 النقد وما في حكمه في 1 يناير

58،457،0126،405،827 النقد وما في حكمه في 31 مارس

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

إيضاح

 رأس
المال

 دينار بحريني

احتياطي
قانوني

 دينار بحريني

 احتياطي استبدال
أثاث وتركيبات

 دينار بحريني

 أرباح
مبقاة*

 دينار بحريني

المجموع

 دينار بحريني

 حقوق غير
مسيطرة

 دينار بحريني

 مجموع
 حقوق

الملكية
 دينار بحريني

158،531،816 3،647،889 154،883،927 46،000،00023،000،000291،27485،592،653 الرصيد كما في 1 يناير 2022

1،453،8901،453،89016،9281،470،818-- - صافي الربح ومجموع الدخل الشامل

(2،760،000)-(2،760،000)(2،760،000)---8 أرباح أسهم لسنة 2021
 محول إلى احتياطي استبدال أثاث

---(11،699)11،699--وتركيبات

46،000،00023،000،000302،97384،274،844153،577،8173،664،817157،242،634الرصيد كما في 31 مارس 2022

264،68682،901،424152،166،1103،823،206155،989،316 46،000،00023،000،000 الرصيد كما في 1 يناير 2021
1،262،1451،262،14540،3101،302،455--- صافي الربح ومجموع الدخل الشامل

(2،300،000)-(2،300،000)(2،300،000)---8 أرباح أسهم لسنة 2020
 محول إلى احتياطي استبدال أثاث

---(9،065)9،065--وتركيبات

46،000،00023،000،000273،75181،854،504151،128،2553،863،516154،991،771الرصيد كما في 31 مارس 2021

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس
2021 دينار بحريني2022 دينار بحرينيإيضاح

  اإليراد
2،688،9342،614،290 دخل إيجار العقارات ورسوم الخدمة

389،961302،159 الدخل من الشقق الخدماتية
-198،665 دخل األنشطة الترفيهية والتسلية

3،277،5602،916،449
489،886426،544 محسوم منها: تكلفة المبيعات

2،787،6742،489،905 إجمالي الربح
346،778144،977دخل تشغيلي آخر

30،93613،459 ربح من ودائع ألجل
3،165،3882،648،341الربح التشغيلي

   المصروفات
790،352636،073 مصروفات عامة وإدارية

62،678173،010 استهالك
395،000340،000 مصروفات أخرى

62،01021،275 الخسائر االئتمانية المتوقعة
207،935170،897 تكاليف التمويل

1،517،9751،341،255
1،647،4131،307،086الربح قبل حصة المجموعة من نتائج االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك

(4،631)(25،398)حصة المجموعة من خسارة االستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك
-(151،197) خسارة غير محققة للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية

1،470،8181،302،455 صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة
2،74 فلس3،16 فلس10 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح

العائد إلى:
1،453،8901،262،145حاملي أسهم الشركة األم

16،92840،310حقوق غير مسيطرة
1،470،8181،302،455

شركة عقارات السيف ش.م.ب. القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (مراجعة) 31 مارس 2202

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 (مراجعة)القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  كما في 31 مارس 2022 (مراجعة)

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 (مراجعة)

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

د. مصطفى السيد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

31 ديسمبر 2021 مدققة دينار بحريني31 مارس 2022 مراجعة دينار بحرينيإيضاح
الموجودات

  موجودات غير متداولة
393،269441،649 عقارات ومعدات وأثاث

2،704،7612،196،681 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
137،352،922137،504،119 استثمارات عقارية

323،560،17323،585،571 استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك
41،952،0041،967،294 الحق في إستخدام الموجودات

165،963،129165،695،314
موجودات متداولة

6،678،1716،019،222ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
58،622،8258،155،599أرصدة لدى بنك ونقد

15،300،99614،174،821
181،264،125179،870،135مجموع الموجودات

 حقوق الملكية والمطلوبات
  حقوق الملكية

46،000،00046،000،000رأس المال
23،000،00023،000،000احتياطي قانوني

302،973291،274 احتياطي استبدال أثاث وتركيبات
84،274،84485،592،653أرباح مبقاة

153،577،817154،883،927 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم
3،664،8173،647،889 حقوق غير مسيطرة

157،242،634158،531،816 مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

68،485،4698،754،299قرض ألجل - الجزء غير المتداول
72،475،5972،478،763التزامات عقد اإليجار - الجزء غير المتداول

187،722178،165مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
11،148،78811،411،227

 مطلوبات متداولة
93،520،696777،044 أرباح أسهم مستحقة الدفع وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد

3،960،2464،027،407 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى
65،379،5405،110،710 قرض ألجل - الجزء المتداول

712،22111،931 التزامات عقد اإليجار - الجزء المتداول
12،872،7039،927،092

24،021،49121،338،319مجموع المطلوبات
181،264،125179،870،135 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره 596،683 دينار بحريني (31 مارس 2021: 596،683 دينار بحريني) متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية  للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 (مراجعة)

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية في 11 مايو 2022.

محرر الشؤون المحلية



المنامة - وزارة الخارجية

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

إدانـــة  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مملكـــة البحرين بشـــدة مقتل اإلعالمية 
عاقلـــة،  أبـــو  شـــيرين  الفلســـطينية 
بالقرب مـــن مخيم جنين فـــي األراضي 
الفلسطينية أثناء تأدية عملها اإلعالمي؛ 
باعتباره انتهاًكا لقواعد ومبادئ القانون 

الدولي اإلنساني.
ـــرت وزارة الخارجيـــة عـــن خالـــص  وعبَّ

تعـــازي مملكة البحرين ومواســـاتها إلى 
الشـــقيق وعائلـــة  الفلســـطيني  الشـــعب 
الفقيـــدة وذويهـــا ولألســـرة الصحافيـــة 
الشـــفاء  العربيـــة، متمنيـــة  واإلعالميـــة 
الســـمودي،  علـــي  للصحفـــي  العاجـــل 
ومطالبـــة بإجراء تحقيق فوري شـــامل 
في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى 

العدالة.

أدانت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية 
مقتـــل الصحافيـــة شـــيرين أبوعاقلـــة 
الســـمودي  علـــي  الصحافـــي  وإصابـــة 
خالل االشـــتباكات أمس )األربعاء( في 
جنين بالضفة الغربيـــة بنيران الجيش 

اإلسرائيلي.
واســـتنكرت جمعيـــة الصحفييـــن فـــي 
بيان صدر عنها اســـتهداف المراســـلين 
وأرســـلت  والصحافييـــن،  الميدانييـــن 

تعازيها الحارة للمجتمع الصحافي.

المراســـلين  إن  الجمعيـــة  وقالـــت 
يكونـــوا  أن  يجـــب  والصحافييـــن 
القوانيـــن  جميـــع  بموجـــب  محمييـــن 
احتـــرام  مـــن  بـــّد  وال  واألعـــراف، 
قدســـية رســـالتهم التي يؤدونها بتفاٍن 
وإخالص، مؤكدة ضرورة أن تتاح لهم 
ظروف العمل في أمان، ألداء واجبهم 
حريـــة  فـــي  حقهـــم  ودعـــم  المهنـــي، 
التعبيـــر، وأداء رســـالتهم فـــي إيصـــال 

الحقيقة للناس.

البحرين تدين مقتل اإلعالمية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

“الصحفيين” تدين مقتل الصحافية أبوعاقلة

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي اجتماًعـــا أمـــس مـــع  وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتجـــارة في 
المجـــر بيتـــر ســـيارتو، وذلـــك على 
هامـــش االجتمـــاع الـــوزاري للدول 
الدولـــي  التحالـــف  فـــي  األعضـــاء 
فـــي  والمنعقـــد  داعـــش،  لمكافحـــة 

مدينة مراكش المغربية الشقيقة.
وزيـــر  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــالل 

الخارجيـــة حرص مملكـــة البحرين 
التعـــاون  أواصـــر  توطيـــد  علـــى 
السياســـية  والشـــراكة  والصداقـــة 
واالقتصادية مع المجر، وتطويرها 
بما يحقق المصالح المشـــتركة لكال 
البلدين والشـــعبين الصديقين، هذا 
القضايـــا  اســـتعراض  جانـــب  إلـــى 
اإلقليميـــة والدوليـــة ذات االهتمام 

المشترك.

تعزيز التعاون السياسي واالقتصادي مع المجر

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
الزياني، في مدينة مراكش بالمملكة 
المغربيـــة الشـــقيقة امـــس، مع وزير 
األوروبيـــة  والشـــؤون  الخارجيـــة 
جـــوردان  كرواتيـــا  بجمهوريـــة 

غرليتـــش رادمان.و بحـــث الجانبان 
السياســـية  األوضـــاع  تطـــورات 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  واألمنيـــة 
وجهـــود إحـــالل األمن والســـلم في 

الشرق األوسط والقارة األوروبية.

الزياني يبحث جهود إحالل األمن في أوروبا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشؤون السياســـية الشيخ عبدالّله 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، وفًدا 
ســـندات  منظمـــة  مـــن  أمريكًيـــا 
إســـرائيل، بحضـــور ســـفير مملكـــة 
البحريـــن لدى دولة إســـرائيل خالد 

الجالهمة.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 

السياســـي  التعـــاون  عالقـــات 
واالقتصـــادي والعلمي بيـــن مملكة 
البحريـــن ودولة إســـرائيل، وســـبل 
المصالـــح  يدعـــم  بمـــا  تعزيزهـــا 
التنموية ويســـهم فـــي تعزيز األمن 
واالســـتقرار والســـالم في المنطقة 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  بدعـــم 

األمريكية الصديقة.

دعم التعاون السياسي واالقتصادي مع إسرائيل

لتوسيع والية التحالف ضد “داعش” لتشمل المجموعات اإلرهابية األخرى

البحرين تولي اهتماما كبيرا بذوي االحتياجات الخاصة

مجددا التزام البحرين في مكافحة اإلرهاب... الزياني:

شبكة من المبدعين بمجال ابتكار الحلول لمساعدتهم... “دراسات”:

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  شـــارك 
الزيانـــي، فـــي االجتماع الـــوزاري للتحالف 
الدولـــي ضد “داعش”، الذي عقد أمس في 
مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، 
برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
اإلفريقـــي والمغاربة المقيمين في الخارج 
بالمملكة المغربية الشقيقة، ناصر بوريطة، 
ووكيـــل وزارة خارجية الواليات المتحدة 
األميركية للشـــؤون السياســـية، فيكتوريا 
نوالند، بحضور ممثلين رفيعي المســـتوى 

من األعضاء الـ 85 والشركاء الدوليين.
مملكـــة  كلمـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  وألقـــى 
البحريـــن فـــي المؤتمـــر أكـــد فيهـــا أهميـــة 
ضـــد  الدولـــي  التحالـــف  عمـــل  مواصلـــة 
البنـــاء  فـــي  قدًمـــا  والمضـــي  “داعـــش” 
علـــى مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات، وضرورة 
مواصلـــة الجهود لتحقيق النجاح المأمول 

بمـــا يشـــمل التركيـــز الحالـــي علـــى حدود 
“داعش” الجديدة في إفريقيا وغيرها من 

المناطق.

وأضاف أن مـــن المطمئن رؤية كيف تمت 
االســـتفادة من الخبرات التي تم اكتسابها 
لتخدم الملف في السياق اإلفريقي، وهذا 
يؤكـــد مدى أهمية تضافـــر الجهود والعمل 

المشترك بين الدول األعضاء في التحالف 
مـــن خـــالل إشـــراك المجتمعـــات المحليـــة 

لفهم الفروق الثقافية الدقيقة. 
وقـــال إن تنظيم “داعش” في الوقت ذاته 
مســـتمر في محاوالته للتكيـــف مع الواقع 
اإلقليمـــي الجديـــد مـــن خـــالل الســـيطرة 
علـــى أراض جديـــدة وخلـــق تحالفـــات مع 
الجماعات اإلرهابيـــة األخرى المماثلة في 

الفكر.
وأكـــد الزياني أهمية التباحـــث بين الدول 
األعضـــاء بهـــدف توســـيع واليـــة التحالف 
لتشـــمل المجموعـــات اإلرهابيـــة األخـــرى 
التـــي يمكـــن أن توفـــر لعناصـــر “داعـــش” 
الدعم خالل ســـعيها المستمر للتعافي من 

النكسات والخسائر.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن مملكة البحرين 
تدرك بشكل مباشر مدى خطورة اإلرهاب 
على الســـلم الوطني والدولـــي، األمر الذي 
يقتضـــي تبنـــي نهـــج شـــامل للتعامـــل مـــع 
الدعـــم  وشـــبكات  اإلرهابيـــة  الجماعـــات 
واأليديولوجيـــا،  والدعايـــة  والتمويـــل 
مجدًدا التزام مملكة البحرين في مكافحة 
اإلرهاب بشـــتى أنواعه، ودعمها المســـتمر 
للجهود الدولية في هذا المجال من خالل 

التحالف الدولي ضد “داعش”.

للدراســـات  البحريـــن  مركـــز  نظـــم 
والطاقـــة  والدوليـــة  اإلســـتراتيجية 
“دراســـات” أمـــس )األربعـــاء(، بالتعـــاون 
مع مؤسســـة تيكـــون أوالم ميكرز “توم” 
دولـــة  ســـفير  بحضـــور  نقاشـــية،  حلقـــًة 
إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحريـــن إيتـــان 
نائيـــه، وآبـــار ســـيدو ممثـــاًل عن ســـفارة 
الواليـــات المتحدة األميركية في مملكة 
البحرين، وقد ضمت حلقة النقاش عدًدا 
من المتخصصين للبحث في سبل تعزيز 

قدرات ذوي االحتياجات الخاصة.  
وفي هـــذا الصدد، نوه المديـــر التنفيذي 
للمركـــز حمـــد العبـــدهللا، إلـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا بـــذوي 
االحتياجات الخاصة، لتحســـين وتعزيز 
كجـــزٍء  ودمجهـــم  حقوقهـــم  حمايـــة 
أساسٍي ال يتجزأ من المجتمع، الفًتا إلى 
أن المملكة تعتمـــد نهًجا يقوم على دعم 

لتمكينهـــم  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي 
وتدريبهم وتأهيلهم على األصعدة كافة.
مـــن جهتـــه، قـــدم  جيـــدي جيرنشـــتاين 
مؤســـس ورئيس مؤسسة “تيكون أوالم 
ميكـــرز” نبـــذًة عـــن المؤسســـة ودورهـــا 
العالمي في مســـاعدة ذوي االحتياجات 
الخاصـــة وتزويدهم بالحلـــول المبتكرة، 
التي من شـــأنها تحسين نوعية حياتهم، 
وتشـــجيع الطلبة على التطوير واالبتكار 
لخدمـــة احتياجـــات ذوي االحتياجـــات 

الخاصة، وتحقيق التأثير اإليجابي على 
حياة الناس، عالوًة على تأســـيس شبكٍة 
من المبدعين في مجـــال ابتكار الحلول 
للتغلـــب على المشـــكالت التـــي يواجهها 

أصحاب االحتياجات الخاصة. 
وقد شـــارك في أعمال الحلقة النقاشـــية 
نخبة مـــن المعنيين في مملكة البحرين، 
بهـــدف تحديـــد التحديات التـــي تواجه 
هذه الفئة عالمًيا، تمهيًدا لتنظيم سلسلة 
مـــن الفعاليات خاصـــة بطلبـــة المدارس 

والجامعـــات والمهندســـين والمبتكريـــن 
للمســـاهمة في اجتـــراح حلـــوٍل إبداعيٍة 
لمواجهـــة تلك التحديـــات عالمًيا، عالوًة 
علـــى تبـــادل الخبـــرات والتعـــرف علـــى 
أبـــرز الناشـــطين في هذا المجـــال عالمًيا 

لالستفادة من خبراتهم. 
ويشـــار إلـــى أن تيكـــون أوالم ميكـــرز 
هـــي مؤسســـة عالمية مقرهـــا الرئيس 
فـــي نيويورك فـــي الواليـــات المتحدة 
البحريـــن  فـــي  وتمثلهـــا  األميركيـــة، 
وتضـــم  الحّلـــي،  ياســـمين  الســـيدة 
المؤسســـة العديـــد مـــن المهتميـــن في 
مجال تعزيز قدرات ذوي االحتياجات 
الخاصـــة، وتعمـــل كحلقـــة وصـــٍل بين 
ذوي  مـــع  والمبتكريـــن  المبدعيـــن 
االحتياجات الخاصة بهدف تزويدهم 
بالحلـــول التـــي تتالءم مـــع التحديات 

التي يواجهونها.

المنامة - بنا

الرفاع - مركز “دراسات”

وزير الخارجية يبحث العالقات الوطيدة مع نظيره السعودي
تكثيف التنسيق المشترك إزاء القضايا الراهنة

عقد وزير الخارجيـــة، عبداللطيف 
مراكـــش  مدينـــة  فـــي  الزيانـــي، 
المغربيـــة أمـــس، اجتماًعا مع وزير 
خارجية المملكة العربية السعودية 
الســـمو األميـــر  الشـــقيقة صاحـــب 
فيصـــل بـــن فرحان بـــن عبدهللا آل 
االجتمـــاع  هامـــش  علـــى  ســـعود، 
الـــوزاري لـــدول التحالـــف الدولـــي 
لمكافحة “داعش” الذي تستضيفه 

المملكة المغربية الشقيقة.
بحـــث  االجتمـــاع،  خـــالل  وجـــرى 
العالقـــات األخوية الوطيـــدة التي 
تجمع بين البلدين الشـــقيقين، في 
ظـــل التوجيهـــات الســـامية لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
وعاهـــل  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما تم خالل االجتماع بحث سبل 
تعزيـــز عالقـــات التعـــاون الثنائـــي 

فـــي مختلـــف المجـــاالت، وتكثيف 
التعاون والتنســـيق المشترك تجاه 
اإلقليميـــة  والقضايـــا  التحديـــات 
المتعلقـــة  والمســـائل  الراهنـــة، 

بمسيرة العمل الخليجي المشترك، 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  إلـــى  إضافـــًة 
محـــل  والقضايـــا  الموضوعـــات 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
مراكـــش  مدينـــة  فـــي  الزيانـــي، 
بالمملكـــة المغربيـــة، أمـــس، مـــع وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة قبـــرص يوانيس 
كاســـوليديس، على هامـــش االجتماع 
الـــوزاري للدول األعضاء في التحالف 

الدولي لمكافحة “داعش”.
تـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث عالقات 
الصداقـــة الوثيقـــة التـــي تربـــط بيـــن 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، ومـــا 
تتميـــز بـــه مـــن نمـــو متســـارع وتطور 
كبير، وســـبل تعزيـــز التعـــاون الثنائي 

وتوســـيع آفاقه في مختلف المجاالت 
خدمة للمصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان تطورات األوضاع 
اإلقليميـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
تبـــذل  التـــي  والجهـــود  والدوليـــة، 
لتحقيـــق األمـــن والســـلم فـــي الشـــرق 
األوســـط والقارة األوروبية، باإلضافة 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  بحـــث  إلـــى 

المشترك.
حضر االجتماع، سفير مملكة البحرين 
لـــدى المملكـــة المغربية خالد المســـلم، 

والوفد المرافق لوزير الخارجية

توسيع آفاق التعاون مع قبرص

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني فـــي مدينة مراكـــش بالمملكة 
مـــع وزيـــر  أمـــس  الشـــقيقة  المغربيـــة 
الشؤون الخارجية واالتحاد األوروبي 
خوســـي  إســـبانيا  بمملكـــة  والتعـــاون 
ألباريس، وذلك على هامش االجتماع 
الوزاري للـــدول األعضاء في التحالف 

الدولي لمكافحة داعش.
تـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث عالقات 
الصداقـــة التاريخيـــة التـــي تربط بين 

تعزيـــز  وســـبل  الصديقيـــن،  البلديـــن 
التعـــاون الثنائـــي بينهما فـــي مختلف 

المجاالت خدمة للمصالح المتبادلة.
كما بحـــث الجانبان تطورات األوضاع 
اإلقليميـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
األمـــن  إحـــالل  وجهـــود  والدوليـــة، 
والســـلم في القارة األوروبية والشرق 

األوسط.
حضر االجتماع، سفير مملكة البحرين 

لدى المملكة المغربية خالد المسلم.

زيادة المصالح المتبادلة مع إسبانيا
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االلتزام بقوانين البناء يساهم في الحفاظ على الواجهات الحضارية للمدن والمشروعات اإلسكانية
مؤكدا ضرورة االطالع على االشتراطات التعميرية الخاصة بالبناء... الحمر:

اإلســـكان  وزارة  أن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  أكـــد 
حرصت خـــال مرحلة إعداد المخططـــات الخاصة بمدن 
البحرين اإلســـكانية ومشـــروعات المجمعات السكنية، أن 
تتضمـــن جميع المقومـــات الازمة لتحقيق جودة الســـكن 
للمواطنيـــن، ومـــن بينهـــا إمـــكان التوســـع فـــي الوحـــدات 
دون اإلخال بســـامة الوحـــدة أو اإلضـــرار بالمنظر العام 
للمشـــروعات، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، 
منوهـــا في الوقـــت ذاته بحـــرص الوزارة على اســـتخدام 
أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، 
وأن التغيير واإلضافات العشـــوائية غير المدروســـة تضر 

بجودة المدن والمنظر العام لها.
وقال إن تعديل الوحدات السكنية يستلزم ضرورة االلتزام 
باالشـــتراطات التعميرية الخاصـــة بالبناء، واالطاع على 
القوانيـــن التنظيميـــة، وإصدار التصاريـــح اللزمة للتعديل 
علـــى الوحـــدات الســـكنية، بما يحقق إمكان التوســـع دون 
اإلضرار بســـامة الوحدات الســـكنية وقاطنيها، وااللتزام 
باالرتـــدادات الازمـــة وتحديـــد االرتفاعـــات ومســـاحات 

البناء المسموح بها.
خطـــوات  باتخـــاذ  قامـــت  اإلســـكان  وزارة  أن  وأوضـــح 
تضمن للمســـتفيدين الحق في التوســـع بالمساحة البنائية 
لوحداتهـــم بمـــا يضمن ســـامة وجـــودة وحداتهـــم، وذلك 
مـــن خـــال تزويـــد المنتفعيـــن وقـــت اســـتام وحداتهـــم 
بنمـــاذج عدة للتوســـعة بما يوفر خيارات عـــدة للمنتفعين 
للتوســـع عـــن طريـــق اســـتخدام النمـــوذج الـــذي يناســـب 

احتياجاتهـــم بطريقـــة آمنـــة، وبمقدار يصل إلـــى نحو 30 
% من مســـاحة الوحدة الســـكنية، كما لفـــت إلى أن وزارة 
اإلســـكان عملـــت بالتنســـيق مع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي في وقت ســـابق إلجراء 
فـــي  للتعميـــر  التنظيميـــة  االشـــتراطات  علـــى  تعديـــات 
المناطق اإلســـكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء 
خـــال الســـنة األولـــى من اســـتام الوحـــدات اإلســـكانية، 
اســـتجابة لرغبـــات المواطنيـــن في هذا الشـــأن، مؤكًدا أن 

تلـــك التعديات تهـــدف إلى منح المواطنيـــن المرونة في 
التوســـع فـــي الوحـــدات وفـــق احتياجاتهم بمـــا ال يخالف 

االشتراطات التعميرية.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، لفـــت الحمـــر بشـــأن مخالفـــات تغيير 
ألـــوان الواجهـــات الخارجية للوحـــدات اإلســـكانية، داعًيا 
إلى االلتزام بشـــكل ولـــون الواجهات العامة للمشـــروعات 
اإلســـكانية، وفًقـــا لنص البنـــد رقم )أ( من المـــادة رقم )21( 
من القرار الوزاري رقم 76 لســـنة 2018 والصادر من وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني بشـــأن 
االشـــتراطات التنظيميـــة التـــي تطبـــق على المشـــروعات 
اإلسكانية، التي تنص على أنه يجب الحفاظ على عناصر 
التشكيل المعماري للواجهات األصلية، كما يجب أن تكون 
األلـــوان الخارجية لواجهـــات األجزاء المضافة بنفس لون 
المبنـــى األصلـــي، حيـــث يمكـــن االســـتفادة مـــن خدمـــات 
المكاتب الهندســـية المتخصصة التي تراعي هذا الجانب 

في تصميم الواجهات بعد اإلضافة.
وبّين وزير اإلسكان أن هناك عدًدا من مخالفات تعديات 
البنـــاء تضمنـــت ممارســـات هندســـية خاطئـــة أدت الـــى 
حـــدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تســـببت 
فـــي تضـــرر نظـــم الحمايـــة مـــن تســـربات المـــاء، وأخـــرى 
تضمنت توصيات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث 
تمـــاس كهربائـــي ينتج عنه حرائق، فضـــًا عن أعمال أدت 
إلـــى انســـدادات في نظـــم تصريف مياه الصـــرف الصحي 
وشـــبكات تصريـــف مياه األمطـــار، ما قد يعـــرض المنطقة 

إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.

المنامة - وزارة اإلسكان

البحرين تبذل جهوًدا حثيثة الستقرار ونمو سوق العمل
تحفيز البحرينيين لإلقبال على “الخاص”... حميدان:

عقـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية، 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، جميل حميـــدان، اجتماًعا مع وفد 
البعثة االستشارية لصندوق النقد الدولي، 
برئاســـة عصماء الجناينـــي، نائب الرئيس 
التنفيذي لمنطقة الشـــرق األوســـط وآسيا 
الوســـطى، وذلك أمس األربعاء في مكتبه 

بالوزارة.
وتم في االجتماع، اســـتعراض اإلنجازات 
التـــي حققتها مملكـــة البحرين على صعيد 
تنفيـــذ المبـــادرات المتعلقـــة بســـوق العمل 
ضمـــن خطـــة التعافي االقتصـــادي وما تم 
مـــن جهـــود حكوميـــة ووطنيـــة للحفـــاظ 
على اســـتقرار ســـوق العمل وتجاوز اآلثار 
المترتبـــة على جائحة كورونـــا كوفيد 19، 
باإلضافـــة إلى مناقشـــة الجهـــود المبذولة 
مخرجـــات  بيـــن  المهاريـــة  الفجـــوة  لســـد 
ســـوق  واحتياجـــات  والتدريـــب  التعليـــم 
العمل واآلثار االجتماعية اإليجابية لنظام 
التأميـــن ضـــد التعطـــل والمبـــادرات التـــي 
تنفذهـــا الحكومة لرفع مســـتوى مشـــاركة 
المـــرأة في ســـوق العمـــل، كما تـــم التطرق 
إلـــى مبـــادرات هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
فـــي المجـــاالت المتعلقـــة بالمحافظة على 
العمالـــة  انتقـــال  العمـــال وحريـــة  حقـــوق 
ونظـــام حمايـــة األجور ومكافحـــة االتجار 
باألشخاص، وذلك إلبراز الوجه الحضاري 
المتقـــدم لمملكـــة البحرين في هـــذا العهد 

الزاهر لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة. 

وقـــد أطلـــع حميـــدان الوفـــد الزائـــر علـــى 
الجهود التي تبذلها مملكة البحرين بهدف 
اســـتمرار اســـتقرار ونمو ســـوق العمل في 
إطار تنمية اقتصادية مســـتدامة، مشـــيًرا 
فـــي هـــذا الســـياق إلـــى مرحلـــة التعافـــي 
الحكومـــة  أطلقتهـــا  التـــي  االقتصـــادي 
الموقرة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والتـــي تعد 
خطـــة متكاملـــة لتحفيـــز كافـــة القطاعات 
واالقتصاديـــة  والخدميـــة  اإلنتاجيـــة 
واطـــاق المبـــادرات الهادفـــة إلـــى تنميـــة 
اقتصادية شاملة األبعاد، والتي يأتي على 
رأس أولوياتهـــا خلـــق فرص عمـــل واعدة 
وجعـــل المواطـــن الخيار األول في ســـوق 
العمـــل، مؤكـــًدا في هذا الســـياق أن وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية حققت إنجاًزا 
ملموًســـا لتنفيـــذ هـــذه الخطـــة فـــي الربـــع 

األول من هذا العام.
واســـتعرض الوزير اإلجراءات الحكومية 
خال فترة جائحة كورونا، والتي تمركزت 
فـــي حمايـــة المجتمـــع من اآلثـــار الصحية 
واالجتماعية، ومواجهة تداعياتها وآثارها 
االقتصاديـــة، بما في ذلـــك إطاق الحزمة 
الماليـــة واالقتصاديـــة إلســـناد القطاعـــات 
األكثر تضرًرا والمحافظة على االســـتقرار 
الوظيفـــي للمواطنين، مشـــيًرا إلى أن تلك 
اإلجراءات ســـاهمت فـــي المحافظة على 
العمالـــة،  واســـتقرار  المنشـــآت  إنتاجيـــة 
مؤكًدا أن النتائـــج اإليجابية التي حققتها 
المملكـــة تعـــود إلـــى وجـــود بنيـــة تحتيـــة 
لبرامج ومشـــاريع تنموية، ومنها صندوق 
التعطـــل الذي تم صرف جزء من وفوراته 
الماليـــة لدعـــم المنشـــآت مـــن خـــال دعم 

أجور المواطنين العاملين فيها.
وتطـــرق حميـــدان إلـــى برامـــج التوظيف 
خـــال الجائحـــة، الفًتـــا إلـــى أن عمليـــات 
التوظيف بقيت مستمرة ومستقرة بفضل 
الدعـــم الحكومـــي وثقـــة منشـــآت القطاع 
لحمايـــة  المتخـــذة  باإلجـــراءات  الخـــاص 
االقتصـــاد من تداعيـــات الجائحـــة، حيث 
واصـــل القطـــاع الخـــاص فـــي اســـتيعاب 
المزيـــد مـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل، بفضـــل 
االســـتثمارات  مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب 

األجنبية المولدة للوظائف.
وأكـــد الوزيـــر مواصلـــة الحكومـــة اتخـــاذ 
العديد من السياســـات الهادفة إلى تحفيز 
البحرينيين لإلقبال علـــى القطاع الخاص 
وإعـــادة هيكلة الحوافـــز للتوظيف، فضاً 
التوظيـــف  أفضليـــة  مبـــدأ  تحقيـــق  عـــن 
للكـــوادر الوطنية لتكون الغاية والوســـيلة 
لكافة سياسات إدارة سوق العمل، إضافة 
إلى مراجعة رسوم العمل لتقليص الفجوة 
بين تكلفـــة العامـــل البحرينـــي واألجنبي، 
فـــي  األفضـــل  الخيـــار  المواطـــن  لجعـــل 
التوظيـــف، لافًتـــا  إلـــى أنـــه لتعزيـــز خلق 
فرص العمل الواعدة للمواطنين فإن خطة 
التعافـــي االقتصادي قد تضمنت تســـهيل 
فعاليتهـــا  وزيـــادة  التجاريـــة  اإلجـــراءات 
االســـتثمارات  مـــن  المزيـــد  الســـتقطاب 
بحلـــول العـــام 2023، فضـــاً عـــن إطـــاق 
العديـــد مـــن المشـــروعات االســـتراتيجية 

لتحفيز النمو االقتصادي.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

من اللقاء

إضافات مختصرة عن قصة أصحاب الكهف
Û  أشكر األخ األستاذ محمد عبدالحكيم العرادي على مقاله القيم

بعنوان )العرادي يروي قصىة أصحاب الكهف وعملة “دراخما” 
اإلمبراطــور دقيانــوس( والــذي احتــوى علــى معلومــات مهمة 
والمنشــور فــي صحيفة البــاد يوم الثاثاء 2 شــوال 1443 هـ 
الموافــق 3 مايــو 2022 وأود أن أضيــف بعض مــن المعلومات 
المختصرة حتى ال يكون هناك التباس لدى القراء الكرام؛ ألن 
المقال كما قال األســتاذ العرادي بأنه جزء من بحث أعده عن 

أصحاب الكهف )نظرة وسرد تاريخي( وهي:
Û  كمــا قــال االســتاذ العــرادي ال يوجد ذكــر في الكتــاب المقدس

)التوراة “العهد القديم” واإلنجيل “العهد الجديد”( عن أصحاب 
الكهف )عند المســلمين( والســبعة النائمون )عند المســيحيين(، 
ولكنها توجد في المرويات المسيحية، ولكن هناك حادثة عن 
قديســة يهودية وأبنائها الســبعة تعرضوا للتنكيل ولم يلتجوا 

إلى كهف. 
Û  هناك اختافات في المرويات المسيحية بحسب مذاهبها عن

أصحاب الكهف من ناحية الفترة والمكان ومدة مكوث الفتية 
فــي الكهــف، فهنــاك أقــوال 180 ســنة /200 ســنة /372 ســنة، 
وهنــاك اختافــات عديــدة عــن كيفيــة اكتشــافهم، فهناك قول 
مــن قبــل قس المدينة / عن طريــق أحد الفتية عند ذهابه إلى 
المدينة كما تم حسمها في القرآن الكريم / قابلهم األمبراطور 
وتحدث معهم وكذلك عددهم وأســماؤهم واســم الكلب وهل 
كانــوا فتيانــا من عليــة القوم أو من جنــود األمبراطور وانضم 

لهم بعدها راعي غنم مع كلبه.  
Û  هنــاك العديــد مــن األباطــرة الرومــان أعلنــوا العــداء للديانــة

المســيحية وســبقوا األمبراطــور دقيــوس أو دقيانوس )حكم 
)حكــم  تريــان  أو  تراجــان  األمبراطــور  ويعتبــر  249/251م( 
للديانــة  العــداء  أعلــن  رومانــي  أمبراطــور  أول  98/117م( 
المسيحية وحرمها وحكم على كثير من المسيحيين بالموت.  

Û  ،هناك عدة كهوف في دول مختلفة تنسب إلى أصحاب الكهف
ومنها: تونس واسكتلندا والدنمارك، ولكن المراجع المسيحية 
خاصــة الســريانية ترجــح أنهــا فــي مدينــة أفسس/أفســوس 
بالقــرب مــن أزمير في تركيا وترجح المراجع اإلســامية بأنها 
أفســوس، وهنــاك أقــوال بــأن الكهف فــي جبل قاســيون وفي 
مناطــق أخــرى في ســوريا وقول في كهف الرقيــم في األردن 

والذي يقال بأنه أقرب إلى وصف القرآن الكريم.
Û  كان هناك بحث وتنقيب من قبل الدولة العثمانية في منتصف

القرن التاسع عشر عن الكهف. 
Û  وبحســب قول الدكتور محمد هشــام النعســان، بوجود العديد

مــن أماكــن الكهوف يدعى أنها ألصحــاب الكهف موجودة في 
نحــو 40 دولــة، منهــا: قمــران أو أيلــة بفلســطين أو طليطلة أو 
لوشــة أو جنــان الــورد باألندلــس أو جبــل قاســيون فــي ظاهر 
دمشق بالشام أو نينوى بالعراق أو جبل عكران بالسعودية أو 
قرية المعقاب أو منطقة الســعدي أو ذمار باليمن أو أفســوس 
إلــى عربســون أو طرطــوس بتركيــا، إلــى بريطانيا حــاروا بين 
عــدة كنائــس بلنــدن، إلى شــبه جزيــرة إســكندنافيا )الدنمارك، 
الســويد( حيــث عثــروا علــى ســبع جثث غيــر بالية علــى هيئة 
الرومانييــن، إلــى رومــا فــي جــوار الفاتيــكان، حيث ســراديب 
وكهــوف “الكيتا كومز” وجد رســم على الجــدران ألهل الكهف 
الســبعة، كما يعتقد بأنه في نخجوان بالقفقاز بأذربيجيان، أو 
كهف الوصيد بإيران، ولكن المستشرق كارمون جانو يرى أن 
كهف الرجيب باألردن هو كهف أهل الكهف، بينما يرى الدكتور 
عبــد المنعــم ســيد أن المــكان هــو منطقــة البتــراء، حيث وجد 
كلمــة “رقمــو” بالنبطية محفــورة على الصخــر بمدخل المدينة 
وكما يوجد نقوش باليونانية على الجدران تعود لسنة 446م 
وقــول آخــر بأنهــا فــي نينوى وآخــرون يــرون أنه في دمشــق، 
وذكــر البعــض أنهــم كانــوا في روما فــي ســراديب الكتاكومب 
أو فــي اســكندنافيا، حتــى أن البعــض ذهــب بأنــه موجود في 

بريطانيا.
Û  التقويــم الشمســي والقمــري كان معروفــا عنــد األمــم األخــرى

وعنــد العــرب قبل نــزول القــرآن الكريم الذي صوب الحســاب 
الصحيــح والفــرق بين الســنة الشمســية والقمريــة والمتعارف 
عليــه حاليــا منذ أكثر من 14 قرنا ومنع النســي وقد اســتخدم 
العــرب بعــض التقاويــم األخرى ومنهــا التقويم العبــري والذي 

يعتمد على التقويم الشمسي والقمري بعد تغيير األسماء.  
Û  االختافــات والتشــكيك الــذي يثــار مــن حيــن إلــى آخــر عــن

استحالة مدة مكوث أصاب الكهف بحسب ما ذكر في القران 
الكريم )300 سنة شمسية /309 سنوات قمرية( مع فترة حكم 
األمبراطــور دقيانــوس أو أي أمبراطــور آخــر ســببها اختــاف 
التقويمات مما يؤدي إلى اختاف في الحسابات المستخدمة 
في الســابق )اليونانــي، الروماني القديم، التقويم األســكندري 
لمصــر الرومانيــة، البيزنطــي، الجوليانــي والغريغــوري الحالي 
والمســتمد مــن الجولياني ويعتبــر الغريغوري نســبة إلى البابا 
غريغوريوس الثالث عشــر )1502/1585م( هو المعيار الدولي 
الصحيــح والذي يتماشــي مع الســنة الشمســية والفضل يعود 
إلى الراهب األرمني ديونيســيوس اكسيجونوس الذي اقترح 
أن يكــون ميــاد ســيدنا عيســى عليــه الســام بدايــة للتقويــم 
وهناك العديد من األحداث المشوقة الستخدام هذا التقويم(، 
ولكن الدول األوروبية الشــرقية المســيحية عارضت التقويم 

لنحو ثاثة قرون.  
Û  هنــاك إعجــاز آخــر في ســورة الكهف لعدم حســم عــدد الفتية؛

ألن المذهــب اليعقوبي المســيحي يعتقد بأنهم ثاثة ورابعهم 
كلبهــم، فــي حيــن أن المذهــب النســطوري المســيحي يعتقــد 
بأنهم خمســة وسادســهم كلبهم والبقية بأنهم ســبعة وثامنهم 

كلبهم. 
Û  حســب المروحيــات، فــأن ســبب ظهــور قصة أصحــاب الكهف

عــدم تصديــق النــاس بعــودة المســيح عليــه الســام وقيــام 
الموتى ليوم الحساب.   

Û  هناك كثير من العبر في قصة أصحاب الكهف عن الفتية وعن
أحداث أخرى ال مجال لذكرها في هذا المقال المختصر.

بقلم: يوسف صالح الدين



أمـــاط مصـــدر مســـؤول اللثام عـــن مصير 
مبنـــى غرفـــة صناعـــة وتجـــارة البحريـــن 
القديم الواقع في المنامة بالقرب من باب 
البحريـــن، كاشـــًفا عـــن أن المبنى ســـيكون 
مشـــروعا تراثيا بطابعه القديم وستشرف 
معلًمـــا  ليكـــون  تنفيـــذه  علـــى  الحكومـــة 
تراثًيـــا مهًما فـــي واجهة البحريـــن المالية 
وإقليمـــي  محلـــي  باهتمـــام  وســـيحظى 

وعالمي.
وأعلـــن أن هنالك اجتماعات مكثفة تجري 
بيـــن أعضاء مجلـــس إدارة غرفة الصناعة 
والتجـــارة من جهـــة والحكومة ممثلة في 
هيئـــة الثقافـــة من جهـــة أخرى؛ مـــن أجل 
الوقـــوف على تنفيـــذ هذا المشـــروع الذي 

وصفه بالحيوي والمهم.
وأكـــد أن غرفـــة التجارة تعقـــد اجتماعات 
حالًيـــا للوقوف علـــى مســـألة تحقيق أكبر 
قـــدر مـــن االســـتفادة من هـــذا المشـــروع، 
مشـــيًرا إلى أن أعضاء الغرفة أخذوا على 
عاتقهـــم الحفاظ على أصـــول بيت التجار 
والـــذود عـــن مصالحـــه بمـــا يرضـــي جميع 

المنسبين إليه.
وبيـــن أن هـــذا المبنـــى الـــذي وصـــل عمره 
اآلن إلـــى أكثـــر 42 ســـنة، صمـــم مـــن قبل 
أحد المهندســـين العالمييـــن وهو المرحوم 
المبـــدع محمـــد مكيـــه العراقي الجنســـية 
الذي له تصميمـــات عالمية في العديد من 
المدن العربية والعالمية الكبرى، ويعد هذا 
التصيم من أواخر تصميمات هذا المصمم 
العالمـــي فـــي البحريـــن، ويحتـــوى المبنى 

أيًضـــا علـــى مالمـــح أثرية وموقـــع حيوي 
وجاذب وعدد كبير من المعالم التي أهلته 
ألن يكون مشـــروًعا حكومًيا أثرًيا في أهم 

منطقة مالية في البحرين.
وذكـــر أن المبنـــى ســـيحافظ علـــى شـــكله 
وتصميمه وســـتجرى له عمليات ترميمية 
واســـعة لـــن تغيـــر فـــي هندســـته وشـــكله، 
األثريـــة  المعالـــم  مـــن  واحـــًدا  وســـيكون 
البـــارزة على مســـتوى البحريـــن والخليج 

أيًضا.

ولفـــت إلـــى أن المبنـــى حظـــي بامتيازات 
عديدة وفي مقدمتهـــا أن افتتاحه تّم من 
قبل المغفور له بإذن هللا الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة ويقع في منطقة حيوية 
ماليـــة نشـــطة يحـــده مـــن الشـــمال مرفـــأ 
البحريـــن المالـــي ومبنـــى البورصة وخلفه 
كبيـــر  وعـــدد  التاريخيـــة  المنامـــة  ســـوق 
الشـــركات والبنوك والمصارف والمعارض 

والفنادق.
وقـــال: “إن المبنـــى شـــاهد علـــى مرحلـــة 

مهمة من التطور االقتصادي واالجتماعي 
والحضـــاري فـــي البحريـــن، بمـــا فـــي ذلك 
وإنشـــاء  فهـــد،  الملـــك  جســـر  افتتـــاح 
العديـــد مـــن الشـــركات الصناعيـــة الكبرى 
والعمالقـــة، وزار هـــذا المبنـــى العديـــد من 
أبرز الشـــخصيات االقتصادية والسياسية 
فـــي البحريـــن والخليـــج العربـــي والعالم، 
وكان بيًتـــا للعائـــالت التجاريـــة البحرينية 

العريقة”.
المعلومـــات  تفيـــد  الصعيـــد  ذات  وعلـــى 
الموثقـــة بـــأن إيـــرادات المبنـــى تضـــررت 
آخـــر خمـــس ســـنوات  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
ماضية وذلك لعدة أســـباب أهمها احتياج 
المبنـــى لصيانـــة شـــاملة، وكانـــت أفضـــل 
النتائـــج التـــي حققهـــا المبنـــى خـــالل هذه 
الفتـــرة هي إيرادات بقيمة 230 ألف دينار 
ســـنوًيا، وكانت مصروفاته التشـــغيلية 50 

ألف دينار.
وتبلـــغ قيمـــة المبنـــى وفًقـــا لإلحصـــاءات 
الرســـمية ألصـــول الغرفـــة نحـــو 7 ماليين 
دينار، قيمة األرض منها 5,9 مليون دينار، 
وقيمـــة المبنـــى بنحـــو 1,8 مليـــون دينـــار، 

وكانت هذه القيمة قبل نحو 4 سنوات.
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المنامة - وزارة الداخلية

رحـــب محافظ المحافظة الشـــمالية علي 
التنســـيقي  المجلـــس  بانعقـــاد  العصفـــور 
للمحافظـــة حضوريا بعد غياب ما يقارب 
الســـنتين في ظل انتشار جائحة كورونا، 
مؤكـــدا أن المحافظـــة اســـتطاعت خـــالل 
هذه الفتـــرة من ابتكار الحلـــول والبدائل 
في عقـــد البرامـــج واالجتماعـــات بنجاح 
كبير، خصوصا االجتماع التنســـيقي الذي 
تواصلـــت اجتماعاته عبـــر تقنية االتصال 

المرئي.
وخـــالل االجتمـــاع، تـــم مناقشـــة 3 بنـــود 
رئيسة على جدول األعمال، وهي متابعة 
تنفيـــذ قانـــون العدالـــة اإلصالحية للطفل 
بالتعاون مع الجهـــات ذات العالقة، وآلية 
زيـــارة خبيـــرة منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
في ســـبيل اعتمـــاد عالي مدينـــة صحية، 
ومناقشـــة عدد من المرئيات بشـــأن خطة 
ومشروعات شبكات الصرف الصحي في 

قرى ومناطق المحافظة الشمالية.
وأشاد محافظ الشمالية بتوجيهات وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة للمحافظـــة في ابتكار 
وأخـــذ المبـــادرات لتفعيل قانـــون العدالة 
االصالحيـــة وحماية الطفـــل بالتعاون مع 
جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة، معتبرا أن 
القانـــون يعد نقلـــة نوعية ونهج إنســـاني 
للعهد اإلصالحـــي لجاللة الملك لما له من 

إسهامات ستنعكس على حماية الطفولة. 
بعدهـــا قامت مديـــر الرعايـــة االجتماعية 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية هدى 
الحمود باستعراض شامل لقانون العدالة 
اإلصالحيـــة وحماية الطفل، مشـــيرًة إلى 
أن الـــوزارة وفـــرت الخـــط الســـاخن 998 

لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب مديـــر إدارة وســـائل 
اإلعالم بوزارة اإلعالم يوســـف إسماعيل 
لتبنـــي  اإلعـــالم  وزارة  اســـتعداد  عـــن 
هـــذه الجهـــود لتثقيـــف الطفـــل بحقوقـــه 
وتســـويقها والترويج لألعمال اإلنســـانية 
الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في 
هذا المجال، خصوصا من خالل وســـائل 
التواصل االجتماعي، فيما أعربت ممثلة 
مكتـــب المـــدن الصحيـــة بـــوزارة الصحة 

بشرى الهندي عن إعجاب المسئولين في 
الـــوزارة لمـــا حققته المحافظة الشـــمالية 
مدينـــة  عالـــي  اعتمـــاد  فـــي  اآلن  حتـــى 
صحيـــة، خصوصا فـــي ابتكارها وســـائل 
االعتمـــاد  ومعاييـــر  متطلبـــات  تحقيـــق 
أن  مؤكـــدًة  كورونـــا،  جائحـــة  خـــالل 
المحافظة اســـتطاعت تحقيق ما يقارب 
الـ 94 % لحد اآلن من متطلبات المعايير 
المنصـــوص عليهـــا لالعتمـــاد والتـــي يبلغ 

عددها 80 معيارا.
بعدها، عرض مدير إدارة تشغيل وصيانة 
الكوفـــي،  عبدالنبـــي  الصحـــي  الصـــرف 
خطـــة وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني في تنفيذ شـــبكات 
الصـــرف الصحـــي وتوصيلها فـــي مناطق 

وقرى المحافظة الشمالية.

تحقيق 94 % من متطلبات معايير اعتماد عالي مدينة صحية... “تنسيقي الشمالية”:

“العدالة اإلصالحية” نقلة نوعية ونهج إنساني للعهد اإلصالحي
قـــال عضـــو مجلـــس بلـــدي الجنوبية 
طالل بشـــير لـ )البالد( إنه تقدم أخيرًا 
بمقتـــرح بشـــأن اإلعفـــاء من الرســـوم 
البلديـــة للمصابيـــن وعوائل الشـــهداء 

في تأدية الواجب الوطني.
وأشـــار بشـــير إلـــى أن المقتـــرح يأتي 
تقديـــًرا لهم وإلخالصهم وتضحياتهم 
وإلبـــداء  الوطنـــي،  الواجـــب  بتأديـــة 
التقدير والعرفان للمصابين والشهداء 

في تأدية الواجب الوطني”.
وتابـــع: “كمـــا سيســـاهم فـــي تخفيف 
المصابيـــن  عـــن  المعيشـــية  األعبـــاء 
ضحـــوا  الذيـــن  الشـــهداء  وعوائـــل 
بأرواحهم في تأدية الواجب الوطني 

فداء لهذا الوطن العزيز”.
وأضاف: “تم مخاطبة الجهاز التنفيذي 
إلبـــداء مالحظاتهـــم ومرئياتهم حول 
المقتـــرح، حيث جاء الـــرد بالترحيب 
بالمقتـــرح وعدم الممانعة بعد موافقة 
الجهـــات المختصـــة ووضـــع اآلليـــات 

والتشريعات القانونية لتنفيذه”.
وبيـــن أن التوصيـــات التـــي خرجـــت 
والماليـــة  القانونيـــة  اللجنـــة  بهـــا 
واإلداريـــة فـــي المجلـــس البلـــدي هي 
الصـــادر  البلديـــات  لقانـــون  “اســـتنادا 
 2001 لســـنة   )35( رقـــم  بالمرســـوم 
وتعديالتهـــا  التنفيذيـــة  والالئحـــة 
تنـــص  التـــي  البنـــد)ر(   )19( المـــادة 

علـــى أن مـــن اختصاصـــات المجالس 
البلديـــة )اقتـــراح فرض الرســـوم ذات 
واإلعفـــاء  وتعديلهـــا  البلـــدي  الطابـــع 
تحصيلهـــا(،  وطـــرق  وإلغائهـــا  منهـــا 

ورأت اللجنـــة بعد التشـــاور واالطالع 
الموافقـــة علـــى إعفـــاء مـــن الرســـوم 
البلديـــة للمصابيـــن وعوائل الشـــهداء 

في تأدية الواجب الوطني”.

إعفاء عوائل شهداء الواجب من الرسوم البلدية

خطاب مدير بلدية الجنوبية

تحويل مبنى “الغرفة” القديم إلى مشروع تراثي عالمي
7 ماليين دينار قيمته السوقية وآخر إيراداته 230 ألًفا

سوق القيصرية باألحساء التاريخي
Û  هو سوق تاريخي يقع بحي الرفعه باالحساء شرق السعودية من

االسواق الشعبية التراثية والذي تم بناءة في عام 1822 ميالدي 
يعنــي 1238 هجــري وتملــك امانــه االحســاء منــه 177 محــل كمــا 

يمتلك االهالي نحو 251 محل
Û  ويشــبه بنــاءة علــى الطــراز العثمانــي ويتكــون مــن ممــرات ] [ -

وطرق ضيقه في سنه 2001 حدث حريق حزن عليه جميع اهالي 
االحســاء وليــس فقــط اهالي االحســاء بــل اهالي الخليــج ويعتبر 
هذا الســوق احــدى االماكن الســياحية واالجتماعيه واالقتصادية 
في االحســاء وفي عام 20013 تم افتتاح ســوق القيصرية بشكل 
كامــل وجديــد بهذا الطراز تحت اشــراف امانه االحســاء حيث تم 

اعادة هيكلة هذا المبنى
Û  كامــل علــى المبنــى من المــواد التقليديــة من جــذوع النخل وكان 

مــن تحــت اشــراف صاحــب الســمو الملكي ســلطان بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز ال ســعود رئيــس هيئــة الســياحة والتراث ســابقًا الذي 

اشرف بنفسه على هذا السوق باكمله
Û  حتى تطور هذا السوق باكمله حتى اصبح احدى معالم االحساء 

الــذي يقصدونــه الــزوار مــن االجانــب ودول الخليــج حتــى االن 
يعتبــر اكبر ســوق تجاري على كثرة المبانــي الحديثة والمجمعات 

التحارية.
Û  15 الســوق يصطف ِبه أكثر ِمن 400 دكان، على مســاحة ُتقدر ب 

ألف متر مربع، تتوزع المحال بين جزئين رئيسيين أحدهما الجزء 
األكبــر يمتــد بيــن شــارعي الخباز والحداديــن، والثاني بين شــارع 
الحدادين، وسوق الحريم )البدو(، وبذلك ُيعد القيصرية أكبر سوق 
مســقوف فــي المملكــة، والخليج العربــي وُيعتبر ســوق القيصرية 
معلــم ســياحي بارز ونموذجــًا اقتصاديًا لمحافظة األحســاء إذ أنه 
يقــع بيــن مجموعــة مــن معالــم التــراث العمراني التاريخــي كقصر 

إبراهيم والمدرسة األميرية أول مدرسة باألحساء.
Û  تشــكل القيصريــة مقصدًا لتمويــن العديد ِمن األســواق الخليجية 

خاصــًة قطــر والكويــت والبحريــن نظــًرا ِلُقربهــم من األحســاء ِمن 
األرز، والتمور األحسائية الشهيرة، حيث ُتعد األحساء أكبر واحة 
في العالم لزراعة النخيل، كما يضم السوق محالت الِعطارة، التي 
تبيــع الحلبــة، والســدر، والجريــش، وحبــة البركة )الســويدة( دواء 
النزر والمَرة. كما تجده ُمفعم بروائح البخور، واألعشــاب، بجانب 
توفــر األرز األحســائي المعطــر المعــروف لمــا لــه من قيمــة غذائية 
عاليــة، والعديــد ِمن المنتجات التقليدية التي ال توجد إال في هذا 
الســوق. بجانب الحناء، والتوابــل، والعطوروالكثير ِمن المنتجات 
اإلحســائية الخاصــة، أو حتــى التــي كانــت ُتبــاع فــي الســوق أو 
المســتوردة ِمــن الهنــد والبحريــن، وغيرهــا. ويتوافد على الســوق 
زوار ِمــن مختلــف مناطــق المملكــة، كما نقلــت القيصريــة العادات 
واإلرث التقليدي عن طريق الحرف اليدوية والمهنية وكان يمثل 
ــن وأهل الحشــمة الذين ال يلبســون إال  أهميــة كبــرى لــدى كبار السِّ
ا بعضهم اآلخر فكان يشــتري  الثيــاب المخاطــة والمحاكة باليد، أمَّ
ثيابا مخاطة بالماكينة التي جلبت إلى األحساء في الخمسينات. 
وحياكة البشــوت الحرفة التي عرفت بها األحســاء موطنًا له منذ 
عقــود التــي اشــتهرت علــى امتــداد الوطــن العربــي منــذ القــدم ب 
“البشــت الحســاوي” ويطلــب بكثــرة خاصة مــن اآلمــراء والوزراء 
والعلمــاء ورجــال االعمــال ووجهــاء المنطقــة ودول الخليــج فــي 
داللــة علــى جودتــه ونوعيتــه التــي ميزتــه عــن بقيــة الصناعــات 
المحليــة والعربيــة واألجنبيــة بحســب مــا يعبر به كثيــر من حاكة 

البشوت في األحساء، منذ العصر األول لظهور اإلسالم.
Û  والشــك أن القيصريــة ولمــا تمثلــه من تــراث فريد فــي المملكة بل 

فــي الجزيــرة العربيــة فــإن اعــادة اعمارهــا بالمــواد البيئيــة يمثــل 
إضافة حضارية ونضجًا في مجال التراث العمراني.

 بقلم: أحمد العامر
علوي الموسوي

إبراهيم النهام

ضمـــن أبـــرز إنجازاتها فـــي العام 2021 نشـــرت الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية إحصائية تبين توزيع المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات األربع.

وحســـب اإلحصائية حظيـــت محافظة العاصمـــة بأعلى عدد من المستشـــفيات والمراكز 
ا  ا ومستشـــفى توزعـــت كالتالي: 72 مركـــًزا طبيًّ الصحيـــة وبلـــغ عددهـــا 173 مركًزا صحيًّ
ـــا  متعـــدد التخصصـــات، و36 مركـــز طـــب اســـنان متعـــدد التخصصـــات، و30 مركـــًزا طبيًّ
متخصًصـــا، و15 مستشـــفى، و11 مركـــز طب أســـنان عام، و4 مراكز طبيـــة عامة، ومركز 

واحد متخصص لطب االسنان، ومركز طب أسنان واحد يعمل على مدار الساعة.
وجـــاءت المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث عـــدد المراكـــز الطبيـــة 
ا، حيث تضم المحافظة 25 مركًزا  والمستشفيات الطبية بعدد 54 مستشفى ومركًزا طبيًّ
ـــا متعـــدد التخصصـــات، و13 مركز طب اســـنان متعدد التخصصـــات، و6 مراكز طب  طبيًّ
أسنان عام، و5 مراكز طبية متخصصة، و3 مستشفيات، و3 مراكز الشركة، ومركز طبي 
ا عام واحد. عام واحد، ومركز طب أسنان واحد يعمل على مدار 24 ساعة، ومركًزا طبيًّ

امـــا المحافظـــة الشـــمالية فبلغ عـــدد المراكز الطبية فيهـــا 45 مركًزا ومستشـــفى توزعت 
بين مستشـــفيين، ومركز طبي عام واحد، ومركزين طبيين يعمالن على مدار 24 ســـاعة، 
و8 مراكز طب أســـنان عام، و11 مركز طب اســـنان متعدد التخصصات، و5 مراكز طبية 
ا متعدد التخصصات. أما محافظة المحرق، فبلغ عدد المراكز  متخصصـــة، 16 مركًزا طبيًّ
ا متعـــدد التخصصات،  ا، تنوعـــت بين 16 مركًزا طبيًّ والمستشـــفيات فيهـــا 44 مركـــًزا طبيًّ
و11 مركـــز طب اســـنان متعدد التخصصات، و6 مراكـــز طبية متخصصة، و4 مراكز طب 
أســـنان عام، ومركزين طبيين يعمالن عن مدار الســـاعة، مركزين للشـــركات ومركز طب 

أسنان واحد يعمل على مدار الساعة، ومستشفى واحد ومركز طبي عام واحد.

معظمها في العاصمة... “نهرا”:

320 مستشفى ومركزا طبيا في البحرين في 2021
ليلى مال اهلل
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تحـــدث رئيس جمعية قاللي للصياديـــن محمد الدخيل عن مطالبة 
كثيـــر مـــن الصياديـــن البحرينيين، باإلســـراع فـــي تطبيق قانون 
النوخذه البحريني المعطل، بسبب الدمار الذي سببته وتسببه 
المخالفات التي تحصل بالبحر من قبل العمالة اآلسيوية.

وشـــدد الدخيل في تصريحـــه لـ”البالد” على ضرورة ان 
تكـــون هنالك رقابـــة صارمة على ملـــف تأجير رخص 
الصيـــد البحريـــة المســـكوت عنـــه، مبينـــًا أنـــه أمر من 

الســـهولة تنفيذه، وبحيث يكون صاحب الرخصة هو من يباشر عمله، 
ويدخل البحر، وليس غيره.

وتســـاءل: لمـــاذا صرفـــت الرخصـــة البحرية لهـــذا البحـــار وذاك؟ وهل 
يصح تأجيرها للعمالة اآلســـيوية بمبالغ شـــهرية زهيدة مقابل التدمير 

الرهيب الذي طال البحار البحرينية؟ 
ودعـــا الدخيل البحارة البحرينيين مـــن أصحاب الرخص ألن “يجابلوا 
شـــغلهم” وتابع: ادعو للمزيـــد من الرقابة والتنظيم علـــى مهنة الصيد، 
للمحافظـــة على ما تبقى مـــن ثرواتنا البحرية المحـــدودة أصالً، وهذا 

حق علينا للوطن ولألجيال القادمة”.

وأردف “هنالـــك مـــن يتطلـــع لالســـتفادة الماليـــة الضيقـــة لنفســـه على 
حســـاب الوطـــن وثرواته، لذا نأمل اإلســـراع بتطبيق قانـــون النوخذة 
البحرينـــي كحل ســـريع وجذري لما يحدث مـــن فوضى عارمة وضارة 

للجميع.
ولفـــت الدخيـــل إلى تصاعد وتيـــرة تذمر البحارة، مـــع تناقص كميات 
األسماك، واختفاء كثير من فصائلها، مستذكرًا توجيهات جاللة عاهل 
البـــالد بشـــأن أهمية المحافظـــة على األمـــن الغذائي، حيـــث يجب أن 
يكـــون مرتكـــزًا لـــكل الخطوات القادمـــة في هذا الملف اإلســـتراتيجي 

والمهم.

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 
لعلـــوم الفضـــاء محمـــد العســـيري نجـــاح 
اإلماراتـــي  البحرينـــي  الصناعـــي  القمـــر 
ضـــوء1 برصد ما يقارب 50 حدثًا ألشـــعة 
جامـــا األرضيـــة خالل أول 4 ســـاعات من 
التشـــغيل التجريبـــي، وأن عمليـــة الرصد 
طـــوال  مســـتمرة  األحـــداث  مـــن  لمزيـــد 

مرحلة التشغيل االعتيادي.
 وتحـــدث العســـيري فـــي تصريـــح خاص 
لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( حـــول قيام 
القمـــر ضـــوء1 يوميـــًا بتنزيـــل حزمـــة من 
البيانـــات إلـــى المحطـــة االرضيـــة بحجم 
يعـــادل  مـــا  أي  ميغابايـــت   70 إلـــى   50
البيانـــات  مـــن  ورقـــة  ألـــف   200 حوالـــي 
الخاصـــة بأشـــعة جامـــا األرضيـــة، وأكـــد 
أن عمليـــة بـــدء تلقـــي المعلومـــات تمـــت 
بعـــد مراجعات دقيقة لكيفيـــة عمل القمر 
لضمان صحـــة المعلومات المتحصلة، كما 
بين التـــزام الهيئـــة بتحقيـــق أهدافها في 
مجـــال علـــوم الفضـــاء وذلـــك للمســـاهمة 
فـــي تنفيذ الرؤية التنموية الشـــاملة التي 
يقودهـــا عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، متطلعًا 
إلى تنفيذ المزيد من المشـــاريع بما يحقق 
الطموح الوطني من خالل عمل الطاقات 
فـــي  والمتخصصـــة  الشـــابة  والكفـــاءات 
قطـــاع الفضاء، فمشـــروع ضـــوء 1 يعتبر 
العلمـــي  للتعـــاون  بـــه  يحتـــذى  نموذجـــًا 
والتقني لخدمة البشـــرية عبر االســـتغالل 

السلمي للفضاء.
الوطنيـــة  الهيئـــة  إن  العســـيري  وقـــال   
لعلـــوم الفضـــاء على تواصل مـــع عدد من 
الجهات المستفيدة وسوف يتم تزويدهم 

بالبيانـــات فـــور االنتهـــاء مـــن معالجتهـــا 
وتجهيزهـــا للتحليل، وكشـــف عـــن وجود 
خطـــة لتحميـــل هـــذه البيانات علـــى أحد 
المنصات العالمية المعروفة لتحقيق أكبر 
اســـتفادة من خالل تســـهيل الوصول إلى 
هـــذه البيانـــات. وأضـــاف أنه مـــن الصعب 
تحديـــد عـــدد الطاقـــم الـــذي يعمـــل علـــى 
تحليل البيانات، حيـــث إن عدد الباحثين 
متغيـــر، خصوصـــًا أن العدد يشـــتمل على 
طلبة من الدراسات العليا وأكاديميين من 
مؤسسات التعليم العالي إضافة للباحثين 

المتخصصين في هذا المجال.
من جانبه، بين مهندس فضاء أول يعقوب 
القصـــاب تفاصيل نجـــاح فريق العمل في 
رصد أماكن حدوث أشـــعة جاما األرضية، 
ودرجة شدتها وقوتها بالميغاهيرتز، فهي 
أشـــعة قوية تعادل قوة األشـــعة الســـينية 
بمئات المرات، وقد تمكن فريق العمل من 
خـــالل تحليـــل البيانـــات المتحصلة حتى 
اآلن من تحديد مواقعها وسيتم توفيرها 
للجهـــات والمراكـــز البحثيـــة والجامعـــات 
المتخصصـــة لالســـتفادة مـــن المعلومـــات 
والمعرفـــة المتحصلة مـــن القمر الصناعي 

ضوء1.
بـــدأ  أن  وبعـــد  “اآلن  القصـــاب:  وأضـــاف 
االعتيـــادي،  التشـــغيل  عمليـــة  ضـــوء1 
تبـــدأ مهمـــة الحصـــول على أكبـــر قدر من 
البيانـــات الخاصة بأشـــعة جامـــا األرضية 
التي تـــم رصدها، باإلضافة إلـــى البيانات 
الخاصـــة بصحـــة القمـــر الصناعـــي للتأكد 
وبشـــكل مســـتمر من ســـالمته ومـــن دقة 
بـــدأت عمليـــة  كمـــا  المحصلـــة.  البيانـــات 
معالجـــًة  المتحصلـــة  البيانـــات  معالجـــة 
أوليـــة لتنقيتها ووضعها فـــي قالب جاهز 
ليتـــم تحليلهـــا ومشـــاركتها مـــع الجهـــات 

النتائـــج  علـــى  للحصـــول  العالقـــة  ذات 
العلمية المرجوة، باإلضافة إلى نشـــر هذه 
البيانـــات ليتـــم الوصـــول إليهـــا مـــن قبـــل 
مراكـــز األبحـــاث والجهـــات المتخصصـــة 
لتنفيذ الدراســـات العلمية ونشر أكبر عدد 
من األبحـــاث والتطبيقـــات المتعلقة بهذه 
البيانات ومشـــاركة هـــذه النتائج لتحقيق 

الفائدة للجميع.
وفيمـــا يتعلـــق بأوجه االســـتفادة من هذه 
المعلومات أكد القصاب أهمية دراسة هذه 
األشـــعة في منطقة الشرق األوسط، فهي 
أشـــعة ذات تأثيـــرات كثيرة تهـــم كبريات 
العاملـــة فـــي قطـــاع  العالميـــة  الشـــركات 
صناعة الطيران والشـــركات المعنية بأمن 
وسالمة مســـتخدمي الطيران، كما تسهم 
في تشـــكيل المعلومات الخاصة بدراســـة 
الحـــراري  واالحتبـــاس  الجـــوي  الغـــالف 
والتغيـــر المناخي في المنطقـــة. وقال إن 
أشـــعة جاما األرضية اكتشـــفت منذ العام 
1994، ولهـــا مصدران، األول أشـــعة جاما 
الكونيـــة الموجودة في الفضـــاء، والثاني 
أشعة جاما األرضية وهي موضع الدراسة 
والرصد فـــي مهمتنا من خالل ضوء 1 إذ 
ال يوجد رصد لهـــا ولتأثيراتها في منطقة 
الشـــرق األوســـط، والبحوث حولها  قليلة 

جدًا.
الثـــالث  خـــالل  أنـــه  القصـــاب  وأوضـــح 
شـــهور الماضية ومنذ لحظة إطالق القمر 
الصناعي ضوء1 إلـــى مداره، تمت عملية 
التشـــغيل االبتدائـــي بنجاح بعـــد االنتهاء 
مـــن جميع االختبـــارات الخاصة بجاهزية 
أنظمة القمر الصناعي. بعدها بدأت عملية 
اختبـــار تشـــغيل حمولـــة ضـــوء1 لتتكلـــل 
بالنجاح ولله الحمد، وليبدأ ضوء1 مرحلة 
التشغيل االعتيادي تنفيذًا لمهمته العلمية 

المتعلقة بالكشف عن أشعة جاما األرضية 
الناتجة من السحب الركامية والعواصف 
الكاشـــفين  تشـــغيل  تـــم  إذ  الرعديـــة، 
الخاصيـــن بحمولة ضوء1 بشـــكل ناجح، 
كما تم استالم حزمة من البيانات األولية 
الكاشـــفين  بواســـطة  رصدهـــا  تـــم  التـــي 
والتعـــرف على شـــدتها، بعـــد أن تم العمل 
على ضبط اإلعدادات الخاصة بالكاشفين 
للتأكـــد من صحة ودقة البيانات التي يتم 
تجميعها وقد اســـتغرقت هـــذه العملية ما 

يقارب الشهر كما كان متوقعًا.
وقال القصاب إنه بعد نجاح إطالق القمر 
الصناعـــي ضوء1 إلـــى مداره فـــي فبراير 
الماضي عبـــر الجناح اليابانـــي “كيبو” من 
علـــى متـــن محطـــة الفضـــاء الدوليـــة، تم 
اســـتالم أول إشـــارة لضوء1 والذي أعقبه 
نجاح فتح الهوائيات واأللواح الشمســـية 
بعـــد مضي 4 ســـاعات من لحظـــة وصول 
ضوء1 إلى مداره في الفضاء على ارتفاع 
مـــا يقارب 400 كلـــم وبزاوية ميالن 51.6 
درجـــة. تحمل اإلشـــارة األولـــى معلومات 
مهمة عـــن حالة القمـــر الصناعي وصحته 
مثـــل مســـتوى الطاقـــة ودرجـــة الحـــرارة 

وسرعته الدورانية. 
وأكـــد  تكلـــل عمليـــة التشـــغيل االبتدائي 
بالنجـــاح والتـــي بدأت منـــذ لحظة إطالق 
القمـــر إلـــى مـــداره حيـــث تم خـــالل هذه 
المرحلـــة اختبـــار جاهزيـــة جميـــع أنظمـــة 
ضـــوء1 ومنهـــا نظـــام الطاقـــة الكهربائية 
ونظـــام التحكـــم وتحديد االتجـــاه ونظام 
التشـــغيل ونظام االتصال للعمـــل والتأكد 
مـــن ســـالمتها مـــن خـــالل عمـــل عـــدد من 
التشـــغيل،  عمليـــة  أثنـــاء  االختبـــارات 
باإلضافة إلى اختبارات على حمولة القمر 
الصناعـــي من حيـــث جاهزيتها للتشـــغيل 
بعـــد التأكد من ســـالمتها اســـتعدادًا لبدء 
عمليـــة التشـــغيل االعتيـــادي والتـــي يبدأ 
فيها القمر الصناعي بتنفيذ مهمته العلمية 
الخاصـــة برصـــد أشـــعة جامـــا األرضيـــة. 
ويتـــم في هذه المرحلـــة معالجة البيانات 
األولية للتأكد من نجاح ضبط اإلعدادات 
الخاصة بالكاشـــفين لزيـــادة دقة البيانات 

المتحصلة من الحمولة.
وعن التحديـــات التي تواجه فريق العمل 
قـــال القصـــاب: “تواجـــه مهمـــات األقمـــار 
الصناعية بطبيعتها العديد من التحديات 
والتي تختلف بحســـب اختـــالف طبيعية 
المهمة، وخالل عملية التشغيل االبتدائي 
واجه فريق التشـــغيل عدد من التحديات 
ضبـــط  تحـــدي  أبرزهـــا  مـــن  كان  والتـــي 
إعدادات كاشـــفي حمولـــة القمر الصناعي 
خصوصـــًا أنه يتم تصميمـــه للمرة األولى، 
ولتجاوز هـــذا التحدي عمـــل الفريق على 
برمجية خاصة لتقوم بمحاكاة اإلعدادات 
صحتهـــا  مـــن  للتأكـــد  تجريبهـــا  المـــراد 
وســـالمتها ومـــن ثـــم تحميلها علـــى القمر 
الصناعـــي ليتـــم اختبارها. هـــذا باإلضافة 
إلـــى العديـــد مـــن التحديات التـــي تواجه 

معظـــم األقمـــار الصناعيـــة في المـــدارات 
المنخفضة والتي تتأثر بالتغيرات البيئية 
ومنهـــا ارتفـــاع درجة الحـــرارة وانخفاض 
مســـتوى الطاقـــة وقـــد تـــم التغلـــب عليها 
بحمـــد هللا باتبـــاع اإلجـــراءات الخاصـــة 
الصناعيـــة  األقمـــار  تشـــغيل  بعمليـــات 

وتفادي المخاطر.
يذكـــر أن تســـمية القمـــر الصناعـــي بضوء 
الملـــك،  بكتـــاب جاللـــة  تيمنـــًا  جـــاءت   1
والـــذي تحدث فيه عن البحرين من صدر 
اإلســـالم وحتـــى قيـــام الدولـــة العصرية، 
وقـــد أطلـــق القمـــر مـــن محطـــة الفضـــاء 
الدولية ظهر يوم 3 فبراير 2022 ليســـبح 
فـــي مداره، ويعتبر مـــن األقمار الصناعية 
النانويـــة الحديثـــة، وقـــد أطلقتـــه شـــركة 
“ســـبيس إكـــس” األميركيـــة عبـــر صاروخ 
“فالكـــون 9” إلى محطة الفضـــاء الدولية، 
وتتكـــون حمولته من كاشـــفين مصممين 
خصيصًا للكشف عن أشعة جاما األرضية 
بحجـــم ذي  بتكنولوجيتيـــن مختلفتيـــن، 
ثالث وحـــدات ووزن 5.25 كجم، وأبعاده 
بيانـــات  وستســـهم  x10x34.5 10ســـم، 
القمـــر ضـــوء1 فـــي تحقيـــق فهـــم أفضـــل 
لعلم الصواعق وتحديـــد أنواع وتأثيرات 
العواصـــف الرعديـــة، باإلضافة إلى توفير 
معلومـــات وبيانات مهمـــة ومفيدة لقطاع 
البحـــث  تعزيـــز  إلـــى  إضافـــة  الطيـــران، 
العلمي عبر توفير بيانات لمنطقة الشـــرق 
األوســـط لم تكن متوافرة من قبل، حيث 
تتعدد تطبيقات هذه البيانات ومنها رسم 
خرائط توضح المناطق التي تنتشـــر فيها 
أشـــعة “جامـــا” وتحـــدد شـــدتها، ودراســـة 
تأثير انبعاثات أشـــعة جاما األرضية ذات 
الطاقة العالية على كل من الغالف الجوي 

وحركة الطيران وصحة اإلنسان.

المنامة - بنا

“ضوء 1” يرصد ما يقارب 50 حدثا ألشعة جاما األرضية
خالل أول 4 ساعات من التشغيل التجريبي... العسيري:

محمد العسيري

عبر قاطنو الشقق المؤقتة بالسنابس في لقاء احتضنه 
مكتـــب النائب ممدوح الصالح عصر أمس األربعاء عن 
رفضهم لتوجه وزارة اإلسكان بإخالء الشقق ومنحهم 

مبلغ 200 دينار شهرًيا لتوفير مسكن بديل.
وقال األهالي الذين غص بهم مكتب النائب إن الوزارة قامت 
باالتصـــال بالعديد منهم، مهددًة إياهم  باإلخراج القهري في 
حـــال عـــدم االســـتجابة للحلول التـــي وفرتها لهم، مشـــيرين 
إلـــى أن طلباتهم اإلســـكانية تعـــد من الطلبـــات القديمة التي 
تتراوح معظمها بين سنة 2000 و2006 أي ما يزيد على 15 
و20 عاًما، فيما بعض الطلبات تعود للتسعينات والثمانينات، 

إضافة لوجود طلبات ألغيت.
وذكـــروا أن عدد العائـــالت التي مازالت تقطن الشـــقق يصل 
إلـــى نحو 140 عائلة، وأن ظروفهم المعيشـــية ال تســـمح لهم 
باالنتقال إلى مسكن آخر مؤقت، وأن الحل يتمثل في تلبية 
طلباتهم اإلسكانية القديمة، أو اإلبقاء عليهم في الشقق إلى 
حيـــن تلبيـــة طلباتهم. وأشـــار األهالي إلى أن الـــوزارة طلبت 
منهـــم إخالء الشـــقق ومنحهم مبلـــغ 200 دينار شـــهرًيا لمدة 
ســـنتين، عوًضـــا عن مبلـــغ 100 دينـــار التي تصرفهـــا الوزارة 
كعالوة بدل ســـكن، وبعد انتهاء الســـنتين تعـــود العالوة إلى 

مبلغ 100 دينار، لحين حصولهم على الوحدة السكنية.
وعّلل األهالي أســـباب رفضهم بالقول إنهم عبارة عن عوائل 
مـــن ذوي الدخـــل المحـــدود، ومـــن الصعب عليهـــم الحصول 
علـــى مـــكان مناســـب وبالمبلـــغ المحـــدد، مشـــيرين إلـــى أن 
أعمـــار الغالبيـــة منهم تجاوزت 50 عاًما، وأن فرص تحســـين 
أوضاعهم المعيشـــية آخذة في التالشـــي، الســـيما مع وجود 
أرامل ومطلقات وأيتام وذوي طلبات إسكانية ملغية بينهم.

ووجهوا نداءهم إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
لتوجيـــه الـــوزارة المعنية لتوفير حلول جذرية للمشـــكلة من 
خالل تلبية طلباتهم اإلســـكانية ضمن المشـــاريع اإلســـكانية 

التي تزخر بها مملكة البحرين.

العبء المعيشي

مـــن جهتـــه، قـــال النائب ممـــدوح الصالح إن مشـــكلة شـــقق 
إسكان السنابس مازالت تراوح مكانها منذ فترة بعيدة، وأنه 
تـــم بـــذل كثير من المســـاعي من خالل التواصـــل مع الوزارة 
واالستماع لألهالي وتقديم المقترحات البرلمانية، إال أن كل 
تلك المساعي لم تأت بأي نتيجة ومعالجة حقيقية للمشكلة.
وأشـــار إلـــى أن معظـــم أصحـــاب هـــذه الشـــقق هم مـــن ذوي 
الطلبـــات القديمة، ومن ذوي الدخـــل المحدود، وأن انتقالهم 

إلى مكان مؤقت آخر سيشـــكل عبًئا معيشـــًيا ضاغًطا عليهم، 
وأن الحـــل األمثـــل هـــو في تلبيـــة طلباتهم اإلســـكانية ضمن 

المشاريع اإلسكانية المختلفة.
وكانت وزارة اإلســـكان قد أوضحـــت أن خطتها الرامية إلى 
إخالء الشـــقق السكنية القديمة )المؤقتة( والتي يعود تاريخ 
بنائهـــا للعـــام 1981 تأتـــي بهـــدف رفـــع القـــدرة االســـتيعابية 
لمواقع تلك العمارات من 1900 شـــقة إلى 7000 شقة، لتلبي 
الطلـــب المتزايد على خدمة شـــقق التمليك، وتقليص قوائم 

االنتظار.
وذكـــرت الـــوزارة أنها حرصت على صيانة تلك الشـــقق حتى 
أصبحـــت صيانتها غير مجدية، ممـــا دفعها إلى إطالق خطة 
إعادة بناء الشـــقق الســـكنية؛ لتنفيذ مشـــاريع إسكانية توفر 
خدمـــات التمليـــك، مـــن خـــالل عمـــارات يتـــم تصميمها وفق 

نماذج عصرية ومكتملة المرافق والخدمات.

قاطنو شقق السنابس... مفتاح البيت أو البقاء بالشقق
ناشدوا القيادة توجيه “اإلسكان” لتلبية طلباتهم القديمة

محمد الدخيل 

رئيس “قاللي للصيادين” محمد الدخيل:

“النوخذة المعطل” حل إلنقاذ ما تبقى من الثروات البحرية

سيدعلي المحافظة   |    تصوير: رسول الحجيري

إبراهيم النهام

ابن صاحب طلب يعود للعام 1982 ممدوح الصالح

جانب من اللقاء

بعض القاطنات بالشقق

جانب من الحاضرين باللقاء
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ــاد” أن ســفــارة دولــة  ــبـ عــلــمــت “الـ
أحد  مــع  أخــيــرًا  تواصلت  أجنبية 
المترشحين المحتملين لانتخابات 
عليه  وعــرضــت  المقبلة،  النيابية 
في  دورة  لحضور  لبادها  السفر 
على  واالنفتاح  الديني،  التعايش 

الديانات األخرى.
ــى  ــذه هــي الــمــرة األولـ ولــيــســت هـ
التي تتدخل بها سفارة هذه الدولة 
والسياسية  االنتخابية  بالشؤون 
أخرى  بمرات  سبقتها  إذ  للبحرين، 
ــدة، حــيــث يــطــلــق عــلــى هــذا  ــديـ عـ
التعايش  مثل  مسميات  التدخل، 

وبقية  واالنــفــتــاح،  والديمقراطية 
هذا “الباكج” المأكول خيره.

المترشح والــذي رفض ذكر  وقــال 
المسؤولين  مع  تواصل  إنــه  اسمه 
فـــي جــهــة عــمــلــه، إذ لـــم يــمــانــعــوا 
تبدو  التي  ــدورة  الـ لهذه  حــضــوره 
ــا عــــاديــــة، لــكــن  ــهـ ــر أنـ ــاهـ ــن الـــظـ مــ
لماذا  نفسه،  يطرح  الذي  التساؤل 

هو؟ ولماذا اآلن بالذات؟
وأشار المترشح إلى رفضه المبدئي 
إال  ــدورة  ــ الـ هـــذه  وحــضــور  للسفر 
بموافقة الجهات المختصة بالباد.

ــبــحــريــن  ــادي ال ــ ــن ــ ــا يــســمــى ب نـــظـــم مــ
عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
استفتاء لم تستطع “الباد” أن تتحرى 
مــن دقــتــه، عــن أداء أعــضــاء مجلس 
التصويت  2018 ومــن خــال  الــنــواب 
عبر صلة انتشرت سريعا عبر تطبيق 

“واتساب”.
فتح  ففور  وسهل،  بسيط  االستفتاء 
الــمــســتــخــدم لــلــوصــلــة تــظــهــر لــه على 
الشاشة 4 أيقونات تمثل المحافظات 
ــي الــعــاصــمــة، والــمــحــرق،  األربـــــع، وهـ
الشمالية، وفوقها  والجنوبية، وأخيرا 

عنوان بارز بـ “ما رأيك بالنائب”.
المحافظة  المستخدم  يختار  أن  بعد 
بها،  النواب  صور  له  تظهر  المطلوبة، 
ــان، األول غــيــر مــرض،  ــن وخـــيـــاران اث

والثاني مرض، ثم كبسة زر )صوت(.
أجرتها  التي  الجولة  وفق  والماحظ 
“الباد” هو حصول أكثر من 90 % من 
النواب على )غير مرٍض( كما أن معظم 
كانت  ضدهم  المستخدمين  تعليقات 

لترشيحهم  ورافضة  وشرسة،  حــادة، 
مرة أخرى.

وعــانــى مــجــلــس الـــنـــواب الــكــثــيــر من 
التحديات الصعبة فرملت أداءه، على 
التي تمر  الظروف االقتصادية  رأسها 
بها الباد، ومستجدات الجائحة، التي 
الــنــاس،  ــرت عــلــى تحقيق مــطــالــب  أثـ
خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــكــاســب 
توافق  عدم  إلى  إضافة  االقتصادية، 
أعـــضـــائـــه عــلــى كــثــيــر مـــن الــمــلــفــات 
كالضريبة  للمواطنين  االستراتيجية 
العديد  التزام  التقاعد، وعدم  وقانون 
أو  الــعــامــة،  الجلسات  بحضور  منهم 
حــتــى إكــمــالــهــا، وغـــيـــاب آخـــريـــن عن 

اجتماعات اللجان بشكل غير مبرر.
الـــنـــواب  ــعــض  ب تــفــعــيــل  عــــدم  وأدى 
لــمــجــالــســهــم األســبــوعــيــة ومــكــاتــبــهــم 
الخدمية في دوائرهم، وكذلك ضعف 
حالة  إليجاد  الناخبين  مع  تواصلهم 
الشعبي ضــدهــم،  الــتــذمــر  مــن  كــبــيــرة 

وهو أمر ملحوظ من الجميع.

سفارة أجنبية تعرض السفر على مترشح 
لالنتخابات لحضور دورة عن التعايش

المواطنون يقيمون أداء غالبية النواب بـ “غير مرٍض”

جواهر  البحرين  جامعة  رئيسة  أكــدت 
مرفوع  ردها على طلب  المضحكي في 
باسم  عبداألمير  زينب  النائبة  قبل  من 
طلبة جامعة البحرين للنظر في الرسوم 
اإلدارية للفصل الصيفي وإعفائهم منها، 
أن الجامعة تنظر في خطط البرامج في 
يمكن  ما  هناك  كان  وإن  الكليات،  بعض 
الفصل  إلزاميا لألخذ في  اعتباره مقررًا 
البدل  هــذا  إعــادة  ستتم  فإنه  الصيفي، 
األمــر،  هــذا  عليهم  ينطبق  الذين  للطلبة 
إضــافــة إلــى مــا تــم إعــانــه عــن الحاالت 
الخاصة التي يمكن فيها استعادة البدل.

البدل  هــذا  أن  إلــى  المضحكي  ولفتت 
الفصل الصيفي  للمصاريف اإلدارية في 
يعمل على عدد من األمور، منها: التزام 
الــطــالــب وجــديــتــه فــي طــلــبــه الــدراســة 

خـــال فــصــل الــصــيــف، وبــالــتــالــي طلب 
ــكــلــيــة الــمــعــنــيــة مـــن األســــاتــــذة عــدم  ال
أخذهم إلجازتهم والتفرغ للتدريس في 
العمليات  لتشغيل  إضافة  الفترة،  هــذه 
وكذلك  بالطالب،  الخاصة  والــخــدمــات 
هذه  وكل  والمختبرات،  المباني  تشغيل 
العمليات يغطي البدل المفروض للفصل 

الصيفي جزءًا منها فقط.
الــبــحــريــن تقدم  وأوضــحــت أن جــامــعــة 
العام  فــي  أساسيين  دراســيــيــن  فصلين 
األول،  ــي  ــدراســ ــ ال )الــفــصــل  ــجــامــعــي  ال
(، وقـــد  ــي  ــانـ ــثـ الـ ــي  ــ ــدراسـ ــ الـ ــل  ــصـ ــفـ والـ
هذين  على  األكاديميين  رواتــب  رسمت 
ــزامــيــان  الــفــصــلــيــن، وهــمــا الــفــصــان اإلل
لــلــطــالــب الــمــنــتــظــم الــــذي إن اضــطــرتــه 
فابد  االنــســحــاب،  أو  للتغيب  الــظــروف 

ــة رســمــيــة بــهــذا الــشــأن.  أن يــقــدم رســال
فصل  فهو  الصيفي،  الفصل  أما  وقالت: 
األســتــاذ،  أو  للطالب  ســـواء  اخــتــيــاري، 
فليس هناك ما يجبر الطالب أن يدرس 

األستاذ  يلزم  ما  وال  الصيف،  فصل  في 
على التدريس فيه، وكثير من األساتذة 
من  وافــر  قسط  على  الحصول  يـــودون 
إما  للسفر  يخطط  مــن  وهــنــاك  ــراحــة،  ال

لم  إن  بـــاده  إلـــى  لــلــعــودة  أو  للسياحة 
هذا  تتيح  الجامعة  ولكن  بحرينيًا،  يكن 
فترة  تقليل  أراد  لمن  االختياري  الفصل 

دراسته اإلجمالية في الجامعة.
ــارت إلــى أنــه وبــنــاء على ذلــك تتم  وأشـ
في  يرغب  من  لبقاء  األساتذة  مخاطبة 
يدرس  حتى  الصيف؛  فصل  في  البقاء 
فإن  وبالتالي  الــمــواد،  من  عــددًا  الطلبة 
األستاذ في هذه الحالة مستحق لمكافأة 
استثنائية لتدريسه فصا ثالثًا في العام 

الجامعي.
البحرين  جامعة  أن  المضحكي  وأكــدت 
ــبــتــهــا وعــلــى  ــلـــى طــل حـــريـــصـــة جـــــدا عـ
التعليمية  العملية  استمرارية واستدامة 
األهــداف  يحقق  وبما  الــشــروط،  بأفضل 
ــهــا هــذه  الــعــلــيــا الـــتـــي أنــشــئــت مـــن أجــل

ــيــة، وعــلــيــه فــإنــهــا لن  ــوطــن الــجــامــعــة ال
تــتــوانــى عـــن الــتــســهــيــل عــلــى الــطــالــب، 
وتسخير كل إمكاناتنا من أجل أن يكـون 
جـديرًا للتعامل مع متطلبات هذا العصر 

علميًا وعمليًا.
الــنــائــب زينب  يــأتــي ذلــك حيث رفــعــت 
شكوا  التي  الطلبة  مناشدة  عبداألمير 
تكاليف  بــدل  دينارا   50 فــرض  من  فيها 
الخدمات في الحرم الجامعي للمسجلين 
القرار  هــذا  وشمول  الصيفية،  للدراسة 
سيقضون  الذين  العملي  التدريب  طلبة 
الجامعي،  الحرم  خــارج  تدريبهم  فترة 
ــنــائــب رئــيــســة الــجــامــعــة  حــيــث دعـــت ال
الــرســوم اإلداريـــة  النظر فــي بعض  إلــى 
المتطلبات  إلــى  بالنظر  منها؛  وإعفائهم 

المعيشية التي تثقل كاهل الطالب.

إعادة “البدل” للمقررات اإللزامية وإعفاء الحاالت الخاصة
ردا على طلب النائب زينب عبداألمير باسم طالب جامعة البحرين... المضحكي:

المنامة - بنا

للتأمين  الــعــامــة  الــهــيــئــة  ــدت  أكــ
إلى  وبــاإلشــارة  ــه  أن االجتماعي 
ــًرا حــول  ــؤخــ ــه مــ ــ ــداول ــ مـــا تـــم ت
القانون  لها  أجــاز  التي  الــحــاالت 
االنتقالية  الفترة  خال  التقاعد 
نفاذ  تــاريــخ  مــن  بسنة  المحددة 
السابعة  الــمــادة  فــإن  القانونين، 
مــن كــل مــن الــقــانــون رقـــم )13( 
لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام 
 1975 لسنة   )13( رقــم  الــقــانــون 
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 
ــتــقــاعــد لــمــوظــفــي الــحــكــومــة،  ال
 2022 لسنة   )14( رقم  والقانون 
بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قــانــون 
ــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي الـــصـــادر  ال

 )24( ــم  بــقــانــون رقــ ــمــرســوم  ــال ب
سريان  عــدم  بشأن   1976 لسنة 
المنصوص  المستبدلة  األحــكــام 
عليها في القانون على الموظف 
المعاش عند  المؤهل الستحقاق 
بعد  إال  القانون  هذا  أحكام  نفاذ 
ــدة مــن تــاريــخ  مــضــي ســنــة واحــ
تؤكد  الهيئة  فــإن  وعليه  نــفــاذه، 
لها  أجــاز  التي  الــحــاالت  أن  على 
قـــانـــون الــتــقــاعــد خـــال الــفــتــرة 
من  بسنة  الــمــحــددة  االنــتــقــالــيــة 
الــقــانــونــيــن تشمل  ــفــاذ  ن تـــاريـــخ 
عليهم  ــن  ــؤمـ ــمـ والـ ــمــوظــفــيــن  ال
المعاش  الســتــحــقــاق  المؤهلين 
المذكورين،  القانونين  نفاذ  عند 

مؤهلين  سيصبحون  الــذيــن  أو 
خال سنة واحدة من نفاذهما.

التام  التزامها  الهيئة  أكــدت  كما 
بــالــرد عــلــى كــافــة اســتــفــســارات 
أوضاعهم  لتوضيح  المواطنين 
التعديات  على  بناًء  التقاعدية 
القوانين  على  اســتــجــدت  الــتــي 
في  ممثلًة  الرسمية  قنواتها  عبر 
مركز االتصاالت والخدمات على 
البريد  وعبر   17000707 الرقم 
frontoffice@sio. اإللكتروني 

برنامج  خــال  مــن  أو    gov.bh
ــل، كــمــا تــرحــب بــهــم في  ــواصـ تـ
مراكز االستقبال بالمقر الرئيسي 

للهيئة وفروعها.

تشمل المؤمن عليهم المؤهلين الستحقاق المعاش... “التأمين االجتماعي”:

حاالت التقاعد “االنتقالي” تشمل المؤهلين خالل سنة واحدة من نفاذه

على الــرغــم مــن إعـــان األمــانــة الــعــامــة لمجلس الــنــواب عن 
التساؤل  يــزال  ال  المفقودة،  الرئاسة  مطرقة  على  الحصول 

قائًما: أين ذهبت المطرقة ومن أخذها؟
قطعة خشبية صغيرة ال تتجاوز العشرين سنتيمتًرا، وعمرها 
االفتراضي تخطى العشرين عاًما، أثارت بفقدانها الرأي العام، 
وبسبب قيمتها الرمزية، نحن نتحدث هنا عن مطرقة رئاسة 

مجلس الشورى والنواب مًعا، والتي تسمح وال تسمح.
وكان رئيس مجلس الشورى علي الصالح قد تفاجأ في الجلسة 
بلحظات،  الجلسة  رفـــع  وقــبــيــل  الـــشـــورى،  لمجلس  األخــيــرة 
باختفاء مطرقة المجلس حيث تلّفت يميًنا ويساًرا وهو يبحث 

عنها لكي يختم بها عمل المجلس، ويعلن انتهاء جلساته.
لكن المطرقة لم تكن موجودة، وال أثر لها، وال يعرف أحد لها 
والدهشة  التساؤالت  ويثير  وعجيب،  غريب،  موقف  مكاًنا، 
واالســتــغــراب، أيــن ذهــبــت مطرقة الــرئــاســة؟ ومــن أخــذهــا؟ 

ولماذا؟

لتشكيل  التوجه  عن  للنواب  العامة  األمانة  إعــان  يهدأ  ولم 
لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب في فقدان المطرقة عبر التأكد 
من الكاميرات األمنية والعمل على اتخاذ اإلجراءات الازمة، 
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات  عبر  المواطنين  بعض  تهكم 

برمته.
الشأن  بقضايا  االهتمام  الــنــواب  منهم،  العديد  طالب  حيث 
المعيشي واالقتصادي، ألنها أهم -حسب وصفهم- وأبقى من 
الحديث عن مطرقة خشبية مفقودة، وبأن هنالك أموًرا أهم 

للناس.

بعد اإلعالن عن إيجادها

التساؤالت مستمرة: من أخذ مطرقة الرئاسة؟

الرئيسة زينل أدارت دفة المجلس بكل اقتدار
93.5 % متوسط نسبة حضور النواب في 117 جلسة... دراسة:

كشف الباحث في الشؤون البرلمانية 
نــاصــر بــردســتــانــي فــي تــقــريــر خــاص 
مجلس  أعـــضـــاء  أداء  تــقــيــيــم  حـــول 
في  بالمشاركة  يتعلق  فيما  ــنــواب  ال
ــعــاديــة في  الــجــلــســات األســبــوعــيــة ال
لمجلس  الخامس  التشريعي  الفصل 
نــســبــة حضور  مــتــوســط  أن  ــنـــواب،  الـ
بلغت  الجلسات  فــي  الشعب  ممثلي 
 85.5 بلغت  بنسبة  مقارنة   %  93.5
في  الرابع،  التشريعي  الفصل  في   %
العادية  الجلسات  عــدد  تــراجــع  حين 
التشريعي  الفصل  في  واالستثنائية 
الخامس بنسبة تقارب 18 % مقارنة 
بعدد الجلسات في الفصل التشريعي 
الــفــصــل  ــي  فــ جــلــســة   117( الــــرابــــع 
 143 بـــ  مــقــارنــة  الــخــامــس  التشريعي 

جلسة في الفصل التشريعي الرابع(.
31 جلسة من  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
الخامس  التشريعي  الفصل  جلسات 
ــاء  ــهــــدت مـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع أعـــضـ شــ
المجلس من دون أي غياب أي بنسبة 
 3 100 % مــقــارنــة مــع  حــضــور بلغت 
التشريعي  الفصل  في  فقط  جلسات 
الرابع، حيث شهد دور االنعقاد العادي 
الثالث في الفصل التشريعي الخامس 
بــمــشــاركــة جميع  جــلــســة   15 لــوحــده 
الــنــواب مــن دون أي  أعــضــاء مجلس 
الجلسات  إقــامــة  ساهمت  إذ  غــيــاب، 
عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد في 
فترة الجائحة في زيادة نسبة حضور 

أعضاء المجلس بشكل ملحوظ.
العادي  االنعقاد  دور  أن  التقرير  وذكر 
الثالث في الفصل التشريعي الخامس 
شــهــد أفــضــل مــعــدل حــضــور ألعــضــاء 
مجلس النواب بنسبة بلغت 97.5 %، 
الرابع  العادي  االنعقاد  دور  كان  بينما 
األعضاء  حضور  معدل  في  األضعف 

بنسبة حضور بلغت 85.7 %.
إلى  استند  الــذي  التقرير  واستعرض 
الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات الـــــواردة في 
الجلسات  مضابط  من  مضبطة   117

نــســبــة حــضــور وغـــيـــاب وتــأخــيــر كل 
النواب في  عضو من أعضاء مجلس 
حيث  الــخــامــس،  التشريعي  الــفــصــل 
جاء النائب أحمد  العامر في صدارة 
التزاًما  األكثر  النواب  مجلس  أعضاء 
بالحضور في الجلسات العلنية بنسبة 
خالد  الــنــائــبــان  يليه   ،%  100 بلغت 
بوعنق وفاضل السواد بنسبة حضور 
بينما  مــنــهــمــا،  لــكــل   %  99.2 بــلــغــت 
عبدالرحيم  معصومة   النائبان  جــاء 
ويـــوســـف زيــنــل فـــي قــائــمــة أعــضــاء 
ــل الــتــزاًمــا بــالــحــضــور،  الــمــجــلــس األقــ
وذلك بنسبة غياب بلغت 13.7 % لكل 
الحايكي  كلثم  النائب  يليهما  منهما 

بنسبة غياب بلغت 12.8 %.
محمد   النائبين  أن  التقرير  في  وجاء 
األقــل  زيــنــل هما  ويــوســف   السيسي 
المحدد  الوقت  في  بالحضور  التزاًما 
بلغت  تأخير  بنسبة  الجلسات  لــبــدء 
النائب  يليهما  منهما،  لكل   %  16.2
بلغت  تأخير  بنسبة  زينب عبداألمير  
عــادل   النائبان  جــاء  بينما   ،%  14.5
العسومي وممدوح الصالح في قائمة 
المشاركة  بسبب  تغيًبا  األكثر  النواب 
غياب  بنسبة  الرسمية  المهمات  فــي 
بلغت 21.4 % و 7.7 % على التوالي.
واعتبر بردستاني أن المرأة البحرينية 
ــنــواب  مــمــثــلــة فـــي رئــيــســة مــجــلــس ال
فوزية بنت عبدهللا زينل نجحت في 
الفصل  التشريعية في  السلطة  قيادة 

دفــة  وإدارة  الــخــامــس  الــتــشــريــعــي 
مستوى  ورفــع  اقــتــدار  بكل  المجلس 
نسبة  مــتــوســط  ــغ  ــل ب حــيــث  األداء، 
ــنــواب في  ال حــضــور أعــضــاء مجلس 
الخامس  التشريعي  الفصل  جلسات 
عالية  معدالت  واالستثنائية  العادية 
الــنــواب على  يبرهن على حــرص  مما 
تــمــثــيــل نــاخــبــيــهــم عــلــى أتــــم وجـــه، 
حــيــث إن الــغــيــاب غــيــر الــمــبــرر عن 
اللجان  واجتماعات  الجلسات  أعمال 
المبكر  الخروج  أو  المتأخر  والحضور 
يعد إخااًل بواجبات النائب وبالنصاب 
الــقــانــونــي الـــــازم النــعــقــاد جــلــســات 
المجلس واستمرارها وله تأثير سلبي 
التشريعية  الــمــؤســســة  ــورة  صــ عــلــى 
إلى أن مثل  العام، مشيًرا  الــرأي  أمام 
ــمــؤشــرات والــتــقــاريــر تساهم  ال هـــذه 
النواب  مجلس  أعــضــاء  تشجيع  فــي 
القادمة على  التشريعية  الفصول  في 
ــزام بــحــضــور الــجــلــســات بشكل  ــتـ االلـ
أعمال  فــي  الفاعلة  والــمــشــاركــة  أكــبــر 
تطلعات  تحقيق  أجــل  مــن  المجلس؛ 

وآمال ناخبيهم.

ويــعــد هـــذا الــتــقــريــر نــوًعــا مــن أنـــواع 
ــتــي تــمــارســهــا مــؤســســات  الــرقــابــة ال
اإلعـــام  ووســائــل  الــمــدنــي  المجتمع 
على أداء ممثلي الشعب في مجلس 

النواب. 
الـــتـــقـــاريـــر  هـــــــذه  ــثــــل  مــ أن  يــــذكــــر 
والـــــدراســـــات تـــصـــدر فـــي عــــدد من 
الدول الديمقراطية كأداة من أدوات 
الرقابة الشعبية؛ من أجل قياس مدى 
المجالس  في  الشعب  ممثلي  فاعلية 

المنتخبة.
وفي ختام تصريحه أشاد بردستاني 
بذكر األعضاء المتأخرين عن حضور 
ــمــحــدد في  الــجــلــســات فـــي وقــتــهــا ال
التشريعي  الفصل  جلسات  مضابط 
الـــخـــامـــس وهــــو مـــا لـــم يــكــن يــذكــر 
فــي الــفــصــول الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة، 
داعـــًيـــا مــجــلــس الـــنـــواب إلـــى دراســـة 
إمـــكـــانـــيـــة نـــشـــر مـــحـــاضـــر جــلــســات 
والنوعية  الدائمة  البرلمانية  اللجان 
وقــائــمــة الــحــضــور والــغــيــاب فــي كل 
للشفافية والحق في  جلسة؛ تكريًسا 

الحصول على المعلومات.

محرر الشؤون المحلية

ناصر بردستاني

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

زينب عبداألمير

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

للتواصل: 17111483

هؤالء ال يحترمون الصحافي
تتعمـــد بعـــض الجهـــات “تطنيـــش” مـــا يكتبـــه الصحافيـــون، ســـواء في 
المقـــاالت، أو التحقيقـــات، أو التقاريـــر، واألهـــم مـــواد صفحـــة بريـــد 
القـــراء التي تعبر عن احتياجات الناس وهمومهم اليومية والمعيشـــية 

والوظيفية والحياتية.
وال يخـــرج الســـبب هنـــا عن غيـــاب حس المســـؤولية، قياســـا بما يكتب 

وينشر ويقال عنها.
ولنا أن نتخيل األمر، ومن واقع تجربتي الشخصية، حيث يتم التنسيق 
مـــع بعض األهالي بمنطقة ما، لنقل صوتهم عن موضوع بعينه، وبعدها 
أقـــوم بزيارتهـــم بمعية المصور، ونقضي معهم وقتـــًا كامالً ألخذ اآلراء، 
بـــكل  والتصـــورات، واالنطباعـــات، واســـتعراض المشـــكلة أو القضيـــة 

تفاصيلها.
وبعـــد تفريغ المادة الصحافية وكتابتها، يأتي دور الجنود في الصفوف 
الخلفية بالصحيفة، من مصححين، ومدققين، ومدســـكين، ومخرجين 
فنييـــن، ومراجعيـــن في إدارة التحرير، حيث يقـــف الجميع على المادة 

الصحافية باإلنش، وعلى الصور، و”الكومنتات”، والعناوين.. إلخ.
ثم تنشر المادة الصحافية بعد أن مرت على جيش كامل، بهدف خدمة 
النـــاس، وتســـهيل أمورهم، وحل المشـــاكل التي تعترضهـــم، وهذا األمر 
مـــن أهم مســـؤوليات الســـلطة الرابعـــة، وأبـــرز واجباتها المقدســـة التي 

نتشرف بحمل أمانتها.
ثـــم تأتي الجهة المعنية المقصودة، وتتجاهل القضية المكتوبة برمتها، 
وكأنها لم توجد من األصل، هكذا بكل بساطة، ال اتصال، وال متابعة، وال 

نظر في القضية وال حتى استفسار.
فـــإذا كان الحال كذلك، فما هو دور الســـلطة الرابعة إذا؟ ولماذا وجدت 
مـــن األصـــل؟ وكيف ســـتكون مؤثـــرة وبنـــاءة فـــي المجتمـــع والجهات 

المعنية ال ترد عليها صوتًا؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فنلندا والسويد وسيناريو االنضمام للناتو )1(
قـــد ال يكـــون هناك توقيت أكثر حساســـية مـــن الوقت الراهـــن النضمام 
أعضـــاء جدد إلى حلف شـــمال األطلســـي “ناتو”، أو تنفيذ خطط توســـع 
الحلف شرقًا، حيث تشير التقارير والشواهد إلى وجود احتمالية عالية 
لطلب كل من فنلندا والسويد االنضمام إلى الحلف في غضون األسابيع 
المقبلـــة، وتحديـــدًا قبـــل أن تلتئم قمته في اســـبانيا بنهاية شـــهر يونيو 

القادم.
“الحمـــاس” األميركي النضمام فنلندا والســـويد يبدو واضحًا، حيث قال 
عضو مجلس الشـــيوخ األميركي توم تيليس، في جلســـة اســـتماع أمام 
لجنة مجلس الشيوخ للقوات المسلحة: “أجريت مشاورات في بروكسل 
مع عدد من المشـــرعين األميركيين قبل أســـبوعين بشأن انضمام فنلندا 
والســـويد إلى الناتو، وكذلك التقيت بوفد سويدي في واشنطن، ووفقا 
لجميـــع المؤشـــرات، فبحلـــول نهاية يونيـــو المقبل، ســـيكون لدينا طلب 
رســـمي من فنلندا والســـويد لالنضمام إلى الحلف”، وأضـــاف: “نحن هنا 
في مجلس الشيوخ سنبذل قصارى جهدنا لتسريع العملية، وأعتقد أنها 

ستتلقى دعما واسعا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.
بدورهـــا، أعربـــت وزيرة الجيـــش “القـــوات البرية” األميركية كريســـتين 
ورمـــوت، عـــن أن “كال من فنلندا والســـويد، في حال انضمتـــا إلى الناتو، 
ســـتصبحان مورديـــن لألمن وليس مســـتهلكين”، وأضافـــت: “أتطلع إلى 
أن يصبحـــوا أعضـــاء في الحلف”، بينمـــا أكد وزيـــر الخارجية األميركي 
أنتوني بلينكن األســـبوع الماضي، أن واشـــنطن “تدعم وبشـــدة محاولة 
فنلنـــدا والســـويد االنضمـــام إلى الناتو إذا كانت هلســـنكي وســـتوكهولم 

مستعدتين لألمر”.
“الحماس” األميركي يقابله غضب روسي واضح، حيث قالت المتحدثة 
باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فنلندا والسويد ستتحوالِن 
إلى ســـاحة مواجهة بين الناتو وروسيا في حال انضمامهما إلى الحلف، 
مـــع كل العواقـــب المترتبـــة علـــى ذلـــك، بما فيهـــا فقدان عالقات حســـن 
الجـــوار التـــي تـــم اختبارها على مر الزمن، متســـائلة عمـــا إذا كانت هذه 
هـــي رغبُة شـــعبي البلدين، وفي الســـياق ذاته قال نائـــب رئيس مجلس 
األمن الروســـي دميتري مدفيديف إن محـــاوالت التنصل من االتفاقات 
الموقعة بين روســـيا والحلف ومنها القانون التأسيسي الصادر في مايو 
1997، ستؤدي إلى احتمال نشر أسلحة نووية أطلسية في أراضي دول 
جديدة مثل فنلندا والســـويد. وكل ما ســـبق يعني أن أي قرار من فنلندا 
والســـويد بتقديم طلب االنضمام للحلف رســـميًا يعني بالتبعية االنتقال 
مـــن حالـــة الحياد إلى خط المواجهة الســـاخن بكل مـــا ينطوي عليه من 

أخطار تفرزها الظروف االستراتيجية الراهنة. “إيالف”.

سالم الكتبي

“سادغورو” والتصدي ألفدح خطأ ارتكبته اإلنسانية
إن أرقـــى مراتـــب التقـــدم هـــي تلك التي تحـــدث من أجـــل بقاء هذا 
العالم واستثمار إمكانات اإلنسان الذي يجب أن يعيش وفق أحدث 
المراتـــب اإلنســـانية التـــي تدافـــع عـــن القيـــم والمبـــادئ المنبثقة عن 
الحقيقـــة، والواقـــع أن العالم المعاصر حقق عدة مكاســـب جعلت كل 
شيء تحت تصرف البشرية التي اندفعت إلى آفاق جديدة اقترنت 

بالثقافة والعلم والنور.
الفيلســـوف الهندي الشـــهير “سادغورو” ســـيحل ضيفا على البحرين 
بتاريـــخ 15 مايـــو فـــي حملـــة عالمية بعنـــوان “أنقذوا التربـــة”، حيث 
ســـيلتقي بالعديد من المســـؤولين من القطاعين العـــام والخاص في 
مجـــال البيئة، وســـيلتقي أيضـــا الجمهور بمتحـــف البحرين الوطني، 
ســـاعيا وراء حملتـــه لجذب انتباه وحشـــد دعم أكثر مـــن 3 مليارات 
شخص، من أجل رفع الوعي حول تدهور التربة والتصحر والتشجيع 
أيضـــا على وضع السياســـات من أجـــل الحفاظ علـــى األرض والبيئة 
الزراعيـــة، علمـــا أن حملتـــه تحظى بدعم رســـمي مـــن اتفاقية األمم 
المتحـــدة لمحاربة التصحر وبرنامج األمـــم المتحدة للبيئة وبرنامج 

الغذاء العالمي وغيرها.
نحـــن نعيش عصرا علميـــا لكنه ميتافيزيقي يقذف فـــي وجه الكائن 
كل شـــيء بدون ســـابق إنذار أو دعوة لالســـتعداد والتأهب، وبدون 
تحذير يكشف له مدلوالت الحقيقة التي ينال فيها األفضلية كإنسان 
أوال له احتياجاته المادية والمعنوية، وحملة “سادغورو” تنسجم مع 
التصدي ألفدح خطأ ارتكبته اإلنسانية وهو التصحر وتشويه الحياة 
والبيئـــة الزراعيـــة، ولعل مـــا كشـــفه البريطاني “ديفيـــد اتينبراه” في 
فيلمه الوثائقي “حياة كوكبنا” من حقائق مخيفة عن التغير المناخي 
وكيف ســـاهم اإلنســـان بتقدمه العلمي في االســـتخفاف واالستهزاء 
بالطبيعـــة، أكبـــر دليل على أن البشـــرية تحفر قبرهـــا بيدها إذا بقيت 

تتعامل مع البيئة بهذه الطريقة.
حملـــة “ســـادغورو” تحذر البشـــرية مـــن المهاوي الســـحيقة وفوضى 
وتخريـــب البيئـــة والتربة والســـير مع التيار الملوث، وكيف ســـتكون 
نتيجـــة تلـــك األحـــداث الكبيرة التي يصنعها اإلنســـان باســـم التطور 

والدفع الحضاري.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بعـــد أن انتهـــى دور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصل التشـــريعي الخامس 
لمجلـــس النـــواب، وبعيـــدا عن المجاملـــة التي ال تســـمن وال تغني من 
جوع فيمـــا يخص أداء أعضاء المجلس المنتهية مدته، هدفنا األول 
واألخيـــر مـــن كتابة هذه الســـطور هو المحافظة على ســـمعة مجلس 
النواب، والسعي قدر المستطاع لتطوير أداء أعضائه لينتقل لمرحلة 
جديـــدة تتماشـــى مع المكانة الدوليـــة الرفيعة التـــي تحتلها المملكة، 
وتحقيق طموحات وتطلعات شـــعبها، وسيظل شغلنا الشاغل التركيز 
علـــى رفاهية المواطن البحريني والســـعي لتوفيـــر الحياة الكريمة له 
وألفـــراد أســـرته، مع ذلك جعـــل تجربتنـــا البرلمانية أكثر ثـــراء وقوة 
ومتانة وصالبة، وإنقاذها من الضعف الذي تمر به ومحاولة توصيلها 
إلى المستوى الرفيع الذي من خالله نستطيع التفاخر بها بين شعوب 

األرض قاطبة.
فـــي ســـياق الحديث نســـمع ونقرأ تصريحـــات للنواب عبـــر الصحافة 
المحليـــة ومنصات التواصل االجتماعي عـــن تحقيق إنجازات خالل 
المجلـــس األخير، وبدورنـــا نقول “أكيد.. يبه ما يمدح الســـوق إال من 

ربـــح فيـــه”، هنـــا من حق المواطن أن يســـأل أين هي تلـــك اإلنجازات 
التي تحققت على أرض الواقع واســـتفاد منها وأنتم اليوم تتحدثون 
عنهـــا بـــكل فخر واعتزاز “شـــاهر ظاهر”، خصوصا التي تهم معيشـــته 
اليومية مباشـــرة، والتي أصبحت “هم وغم” بالنســـبة له ويبحث عن 
مخـــرج لمـــا يئن منـــه من ضوائق ماليـــة، ماذا أنجزتم لـــه طيلة األربع 

سنوات الماضية؟
كمراقـــب ألداء الكثيـــر من النواب لم أســـمع منهـــم إال ازدياد الظواهر 
الصوتية “على ماميش” واالســـتعراضات “المغززة” كدعاية انتخابية 
“وتفقـــع لعيون، والواحد منهم تتنافض وتتراعد عافيته ويتلفت من 
الخوف، وكأن واحد الحقه وال تدري أشّيبي يقول”، وبالتالي ال تعدو 
كونهـــا جعجعة تحت قبة البرلمان دون طحن يذكر، إضافة إلى ذلك، 
هنـــاك نـــواب “ال حس وال نس لهم، وجودهـــم كعدمه، وال كأنهم نواب 
فـــي المجلس، وطول الوقت يالســـين على وضعية الصامت، برو برو 
بيو بيو، مع الخيل يا شـــقره”، واألدهى من ذلك يتباهون بإنجازاتهم 

من خالل وجودهم في المجلس. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder
@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

“ما يمدح السوق إال من ربح فيه”

هنـــاك مصطلـــح أو عبـــارة يطلـــق عليهـــا فـــي إطـــار المنطـــق “تجـــاوز حـــد 
التناقـــض”، فعندمـــا يتراكـــم التناقـــض فيمـــا يتعلق بأمـــٍر مـــا أو قضية ما 
ز هذه  ويتجـــاوز الحـــد؛ يصل إلى مرحلة “تجـــاوز حد التناقض”، ومـــا يميِّ
المرحلة هو أن المتسبب في التناقض يصبح غير مباٍل وعديم التأثير في 
هذا األمر أو في القضية القائمة، ما ينتج عنه ســـقوط أســـاس القضية أو 
التخلي عنه، بغض النظر عن عواقب ذلك، ويتضح في مثل هذه المرحلة 
أن ال أحد يتدخل في المســـألة أو التناقض، وتسير عملية تراكم التناقض 

جنًبا إلى جنب مع التخريب.
وتتراكـــم األزمات االقتصادية والسياســـية أيًضا وتتجـــاوز الحد عندما ال 
يتـــم التدخـــل في حلها، وتتشـــبع عملية تســـارعها نحو التخلـــي بالتراكم، 
ونجد في حقيقة األمر أن األزمات تتسارع نحو التراكم مثل التراكم في 

مستودع متفجرات، أي أنها تصبح مستعصية الحل.
س تماًمـــا إلـــى مرحلـــة “تجـــاوز حد  إذ وصـــل االقتصـــاد اإليرانـــي المســـيَّ
التناقـــض” في ظل قيـــادة نظام الماللي، أي أن األزمـــات تتراكم عاًما بعد 
عـــام، وتتراكـــم فـــي هـــذه المرحلة أســـبوًعا بعد أســـبوع، وليـــس هناك أي 

حل ســـوى حـــدوث انفجار في مســـتودعها. إن تراكم األزمات السياســـية 
واالقتصادية في نظام والية الفقيه لم يكن مرتجاًل ووليد الســـاعة، فهذه 
األزمـــات قديمـــة قدم “توســـيع نفوذ الحكومـــة على مدى العقـــود األربعة 
الماضيـــة”، وتنحدر نتيجتها الجارفة اآلن داخل الســـلطة، والشـــاهد على 
ذلـــك هـــو أن “المســـؤولين يدركـــون جيـــًدا األضـــرار االجتماعيـــة، بيـــد أن 
اســـتراتيجيتهم تدور حول اســـتغالل حالـــة الفقر التي تعانـــي منها البالد 
بمـــا يخـــدم مصالحهـــم، والحقيقة هي أن معاناة الشـــعب مـــن الفقر تعتبر 
هدية إلهية بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، كما أن القائمين على السلطة 
هـــم َمن أخذوا البلد كرهينة”. )صحيفة “جهان صنعت” الحكومية، 7 مايو 

.)2022
والجديـــر بالذكـــر أن هـــذه األزمـــات بدأت بقتـــل خميني الحريـــات، وقتل 
الحريـــات هـــو نتـــاٌج لالســـتبداد السياســـي واالحتـــكار اآليديولوجـــي ذي 
الطبيعة القروســـطية التي وصلت آثارها التدميرية مثل االنهيار الثلجي، 
بمرور الوقت، إلى عام 2022، وانهارت على المادة الغذائية األساسية لكل 

عائلة. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

االتجاه المتسارع نحو تحديد المصير داخلًيا وخارجًيا )1(
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حــمامـ

حديقة

موقف

الطوابق

135,000
BHD

تبدأ األسعار من 

liwan alhamala

حصرًيا لدى غرناطة

36026333
عبدالرضا السموم

39752929
دكتور محمد

37322322
جاسم الوردي

66622128
صادق أبو إدريس

66622162
مرتضى المتوج

33545403 
علي الموالني

33545401
جعفر حسن

Call  /  Whatsapp

36700722
علي ضيف

فرع البديع مديـر

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

3
23 
A

grnata

www.grnata .com

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

تاريخ 2022/5/10
) CR2022- 68503( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

فاضل  محمد  حمد  يوسف  حصه  أدناه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
المقله بطلب تحويل المحل التجاري التالي : إلى السيد / يوسف حمد 
محمد المقله فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.
رقم القيد : 148697-1

االسم التجاري : مؤسسة الوضوح للتنظيفات و نقل البضائع

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها مالك المؤسسة 
عبدالصمد  النساء  خير  /السيدة  والمملوكة  البناء  لمواد  االسود  الورد  المسماة  الفردية 
التجاري  المحل  بيع  بطلب   ،  72026 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  عثمان  اسماعيل 
)المؤسسة الفردية( المذكور وتحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 
كافة  الفردية( عن  )المؤسسة  التجاري  المحل  بتنازل مالك  دينار بحريني، وذلك   1000

أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
- نادره ارشد بركات ماسي سمويل بنسبة 1 %

- ELEVANTHARA APPUKUTTAN RAJEEV بنسبة 50 %
- UDAYAKUMAR MULLAPPALLI بنسبة 49 %

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم مجموعة منارة الخليج ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة منارة الخليج ألنشطة 
خدمات الدعم األخرى لألعمال ذ.م.م  المسجلة بموجب القيد رقم 10553 بطلب تغيير اسم المجموعة 

من: منارة الخليج ألنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال ذ.م.م
 MANART AL KHALEEJ FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE 

ACTIVITIES W.L.L
الى:

أمواج الخليج للتجارة العامة ذ.م.م
AMWAAJ ALKHALEEJ FOR GENERAL TRADE W.L.L 

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

التاريخ  10 / 05 / 2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2022-69218  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : عفاف احمد حاجي عبدهللا حسن محسن بطلب اسم تجاري 
، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا
به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : عفاف احمد حاجي عبدهللا حسن محسن
االسم التجاري الحالي : سويتش قير إلكتريكل

االسم التجاري الجديد : سويتش جير لإلمدادات
قيد رقم : 151475 – 1

التاريخ  10 / 05 / 2022

وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل

  CR2022-69553  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه : عمر علي محمد عبدهللا مطر بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي 

اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه .

اسم التاجر : عمر علي محمد عبدهللا مطر

االسم التجاري الحالي : عمر مطر الفنية

االسم التجاري الجديد : أروبا لتأجير المعدات الترفيهية والرياضية

رقم القيد : 136785 – 1 

التاريخ  26/4/2022
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
  CR2022-64518  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : محمد موسى محمد الصائغ

االسم التجاري الحالي : خدمات الصايغ للمفاتيح
االسم التجاري الجديد : خدمات الصايغ لاللكترونيات

قيد رقم : 7487 - 5 

التاريخ : 9/5/2022
  CR2022-63407  إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد/السيدة سلمان علي محمد متروك الدرازي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي : إلى السيد/ة : حمد علي محمد الدرازي فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 138856-1

االسم التجاري : فايف سكستي للعطور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

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

الفردية  المؤسسة  مالك  إليها  تقدمت  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

المسماة نظارات خان والمملوكة للسيد/السيدة فيروز امين محمد امين ابراهيم شيخ والمسجلة بموجب 

القيد رقم 1-63685 ، بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية( المذكور وتحويل القيد إلى شركة 

التجاري  المحل  مالك  بتنازل  وذلك  بحريني،  دينار   2000 وقدره  برأسمال  محدودة  مسؤولية  ذات 

للشركاء  مملوكا  ليصبح  التجاري  المحل  والتزامات  وموجودات  أصول  جزء  عن  الفردية(  )المؤسسة 

التالية أسماؤهم:

FEROZE AMIN MOHAMMAD بنسبة 1 %

AZIZULLAH MUHAMMAD JABIR بنسبة 49 %

MUTEEULLAH HAFIZ AMANULLAH بنسبة 50 %

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

شركة شركة نور الشايع للتجارة العامة ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة حماد عجيل نزال نزال باعتباره المصفي القانوني لشركة شركة 
 ،  93479-1 رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الشايع  نور 
من  وشطبها  )اختيارية(  تصفية  الشركة  تصفية  ٔاعمال  انتهاء  إشهار  طالبا 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 67515   -    التاريخ : 9-5-2022
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )65116( لسنة 2022
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة مستشفي المدينة لطب االسنان ذ م م

إليها  تقدم  قد  بٔانه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة اصحاب شركة مستشفي المدينة لطب االسنان ذ م م المسجلة بموجب 

القيد رقم 67515، طالبين تغيير االسم التجاري
من مستشفي المدينة لطب االسنان ذ م م

الى مركز المدينة لطب األسنان ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة باسل لالتصاالت ذ.م.م 

إليها شركة باسل  تقدم  بأنه قد  السياحة  الصناعة والتجارة  التسجيل بوزارة  إدارة  تعلن 
لالتصاالت ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 149865، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع 

رقم 4  من  :
شركة باسل لالتصاالت ذ.م.م

BASSEL TELECOMS COMPANY W.L.L
الى :

امبكس لالتصاالت . ذ.م.م 
IMPEX TELECOMS. W.L.L

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

التاريخ 2022/5/8
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة
إدارة التسجيل

 )CR2022-37503( إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ابراهيم خليفه سعد الدوسري

االسم التجاري الحالي : التغيير الكبير لإلستشارات
االســـــم التجـــاري الجديد : بييك برفورمانس لالستشارات االدارية

قيد رقم : 9709-5

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن  تصفية 

 ديجن لتأجير المعدات شركة تضامن بحرينية
سجل تجاري رقم 126790     

                                                           
تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها شركة ديجن لتأجير المعدات 
شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 126790 ، بطلب تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وتعيين السادة / عباس عبدالمحسن أحمد رضي مصفيا للشركة.

عنوان المصفي:
عباس عبدالمحسن أحمد رضي

39459814
abbas@awael.bh
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Vacancies Available الخميس 12 مايو 2022 - 11 شوال 1443 - العدد 144958

DIPZ Auto Accessories 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 39686644  or  BHDIPZ@GMAIL.COM

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

, suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE

TAKAMUL SERVICES CO ( TASCO ) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17344107  or  MAJAJ101@HOTMAIL.COM

CORRAL MEDIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38479048  or  NEXUSGROUPBH@GMAIL.COM

SARA STONIC FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 

, suitably qualified applicants can contact

 17581287  or  SARMAT@BATELCO.COM.BH

WOK TOK W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17591807  or  MR.LALIT@GMAIL.COM

BEST TIME REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  Abosook32@hotmail.com

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

, suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

, suitably qualified applicants can contact

 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 contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 66642233  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 34185885  or  ALSEBEA2002@GMAIL.COM

ALQAISSAR RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17716955  or  CAESARS@BATELCO.COM.BH

UNITED PAPER INDUSTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17732626  or  BRNPACK@BATELCO.COM.BH

HARMONY BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

, suitably qualified applicants can contact

 39320201  or  SB20201@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

GULF RUBBER FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17785495  or  GULFRUBBER@HOTMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK 

, suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

, suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com

NELOFAR JEWELLERY DESIGN CO. (PARTNERSHIP COMPANY) 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39653962  or  anilappus8008@gmail.com

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

, suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM

Al MANSOORI PETROLEUM SERVICES - Foreign Branch 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  IALALAWI@ALMANSOORI.BIZ

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM

AL SHARAFI CLASS METERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877165  or  ALSHARFIGLASS@HOTMAIL.COM

In Out Total Home Care Co W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17100190  or  siraj@thc.com.bh

PROMO GATE FOR PRINTING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17001361  or  YASERBUALLAI@GMAIL.COM

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

, suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM

Multi tech contracting 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

, suitably qualified applicants can contact

 39444165  or  NADIA-ALKHALED@HOTMAIL.COM

AUJAN MARKETING & DISTRIBUTION B.S.C 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

, suitably qualified applicants can contact

 17700940  or  MOHD.OMAR@AUJAN.COM

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

Cork Information Technology W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

, suitably qualified applicants can contact

 17464444  or  m.alsaad@corkholding.com

REDDY SODAM BUILDINGS CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39077300  or  SODAM.REDDY058@GMAIL.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

EMPIRE JEWELLERY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 37378989  or  HABEEBMURTUZA@GMAIL.COM

Lira International Import & Export Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39613831  or  LIRAEXPORTS@GMAIL.COM

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

BAHRAIN FOAM FACTORY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17294979  or  AHMED@JAZAYANI.COM

STAR PUNJABI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17262256  or  aldaleem@hotmail.com

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

, suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh

Mohammed Azam Zakaria Air Condition Spare Parts Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17252889  or  AZAMZAKARIA@HOTMAIL.COM

ALTALYAN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 

, suitably qualified applicants can contact

 17785565  or  delmaser@gmail.com

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 

has a vacancy for the occupation of

  DEVELOPMENT PROGRAMMES SPECIALIST 

, suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh

MCR Recruitments services WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 13699336  or  MGHUNEIM@MCRME.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH

PANORAMA CONTRACTING AND ENGINEERING SERVICES LTD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING CLERK 

, suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH

PAEKY BLINDERS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

, suitably qualified applicants can contact

 36615519

HARIBO Auto Services 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 77055500  or  ABDULLA1651@GMAIL.COM

AGORA TRAINING CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

, suitably qualified applicants can contact

 33701547  or  MARK.MOORE@AGORATRAININGSERVICES.AE

AIDA GARDENS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 

, suitably qualified applicants can contact

 17695267  or  JINESH71@GMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

INDULGE HOME MADE GOODIES 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

, suitably qualified applicants can contact

 38381046  or  Almahmeed.fahad@gmail.com

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

MADAR BAHRAIN ELECTRICITY MATERIAL B S C . CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36155504  or  MOHAMMAD.MADI@MADAR.COM

SYED JUNAID ALAM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

SNR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 

, suitably qualified applicants can contact

 39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM

HEPWORTH W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH

Elloods Hairdressing 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

, suitably qualified applicants can contact

 77321111  or  info@ellood.com

SNR CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

, suitably qualified applicants can contact

 39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM

Omancom Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 33224783  or  OMANCOM.BH@GMAIL.COM

BAHRAIN WORKSHOP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 

, suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com

ALMAZAYA CARPENTRY 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 

, suitably qualified applicants can contact

 39669008  or  YASEEN_MAHER@YAHOO.COM

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

, suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

MASTER COOL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR ELECTRICAL WORKSHOP) 

, suitably qualified applicants can contact

 17783698  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of

  EXCAVATOR (ARCHAEOLOGY) 

, suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER 

, suitably qualified applicants can contact

 39379127  or  ANEESH@FOODVESTHOLDING.COM

BAHARAIN INDIAN INTERNATIONAL EXCHANGE CO B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 

, suitably qualified applicants can contact

 17210962  or  MURALI@BIIECO.COM
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EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

Element Beauty Lounge 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

, suitably qualified applicants can contact

 33351193  or  element_beauty@hotmail.com

Jounieh workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 37171000  or  SHUSSAIN.ABDULLA@GMAIL.COM

Takaful for selling fish 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17280199  or  MOHD.EDAMABH@GMAIL.COM

ALNESF ALAAKHER SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 

, suitably qualified applicants can contact

 39617050  or  ALNESF_ALAAKHER@HOTMAIL.COM

G.Lin Toys Trading W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 37777738  or  LIXIUQING-04@163.COM

SUPER LOGIC CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39591551  or  ZAINAB-ALMANAMI@HOTMAIL.COM

TOYOTA PLAZA  B.S.C. Closed 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 36509129  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 66338803  or  tomas@sspbahrain.com

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER-CONSTRUCTION-(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 

, suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

, suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

AL MOHRA TOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 35172925  or  ANOOP4623@YAHOO.COM

Coral Training Center W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 

, suitably qualified applicants can contact

 17344971  or  UGECBAHRAIN@gmail.COM

INNOVATOR CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39543035  or  BUQASSEM1@GMAIL.COM

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Salon Beauty on Call 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39737313  or  SHATHA.EBRAHIM@GMAIL.COM

JAMILA AKHTAR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17346157  or  jac.servicesbh@gmail.com

AMER STAR BAKERY AND COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39091408  or  MJAHANARA4774@GMAIL.COM

Al Qbisy Real Estate Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38300774  or  alqbisy.management@GMAIL.COM

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39642679  or  accounts@hi-dam.com

AL SHABBIR AIR CONDITIONING WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33699517  or  RAJABSHABBIR9@GMAIL.COM

Raju Bhai Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM

BUPARSU CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17277349  or  B.PARSU.CONSTRUCTION@GMAIL.COM

PARKFINE HOSPITALITY SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17704741  or  BJOSEPH@PARKFINEBH.COM

SKMAT CONSTRUCTION & GENERAL TRADE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 

, suitably qualified applicants can contact

 66672071  or  SKMAT.BH@GMAIL.COM

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  FIRSTANDBC@GMAIL.COM

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 

, suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  Fatema.Meftah@movenpick.com

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh

Cafe Sego W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

, suitably qualified applicants can contact

 17211152  or  info@cafesego.com

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM

GMI MANPOWER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17490090  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM

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

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 

, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

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

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

, suitably qualified applicants can contact

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

Secure Me W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com

OMNI SALON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

, suitably qualified applicants can contact

 33448181  or  ABDULLABUCHEERI1953@HOTMAIL.COM

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM

Kulsha Site Management 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM

AL MARWA CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17213999  or  JASHIM3645@GMAIL.COM

SEASON MAKER METAL WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36365583  or  JOHNPOUL99@GMAIL.COM

SPRING WATER SYSTEMS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  SPRINGWATERSYSTEMSWLL@GMAIL.COM

AHLA MAKAN REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 

, suitably qualified applicants can contact

 33660131  or  I.BAHRAIN@GMAIL.COM

AL-WANEES CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM

AL HUDA FOR MARKETING AND PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 33135949

ALI AHMED ALI SALMAN / MERNABH/ 3216 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 36677898  or  yameencon2011@gmail.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh

Unique Jewel Bakery 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33879468  or  ZAEMM1976@GMAIL.COM

ORCHID HOME TEXTILES CO W,L,L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17292124  or  MO.LOOLIZ66@GAMIL.COM

Mix Consultants Bahrain Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

, suitably qualified applicants can contact

 17215589  or  mixbahrain@gmail.com

ARABIAN DREDGING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17466770  or  h.almatrook@adco.bh

CITY GLASSES W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

AL RASHID PROPERTIES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

, suitably qualified applicants can contact

 17784818  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM

MOHAMED RASHED AHMED ABDULWAHAB ALTNAIB ( SENIAR 1/11736 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33756195  or  D.ALBOAINAIN@HOTMAIL.COM

Agility Bahrain B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

, suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17631232  or  faisalashoor@gmail.com

Q-1 HOTELS SUPPLY & SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

, suitably qualified applicants can contact

 38060000  or  info@1bahain.com

CHICAGO STEEL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 

, suitably qualified applicants can contact

 17620710  or  CHISCONT@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN AIRPORT SERVICES COMPANY (BAS) B.S.C Closed 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE MECHANIC 

, suitably qualified applicants can contact

 17321777  or  BASLMRA@bas.com.bh

BAHRAIN RADIATERS & AUTO A/C SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17631232  or  faisalashoor@gmail.com

Ali Al Zaki Fruits And Vegetables 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 33640616  or  a.alzaki79@GMAIL.COM
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مراكش - وكاالت

اتفقـــت إســـبانيا والمغرب 
على إعادة فتح حدودهما 
البريـــة فـــي جيبي ســـبتة 
ومليلية اإلسبانيين شمال 
األيـــام  “خـــال  المملكـــة، 
ظلـــت  بعدمـــا  المقبلـــة” 
مغلقـــة لعاميـــن، وفـــق مـــا 

أعلن وزير الخارجية اإلسباني خوسيه مانويل الباريس أمس.
وقـــال الباريـــس، الذي كان مشـــاركا في اجتماع التحالـــف الدولي لمناهضة 
تنظيـــم الدولة اإلســـامية بمراكـــش “توصلنا إلى اتفاق نهائـــي إلعادة فتح 
الحدود البرية مع سبتة ومليلية خال األيام المقبلة”، من دون اإلعان عن 
الموعد المتفق عليه. وأضاف “اتخذ القرار، لكن هناك جوانب عملية” يتعين 
حلهـــا. وكانـــت هـــذه المعابـــر الحدودية أغلقـــت قبل عامين بســـبب جائحة 
كوفيـــد 19. لكنهـــا ظلت مغلقة بعد ذلك في ســـياق أزمة دبلوماســـية حادة 
بيـــن الرباط ومدريـــد، قبل أن يعلن البلدان مطلـــع أبريل عن خارطة طريق 

لطي هذه الصفحة.
وكان وزير الداخلية اإلســـباني أعلن أن إعادة فتح تلك المعابر ســـتتم “في 
30 أبريـــل”، قبـــل أن يتم تمديـــد اإلغاق لمدة 15 يوم إضافية، بحســـب ما 

نشر في الصحيفة الرسمية اإلسبانية.

إسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة فتح حدودهما
القاهرة - وكاالت

أعــلــن الــجــيــش الــمــصــري 
اســـتـــشـــهـــاد خــمــســة مــن 
جــــنــــوده أمـــــس نــتــيــجــة 
ــر  ــاصــ ــ ــن ــعــ ــ الـــــتـــــصـــــدي “ل
إرهـــابـــيـــة” بــمــحــيــط أحــد 
ــنـــيـــة  االرتــــــــكــــــــازات األمـ
سيناء،  شمال  بمحافظة 

السبت  منذ  التكفيرية”  “العناصر  من   23 بمقتل  أفاد  كما  الباد،  شمال شرق 
باسمه  المتحدث  نشره  بيان  في  المصري  الجيش  وأفــاد  نفسها.  بالمحافظة 
غريب عبدالحافظ على صفحته على موقع فيسبوك أن “تمكنت قوات إنفاذ 
اإلرهابية  العناصر  اكتشاف تحرك عدد من  )أمــس( من  اليوم  القانون صباح 
بمحيط أحد االرتكازات األمنية وتم التعامل معها، ما أدى إلى مقتل 7 عناصر 

تكفيرية... ونال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان أخران”.
وأضاف البيان أن القوات الجوية واصلت ضرباتها في المنطقة األربعاء “ما 

أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية”.
والسبت، أعلن الجيش المصري مقتل 11 جندًيا مصرًيا إثر تصّديهم لهجوم 
غرب  منطقة  في  المياه  رفــع  محّطات  إحــدى  على  تكفيرّية”  “عناصر  شّنته 

سيناء في واقعة لم تحدث منذ عاميين على األفل.
وتبنى الهجوم تنظيم الدولة اإلسامية عبر وكالته الدعائية.

استشهاد 5 جنود مصريين إثر التصدي لهجوم “إرهابي”
طهران - وكاالت

انريكـــي  الدبلوماســـي  بـــدأ 
االتحـــاد  منّســـق  مـــورا 
األوروبي للمباحثات الهادفة 
إلـــى إحيـــاء االتفـــاق بشـــأن 
النـــووي،  طهـــران  برنامـــج 
اإليرانيـــة  للعاصمـــة  زيارتـــه 
مفاوضـــي  كبيـــر  بلقـــاء 

الجمهورية اإلسامية علي باقري، أمس، وفق االعام الرسمي.
وأفادت وكالة “إرنا” الرسمية أن مورا وباقري التقيا في مقر وزارة الخارجية وسط 

طهران، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقبـــل أكثـــر مـــن عام، بـــدأت إيـــران والقـــوى المنضويـــة في اتفـــاق 2015 )فرنســـا، 
بريطانيـــا، ألمانيـــا، روســـيا، والصين(، مباحثات في فيينا شـــاركت فيها بشـــكل غير 
مباشـــر الواليات المتحدة التي انســـحبت أحاديا من االتفـــاق بالعام 2018 في عهد 
رئيســـها الســـابق دونالـــد ترامب. وعّلقـــت المباحثات رســـميا في مـــارس، مع تأكيد 
المعنييـــن أن التفاهـــم بـــات شـــبه منجـــز، لكن مـــع تبّقي نقـــاط تباين بين واشـــنطن 
وطهران، أبرزها طلب األخيرة شـــطب اســـم الحرس الثوري مـــن القائمة األميركية 
للمنظمات “اإلرهابية” األجنبية. وأوضح المتحدث باســـم الخارجية ســـعيد خطيب 
زاده أن “زيـــارة مـــورا )الجديدة( تجعـــل المفاوضات تتقّدم فـــي االتجاه الصحيح”، 

لكن ذلك “ال يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توّقف” المفاوضات.

المنسق األوروبي لمفاوضات “النووي” يجري مباحثات بطهران

فرديناند ماركوس 
االبن رئيسا للفيلبين

الرئيس  نجل  مــاركــوس،  فرديناند  أعلن 
االســم  يحمل  الـــذي  ــراحــل،  ال الفيلبيني 
ــات  نــفــســه، أمــــس فـــــوزه فـــي االنــتــخــاب
الرئاسية، متعهًدا أن يكون رئيسا “لجميع 
باسمه.  الــمــتــحــدث  وفـــق  الفيلبينيين”، 
وبعد اكتمال الفرز األولي تقريًبا، حصل 
“بونغ  الملقب  االبــن  مــاركــوس  فرديناند 
بونغ” على أكثر من 56 % من األصوات، 
أي أكثر من ضعف النسبة التي حصدتها 
منافسته الرئيسية نائبة الرئيس الحالي 

ليني روبريدو.

مانيال - اف ب

تشييع الصحافية شيرين أبوعاقلة

أميركا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة يدعون إلى تحقيق “شفاف”

حزن وحداد بالوسط اإلعالمي عالميا بعد مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
“ســـأوافيكم بتفاصيـــل الخبر بعد قليـــل “... كانت 
هـــذه آخـــر رســـالة وجهتهـــا المراســـلة الصحافية 
شـــيرين أبو عاقلة إلى غرفـــة األخبار في طريقها 
مدينـــة  فـــي  إســـرائيلية  أمنيـــة  عمليـــة  لتغطيـــة 
جنين في شـــمال الضفة الغربية المحتلة. ويقول 

زماؤها  بتأثر “ولكنها لم تحضر”.
وأضافـــوا “آخـــر اتصـــال معهـــا كان قبـــل عشـــرين 
دقيقـــة مـــن حـــدوث هـــذه الجريمة البشـــعة”، في 
إشارة إلى مقتل شـــيرين أبو عاقلة برصاصة في 

الوجه.
عامـــا(   51( المخضرمـــة  الصحافيـــة  وقتلـــت 
صبـــاح أمس األربعـــاء، برصاص إســـرائيلي، وفق 

مسؤولين فلسطينيين وشهود.
وقد أرســـلت أبـــو عاقلة رســـالة إلكترونيـــة قالت 
فيهـــا “فـــي الطريق إلى هنـــاك، أوافيكم بخبر فور 
اتضـــاح الصـــورة”، بينمـــا كانـــت تتجه إلـــى جنين 
التـــي قالت عنها يوما “جنين بالنســـبة لي ليســـت 
قصـــة عابرة فـــي مســـيرتي المهنيـــة أو حتى في 
حياتـــي الشـــخصية. إنهـــا المدينة التـــي يمكن أن 
ترفع معنوياتي وتساعدني على التحليق عاليا”.

وبحســـب مصادر مقربة، قـــام صحافي مرافق لها 
بإرســـال رســـالة مفادها أن شـــيرين قتلت، مشيرا 
الـــى أنهـــا كانـــت مـــع أربعـــة صحافييـــن آخريـــن 

يرتـــدون كلهـــم ســـترات الصحافييـــن الواقية من 
الرصاص وخوذا واقية.

وقالت المصادر  إن القوات اإلســـرائيلية “اغتالت” 
أبـــو عاقلة “بـــدم بارد” و”برصاص حي اســـتهدفها 

بشكل مباشر”.
ورّجـــح رئيس الوزراء اإلســـرائيلي نفتالي بينيت 
أن تكـــون نيـــران “فلســـطينيين مســـلحين” هـــي 

المسؤولة عن مقتل أبو عاقلة.
وقـــال مرافقوها “نعتبر هـــذا كان أمرا متعمدا ألن 
الرصاصة أصابت بالضبط المنطقة الواقعة أسفل 
األذن”، واصفيـــن بعض التصريحات التي صدرت 

في إسرائيل ب”غير المسؤولة”.

 صحافية شجاعة ومقدامة

فلســـطينية  صحافيـــة  عامـــا(   51( عاقلـــة  وأبـــو 
معروفـــة تحمل الجنســـية األميركية وتتحدر من 
عائلة مـــن بيت لحم وتقيم في القدس الشـــرقية 

المحتلة.
وتـــروي زميلتهـــا هـــدى عبـــد الحميـــد الموجـــودة 
حاليـــا في أوكرانيا في اتصال هاتفي معها “كانت 

بالتأكيد صحافية شجاعة جدا”.
وتضيـــف “كنـــت أســـألها: أال تتعبين؟ ألنهـــا كانت 
دائمـــا حاضرة كلما حصل شـــيء، وكانت مقدامة 
أكثـــر منـــي بكثيـــر. لكنهـــا كانـــت أيضـــا صحافيـــة 
متمرسة ال تخاطر بشكل غبي لمجرد المخاطرة”.

وتتابـــع  هـــدى عبد الحميد “أنـــا متأكدة أنها كانت 
اليوم في مكان آمن مخصص للصحافيين، وكان 
من الســـهل التعّرف عليها. لم تكن لتعرض نفســـها 
لخطـــر إطاق النار لمجرد المخاطرة. هي ال تفعل 

هذا”.
إلـــى ذلـــك دعـــت الواليـــات المتحـــدة إلـــى إجراء 
تحقيق “شفاف” حول مقتل الصحافية األميركية 
الفلســـطينية شـــيرين أبو عاقلة أمـــس فيما كانت 
تغطـــي عمليـــة للجيـــش اإلســـرائيلي فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
وصرحت الســـفيرة األميركية لدى االمم المتحدة 
لينـــدا توماس غرينفيلد لصحافيين “ينبغي النظر 
في هذا األمر في شـــكل شـــفاف. نشجع الطرفين 

على المشـــاركة فـــي هذا التحقيـــق بحيث نتمكن 
من فهم سبب حصول ذلك”.

بدورهـــا، دعـــت وزارة الخارجيـــة األميركيـــة إلى 
تحقيـــق “فـــوري ودقيـــق”، مطالبـــة ب”محاســـبة” 
المســـؤولين عن مقتـــل الصحافية، وفـــق ما أورد 

المتحدث نيد برايس.
وكتـــب برايس على تويتر “نحن متأثرون بشـــدة 
ونديـــن بقوة مقتل الصحافية األميركية شـــيرين 

أبو عاقلة”.
وأوضحـــت لينـــدا توماس غرينفيلـــد أن أبوعاقلة 
أجـــرت مقابلة معها فـــي نوفمبر الفائت لمناســـبة 
زيـــارة قامت بهـــا للمنطقـــة، مؤكدة أنهـــا “تكن لها 

احتراما كبيرا”.
وقالت الدبلوماسية األميركية “سنفتقدها جميعا 
وندعو إلى تحقيق شـــفاف حول مقتلها”، مؤكدة 
أهمية “أن يتمكـــن الصحافيون من القيام بعملهم 

من دون خوف”.
وشـــددت علـــى أن “األولويـــة المطلقـــة” للواليات 
المتحدة تكمن في “حماية المواطنين األميركيين 

والصحافيين”.

األمم المتحدة تطلب التحقيق          

في مقتل أبوعاقلة 

إلـــى ذلك أبدت المفوضية العليا لحقوق اإلنســـان 

مقتـــل  إثـــر  “اســـتياءها”  المتحـــدة  األمـــم  فـــي 
مطالبـــة  الفلســـطينية،  األميركيـــة  الصحافيـــة 

بتحقيق مستقل حول مابسات ما حصل.
وقالـــت المفوضية في تغريـــدة أمس إن “أجهزتنا 
الوقائـــع”،  مـــن  للتحقـــق  األرض  علـــى  موجـــودة 
مطالبـــة ب”وقف اإلفات من العقـــاب” وبتحقيق 

“مستقل وشفاف حول مقتل” الصحافية.
من جانبه، ندد االتحـــاد األوروبي األربعاء بمقتل 
الصحافيـــة األميركيـــة الفلســـطينية شـــيرين أبـــو 
عاقلة بالرصاص خال عملية للجيش اإلسرائيلي 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، وطالـــب بتحقيق 

مستقل حول مابسات ما جرى. 
وقال بيتر ســـتانو المتحدث باســـم وزير خارجية 
االتحـــاد االوروبي جوزيب بوريـــل في بيان “البد 
من أن يوضح تحقيق معمق ومســـتقل في أسرع 
يحـــال  وأن  الحـــوادث  هـــذه  ظـــروف  وقـــت كل 

المسؤولون )عنها( أمام القضاء”.
وأضاف البيان أن “االتحاد االوروبي يدين بشـــدة 
مقتـــل الصحافية الفلســـطينية األميركيـــة ... من 
غير المقبول اســـتهداف الصحافيين أثناء أدائهم 
عملهـــم. يجب ضمـــان ســـامة الصحافيين الذين 
يغطـــون حـــاالت النـــزاع وحمايتهـــم فـــي جميـــع 

األوقات”.
ولـــم يلـــق البيـــان باللـــوم علـــى جهة محـــددة في 

إطاق النار.

عواصم - وكاالت

مقتل 561 جنديا في الحرس الوطني األوكراني منذ بدء النزاع
قتل نحو 561 جنديا في الحرس الوطني 
االوكرانـــي الـــذي تنتمـــي اليـــه خصوصـــا 
مجمـــع  فـــي  المتحصنـــة  آزوف  كتيبـــة 
آزوفســـتال الصناعي فـــي ماريوبول، منذ 
بدء الغزو الروسي الوكرانيا، وفق ما افاد 
قائـــد الحرس اوليكســـي ناتوتشـــي أمس.

ولفـــت ناتوتشـــي خـــال مؤتمـــر صحافي 
عبر االنترنت الى إصابة 1697 عنصرا في 
الحـــرس الوطني.وهـــذا الرقم هو حصيلة 
نـــادرة يدلـــي بهـــا مســـؤول أوكرانـــي عـــن 
الخسائر العسكرية خال الحرب، فوزارتا 
الدفـــاع فـــي كل مـــن اوكرانيا وروســـيا ال 

تكشفان عموما خسائرهما العسكرية.
ومنتصـــف ابريل، قـــدر الرئيس االوكراني 
الجنـــود  عـــدد  زيلينســـكي  فولوديميـــر 
االوكرانييـــن القتلى بمـــا بين ألفين وثاثة 
آالف. وأضاف أن نحو عشرة آالف جندي 
اصيبـــوا و”مـــن الصعـــب تحديد عـــدد من 

سينجون من بينهم”.
أنشـــىء الحرس الوطني االوكراني التابع 
لـــوزارة الداخليـــة فـــي مـــارس 2014 فـــي 
غمـــرة التظاهرات المؤيـــدة ألوروبا والتي 
ادت الـــى اســـقاط رئيـــس مـــوال لروســـيا، 
وفيمـــا كانت الســـلطات الجديدة تخشـــى 

تدخا للقوات الروسية في شرق الباد.
خصوصـــا  صفوفـــه  فـــي  وانخرطـــت 
مجموعـــات “للدفاع الذاتي” التي شـــكلت 
رأس حربـــة فـــي التظاهـــرات المذكـــورة، 
بينهـــا العديـــد مـــن الكتائـــب القومية مثل 
كتيبـــة آزوف. ويجيـــز القانـــون أن يضـــم 
الحـــرس الوطنـــي مـــا يصـــل الـــى ســـتين 
ألـــف عنصر. مـــن جهتـــه اعتبر المستشـــار 
األلماني أوالف شولتس أمس أن أوكرانيا 
الروســـية  الحـــرب  تداعيـــات  تعانـــي  قـــد 
“لمئة عام” بســـبب الذخائـــر غير المنفجرة 
المنتشـــرة في عدد من المـــدن، مضيفا أن 

الـــدول الحليفـــة ستســـاعدها فـــي إعـــادة 
مؤتمـــر  فـــي  شـــولتس  وقـــال  االعمـــار. 
صحافـــي إن “مـــن يعيشـــون فـــي ألمانيـــا 
يعرفـــون أنه ال يزال ُيعثر علـــى قنابل من 
الحرب العالمية الثانية بشـــكل متكرر وأن 
تهديـــدات القنابل مســـتمرة”.أضاف “على 
لمواجهـــة  مســـتعدة  تكـــون  أن  أوكرانيـــا 

تداعيات هذه الحرب لمئة عام”.
وتابـــع “نـــدرك أن مثـــل هـــذه الحـــروب لها 
عواقـــب تســـتمر لفتـــرة طويلـــة، وجميـــع 
القنابـــل التـــي ُتلقـــى حاليا ســـتبقى لفترة 
علـــى  أن  األرض، مضيفـــا  “علـــى  طويلـــة 
الـــدول الغربية “العمـــل معا من أجل إعادة 

إعمار” أوكرانيا.

غوتيريش: إبقاء باب التواصل 

مفتوحا مع موسكو

علـــى صعيـــد متصـــل، دعـــا األميـــن العـــام 
لألمـــم المتحـــدة أمـــس إلى الحفـــاظ على 
التواصـــل مـــع الرئيس الروســـي فاديمير 
أوكرانيـــا  فـــي  األرواح  إلنقـــاذ  بوتيـــن 
واالســـتعداد للســـام، حتـــى وإن كانـــت ال 
تلوح تسوية في األفق في الوقت الراهن.

وقال أنطونيو غوتيريش للصحافيين في 
فيينـــا حيـــث يشـــارك فـــي اجتمـــاع لألمم 
المتحـــدة “مـــن الواضـــح أنـــه فـــي الوقت 
الحالـــي ال فرصـــة التفاق ســـام فـــوري أو 
لوقـــف إطاق النار، )لكـــن( هذه الحرب لن 
تـــدوم إلـــى األبـــد. وســـيأتي الوقـــت الذي 
ســـتكون فيه مفاوضات السام مطروحة 
على الطاولة. وآمل أن يحين الوقت لحل 

المشكلة”.

ودافـــع غوتيريـــش الـــذي عرض التوســـط 
فـــي النـــزاع عـــن اســـتراتيجيته بقوله “إذا 
رغبتم في حل مشكلة ما، فعليكم التعامل 
مـــع أولئك الذين تســـببوا في المشـــكلة أو 
المنطقـــي  مـــن  لذلـــك   .. حلهـــا.  يمكنهـــم 

التحدث مع رئيس روسيا االتحادية”.
وقال غوتيريش الذي أدلى بتصريحه إلى 
جانب المستشار النمساوي كارل نهامر إن 
اجتماعـــه مـــع بوتين في 26 أبريل ســـاهم 
في “إنقاذ حياة مدنيين” كانوا في مصانع 
الصلب في آزوفستال في ماريوبول، عبر 
تنظيـــم قوافـــل األمـــم المتحدة.وأضـــاف 

“سنقوم بعمليات أخرى مماثلة”.
في وقت سابق من األسبوع، قال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي بناء 

السام من دون “إذالل” روسيا.

عواصم - وكاالت

جانب من الدمار في الحرب الروسية األوكرانية

شيرين أبوعاقلة



أكـــد رئيس مهرجان الكويت للســـينما 
الجديـــدة رئيـــس قطاع الســـينما في 
فـــي  واإلعالمييـــن  الفنانيـــن  نقابـــة 
الكويـــت عبدالعزيـــز الصايـــغ أنه ومع 
اقتراب موعد إغالق باب المشاركات 
في مهرجان الكويت للسينما الجديدة 
في دورته الثانية والمصادف يوم 15 
مايـــو الجاري، فـــان عدد المشـــاركات 
بلـــغ حتى اآلن مئة فيلما من 20 دولة 
الثـــالث  المســـابقات  تغطـــي  عربيـــة 
للمهرجـــان الـــذى ســـينطلق أون اليـــن 

في الفترة من 9 – 11 يونيو المقبل.
وقـــال المخرج عبدالعزيـــز الصايغ إنه 
يشـــعر بالفخر واالعتـــزاز لهذا اإلقبال 
المتزايـــد والذي يأتي كنتيجة حتمية 
للمكانـــة التـــي تحتلهـــا دولـــة الكويت 
واجتماعيـــا.  واقتصاديـــا  سياســـيا 
باالضافة إلى األصداء اإليجابية التى 
حققتها الدورة األولـــى من المهرجان 

والتي أقيمت في مايو 2021. 
الكويـــت  مهرجـــان  رئيـــس  وأشـــار 
اللجنـــة  بـــأن  الجديـــدة  للســـينما 
المنظمـــة للمهرجـــان قـــد أعلنـــت عـــن 
اســـم النجـــم القديـــر محمـــد المنصور 

كشـــخصية المهرجان المكرمة؛ وذلك 
تقديرا لمســـيرته الســـينمائية والفنية 
المتميـــزة، ومـــن بينهـــا أفـــالم – بـــس 
يـــا بحـــر – مـــع الراحل خالـــد الصديق 
وفيلـــم – القادســـية – مـــع صـــالح أبو 
ســـيف وأيضـــا فيلم – ظـــالل الصمت 
عبـــدهللا  الســـعودي  المخـــرج  مـــع   –

المحيسن.
االختيـــار  لجنـــة  إن  الصايـــغ  وقـــال 
تكونـــت من النجم الفنـــان خالد أمين 
رئيسا، وعضوية كل من عماد العكاري 
وعبـــدهللا الزيـــد ونيفيـــن أبـــو الفـــي 
وحاتـــم حســـام الدين. بينما تشـــكلت 
لجنة التحكيم من علي حســـن رئيسا، 
وعضويـــة كل مـــن ابتســـام الحمـــادي 
والمخـــرج  الزعبـــي  منيـــر  والمخـــرج 
أحمـــد الســـويلم والناقـــد الفني مفرح 

الشمري.
وستشـــرع لجنـــة االختيـــار بممارســـة 

أعمالهـــا اعتبـــارا مـــن يـــوم 16 مايـــو. 
فيمـــا تبدأ لجنة التحكيم مع أول ايام 
المهرجان الذى يضـــم أيضا مجموعة 
ومـــن  والفعاليـــات،  األنشـــطة  مـــن 
بينهـــا الندوة الفكرية التي ســـتتناول 
موضوعـــات – الســـينما والكوميديا – 
بمشـــاركة عدد من نجوم الكويت في 

الكويت والعالم العربي باإلضافة إلى 
موضوع – السينما والمنصات -.

وفـــي ختـــام تصريحـــه قـــال رئيـــس 
مهرجـــان الكويـــت للســـينما الجديدة 
عبدالعزيـــز الصايـــغ إنـــه يثمـــن الدعم 
الكبيـــر الـــذي تقدمـــه نقابـــة الفنانيـــن 
الكويـــت برئاســـة  فـــي  واإلعالمييـــن 

وأعضـــاء  الفيلـــكاوي  نبيـــل  نقيبهـــا 
مجلس اإلدارة وأيضا الدعم واإلسناد 
فـــي  الســـينما  صنـــاع  قدمـــه  الـــذي 
الكويـــت والعالـــم العربـــي مـــن أجيال 
السينما، وهو ما يراه حافزا لمزيد من 
االســـتمرارية والتطـــور مـــن أجل رفد 

السينما وصناعها في العالم العربي.

أيــام قليلة وتطــرح الفنانــة آيتن عامــر أغنية جديدة 
على “يوتيوب” بعنوان “خطافة الرجالة”، من كلمات 
أحمــد عــاء الدين، وتوزيــع وميكس وماســتر زووم 

وجيتار أحمد حسين وإيقاع ماجد الصواف.
وشــاركت مؤخًرا الفنانة آيتن عامر في موسم رمضان 

بمسلســل “مكتوب عليا”، وجسدت من خاله شخصية 
“روقــة” ابنة خالة بطل العمل الفنان أكرم حســني، و تحبه وتتمنى الزواج 
منه، ولكنه ال يشعر بحبها تجاهه. “مكتوب عليا” بطولة هنادي مهنا، حنان 

سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي.

تشــارك الفنانة مادلين طبر كضيفة شرف ضمن أحداث 
فيلم “الحب بتفاصيله” بطولة الفنان محمد نور وملك 
قورة وإخراج محمد حمدي، ويخوض الفنان محمد نور 
أولــى بطوالته المطلقة فــي عالم الســينما من خال 

فيلم “الحــب بتفاصيله”، والذى انتهــى من تصويره ما 
بيــن مصر والبحرين، ومن المقرر طرحه في الســينماءات 

في الفترة المقبلة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثري الذي 

يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسؤوال عن أخيه.

الحب بتفاصيلهخطافة الرجالة
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مسلسالت جديرة بالمشاهدة بعد رمضان: ”فاتن أمل حربي“ على شاهد

5 أسباب لمشاهدة  فيلم ”واحد تاني“ ألحمد حلمي في السينما!

أثار الفنان شـــريف سالمة غضبا شـــعبيا تجاهه بسبب شخصيته 
في المسلســـل المبهر “فاتن أمل حربي”، والذي يقدم ضمن سباق 
رمضان 2022، ويقدم الفنان الشاب دور “سيف الدندراوي”، ومن 

رفع مستوى الوعي خـــالل هذه الشـــخصية طرح فكرة 
العـــام حول األســـباب التي تؤدي 
للطـــالق من ظلم وأذى، خصوصا 
المسلســـل موجه خصيصا للمرأة 
العربيـــة مـــن خـــالل البحـــث عن 

حقها.
هنـــاك العديـــد مـــن الموضوعـــات 
الشـــخصية  المتعلقـــة باألحـــوال 
وأي  المسلســـل،  يناقشـــها  التـــي 
مشـــكلة تحدث، وتكون نتيجتها 
تؤثـــر علـــى األطفال مـــا يجعلهم 
خـــالل  ومـــن  الحقـــا،  يعانـــون 
المسلســـل يتم تحذيـــر الجمهور 

من فكرة أن الخالفات بين الزوجين تؤدي الى صراعات ال تنتهي 
في المحاكم ودائما يدفع األطفال الثمن.

هناك العديد من المشـــاهد الصعبة بين الزوجين”ســـيف” و”فاتن”، 
مع الكثير من مشـــاهد الضرب واإلهانات! وتدور أحداث مسلسل 
“فاتـــن أمـــل حربي” حول حيـــاة فاتن المثيرة للشـــفقة مع زوجها، 
وكيـــف تعرضـــت للعنـــف األســـري. وتعـــرض مـــن الحلقـــة األولـــى 
محاوالت فاتن للحفاظ على استقرار أسرتها 
وحمايـــة أطفالها في ظل العنف 
وســـوء الفهـــم الذي يشـــهدونه 
قســـوة  بســـبب  المنـــزل؛  فـــي 

والدهم.
يقـــدم المسلســـل قضيـــة مهمة 
النســـاء  مـــن  والعديـــد  جـــدا، 
يعانيـــن منهـــا، ليـــس فـــي مصر 
فقـــط بـــل فـــي معظـــم الـــدول 
العربيـــة، األمـــر ال يتعلـــق فقط 
بالـــكالم، فالقوانيـــن تقـــال منذ 
مئـــات الســـنين، ووضـــع المرأة 

قد تغير، وهن في معركة تحاولن تحسين أوضاعهن في أمل بأن 
المسلسل يغير القوانين وهذه هي الرسالة الحقيقية للفن

فـــي تصريحـــات صحافيـــة، أن  نيللـــي كريـــم  الفنانـــة  وكشـــفت 
االنتقـــادات التـــي وجهـــت لمسلســـها فاتـــن أمـــل حربـــي، جـــاءت 
مـــن قبـــل بعض الرجـــال الذين ال يريـــدون إعطاء المـــرأة حقوقها 
المشـــروعة فـــي الحياة، قائلة: “فيه هجوم كبيـــر من الرجال على 

المسلسل؛ ألن البطلة تطالب بحق المرأة”.
وأضافـــت: “هنـــاك العديـــد مـــن النســـاء الالتـــي لـــم يحصلـــن على 
حقوقهـــن حتـــى اآلن؛ فاتـــن أمل حربـــي قامت برفـــع قضية على 
القانـــون؛ بنفـــس ذات القانون أيضًا”. وتابعت: “ال توجد أي ســـبب 
يحـــرم الســـؤال وفاتن أمل حربي تريـــد أن تعلم إن كان هللا حلل 
ذلك أم حرمه، وفي ظل الظروف والتقدم التي تعيشـــه مصر في 

الفترة الحالية األفضل خاصة القوة الناعمة”.
يذكـــر أن مسلســـل “فاتن أمـــل حربي” بطولة نيللي كريم، شـــريف 
ســـالمة، هالـــة صدقي، خالد ســـرحان، محمـــد الشـــرنوبي، محمد 
ثـــروت، جيـــالن عـــالء وفاديـــة عبدالغنـــي، وهـــو تأليـــف إبراهيم 
عيســـى في أولـــى تجاربـــه بالدرامـــا التلفزيونية، وإخـــراج ماندو 

العدل.

واحـــد  لفيلـــم  الرســـمي  اإلعـــان  انطـــاق  مـــع 
تانـــي للنجـــم أحمد حلمـــي نرصد لكم 5 أســـباب 
لمشـــاهدته في الســـينماءات المحلية، خصوصا 
وهو يحتل المركز االول من خال المشـــاهدات 
المحليـــة والعربيـــة مع انطاقه فـــي عيد الفطر 
المبارك، الفيلم یشارك في بطولته روبي، أحمد 
مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجلیل، نسرين 
أميـــن، نـــور إیھاب وغیرھـــم، من تأليـــف ھیثم 

دبور، وإخراج محمد شاكر خضیر.

عودة قوية ألحمد حلمي

يمثـــل واحد تاني عـــودة قوية للنجم أحمد 
حلمي بعد غياب عن شاشة السينما استمر 
ثاث ســـنوات اكتفي خالهـــا بمجموعة من 
كضيـــف  والظهـــور  اإلذاعيـــة  المسلســـات 

شرف في عدد من المسلسات التلفزیونیة.

 أحمد حلمي وروبي ألول مرة معًا

عمـــل أحمـــد حلمي مـــع عدة نجمات فـــي أفامه 

مثل منة شـــلبي ودنیا ســـمیر غانم وغادة عادل 
ونور وكرر التعاون مع عدد منهم، لكن ألول مرة 
يتعاون أحمد حلمي مع روبي في عمل سينمائي 

في ثنائي جديد ومختلف على الشاشة.

 أحمد مالك في دور كوميدي

اشتهر أحمد مالك باألدوار الدرامية في أعمال مثل 

الضيـــف، وعيار ناري، وال تطفئ الشـــمس، لكن في 
واحـــد تاني یظھـــر في دور كوميدي بشـــكل صريح 
ومســـاحة أكبـــر لیبـــرز قدراتـــه كنجم متنـــوع وغير 
محصور في األدوار الدرامية. كان مالك قد شـــارك 
في بطولة المسلســـل الكوميدي القصير بیمبو على 
منصـــة شـــاهد والـــذي القى نجاحـــا كبیـــرا، وهو ما 

يبشر بدور قوي ومميز في فيلم واحد تاني.

 فريق عمل جديد تمامًا

یغیـــر أحمـــد حلمـــي جلـــده تمامـــا فـــي فيلمـــه 
الجديـــد، فإلى جانب مشـــاركة روبي معه ألول 
مـــرة علـــى الشاشـــة، فهو يتعـــاون أیضـــًا ألول 
مـــرة مع المؤلف ھیثم دبور في عمل ســـينمائي 
والمخرج محمد شـــاكر خضير الذي أخرج عدد 
من المسلســـات الناجحة مثل في كل أســـبوع 
يـــوم جمعـــة وجراندأوتیـــل، ال تطفئ الشـــمس 

وطريقي ونمرة اثنين.

 فكرة كوميدية جديدة ومبتكرة

مـــع التحديث عـــن الفيلم وإعاناتـــه نعرف أن 
ابتـــكارا علميـــا حديثـــا يســـاعد على اســـتعادة 
صـــورة  فـــي  يأتـــي  االبتـــكار  وھـــذا  الشـــغف، 
لمســـنا  واعـــدة  كومیدیـــة  فكـــرة  “لبوســـة”. 
أثرهـــا من خال لقطات بســـیطة فـــي اإلعان 
الدعائـــي، لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه مضحكـــة 
وكومیدیة للغایة وتبشـــر بالمزید داخل سياق 

الفيلم وأحداثه.

طارق البحار

انطلقت مساء األحد 
8 مايو أولى حلقات 
الموسم الخامس 

واألخير من 
مسلسل “اآلنسة 

فرح” بطولة 
النجوم أحمد 

مجدي وأسماء 
أبو اليزيد، 
وعدد كبير 

من الفنانين، 
وذلك بعد 

انتهاء المخرج 
تامر فرج 

من مونتاج 
المسلسل.

الصايغ: مئة فيلم من 20 دولة عربية في الكويت للسينما الجديدة

عبدالعزيز الصايغ خالد أمينمحمد المنصور

يحيــي النجم محمد حماقي حفًا غنائًيا في الكويت يوم 
الجمعــة الموافق 13 مايو الجــاري، ويقدم خال الحفل 
باقة مميزة من أشــهر أغنياته، وذلــك ضمن الحفات 

التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.
وقــد أحيا النجــم محمد حماقي مؤخرا حفا موســيقيا 

ضمن حفات موســم الرياض بمشــاركة عمرو دياب، وبدأ 
حماقي الحفل بأغنية “نفسي أبقى جنبه” موجها التهنئة للشعب السعودى 
بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم، وتخللت فقرة حماقي كلمة له عن 

عمرو دياب الذي يشاركه الحفل.

حماقي في الكويت

tariq_albahhar



اللجنة اإلعالميةالمركز اإلعالمي

ينظم االتحاد البحريني لكرة الســـلة دورة دراســـات المدربين 
الدوليـــة للمســـتوى األول للرجال والســـيدات، ضمن سياســـة 
اتحـــاد الســـلة بتطويـــر المدربين، وبإشـــراف لجنـــة المدربين 

باالتحاد والتي يترأسها المدرب الوطني رؤوف حبيل.
وســـيحاضر فـــي الـــدورة التـــي تقـــام علـــى مـــدار 12 يوما )6 
Milan Ko� 6 للســـيدات(، المحاضـــر الصربي الدولي وللرجال 

.tarak
وستنطلق الدورة األولى المخصصة للمدربين الرجال يوم 21 
مايو الجاري، وتســـتمر حتى 26 من الشهر نفسه، فيما ستقام 
الـــدورة الخاصـــة بالمدربات في الفترة مـــن 28 مايو وحتى 2 

يونيو المقبل وستكون المدربة نورة الشيخ منسقة لها.
وستشـــتمل الدورة على محاضـــرات نظرية وتطبيقية لتعزيز 
مفاهيـــم وأفـــكار جديدة متعلقـــة بلعبة كرة الســـلة، باإلضافة 
إلـــى تزويد واكتســـاب المشـــاركين معـــارف إضافيـــة مواكبة 
للتغييرات التي شـــهدتها لعبة الســـلة على المســـتوى الدولي، 

التي من شـــأنها اإلســـهام بعملية النهوض واالرتقاء بمســـتوى 
اللعبة محليا ودوليا.

ويسعى اتحاد كرة السلة من خالل إقامة الدورات التدريبية 
المســـتمرة لتطويـــر مهـــارات وقـــدرات المدربيـــن مـــا ينعكس 

إيجابا على تطور كرة السلة البحرينية.

تســـتضيف مملكـــة البحريـــن معســـكرا تدريبيا للريشـــة الطائرة 
البارالمبيـــة خـــالل الفتـــرة من 13 لغاية 15 مايـــو الجاري 2021 

بإشراف االتحاد اآلسيوي للريشة الطائرة.
 ويشـــارك فـــي المعســـكر التدريبـــي 22 العبا والعبة مـــن بينهم 
8 مشـــاركين مـــن مملكـــة البحريـــن، وأربعـــة من دولـــة الكويت، 
ومشـــارك مـــن المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، ومشـــاركان مـــن 
بنغالديش ومشـــارك مـــن بوتان وآخر من بروناي ومشـــارك من 
كمبوديا ومشارك من جمهورية لبنان ومشارك من طاجيكستان.
 Guillaume Gailly فيما يحاضر في المعسكر التدريبي كال من 
Sam� من سلطنة بروناي ويدير المعسكر Zuni Ali ومن فرنسا 

benthan Sivaperumal من ماليزيا.
 كمـــا تحتضـــن مملكـــة البحريـــن على هامـــش البطولـــة الدولية 
خاصـــة  تدريبيـــة  دورة  الطائـــرة  للريشـــة  البارالمبيـــة  األولـــى 
بالمدربيـــن تتضمن الجوانب النظرية والعملية وســـتقام بفندق 
سويس بيل بضاحية السيف من 12 لغاية 23 مايو فيما ستقام 

البطولة الدولية األولى البارالمبية للريشة الطائرة من 16 لغاية 
22 من الشهر ذاته.

 يذكر أن د. سوسن حاجي تقوي رئيس االتحاد العربي للريشة 
الطائرة ورئيس االتحاد البحريني للريشة الطائرة واإلسكواش 
هـــي رئيســـة اللجنـــة المنظمـــة العليـــا للبطولـــة الدوليـــة األولى 
البارالمبيـــة للريشـــة الطائـــرة والتـــي تنظمها اللجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة بالتعـــاون مـــع االتحـــاد البحرينـــي للريشـــة الطائـــرة 

واإلسكواش.

على هامش البطولة الدوليةللمستوى األول للرجال والسيدات

ا للريشة الطائرة البارالمبيةاتحاد السلة ينظم دورة تدريب دولية البحرين تحتضن معسكًرا تدريبيًّ
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لندن - المكتب اإلعالمي:

لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  بقيـــادة 
اإلنسانية وشؤون الشـــباب قائد الفريق 
الملكـــي للقـــدرة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفة، يشـــارك الفريق الملكي 
للقـــدرة اليـــوم الخميـــس فـــي الفحـــص 
بطولـــة  فـــي  المشـــاركة  قبـــل  البيطـــري 
التـــي  للفروســـية  الدوليـــة  ويندســـور 
ومجموعـــة  الفريـــق  مشـــاركة  ستشـــهد 
كبيـــرة مـــن فرســـان العالـــم وذلـــك فـــي 

ضواحي لندن البريطانية.
وسيشـــارك الفريـــق الملكـــي اليـــوم فـــي 
التـــي  للســـباقات  المخصـــص  الفحـــص 
ســـيكون  حيـــث  البطولـــة،  ستشـــهدها 
فرســـان الفريـــق مـــع الجيـــاد فـــي قريـــة 
البطولة إلجراء الفحص البيطري لسباق 
160 كـــم و 120 كـــم للعمـــوم إضافة إلى 

120 كم للناشئين و 100 كم.
كما سيشـــارك فرسان الفريق الملكي في 
االجتمـــاع الفني الخـــاص بالبطولة الذي 
ســـيعقد بعـــد انتهـــاء الفحـــص البيطري، 
الفرســـان،  وزن  عمليـــة  إلـــى  إضافـــة 
والحصول علـــى األرقام الخاصة بجميع 

الفرسان المشاركين في البطولة.
وعملت اللجنة المنظمة على إنهاء كافة 
التحضيـــرات فـــي القرية، حيـــث انتهت 
مـــن عملهـــا بدقـــة عاليـــة وســـط اهتمام 
كبيـــر مـــن اللجنـــة حـــول تقديـــم كافـــة 
الدعم للفرسان المشـــاركين في البطولة 

الكبيرة.

تحضيرات خيالة الحرس الملكي

بتوجيهـــات مـــن ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، اطلـــع مديـــر الفريـــق 
علـــى  حســـن  أحمـــد  خالـــد  الملكـــي 
تحضيـــرات المراســـم والخيالة بالحرس 
الملكـــي الـــذي ســـيكون علـــى موعـــد مع 
عـــروض للجيـــاد ســـتقام ضمـــن بطولـــة 

ويندسور الدولية للفروسية.
والتقى خالد أحمد حسن قائد مجموعة 
الملكـــي  بالحـــرس  والخيالـــة  المراســـم 
العقيـــد الركـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن صقـــر 
آل خلفـــة، حيـــث تابع البرنامـــج الخاص 

بخيالة الحرس الملكي.
وأكد خالد أحمد حسن أن الفريق الملكي 
للقـــدرة حريـــص علـــى تنفيـــذ توجيهات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة؛ 
مـــن أجـــل التســـهيالت المشـــتركة بيـــن 

الفريق الملكي وقيـــادة الحرس الملكي، 
مبينـــًا إلـــى أن فرقـــة الخيالـــة بالحـــرس 
الملكي ســـتكون على موعد مع مشاركة 

متميزة في البطولة.
آخـــر  حســـن  أحمـــد  خالـــد  تابـــع  كمـــا 
الترتيبات والتحضيـــرات لفرقة الخيالة 
وعمـــل الفريـــق الملكي علـــى تحضيرات 
وصول الجيـــاد وإقامة الوفد والبرنامج 

الخاص بالفرقة.

تدريبات متواصلة

وواصـــل فرســـان الفريق الملكـــي للقدرة 
فـــي  للمشـــاركة  الكبيـــرة  تحضيراتهـــم 
اليوميـــة  التدريبـــات  عبـــر  البطولـــة 
المســـتمرة بمتابعة مديـــر الفريق الملكي 

خالد أحمد حسن. 
فـــي  أمـــس  تدريبـــه  الفريـــق  وخـــاض 
المنطقة المخصصة للفريق، وسيخوض 
فـــي  المشـــاركة  قبـــل  األخيـــر  تدريبـــه 

الفحص البيطري.

عيسى بن فيصل: طموحات عالية

أكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن فيصل بن 
راشـــد آل خليفة، فـــارس الفريق الملكي 
للقدرة أن الدعم واالهتمام الذي يحظى 

بـــه الفريـــق من ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة له إسهامات عديدة على 
تطـــور رياضة القـــدرة، مبينـــًا أن الفريق 
يحظـــى بهـــذا الدعـــم الكبيـــر من ســـموه 
وهو ما يساهم في مواصلة العطاء؛ من 
أجـــل تحقيق أفضل النتائـــج التي تؤكد 
مكانـــة القـــدرة البحرينية فـــي المحافل 

العالمية.
وأشار سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن 
راشد آل خليفة إلى المشاركة في بطولة 
ويندســـور الدوليـــة للفروســـية ثمرة من 
دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة له طـــوال الفترة الماضية مما 
أســـهم فـــي وصوله إلى كامـــل الجاهزية 
لهذه المشاركة التي سيسعى من خاللها 

والســـعي  المســـتويات  أفضـــل  لتقديـــم 
لتحقيق النتائج اإليجابية.

وأوضح سمو الشـــيخ عيسى بن فيصل 
بن راشد آل خليفة إلى أن الفريق الملكي 
ســـيحظى بقيادة سمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وهو ما يسهم في إعطاء 
الفرســـان حافـــزًا كبيـــرًا لتقديـــم أفضـــل 
المستويات وكسب المزيد من الخبرات، 
متمنيًا التوفيق لفرســـان الفريق الملكي 

في تحقيق النتائج اإليجابية.

العوضي: جاهزية كاملة للفريق

قـــال عثمان عبدالجليل العوضي، فارس 
الفريـــق الملكـــي إن رؤيـــة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة دائمًا ما تؤكد 

نظرة ســـموه الثاقبة نحـــو تطور رياضة 
القـــدرة، مبينـــًا أن رؤيـــة ســـموه حـــول 
تنظيم سباق 160 كم سيكون له مردود 

إيجابي كبير على فرسان الفريق.
وأكـــد عثمـــان عبدالجليـــل العوضـــي أن 
الفريـــق الملكـــي ســـيحظى بقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق 
فـــي بطولـــة ويندســـور وهو ما ســـيكون 
حافـــزا لمواصلة التألق وتســـجيل إنجاز 
جديد للفريق في البطولة الكبيرة، مبينًا 
أن طموحات الفريق عالية نحو التواجد 

على منصة التتويج.
وقال “تنتظرنا مشاركة مهمة في بطولة 
ويندســـور، ودائمـــًا مـــا يكـــون طموحنـــا 
والصعـــود  اإليجابيـــة  النتائـــج  تحقيـــق 

علـــى منصة التتويج، والشـــك أن قيادة 
ســـموه للفريق سوف تساهم في إعطاء 
الفرســـان حافـــزا للتألق والتميـــز وهو ما 

سنعمل عليه في البطولة”.
وأضـــاف “نأمل أن نفرض ســـيطرتنا في 
الســـباق ونحقـــق أفضل النتائـــج، ولدينا 
القـــدرة علـــى تحقيـــق إنجـــاز جديد في 
ظل قيادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 

آل خليفة للفريق”.

تحضيرات كبرى في القرية

تعمـــل اللجنـــة المنظمـــة للبطولـــة علـــى 
االنتهـــاء من تجهيز القريـــة برونق مميز 
ومختلف، حيث تشـــهد عمـــل على مدار 
الســـاعة مـــن أجل تأميـــن الراحـــة لكافة 

المشاركين في البطولة.

 وصول وتدريب

فرســـان  مـــن  عـــدد  تدريبـــات  انطلقـــت 
البحريـــن لقفـــز الحواجـــز فـــور وصولهم 
لنـــدن، حيث ستشـــهد البطولة مشـــاركة 
فرســـان من قوة دفـــاع البحرين ووزارة 
الداخلية وعدد من الفرسان البحرينيين 
في بطولة ويندسور لقفز الحواجز التي 

ستقام يوم السبت.

عثمان العوضي

التحضيرات متواصلة بقيادة ناصر بن حمد

الفريق الملكي للقدرة يشارك في الفحص البيطري لبطولة ويندسور اليوم

سمو الشيخ عيسى بن فيصل  سمو الشيخ ناصر بن حمد 

ــروض ــ ــع ــ ــم ال ــديـ ــقـ ــلـــكـــي تــــشــــارك فــــي تـ ــمـ ــة الــــحــــرس الـ ــالـ ــيـ ــة خـ ــ ــرق ــ ف
جــــاهــــزيــــة وتـــــدريـــــبـــــات حـــمـــاســـيـــة لــــفــــرســــان الــــفــــريــــق الــمــلــكــي
ــن حمد ــادة نــاصــر بـ ــي ــق ــورون ب ــ ــخ ــ ــة وف ــي ــال ــا ع ــن ــل: طــمــوحــات ــص ــي ــن ف عــيــســى بـ

فريق خيالة الحرس الملكي



سلمان بن إبراهيم: مرتاحون لتحضيرات استضافة كأس آسيا تحت 23 عاما
وصل طشقند والتقى وزير التنمية الرياضية األوزبكي

أبــدى الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القــدم النائــب األول لرئيس االتحــاد الدولي لكرة القــدم ارتياحه لتحضيرات 
أوزبكســتان الســتضافة بطولة كأس آســيا تحت 23 عاما التي ســتقام الشهر 
المقبــل، مؤكــدا حرص االتحاد اآلســيوي على التعــاون الالمحدود مع اللجنة 
المنظمــة المحليــة إلخــراج منافســات البطولــة بصــورة مميــزة تليــق بســمعة 

ومكانة كرة القدم اآلسيوية.

وكان الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة قد وصـــل إلى طشـــقند اليوم 
)األربعـــاء( وحظى باســـتقبال رســـمي 
،ثـــم عقـــد اجتماعـــا موســـعا مـــع وزير 
التنميـــة الرياضيـــة أدهـــم إكرامـــوف، 
بحضـــور األمين العام للجنة األولمبية 
الوطنيـــة أويبيك قاســـموف، والنائب 
األولمبيـــة،  اللجنـــة  لرئيـــس  األول 
كـــرة  اتحـــاد  لرئيـــس  األول  والنائـــب 
القدم رافشان إيرماتوف، نائب رئيس 

المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط شـــيرزود 
تاشـــماتوف، والوفد المرافـــق لرئيس 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
اللقـــاء أكـــد الشـــيخ ســـلمان  وخـــال 
حـــرص  خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بـــن 
االتحـــاد القـــاري علـــى تعزيـــز التكامل 
االســـيوية  الوطنيـــة  االتحـــادات  مـــع 
بمـــا تمثله مـــن ركـــن ثابت مـــن أركان 
تطوير الكرة اآلســـيوية، مشـــددًا على 
حـــرص االتحاد اآلســـيوي على وحدة 

وتضامـــن أعضائه في ســـبيل تحقيق 
المصالح العليا لكرة القدم اآلسيوية.

التنميـــة  وزيـــر  رحـــب  جانبـــه،  مـــن 
الرياضيـــة أدهـــم إكرامـــوف بالشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة، مشيدا 
المباشـــر  التواصـــل  علـــى  بحرصـــه 

مـــع كافـــة الـــدول اآلســـيوية، مؤكـــدا 
حرص أوزبكســـتان على تسخير كافة 
إمكانياتهـــا إلنجاح بطولة كأس آســـيا 
تحت 23 عاما باعتبارها وسيلة مهمة 
لترســـيخ مكانـــة البـــاد علـــى ســـاحة 

الكرة اآلسيوي.

مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

عبدالرحمـــن  الكويتيـــان  الاعبـــان  بلـــغ 
عبـــدهللا ومحمد العوضي المباراة النهائية 
لمســـابقة فـــردي األوالد لبطولـــة االتحـــاد 
الدولـــي للتنـــس للناشـــئين تحت 14 ســـنة 
لغـــرب ووســـط آســـيا، وذلك بعـــد فوزهما 
علـــى البحرينيين هاشـــم التوبلـــي وأحمد 
حســـام علـــى التوالـــي فـــي الـــدور نصـــف 

النهائي للبطولة.
العـــب  أن  إال  الخســـارة،  مـــن  وبالرغـــم 
المنتخـــب الوطنـــي هاشـــم التوبلـــي قـــدم 
مبـــاراة جيدة فنيـــًا وأظهر مهـــارات عالية 
على الرغم من صغر سنه )11 سنة( مقارنة 
مع منافســـه الاعب الكويتي عبدالرحمن 
عبـــدهللا، حيث لعب فارق الخبرة والســـن 
لصالـــح األخيـــر، الذي تفـــّوق فـــي المباراة 

بنتيجة 6/3 و6/0.
وفـــي المبـــاراة األخـــرى، اضطـــر الاعـــب 
أحمد حســـام لانســـحاب بســـبب اإلصابة 
التـــي تعرض لهـــا في الشـــوط الفاصل من 
المباراة التـــي جمعته مع الاعب الكويتي 
فـــي  األول  المصنـــف  العوضـــي  محمـــد 
البطولـــة، والـــذي تأهـــل للمبـــاراة النهائيـــة 

لمواجهة مواطنه عبدالرحمن عبدهللا.
األولـــى  المجموعـــة  فـــي  حســـام  وتقـــدم 
بنتيجـــة 7/6، إال أن الاعـــب الكويتي عاد 
بقـــوة فـــي المجموعـــة الثانيـــة وحســـمها 
النقـــاط  وفـــي   ،6/0 بنتيجـــة  لصالحـــه 
األخيرة من المجموعة الثانية بدأ حســـام 
في الشـــعور ببعض األآلم فـــي ظهره، ولم 
يتمكـــن مـــن إكمـــال المجموعـــة الفاصلـــة 

ليعلن انسحابه من المباراة.

السورية أربش بطلة الفتيات

  من جهة أخرى، أحرزت الاعبة السورية 

ماري أربش لقب مســـابقة فردي الفتيات، 
وذلك بعد فوزها على مواطنتها بانة عزي 
في المباراة النهائية للمسابقة بمجموعتين 

دون مقابل.
وواصلـــت ماري أربش تألقهـــا في البطولة 
فـــي  والمميـــز  القـــوي  أدائهـــا  خـــال  مـــن 
المبـــاراة النهائيـــة وقبـــل ذلك فـــي األدوار 
التمهيدية، وتمكنت من حســـم المجموعة 
األولـــى للمباراة النهائيـــة بنتيجة 6/0، كما 

فازت بالمجموعة الثانية بنتيجة 6/3.
الثالـــث  وفـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن 
والرابـــع، حصدت الســـورية عاليـــة المرود 
المركز الثالث بفوزهـــا على مواطنتها يارا 
كيـــال بمجموعتيـــن دون مقابـــل جـــاءت 

نتيجتهما 6/4 و6/1.

مسابقة الزوجي

  وإنطلقت يوم أمس مسابقة الزوجي 
لـــأوالد والفتيات، ففي زوجي األوالد 
صعـــد الثنائـــي الســـعودي المكـــون من 
الملـــك  وعبـــد  الحنابـــي  عبدالـــرزاق 

الشمراني إلى الدور نصف النهائي بعد 
فوزهما على الثنائي الســـوري المكون 
مـــن نـــوار زهـــر الديـــن وليث الحســـن 
بنتيجـــة 3/6,7/6 و17/15 في المباراة 

التي جمعتهما في الدور ربع النهائي.
الحنابـــي  الســـعوديان  وســـيلتقي 
هاشـــم  الاعبيـــن  مـــع  والشـــمراني 

التوبلي وأحمد حسام في الدور نصف 
النهائي.

كما تأهل الزوجي المكون من الكويتي 
آل  محمـــد قولـــي والســـعودي حيـــدر 
فريد إلـــى نصف النهائي بتغلبهما على 
الزوجـــي المكون مـــن البحريني أحمد 
الســـيد والســـوري محمد أسامة سراج 

بنتيجة 6/3 و6/1.
ويلتقـــي قولـــي وآل فريـــد فـــي الدور 
نصـــف النهائـــي مـــع الثنائـــي الكويتي 
محمد العوضي وعبدالرحمن عبدهللا.

وفي زوجي الفتيات، تأهلت الاعبتان 
الســـوريتان عاليـــة المورد ويـــارا كيال 
إلـــى المبـــاراة النهائيـــة بفوزهمـــا على 

البحرينيتيـــن حنيـــن النجـــار وســـلمى 
فرج هللا بنتيجة 6/0 و7/5.

كما تأهلت السورية ماري أربش رفقة 
زميلتها بانة عزي إلى المباراة النهائية 
أيضـــًا إثـــر تفوقهما علـــى البحرينيتين 
ياســـر  ومريـــم  أبـــو مصطفـــى  حنيـــن 

بنتيجة 6/3 و6/0.

اتحاد لتنس

أربش بطلة فردي الفتيات ونهائي كويتي لفردي األوالد للتنس
التوبلي وحسام إلى نصف نهائي زوجي “غرب ووسط آسيا”

السورية يارا كيال

هاشم التوبلي عالية المرود ماري أربش بطلة فردي الفتيات

أحمد حسام الالعب الكويتي محمد العوضي الالعب الكويتي عبدالرحمن عبدالله

اللجنة اإلعالميةاتحاد الترايثلون

األربعـــاء  أمـــس  يـــوم  فجـــر  غـــادر 
العب المنتخب الوطني للترايثلون 
المملكـــة  إلـــى  القـــرش  موســـى 
المغربيـــة لخـــوض معســـكر تدريبي 
خارجـــي اســـتعداًدا للمشـــاركة فـــي 
دورة األلعـــاب العالميـــة للترايثلـــون 
الواليـــات  فـــي  إقامتهـــا  المقـــرر 
المتحـــدة األميركيـــة فـــي 12 يوليو 
مـــن العـــام الجـــاري، حيث ســـيكون 
المعســـكر االســـتعدادي فـــي الفتـــرة 
من 11 مايو الجاري ولغاية 8 يوليو 
القادم، على أن يغادر بعدها مباشرة 
إلـــى الواليـــات المتحـــدة األميركية 
األلعـــاب  دورة  فـــي  للمشـــاركة 

العالمية.
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وكان 
عبدالســـام  عبـــدهللا  للترايثلـــون 
وأميـــن ســـر االتحاد حمـــد الما في 
مقدمة مودعي الاعب الدولي، قبل 

مغادرتـــه البـــاد لخـــوض المعســـكر 
التدريبي، حيث حثه رئيس االتحاد 
علـــى بـــذل قصـــارى جهـــده خـــال 
المعسكر واالستعداد بأفضل صورة 
الكاملـــة  الجهوزيـــة  إلـــى  للوصـــول 

لخوض غمار البطولة العالمية.
وأكد رئيـــس االتحاد دعمـــه الكامل 
لاعب موسى قرش خال معسكره 
التدريبي ومشاركته العالمية، حيث 

قـــال “االتحاد ســـعى لتقديم أفضل 
دعـــم لاعـــب من أجـــل االســـتعداد 
المهمـــة،  العالميـــة  المشـــاركة  لهـــذه 
وتهيئة كافـــة الظروف المائمة في 
المعســـكر التدريبـــي بهـــدف تجهيز 
لهـــذه  المرجـــوة  بالصـــورة  الاعـــب 
المشـــاركة، ونحن فـــي االتحاد على 
ثقة كبيرة بإمكانيات قرش في رفع 
اسم البحرين عالًيا وتحقيق نتيجة 

طيبة في مشاركته العالمية”.
ومـــن جانبـــه، قـــدم موســـى قـــرش 
شـــكره إلـــى رئيس االتحـــاد عبدهللا 
عبدالسام وأعضاء مجلس اإلدارة 
على دعمهم الامحدود، مشيًرا إلى 
أن هـــذا ليـــس بغريب علـــى االتحاد 
الذي يعمـــل من أجل تطويـــر اللعبة 
ورفع مســـتوى الاعبين وتجهيزهم 
بأفضل صورة لمختلف المشـــاركات 

الدولية والقارية.

أكد خالد البســـتكي المدير التنفيذي 
للبطولـــة الدولية األولـــى البارالمبية 
للريشـــة الطائرة 2022 على جاهزية 
لجانهـــا  بكافـــة  المنظمـــة  اللجنـــة 
وكوادرهـــا البحرينيـــة الشـــابة للعمل 
والتـــي  البطولـــة  اســـتضافة  فـــي 
تســـتضيفها ألول مـــرة وتعتبـــر ثاني 
دولة فـــي الشـــرق االوســـط، وتعتبر 
من أقوى البطوالت البارالمبية خال 

الفترة ما بين 16 21- مايو 2022. 
 وأوضح المدير التنفيذي للبطولة أن 
هذه البطولة تأتي وفق رؤية اللجنة 
الشـــيخ  لتوجيهـــات ســـمو  وتنفيـــذا 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملـــك لأعمـــال الخيريـــة وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
للشـــباب، كما تعكـــس االهتمام الذي 
يوليـــه ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد 
آل خليفـــة في دعم جميع الرياضات 

على حد سواء، مؤكًدا سعي واهتمام 
الشـــيخ محمـــد بن دعيـــج آل خليفة 
رئيس اللجنـــة البارالمبية البحرينية 
الســـتضافة هذه البطولـــة والمتابعة 
الحثيثـــة مـــن األميـــن العـــام للجنـــة 
البارالمبيـــة البحرينية علـــي الماجد، 
وتعـــاون المديـــر التنفيـــذي للرياضة 
البارالمبيـــة  باللجنـــة  والمبـــادرات 
البحرينية حسن عبداللطيف، مشيًرا 

والمرموقـــة  العاليـــة  المكانـــة  إلـــى 
للمملكة وقدرتها الفائقة على تنظيم 

مختلف األحداث الرياضية. 
 وقـــدم البســـتكي الشـــكر والتقديـــر 
لرعـــاة البطولة كل مـــن  بنك الكويت 
المتحـــد،  األهلـــى  الوطنـــي،  البنـــك 
كـــورب،  المؤسســـة  ســـايا   شـــركة 
الوطنية للنقليات،  مجموعة كرامي، 
 شـــركة اروى للمياه المعدنية،  شـــركة 
إنفونـــاس لاتصـــاالت، ومضيًفـــا أن 
هـــذا الرعايـــة الكريمـــة ســـيزيد مـــن 
عطائنا نحو إخـــراج البطولة بأفضل 

صورة. 
 وأشار المدير التنفيذي إلى مشاركة 
أكثر من “180” العًبا والعبة من “33” 
دولة من جميع أنحاء العالم، وستقام 
منافسات البطولة في إحدى صاالت 
الشـــيخ عيســـى بن راشـــد آل خليفة 

.D وتحديًدا في الصالة

بمشاركة أكثر من  180 العًبا والعبة من 33 دولةاستعداًدا لدورة األلعاب العالمية بالترايثلون

البستكي: جاهزون لبطولة البارالمبية للريشة الطائرةمعسكر تدريبي خارجي لالعب منتخبنا موسى القرش
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“غرناطة” تختتم سفرتها السنوية إلى البوسنة والهرسك
الموظفون وعوائلهم: الرحلة ممتعة وشيقة

اختتمــت  مجموعــة غرناطة العقارية ســفرتها الســنوية، والتي بــدأت قبل إجازة عيد 
الفطــر المبــارك، إذ انطلقــت طائــرة خاصــة بغرناطــة تســيرها طيــران الخليــج تحمــل 
الموظفين وعوائلهم لجمهورية البوســنة والهرســك وفق برنامج سياحي مكثف شمل 

جبل فالسيتش، مدينة بيهاتش ومدينة موستار والعاصمة سراييفو.  

ــة فــي  ــامـ ــعـ ــر الـــعـــاقـــات الـ ــديـ وصــــــرح مـ
زيــارة  تــم  أنــه  حبيب،  أحمد  المجموعة، 
ومناطق  السياحية  المناطق  من  العديد 
وأن  الخابة،  الطبيعة  وسط  االستجمام 
من  سابقاتها  عــن  تختلف  الــرحــلــة  هـــذه 
الرحات حيث أتت بعد انقطاع دام ألكثر 
من عامين بسبب جائحة كورونا وتختلف 
كذلك من حيث الوجهة وطبيعة البرنامج 
السياحي المكثف وعدد المسافرين، حيث 
 6 بمعية  مسافًرا   143 الرحلة  إلــى  انضم 
من المرشدين السياحيين. وكان من أهم 
والتنسيق  التنظيم  الرحلة  هــذه  يميز  ما 
من  الكبير  الــعــدد  لــهــذا  النظير  المنقطع 
ــــى جـــو األلــفــة  الــمــســافــريــن بـــاإلضـــافـــة إل
الواحد  الفريق  وروح  والتعاون  والمحبة 
ــــذي يــســود عــائــلــة غــرنــاطــة. وحــرصــت  ال

الفنادق  أفــضــل  اختيار  على  المجموعة 
وسائل  وأحـــدث  نجوم  الخمس  فئة  مــن 
ــمــزودة بكل  الــمــواصــات مــن الــبــاصــات ال
األماكن  الترفيه. وتخيرت أفضل  وسائل 
المكاتب  أرقــى  مــع  بالتنسيق  السياحية 

السياحية داخل وخارج البحرين.   
“ألننا في غرناطة نضع مصلحة  وأضــاف 
العميل أواًل في نصب أعيننا فإنه بالرغم 
من وجود هذا العدد الكبير من الموظفين 
فتحت  المجموعة  أن  إال  المملكة،  خــارج 
جــمــيــع فــروعــهــا تــزامــًنــا مـــع ســفــر بعض 
فيها  بما  الــرحــلــة  مــدة  خــال  الموظفين 
ــي مــنــطــقــة الــســيــف،  ــيــســي فـ ــرئ ــمــقــر ال ال
تلبية  على  بالعمل  الموظفون  قــام  وقــد 
المعامات  وإتــمــام  الــزبــائــن  احــتــيــاجــات 
والتقييم  العقارية  كالوساطة  المختلفة 

أن  كما  القانونية  والــشــؤون  والحسابات 
مفتوحة  كانت  اإلنشائية  المواقع  جميع 
والــعــمــل بــهــا قــائــم تــحــت إشــــراف طاقم 
ــمــا فيها  ب الــمــهــنــدســيــن  مــتــخــصــص مـــن 
مــشــروع “غــولــدن غــيــت”، كما باشر قسم 

من  أكثر  شــؤون  إدارة  الممتلكات  إدارة 
مــبــاٍن ومــحــات تجارية  بين  عــقــاًرا   170

ومكاتب ومجمعات سكنية. 
وأبـــــدى جــمــيــع الــمــوظــفــيــن وعــوائــلــهــم 
الامحدود  وشكرهم  الغامرة  سعادتهم 

االمــتــيــاز  هـــذا  عــلــى  الــمــجــمــوعــة  إلدارة 
عوائلهم  الــفــرحــة  غــمــرت  حيث  الــفــريــد 
ــج الــتــرفــيــهــيــة  ــرامـ ــبـ ــالـ بـــاالســـتـــمـــتـــاع بـ

والمغامرات الشيقة. 
التي  األولى  المرة  ليست  أنه هذه  يذكر 

العقارية  غرناطة  مجموعة  فيها  تنظم 
البحرين،  مملكة  خــارج  إلــى  سفر  رحلة 
حيث من عادة المجموعة أن تنظم رحلة 
بالكامل  التكاليف  مدفوعة  سنوية  سفر 
“من تذاكر الطيران المباشر والسكن في 
المناطق  أرقى  في  نجوم  خمس  فنادق 
السياحية والمواصات الداخلية وغيرها 

من التكاليف” لموظفيها وعوائلهم.

ــاعــة  ــصــن ال وزارة  وكـــيـــل  اجـــتـــمـــعـــت 
الدوسري،  إيمان  والسياحة،  والتجارة 
االقتصادية  البعثة  وأعــضــاء  برئيس 
وذلــك  للمملكة،  الـــزائـــرة  الــســويــســريــة 
بحضور ماسيمو بادجي سفير االتحاد 
في  والمقيم  البحرين  لدى  السويسري 
للتجارة  الــمــســاعــد  والــوكــيــل  أبــوظــبــي 
الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة الــشــيــخ حمد 
كبار  مــن  وعـــدد  خليفة  آل  سلمان  بــن 

المسؤولين بالوزارة. 
وخــــال االجـــتـــمـــاع أكــــدت الـــدوســـري 
ــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــومـ ــكـ ــرص حـ ــ حــ
المؤسسات  بمختلف  عاقاتها  بتوثيق 
والــفــعــالــيــات الــعــالــمــيــة واالقــتــصــاديــة، 
تقوم  الــتــي  الــجــهــود  لكافة  وتــقــديــرهــا 

إلى تعزيز  بها والهادفة بشكل أساسي 
االنفتاح  وتحقيق  العالمية  الشراكات 

والمواءمة بين كل شعوب العالم. 
ودور  أهمية  إلــى  الــدوســري  لفتت  كما 
العاقات  توطيد  في  الخاص  القطاع 

الــمــشــتــركــة، وزيــــادة حــجــم الــمــبــادالت 
ــة، مــشــيــرًة فـــي هـــذا الــصــدد  ــتــجــاري ال
تقدمها  الــتــي  المتميزة  الــعــروض  ــى  إل
للمستثمرين  الموقرة  البحرين  حكومة 
من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت 

وخيار  وجــهــة  جعلها  فــي  كبير  بشكل 
أول للعديد من المشاريع الضخمة.

وإلى ذلك، تم استعراض ومناقشة عدد 
بالشأن  الصلة  ذات  الــمــوضــوعــات  مــن 
االقتصادي، والتي تركز على العاقات 

البحرين  بين  المشتركة  االقــتــصــاديــة 
وســويــســرا، وســبــل تــعــزيــزهــا، وزيـــادة 
حجم االستفادة من خبرات كل طرف 
على  الــســيــاق  ذات  فــي  مثمًنا  لــآخــر، 
المتبادلة  الـــزيـــارات  هــذه  مثل  أهمية 
المشتركة  واللقاءات  المستوى  العالية 
في تطوير العاقات الثنائية وتعزيزها.
ومـــن جــانــبــهــم، أعـــرب أعــضــاء البعثة 
إعجابهم  عن  السويسرية  االقتصادية 
مملكة  تشهده  الذي  الملحوظ  بالتقدم 
كافة األصعدة وباألخص  البحرين في 
الــصــعــيــد االقـــتـــصـــادي واالســتــثــمــاري 
والدور الذي تلعبه الحكومة في جذب 
االســـتـــثـــمـــارات الــعــالــمــيــة والــمــشــاريــع 

الرائدة إلى مملكة البحرين.

االجتماع بالبعثة االقتصادية السويسرية الزائرة للبحرين

اجتمعت برئيس وأعضاء البعثة االقتصادية السويسرية..الدوسري:

تعزيز الشراكات وتحقيق االنفتاح والمواءمة بين شعوب العالم

  أرباح “األهلي المتحد” في الربع األول 2022
حقق البنك األهلي المتحد أرباحًا صافيًة عائدة لمســاهمي المجموعة األم بلغت 170.9 مليون دوالر خالل الربع األول 2022، بزيادة قدرها 
7.1 % عن أرباح الربع نفسه من العام 2021 التي بلغت 159.6 مليون دوالر. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في مساهمة صافي 
دخــل الفوائــد، إضافــة إلــى زيــادة في دخل المتاجرة واالســتثمار ومصــادر الدخل األخرى. وبلغ كل من العائد األساســي والمخفض للســهم 
1.7 ســنت عن فترة الربع األول 2022، مقارنة بـ 1.6 ســنت للربع ذاته 2021. كما بلغ الدخل الشــامل العائد لمســاهمي المجموعة 65.6 مليون 
دوالر للربع األول 2022 )الربع األول/2021: 174.8 مليون دوالر ، بانخفاض بلغ 62.5 %(. وبلغ صافي دخل الفوائد 212.1 مليون دوالر في 
الربــع األول 2022 )الربــع األول/2021: 207.0 مليــون دوالر، بزيــادة 2.5 %(، وبلغ إجمالي الدخل التشــغيلي 310.7 مليون دوالر بالربع األول 
2022 )الربــع األول/2021: 291.0 مليــون دوالر ، بزيــادة 6.7 %(، وذلــك بفضل اإلدارة الســليمة لألصول ومصادر الســيولة المختلفة، إضافة 

إلى السياسات التسويقية الناجحة للمنتجات المصرفية المختلفة.

فقد  العمومية،  الميزانية  صعيد  وعلى 
ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة 
أسهم المجموعة بنسبة %1.4 ليبلغ 4.5 
مليار دوالر كما في 31 مارس 2022 )31 
4.4 مليار دوالر (. وبلغ   :2021 ديسمبر 
 41.6 للمجموعة  الــمــوجــودات  إجمالي 
 2022 مــارس   31 فــي  كما  دوالر  مليار 
دوالر  مليار   41.9  :2021 ديسمبر   31(
كما   .)% 0.7 قــدره  بانخفاض طفيف   ،
حافظت المجموعة على مستوى العائد 
على متوسط األصــول عند 1.7 % عن 
فترة الربع األول من العام الجاري )الربع 

األول/2021: 1.7 %(.
واســتــمــر الــبــنــك فـــي الــمــحــافــظــة على 
أفضل مؤشرات جــودة األصــول، حيث 
ظلت نسبة القروض غير المنتظمة عند 
2.4 % من إجمالي المحفظة االئتمانية 
2.4 %(، مع توفير   :2021 )31 ديسمبر 
المخصصات  مــن  عالية  تغطية  نسبة 
المحددة المرصودة تجاه هذه األصول، 
ديسمبر   31(  %  81.1 بــلــغــت  والـــتـــي 
تغطية  نسبة  وهــي   ،)%  83.1  :2021
مــحــتــســبــة عــلــى أســــاس الــمــخــصــصــات 
النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه 

أيـــة مــخــاطــر مــحــتــمــلــة لــهــذه األصـــول 
الكبيرة  العينية  الضمانات  عن  وبمعزل 
من الرهونات العقارية واألوراق المالية 
إضــافــيــة الستيفاء  كــبــدائــل  الــمــرهــونــة 

سداد تلك الديون.
البنك  سجل  فقد  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
أيضًا معدالت عالية للكفاءة التشغيلية، 
إجمالي  إلــى  التكاليف  نسبة  محتويًا 
الدخل عند 28.1 % )الربع األول/2021: 
إلى  ذلك  الفضل في  27.7 %(، ويرجع 
أتمتة  على  والفاعل  المستمر  التركيز 
ورقــمــنــة خــدمــاتــه وعــمــلــيــاتــه بــنــجــاح 

الشاملة  الرقمي  التحول  خطة  ضمن 
للمجموعة.

مجموعة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــال  وقـ
البنك األهلي المتحد، مشعل عبدالعزيز 
ــتــعــافــي  ــيــة ال الـــعـــثـــمـــان “تــــأثــــرت عــمــل
باالضطرابات  الجائحة  بعد  االقتصادي 
في ساسل التوريد حول العالم، والتي 
من المرجح أن تلقي بظالها على وتيرة 
النمو وترفع من معدالت التضخم على 

نطاق واسع. كما تأثر األداء االقتصادي 
أوكرانيا  التي تشهدها  بالحرب  العالمي 
عنها.  الناجمة  االقتصادية  وبالتبعات 
نظرًا لذلك، فإن االقتصادات واألسواق 
ــم التـــــزال عــرضــة  ــعــال الــمــالــيــة حــــول ال
المتسارعة  التغيرات  ظل  في  للتقلبات 

والمناخ االقتصادي الراهن”.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن هــذه  كــمــا أضــــــاف: “عـ
الــظــروف الــســائــدة وحــالــة عــدم اليقين 
التي تشوب األســواق، فقد أحرز البنك 
األول من  الــربــع  المتحد خــال  األهــلــي 
أداًء ونموًا قويين يعكسان  السنة  هذه 
للمجموعة  المالي  المركز  متانة  مجددًا 
الكبيرة  أعمالها  قاعدة  وتنوع  وتوسع 
إستراتيجيتها  ونجاح  إدارتها  وكفاءة 
ــان لــعــوائــد األداء  اإلقــلــيــمــيــة، حــيــث كـ
اإليجابي لشبكتنا من المصارف التابعة 
والــشــقــيــقــة الــتــي تــنــشــط فـــي أســــواق 
رئيسية بالمنطقة ولنجاحاتنا في تعزيز 
ــم مــصــرفــي  ــ ــل ودعـ دورنـــــا كــقــنــاة وصــ
من  عمائنا  عمليات  لمختلف  مفضلة 

البينية  المالية  والتدفقات  التمويات 
ــواق فــي إطـــار منضبط  عبر هــذه األســ
والمصروفات،  المخاطر  على  للرقابة 
مثل  تحقيق  مواصلة  في  األكبر  الــدور 
الربحية  فــي صــافــي  الــقــوي  النمو  هــذا 
ــعــام، مع  خــال الــربــع األول مــن هــذا ال
المحافظة على أعلى المؤشرات لجودة 
ــول رغـــم الــتــحــديــات والـــظـــروف  ــ األصـ

االقتصادية السائدة إقليميًا”.
النقاط  مؤخرًا  “وضعنا  بالقول:  وختم 
عــلــى اتــفــاقــيــة لــاســتــحــواذ عــلــى قسم 
خــدمــات الــتــجــزئــة فــي مــصــرف سيتي 
التطور  وهو  البحرين،  مملكة  في  بنك 
الـــــذي يــعــكــس الــديــنــامــيــكــيــة الــعــالــيــة 
التي  للبنك  المتأنية  البعيدة  والنظرة 
ــهــدف لــتــحــقــيــق االســتــغــال األفــضــل  ت
ــواق  ــرؤوس أمـــوالـــه فـــي جــمــيــع األســ ــ لـ
أو  الــيــوم،  المجموعة  فيها  تعمل  التي 
وذلــك  مستقباً،  إليها  للدخول  تهدف 
لخلق قيمة أكبر لمساهمينا على المدى 

البعيد”.

تـــم فـــي عـــدد أمـــس األربـــعـــاء 
نشر   2022 مايو   11 الموافق 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ صــــــورة الـ
ــة الـــبـــحـــريـــن الــشــيــخ  ــبـــورصـ لـ
خليفة،  آل  ابراهيم  بن  خليفة 
أمناء  خبر مجلس  مع  بالخطأ 
والــمــراجــعــة  الــمــحــاســبــة  هيئة 
اإلسامية   المالية  للمؤسسات 

“أيوفي”، لذا لزم التنويه.

تنويه

مشعل العثمان

170.9
مليون دوالر

بزيادة قدرها 7.1 %... وإجمالي الموجودات للمجموعة بلغ 41.6 مليار دوالر



أعلنـــت شـــركة البحريـــن لمواقف الســـيارات 
)أماكن( - رمز التداول: CPARK، عن نتائجها 
الماليـــة لفتـــرة الثالث أشـــهر المنتهية في 31 

مارس 2022.
بالنســـبة للنتائج المالية للشركة لفترة الثالثة 
األشـــهر المنتهيـــة في 31 مـــارس 2022، فقد 
حققـــت الشـــركة صافـــي ربـــح بلـــغ 164 ألف 
دينار بحريني، مقابل 199 ألف دينار بحريني 
2021، أي بنســـبة  العـــام  مـــن  للفتـــرة ذاتهـــا 
انخفـــاض قدرها 18 %. بلغ العائد األساســـي 
والمخفـــض علـــى الســـهم 1.50 فلـــس مقابل 

1.82 فلس للفترة نفسها من العام الماضي.
شـــهد إجمالي الدخل الشـــامل ازديادًا بنسبة 
قدرهـــا 27 %، حيـــث بلـــغ 188 ألـــف دينـــار 
بحرينـــي مقارنـــة بــــ 144 ألف دينـــار بحريني 

للفتـــرة من العـــام 2021. كما حققت الشـــركة 
بنســـبة  التشـــغيلية  اإليـــرادات  فـــي  ارتفـــاع 
قدرهـــا 22 %، حيـــث بلغـــت 535 ألـــف دينار 
بحرينـــي مقارنـــة بــــ437 ألف دينـــار بحريني 

للفترة نفسها من العام 2021.
وبلـــغ مجموع حقـــوق الملكية للشـــركة 19.3 
مليـــون دينـــار بحرينـــي، منخفضـــًا بنســـبة 2 
%، حيـــث بلـــغ 19.8 مليـــون دينـــار بحرينـــي 
للســـنة المنتهية فـــي 31 ديســـمبر 2021. أما 
فيما يتعلق بأصول الشـــركة، فقد بلغت 20.7 
مليـــون دينار بحرينـــي، مقارنة بـ20.4 مليون 
دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2021، في انخفاض قدره 1 %. 
وفـــي تعليقه علـــى هذه النتائـــج، قال رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة، أميـــن أحمد العريض 

“إن األداء المالي لشركة أماكن يعكس نجاحًا 
كبيرًا ونموًا ملموســـًا. يحرص مجلس اإلدارة 
علـــى الدخـــول فـــي شـــراكات إســـتراتيجية 
ونطمـــح  ونموهـــا،  الشـــركة  مكانـــة  لتعزيـــز 
لبنـــاء عالقات متينة مع القطـــاع العام وذلك 
بهـــدف رفـــع كفاءة تشـــغيل المواقـــف العامة 
واالرتقاء بتجربة العمالء. يأتي ذلك تماشيًا 
مـــع القيـــم المحوريـــة للشـــركة والتـــي ترتكز 
علـــى التعـــاون لمســـتقبل أفضل. هـــذا العام، 
سنســـعى جاهديـــن لتحقيـــق رســـالة أماكـــن 
وهـــي ابتكار منظومـــة متكاملة للتنقل ترتكز 
علـــى انســـيابية المواقـــف، وســـيصب فريـــق 
العمـــل جـــل تركيـــزه علـــى تنفيـــذ أولوياتنـــا 
تنويـــع  علـــى  الحـــرص  مـــع  اإلســـتراتيجية، 
مصـــادر الدخل واالســـتفادة مـــن مواردنا من 

أجـــل تحقيـــق نتائـــج اســـتثنائية تصـــب في 
صالح مجتمعنا ووطننا العزيز”.  

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للشـــركة، 
طارق علي الجودر “لقد اســـتهلت أماكن العام 
2022 ببدايـــة ناجحة ومبشـــرة بالخير، وهذا 
تبين جليًا في النتائج اإليجابية التي حققتها 
الشـــركة والتي شـــهدت زيادة في الدخل من 
األنشطة التشغيلية. في العام الماضي، نجحنا 
فـــي تنفيـــذ معظـــم مبادراتنـــا اإلســـتراتيجية 
حســـب خطـــة العمل التـــي ركزت فـــي صلبها 
على تحويـــل مواقف الســـيارات لمراكز تنقل 
متطورة. نحـــن نمضي خالل العام الثاني من 
تنفيذ اإلستراتيجية الخمسية للشركة، ونجد 
أنفســـنا علـــى ثقة بـــأن العـــام 2022 ســـيكون 
اســـتثنائيًا في تاريخ أماكـــن. إن خطة العمل 

لهـــذا العام تشـــمل اســـتقطاب مســـتوى مميز 
لمستأجري الوحدات بمبنى الترمينال ومبنى 
أماكـــن. باإلضافـــة لذلـــك، نجحنا فـــي إضافة 
مـــن  لمحفظتنـــا  للســـيارات  موقـــف   1,000
خـــالل إدارة مبنى أوتوســـبيس فـــي المنطقة 
الدبلوماســـية، وهناك المزيد من المستجدات 
اإليجابية التي نعمل على إتمامها خالل الربع 

الثاني من هذا العام”.
شـــركة البحرين لمواقـــف الســـيارات )أماكن(  
هي شركة مســـاهمة عامة بحرينية تأسست 
في العام 198 ، وتتخصص الشركة في إدارة 
المصاحبـــة  والخدمـــات  الســـيارات  مواقـــف 
وتأجيـــر العقـــارات. كمـــا أن أســـهم الشـــركة 
مدرجـــة في بورصـــة البحرين ويتـــم تداولها 

.)CPARK( تحت الرمز

“البحرين لمواقف السيارات )أماكن(” تعلن نتائجها المالية للربع األول 2022
إجمالي الدخل الشامل شهد ازدياداً بنسبة 27 % على أساس سنوي
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 31 مارس 2022
)غير مدقق(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022
)غير مدقق(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022
)غير مدقق(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022
)غير مدقق(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب.
البيانات المالية المرحلية الموجزة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

amakin.bhمواقف أقرب، آفاق أبعد

إن البيانات المرحلية الموجزة الغير مدققة أعاله قد تمت مراجعتها من قبل السادة بي دي أو، وتم اعتمادها والتصريح بإصدارها من 
قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 11 مايـــو 2022 ، وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من قبل كل من:

طارق علي الجودرعبدهللا أحمد كمالأمين أحمد العريض
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

31 مارس 2022
)غير مدقق(

31 ديسمبر 2021
)مدقق(

الموجــودات
الموجودات غير المتداولة

17.75613.902موجودات غير ملموسة
5.782.6875.815.668حق استخدام الموجودات

3.070.4543.034.199ممتلكات وآالت ومعدات
1.886.3531.867.165موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

471.598471.598عقارات إستثمارية

11.228.84811.202.532

الموجودات المتداولة
23.63019.831المخزون

380.871380.871استثمارات بالتكلفة المطفأة
4.376.4003.658.151الجزء المتداول من ودائع ألجل

800.978763.120ذمم تجارية مدينة وأخرى
3.863.7374.386.858النقد وما في حكمه

9.445.6169.208.831

20.674.46420.411.363مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

11.031.72311.031.723رأس المال
)101.456()101.456(أسهم الخزينة

2.000.0002.000.000عالوة إصدار أسهم
3.253.9543.253.954اإلحتياطي القانوني

62.40022.400إحتياطي األعمال الخيرية
)687.676()668.488(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

3.731.4574.263.624األرباح المستبقاة

19.309.59019.782.569مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
143.938141.775الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

28.08122.877منافع نهاية الخدمة للموظفين
172.019164.652

المطلوبات المتداولة
11.34711.347الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

1.181.508452.795ذمم دائنة أخرى

1.192.855464.142

1.364.874628.794مجموع المطلوبات
20.674.46420.411.363مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

)غير مدقق(  )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

رأس
المـــال

أسهم
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

اإلحتياطي
القانونــــــــي

إحتياطي
األعمال الخيرية

إحتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

األربـاح 
المجمــوعالمستبــقـاة

3.783.25919.651.473)250.829(2.000.0003.176.37612.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2020 )مدقق(
198.577144.330)54.247(-----مجموع الدخل الشامل للفترة

المحول عند استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة
-6.148)6.148(-----     من خالل الدخل الشامل اآلخر

)546.513()546.513(------أرباح أسهم لسنة 2020
-)10.000(-10.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.431.47119.249.290)311.224(2.000.0003.176.37622.400)101.456(11.031.723في 31 مارس 2021 )غير مدقق(

4.263.62419.782.569)687.676(2.000.0003.253.95422.400)101.456(11.031.723في 31 ديسمبر 2021 )مدقق(

19.188163.649182.837-----مجموع الدخل الشامل للفترة

)655.816()655.816(------أرباح أسهم لسنة 2021 

-)40.000(-40.000----إحتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

3.731.45719.309.590)668.488(2.000.0003.253.95462.400)101.456(11.031.723في 31 مارس 2022 )غير مدقق(

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2022

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2021

534.762436,801إيرادات تشغيلية
106,29996.826صافي الدخل من اإلستثمارات

)318.537()445.259(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

195.802215.090الربح التشغيلي

4.5978.759الدخل اآلخر

)25.272()36.750(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

163.649198.577صافي الربح للفترة

1.82 فلس1.50 فلسربحية السهم األساسية والمخفضة

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2022

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2021

163.649198.577صافي الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر /)الخسارة الشاملة األخرى(
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها ضمن

     الربح أو الخسارة:
مكاسب/)خسائر( ناتجة عن تقييم الموجودات المالية بالقيمة 

)54.247(19.188    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)54.247(19.188مجموع الدخل الشامل اآلخر/)الخسارة الشاملة األخرى( للفترة

182.837144.330مجموع الدخل الشامل للفترة

فترة الثالثة أشهر

المنتهية في

31 مارس 2022

فترة الثالثة أشهر

المنتهية في

31 مارس 2021

األنشطة التشغيلية

163.649198.577صافي الربح للفترة

التسـويات:

29.51623.928إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

1.2551.249  إطفاء الموجودات غير الملموسة 

32.98132.981  إطفاء حق استخدام الموجودات

)5.473()2.023(عكس مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة انتفى الغرض منه

2.1632.336مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار

)50.318()61.598(دخل فوائد بنكية

)46.508()44.701(  دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)866()3.799(المخزون

52.808)35.835(ذمم تجارية مدينة وأخرى

72.89751.654ذمم دائنة أخرى

5.2043.961منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

159.709264.329صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)3.331()65.771(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

-)5.109(شراء موجودات غير ملموسة

عائدات بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

56.562-     من خالل الدخل الشامل اآلخر

61.59850.318دخل فوائد بنكية مستلم

44.70146.508دخل أرباح أسهم مستلم

)665.894()718.249(صافي التغير في ودائع ألجل

 )515.837()682.830(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

)251.508()523.121(صافي النقص في النقد وما في حكمه

4.386.8583.650.823النقد وما في حكمه في بداية الفترة

3.863.7373.399.315النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

الشـــركــــــة تحقــــــق صــافــــــي ربــــــح بلــــــغ 164 ألــــــف دينــــــار فـــي الربــــــع األول
ارتفـــــــاع اإليــــــــرادات التشغيليــــــــة بنسبـــــــة 22 % لتبلـــــــغ 535 ألـــــــف دينــــــار

طارق الجودر أمين العريض



كـــّرم الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بتلكـــو ميكيل فينتـــر بحضور 
أعضـــاء فريـــق اإلدارة التنفيذية عددا من أعضاء الفريق ممن 
ســـاهموا في تنظيم الفعاليات واألنشطة التي أقامتها الشركة 
خـــال رمضـــان المبـــارك. ويأتي هـــذا التكريـــم امتناًنـــا لجهود 
فريق العمل على التزامهم في إبراز فعاليات الشـــركة وحرًصا 

منها على تشجيع المواهب الداخلية المتميزة.
وقد  بادرت شركة بتلكو بتوقيع اتفاقية مع اللجنة البحرينية 
لرياضـــات الموروث الشـــعبي، لتصبح بموجبها شـــريًكا رئيســـا 
لبرنامـــج المســـابقات الشـــعبي “الســـارية” للعـــام الثالـــث علـــى 

التوالي.
كمـــا قامـــت الشـــركة باســـتضافة الغبقـــة الرمضانية الســـنوية 
لمنتسبي وسائل اإلعام وغبقة زبائن القطاع التجاري بجانب 
الغبقـــة المخصصـــة ألعضاء فريق العمل. وشـــارك فريق بتلكو 

أيًضا في استضافة برنامج “يمعتنـا غير” خال الشهر الفضيل، 
وهـــو برنامج مســـابقات حصري للموظفين ، وتّم بّثه ُمباشـــرة 

عبر قناة التواصل الداخلية الخاصة على منصة االنستغرام.
وبالتعـــاون مـــع حلبة البحريـــن الدولية، واصلـــت بتلكو دعمها 
لفعاليـــة “بتلكو فتنس في الحلبة” التي اســـتمرت خال شـــهر 
رمضـــان، وهـــي عبارة عن فعالية ســـنوية تســـتهدف مشـــاركة 
الرياضـــة  لممارســـة  والعدائيـــن  الهوائيـــة  الدراجـــات  راكبـــي 
والمحافظـــة علـــى اللياقـــة البدنيـــة فـــي بيئـــة آمنـــة وخاضعة 
للرقابـــة. مـــن جهة أخرى، شـــهدت بتلكـــو نجاًحا كبيًرا لســـباق 
دواثلـــون الرمضانـــي للعـــام 2022 بتنظيـــم االتحـــاد البحريني 
للترايثلـــون، الذي اســـتقطب مشـــاركة واســـعة ضّمـــت كا من 
الهـــواة والمحترفين الرياضيين، وشـــاركوا في الجري وركوب 

الدراجة لمسافة إجمالية بلغت 27.5 كليومتر.

حرًصا من الشركة على تشجيع المواهب الداخلية المتميزة

“بتلكو” تحتفي بنجاح فعاليات رمضان بتكريم أعضاء فريقها
للتجـــارة  المســـاعد  الوكيـــل  اجتمـــع 
المحلية والخارجية الشـــيخ حمد بن 
ســـلمان آل خليفة، والوكيل المساعد 
لتنميـــة الصناعـــة خالـــد فهـــد العلوي 
والوكيـــل المســـاعد للســـجل التجاري 
طالـــب،  محمـــد  نبـــراس  والشـــركات 
بأعضاء بعثـــة صندوق النقد الدولي، 
وذلك بمشـــاركة عدد من المسؤولين 

بالوزارة.  
حيث تم خال االجتماع اإلشادة من 

جانـــب الـــوزارة بمثل هـــذه اللقاءات 
التـــي تأتـــي فـــي إطـــار االجتماعـــات 
الدورية المســـتمرة للجهـــات المعنية 
النقـــد  وصنـــدوق  البحريـــن  فـــي 
الدولـــي والتـــي تهـــدف إلى مناقشـــة 
واســـتعراض التطـــورات االقتصادية 
فـــي  البحريـــن، مشـــيرًا  فـــي مملكـــة 
الســـياق ذاته  إلى أن البحرين تســـير 
بخطـــى ثابتة نحـــو تحقيـــق أهدافها 
خـــال  مـــن  المنشـــودة  التنمويـــة 

مبادرات حيوية متعددة، والتي كان 
لهـــا عظيـــم األثر فـــي مواصلـــة النمو 

اإليجابي لاقتصاد البحريني. 
كمـــا جـــرى خـــال االجتمـــاع بحـــث 
وتبـــادل  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
وجهات النظر بشـــأن آخـــر التطورات 
االقتصاديـــة علـــى الصعيـــد المحلـــي 
والعالمـــي، باإلضافـــة إلـــى بحث عدد 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.

بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك

“ الصناعة والتجارة” تستعرض مع “النقد الدولي” التطورات االقتصادية

أعلنت أمس مجموعة بنك ABC )المؤسسة العربية 
المصرفيـــة ش. م. ب.( عـــن النتائـــج الماليـــة للربـــع 
األول 2022. وبلغـــت األربـــاح الصافيـــة الموحـــدة 
العائدة على مساهمي الشركة األم للربع األول للعام 
2022 نحـــو 31 مليـــون دوالر، مســـجلة معدل أعلى 
بنســـبة 3 % مقارنـــة مع 30 مليون دوالر المســـجلة 
خال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت ربحية 
دوالر،   0.01 الفتـــرة  هـــذه  خـــال  الواحـــد  الســـهم 
لتسجل نفس معدالتها خال الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وبلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل العائـــد لمســـاهمي 
الشـــركة األم 8 ماييـــن دوالر، مقارنـــة مـــع خســـارة 
بقيمـــة 16 مليـــون دوالر المســـجلة خـــال الفتـــرة 
ذاتهـــا من العـــام الماضي، متأثـــرة بتحويل العمات 
األجنبيـــة في الفروع الخارجيـــة التابعة للمجموعة 

والتغير في القيمة العادلة لسندات الديون.
وبنـــاء علـــى أســـاس تشـــغيلي، بلغ مجمـــوع الدخل 
التشغيلي 247 مليون دوالر، أي أعلى بنسبة 36 % 
مقارنة مع 182 مليون دوالر المسجلة خال الفترة 
ذاتهـــا في العام الماضي، وعلى أســـاس معدل، فقد 
بلـــغ مجمـــوع الدخل التشـــغيلي 253 مليـــون دوالر 
خـــال هـــذه الفتـــرة، مقارنة مـــع 197 مليـــون دوالر 
المســـجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك 

عبر االستفادة من دمج نتائج بنك بلوم مصر.

وبلـــغ صافي الدخل من الفوائـــد 177 مليون دوالر، 
بارتفاع مقداره 45 % مقارنة مع 122 مليون دوالر 
المســـجلة خـــال نفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي، 
مدعومة بحجم القروض المرتفعة، وهوامش الربح 

الثابتة، وانضمام بنك بلوم مصر.
كما بلغت المصروفات التشغيلية 159 مليون دوالر، 
مرتقعـــة بمقدار 27 % مقارنة مع 125 مليون دوالر 
لنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الندماج بنك 
بلـــوم مصـــر، باإلضافة إلى عودة نشـــاط المجموعة 

إلى مستويات أقرب للمستويات المعتادة. 
واســـتمرت المجموعة من االســـتفادة مـــن مبادرات 
خفض التكلفة مع إعادة ترتيب أولويات االستثمار 
للمواصلـــة فـــي رحلـــة التحـــّول الرقمـــي للمجموعة 

والمبادرات االستراتيجية.
وبلـــغ صافي الربح التشـــغيلي لـــدى المجموعة على 
أســـاس تشـــغيلي قبـــل احتســـاب قيمـــة الخســـائر 
دوالر،  مليـــون   88 قيمـــة  والضرائـــب  االئتمانيـــة 
بارتفـــاع قـــدره 54 % مقارنـــة مع قيمـــة 57 مليون 
العـــام  مـــن  ذاتهـــا  الفتـــرة  خـــال  المســـجلة  دوالر 

الماضي. 
وحققت المجموعة على أساس معدل، صافي ربح 
تشـــغيلي قبل احتســـاب قيمـــة الخســـائر االئتمانية 
والضرائـــب قـــدره 94 مليـــون دوالر خـــال الربـــع، 
مســـجلة ارتفاع بنسبة 31 % مقارنة مع 72 مليون 

دوالر خـــال الربـــع األول 2021، وذلك بعد انضمام 
بنك بلوم مصر.

كما بلغت مخصصات القروض المتعثرة خال هذه 
الفترة 25 مليون دوالر، مقارنة مع 20 مليون دوالر 
المســـجلة خال الفترة ذاتهـــا من العام الماضي، بما 
يتماشـــى عموما مع التجربة التاريخية في معالجة 

الخسائر االئتمانية.
وبلغت الضرائب 20 مليون دوالر، مقارنة مع مليون 
التبايـــن  2021، ويرجـــع  الربـــع األول  دوالر خـــال 

بشـــكل كبير مـــن المعامـــات الضريبيـــة لتحوطات 
العمـــات فـــي بنـــك ABC البرازيـــل، التي لهـــا تأثير 

مقابل على إجمالي الدخل التشغيلي. 
وعلى أســـاس معدل، فقد بلغت الرســـوم الضريبية 
خال هذه الفترة 17 مليون دوالر مقارنة بقيمة 16 
مليون دوالر خال نفس الفترة من العام الماضي.

الميزانية العامة

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مســـاهمي الشركة 
األم وحاملـــي الســـندات الدائمـــة فـــي نهايـــة الفترة 
نحـــو 4,221 مليون دوالر، مقارنة مع 3,872 مليون 
دوالر المســـجلة فـــي نهايـــة العـــام 2021، مســـجلة 
ارتفـــاع بنســـبة 9 %، وذبك باالســـتفادة من إصدار 
ســـندات رأس المـــال اإلضافية من المســـتوى األول 
خـــال الربـــع األول، وبعد اســـتيعاب توزيـــع األرباح 

خال العام 2021.
وبلـــغ مجمـــوع الموجـــودات 34.8 مليـــار دوالر في 
نهاية الفترة، وذلك بالتماشي بشكل واسع مع قيمة 

34.9 مليار دوالر المسجلة في نهاية العام 2021. 
وارتفعـــت القروض والســـلف بنســـبة 2 %، إذ بلغت 
17.0 مليـــار دوالر في نهاية الفترة مقارنة مع 16.8 
مليـــار دوالر المســـجلة فـــي نهايـــة العـــام 2021، ما 
يعكس سياسة االكتتاب االختياري لدى المجموعة 

وكذلك ارتفاع سعر صرف عملة الريال البرازيلي. 

كما بلغ حجم الودائع 24.9 مليار دوالر، مقابل 25.8 
مليار دوالر في نهاية العام 2021. 

وحافظت مســـتويات السيولة على قوتها، إذ بلغت 
تغطية الســـيولة 247 % ونســـبة السيولة المستقرة 
الصافية 124 %، وقد تحســـنت نســـبة الموجودات 

السائلة إلى الودائع لتبلغ 51 %.
وحافظت مســـتويات كفاية رأس المال على قوتها: 
حقوق الملكية الرئيسة من المستوى 1 بنسبة 14.7 
%، نســـبة الفئـــة األولـــى مـــن رأس المـــال 16.6 %، 

والنسبة الكلية لكفاية رأس المال 17.6 %.
 ABC وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة بنـــك
الصديـــق عمر الكبير “نحن ســـعداء للغاية بمعدالت 
الربحية القوية التي حققتها المجموعة خال الربع 
األول مـــن العـــام 2022، والتـــي تـــم تحقيقهـــا علـــى 
الرغـــم مـــن التحديـــات الجيوسياســـية والتحديات 
والتحديـــات  المصرفـــي  القطـــاع  واجههـــا  التـــي 

السوقية. 
ويواصل بنك ABC التقدم في رحلته نحو التحول 
لبناء “بنك المســـتقبل”، مع التركيز بشكل كبير على 
قـــوة ميزانيـــة البنـــك العموميـــة، والـــذي تتضح من 
خـــال مـــن إصـــدار المجموعة لســـندات رأس المال 
من المستوى األولى والتغيير في منظور التصنيف 
االئتمانـــي للبنـــك إلـــى “مســـتقر” مـــن قبـــل وكالـــة 

ستاندرد آند بورز”.

صافي أرباح مجموعة “بنك ABC” في الربع األول 2022
بارتفاع 3 %... ومجموع الدخل الشامل لمساهمي الشركة األم 8 ماليين دوالر

الصديق عمر الكبير
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أعلنت شـــركة مجمع البحرين لألســـواق الحرة 
فـــي اجتمـــاع لمجلـــس إدارتهـــا مســـاء أمـــس 
األربعـــاء الموافق 11 مايـــو 2022 عن النتائج 
المالية لألشـــهر الثاثة المنتهية في 31 مارس 
2022، حيث أفاد فاروق يوسف المؤيد رئيس 
مجلس اإلدارة بأن الشـــركة قد حققت صافي 
بحرينـــي  دينـــار   1,101,324 قدرهـــا   أربـــاح 
مقارنـــة بأرباح العام الماضـــي والتي كانت قد 
بلغـــت  666,464 دينـــار بحرينـــي، مما يشـــكل 
ارتفاعـــًا فـــي األربـــاح قـــدره  434,860 دينـــار 

بحريني أي بنسبة 65.2 %. 
وفـــي تعليقـــه على هـــذه النتائج، بيـــن فاروق 

أن  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  المؤيـــد  يوســـف 
الشـــركة حققـــت نتائـــج مالية جيـــدة ومقبولة 
للغايـــة، واآلن ومـــع التحســـن الملحـــوظ فـــي 
حركة الطيران والمسافرين التدريجية سوف 
تعكـــس إقبـــاالً على قطاع الســـفر في األشـــهر 
المقبلة ومن ثم زيادة إيرادات شركة المشروع 
المشترك بيننا كشركة مجمع البحرين لألسواق 
الحرة وشـــركة طيران الخليج القابضة، باسم 

)شركة البحرين لألسواق الحرة ذ.م.م(.
وبلـــغ العائد األساســـي لـــكل ســـهم 7.74 فلس 
مقارنـــة بالعائد األساســـي لكل ســـهم في العام 

الماضي والذي قد بلغ 4.68 فلس.

وبلغ مجموع الدخل الشامل 2,369,666 دينار 
بحريني للربع األول من العام 2022 مقارنة مع 
650,616 دينـــار بحريني خـــال العام الماضي 
لنفـــس الفترة، وذلـــك بارتفاع وبنســـبة 264.2 
% وذلـــك بســـبب التغيير فـــي القيمـــة العادلة 
لاستثمارات للعام 2022، حيث بلغت األرباح 
في القيمـــة العادلة لاســـتثمارات 1,268,342 
دينـــار بحرينـــي فـــي العـــام 2022 عـــاوة على 
ذلـــك في العـــام الماضي قد ٌســـجلت )15,848( 

دينار بحريني أي بارتفاع قدره 8103.2 %.
وبلغت حقوق المســـاهمين 45,573,231 دينار 
بحرينـــي مقارنة إلى حقوق المســـاهمين للعام 

الماضـــي والتي كانت قـــد بلغت  47,472,014 
دينار بحريني أي بانخفاض قدره 4.0 %.

كما بلغ مجمـــوع األصـــول 45,749,799 دينار 
بحرينـــي للربع األول من العـــام 2022، مقارنة 
بمجموع األصول للعام الماضي للفترة نفســـها 
والتـــي كانـــت قـــد بلغـــت  47,618,083 دينـــار 

بحريني، أي بانخفاض قدره 3.9 %.
نائـــب  بوهنـــدي  عبـــدهللا  بيـــن  جهتـــه  ومـــن 
أربـــاح  بـــأن  للشـــركة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
االســـتثمار لألشهر الثاثة لعام 2022 قد بلغت 
بأربـــاح  مقارنـــة  بحرينـــي  دينـــار   1,101,324
االســـتثمار لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، 

دينـــار   666,464 بلغـــت   قـــد  كانـــت  والتـــي 
بحرينـــي مما يمثـــل ارتفاعًا ألرباح االســـتثمار 
قدره 434,860 دينار بحريني، أي بنسبة 65.2 
%. كمـــا انخفضت محفظة االســـتثمار بنســـبة 

1.63 % لتبلغ  44,412,914 دينار بحريني. 
وفي الختام بين عبدهللا بوهندي نائب رئيس 
مجلـــس اإلدارة للشـــركة، أن النتائج اإليجابية 
للشـــركة هي حصيلة تحقيق أهدافنا التجارية 
فـــي  نســـعى  والتـــي  االســـتثمارية  وخططنـــا 
توســـعتها من خال الشـــراكات االستراتيجية 
ومـــن خالها ســـوف تعزز عوائد الشـــركة على 

المدى الطويل.

“األسواق الحرة” تحقق صافي أرباح 1.1 مليون دينار بالربع األول 2022
بنسبة ارتفاع 65.2 %.. ومجموع األصول بلغ 45.8 مليون دينار

عبدالله بوهنديفاروق المؤيد
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أمــل الحامــد

م نبــذة عــن شــركات وطنيــة أتّمت 50 ســنة فأكثــر تقديًرا لمســاهماتها فــي االقتصاد الوطنــي وبهدف  زاويــة أســبوعية تقــدِّ
التعريف والترويج لها وتسهيل التواصل والتعاون معها.

تأسســت شــركة عبدالرحمــن وإبراهيــم أبنــاء محمد أجور في العــام 1932 على يد رجل األعمال، المرحوم محمد جاســم 
أجور.  وتنشر “البالد” نبذة عن الشركة وأعمالها ومشاريعها المستقبلية.

تأسست العام 1932

شركة عبدالرحمن وإبراهيم أبناء محمد أجور

أقمشة أجور 
تلفون: 17251132
فاكس: 17272439

ajoortex@batelco.com.bh :اإليميل اإللكتروني
www.ajoor.bh :الموقع اإللكتروني

مفروشات أجور
تلفون: 17721717
فاكس: 17722323

ajoordec@batelco.com.bh :اإليميل اإللكتروني
www.ajoor.bh :الموقع اإللكتروني

بدأت شـــركة عبدالرحمن وإبراهيم أبنـــاء محمد أجور عملها 
فـــي مجال األقمشـــة والمـــواد الغذائيـــة واألدوات الرياضية، 
والبطانيـــات، والمالبـــس بما فيهـــا الغتر والعقل المســـتوردة 
من ســـوريا. وبدأت التجارة مع الهند وباكستان في استيراد 
اســـتوردت  فتـــرة  ثـــم خـــالل  الغذائيـــة،  األقمشـــة والمـــواد 
البطانيـــات مـــن ميالنو في إيطاليا، وبعد ذلك توســـعت  في 
التجارة العربية باستيراد الغتر والعقل والدفاف من سوريا. 
بعد ذلك، بدأ الزبائن في البحرين يطلبون اســـتيراد األقمشة 
الفاخرة والبضائع البريطانية، فتم استيراد المالبس القطنية 
من مانشستر، واألصواف من يوركشاير، والويل األصلي من 
منطقة ســـنتقال بسويسرا، إضافة إلى االستيراد من أسواق 
الصين وتايلند واليابان واندونيســـيا، وتم استيراد األقمشة 
القطنية والتي تشـــمل الشراشـــف والمناشـــف مـــن مصر في 

فترة الخمسينيات.
وعملـــت الشـــركة في فتـــرة من الفترات في توزيع األقمشـــة 

وقطـــر  والســـعودية  الكويـــت  ومنهـــا  المنطقـــة  دول  علـــى 
واإلمـــارات وإيـــران. كمـــا عملـــت الشـــركة لفتـــرة فـــي مجال 

استيراد األدوات والمالبس الرياضية ثم توقفت.
ـــا فـــي مجـــال األقمشـــة والبطانيـــات،  وتعمـــل الشـــركة حاليًّ
والشراشـــف، إضافة إلى المفروشـــات. وواصلت الشركة في 
مجـــال األقمشـــة ولديها فرع لألقمشـــة يديـــره رجل األعمال 
نبيـــل عبدالرحمـــن أجور، وفـــرع آخر لالســـتثمارات العقارية 
يديـــره رجـــل األعمال أحمـــد عبدالرحمن أجـــور، وفرع ثالث 
في مجال األثاث يحمل اسمه )مفروشات أجور( يديره رجل 

األعمال طارق عبدالرحمن أجور.
وتـــدرس شـــركة عبدالرحمـــن وإبراهيـــم أبنـــاء محمـــد أجور 
مســـتقبال بعـــد انتهـــاء تبعـــات جائحـــة كورونا الدخـــول في 
أنشطة جديدة، خصوًصا أن عالم التجارة يشهد على الدوام 
تطـــورات جديـــدة وأنشـــطة جديـــدة فيمـــا يتطلبـــه الســـوق 

المحلي.

1.45 مليـون دينار صافي أرباح 
“عقارات السيف” للربع األول 2022
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اســـتضاف وزير المواصـــالت واالتصاالت 
رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، 
كمـــال أحمد محمـــد، عددًا من كبـــار رجال 
وســـيدات األعمال في مملكة البحرين في 
مبنـــى أوال للطيران الخاص لالطالع على 
هـــذا المرفـــق الذي يشـــكل أحـــد المكونات 
الرئيســـية لبرنامج تحديث مطار البحرين 

الدولي.
 وخـــالل الجولـــة التعريفيـــة التي قـــام بها 
المواصـــالت واالتصـــاالت، يرافقـــه  وزيـــر 
عـــدد مـــن المســـؤولين مـــن شـــركة مطـــار 
البحريـــن وشـــركة هـــال بحريـــن للضيافـــة 
واالســـتقبال فـــي مطـــار البحريـــن الدولي، 
أكـــد أن مبنـــى أوال يتميـــز بمـــا يقدمه من 
لخدمـــات  وحديثـــة  متطـــورة  خدمـــات 
الطيـــران الخاص إلـــى جانب ما يتصف به 
موقعـــه من بعـــٍد تاريخي مهم فـــي تاريخ 
الطيـــران في مملكة البحريـــن، إذ كان أول 
مطار دولي في المملكة في منتصف القرن 
الماضـــي وتحـــول بعدها إلـــى مبنى إلدارة 

الطيران المدني.
وقـــال الوزيـــر إن أعمـــال ترميـــم وتجديد 
هويتـــه  علـــى  الحفـــاظ  راعـــت  المبنـــى 
الضيافـــة  وروح  العريقـــة  المعماريـــة 
البحرينيـــة األصيلـــة لتقتـــرن بجيل جديد 
وفـــق  الخـــاص  للطيـــران  الخدمـــات  مـــن 
المعاييـــر الدوليـــة لتلبيـــة كل احتياجـــات 
الســـفر لكبار الشـــخصيات، بما ينسجم مع 

برنامـــج تحديـــث المطـــار وما يصبـــو إليه 
مـــن تقديـــم إضافة نوعية لترســـيخ مكانة 
مطار البحرين الدولي في مصاف الموانئ 

الجوية العالمية.
 وأضـــاف الوزيـــر أن ما يقدمـــه مبنى أوال 
للطيـــران الخـــاص مـــن خدمـــات وعمليات 
شـــاملة يأتـــي ضمـــن حزمـــة متكاملـــة من 
الخدمـــات التـــي يوفرهـــا مطـــار البحريـــن 
الدولـــي لتغطيـــة جميـــع متطلبـــات الســـفر 
والخدمـــات الجويـــة، ممـــا يشـــكل عنصـــرًا 
أساسيًا في مواصلة تطوير قطاع الطيران 
الـــذي لـــه دور حيـــوي فـــي دعـــم مســـارات 
التنميـــة وتحقيق أهـــداف رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030.
وأشـــار إلـــى أن الطيـــران الخـــاص هـــو من 
التـــي يســـتمر نموهـــا  قطاعـــات الطيـــران 
عالميـــًا بشـــكل مضطـــرد وواعد مـــع تنوع 
احتياجات حركة الســـفر وعملـــت المملكة 
عبـــر مختلـــف  النمـــو  هـــذا  مواكبـــة  علـــى 

المراحل.
علـــى  الخـــاص  الطيـــران  مبنـــى  ويمتـــد   
أربعـــة آالف متـــر مربـــع ويضـــم  مســـاحة 
تجربـــة  لتعزيـــز  الخدمـــات  مـــن  العديـــد 
الســـفر المثالية لمالكـــي الطائرات الخاصة 
وكبـــار الشـــخصيات ورجال األعمـــال، كما 
يشـــتمل علـــى عدد مـــن القاعـــات الخاصة 
والعامـــة وقاعـــات االجتماعـــات باإلضافة 
الى مواقف الســـيارات الخاصة التي توفر 

ميزة الوصول السريع والمباشر إلى المبنى 
كما يضـــم مبنـــى الطيران الخـــاص متاجر 
للســـوق الحـــرة مصممـــة خصيصـــًا لتلبيـــة 
ومرافـــق  الشـــخصيات  كبـــار  احتياجـــات 
مخصصـــة للهجـــرة والجمـــارك والشـــرطة 
وخدمة مناولـــة األمتعة فضالً عن مواقف 

مخصصة للزوار. 
من جانبـــه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مطـــار البحريـــن محمـــد يوســـف البنفـــالح 
رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة هـــال بحرين، 
شـــركة الضيافـــة واالســـتقبال فـــي مطـــار 
البحريـــن الدولـــي إن مبنـــى أوال للطيران 
الخـــاص يمتـــاز بمســـتوى جديـــد كليـــًا من 
الخدمـــات كبوابـــة للمســـافرين مـــن كبـــار 
الشـــخصيات عبر مطـــار البحريـــن الدولي 
مـــع الحـــرص على االلتـــزام بأعلـــى معايير 
السالمة واألمن والخصوصية، مشيرًا إلى 
أن شـــركة هـــال بحريـــن تعمل علـــى توفير 
رفيعـــة  واالســـتقبال  الضيافـــة  خدمـــات 
المســـتوى فـــي كٍل مـــن مبنى المســـافرين 

الجديد ومبنى أوال للطيران الخاص.
 وأشـــار إلى أن الشـــركة ستحرص على أن 
تجســـد عملياتهـــا فـــي مبنـــى أوال الهوية 
كـــرم  مـــن  بـــه  اشـــتهرت  ومـــا  البحرينيـــة 
وحفـــاوة، ليســـتمتع المســـافرون بخدمات 
ضيافة فائقة الجـــودة توفر الراحة التامة 

مع إدارة متقنة لجميع مراحل السفر.

المبنى يوفر جيال جديدا من الخدمات... وزير “المواصالت”:

“أوال للطيران الخاص” يحافظ على الطابع العريق ألول مطار بحريني

الجولة التعريفية في مبنى أوال للطيران الخاص
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شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.27

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.61

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.385

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.455

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.543

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

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 $ 0.993

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.095

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.308

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 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.329

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.075

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

شركة عبدالرحمن وإبراهيم 
أبناء محمد أجور

الســـيف  عقـــارات  شـــركة  حققـــت 
ودخـــاًل  صافيـــة  أرباًحـــا  ش.م.ب، 
شـــاماًل عائديـــن إلى حاملي أســـهم 
1.45 مليـــون  الشـــركة األم بقيمـــة 
دينار خـــالل الربع األول من 2022، 
مقابـــل 1.26 مليـــون دينـــار خـــالل 
الربع المقابل من العام الماضي، أي 
ارتفـــاع نســـبته 15.19 %، ويرجـــع 
هـــذا االرتفـــاع فـــي صافـــي الربـــح 
بالربـــع األول إلـــى زيـــادة اإليرادات 
بالتجزئـــة  البيـــع  قطاعـــات  فـــي 
والترفيـــه والضيافـــة التي شـــهدت 
تخفيًفـــا كبيـــًرا للقيـــود الحكوميـــة 

المتعلقة بالوباء.
وبلغـــت قيمـــة النصيـــب األساســـي 
والمخفض للسهم في األرباح العائد 
إلى حاملي أســـهم الشركة األم في 
وقـــدره  مبلًغـــا   2022 األول  الربـــع 
3.16 فلًسا، مقابل 2.74 فلًسا للربع 

المقابل من العام الماضي. 
الربـــع  خـــالل  الشـــركة  وســـجلت 
األول 2022 ارتفاًعـــا فـــي األربـــاح 
التشـــغيلية بنسبة 19.52 % ليصل 
إلى 3.17 مليون دينار، مقابل 2.65 
مليون دينار للربع المقابل من العام 
الماضـــي.  ارتفعـــت اإليـــرادات في 
الربع األول بنســـبة 18.88 % لتبلغ 
 3.07 مقابـــل  دينـــار  مليـــون   3.66

للربع المقابل من العام الماضي.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين 
األقليـــة(  حقـــوق  اســـتبعاد  )بعـــد 
 2022 الربـــع األول  انخفـــاض فـــي 
بنسبة 0.84 % ليصل إلى 153.58 

مليـــون دينـــار، مقارنة مـــع 154.88 
مليون دينار للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2021. 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
عقارات الســـيف عيســـى نجيبي 
“يســـّرنا اإلعالن عـــن نتائج مالية 
إيجابية في الربع األول من العام 
اســـتمرار  تترجـــم  والتـــي   2022
الشـــركة فـــي الحفـــاظ على زخم 
أنشـــطتها في قطاعـــات التطوير 
العقاري وإدارة المراكز التجارية 
ونجـــاح  والترفيـــه،  والضيافـــة 
لتنويـــع  الحثيثـــة  مجهوداتهـــا 
مصـــادر الدخل وتعظيـــم العوائد 
عملهـــا  نمـــوذج  مـــن  المتحققـــة 
لمزيد مـــن االســـتقرار المالي، مع 
تطبيقنـــا الســـتراتيجية متكاملة 
ترتكـــز على المكاســـب المتحققة 
طـــوال مســـيرة الشـــركة الممتدة 

ألكثر من 25 عاًما من التميز”.
 بـــدوره، قـــال الرئيـــس التنفيذي 

لشـــركة عقـــارات الســـيف أحمـــد 
يوســـف “لقد اســـتطاعت الشركة 
وللـــه الحمـــد وبفضـــل توجيهات 
مجلـــس اإلدارة وتنـــوع محفظة 
تتخطـــى  أن  اســـتثماراتها 
وترســـخ  الجائحـــة  تحديـــات 
بمـــا  عملهـــا  مجـــاالت  مرتكـــزات 
المتحققـــة  المكتســـبات  يحفـــظ 
المناســـبة  األرضيـــة  ويهيـــئ 
لالنطـــالق نحـــو آفـــاق أرحب من 
النمو واالزدهار. وقد شـــهد الربع 
األول مـــن هـــذا العام مزيـــًدا من 
إشـــغال  معـــدالت  فـــي  التعافـــي 
مدعوًمـــا  التجاريـــة،  مراكزنـــا 
ومبـــادرات  إداريـــة  بإجـــراءات 
تشـــغيلية مبتكـــرة للحفـــاظ على 
ما حققناه من مكاســـب والتوجه 

الثابت نحو تعظيمها”.
 وعـــن آخـــر تطـــورات الليـــوان في 
الهملـــة، أكـــد يوســـف أنـــه وصلـــت 

نسبة اإلشغال فيه الى 78 %.

أحمد يوسفعيسى نجيبي
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التغييرالسعر + 0.5000.002 دينار
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

التغييرالسعر - 0.3290.001 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب.

التغييرالسعر 7.63+1.270 دينار
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.00+0.650 دينار
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

التغييرالسعر 1.67+0.610 دينار
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

رئيس مجلس اإلدارةعبدالنبي الشعلة

moanes.almardi@albiladpress.com

رئيس التحريرمؤنس المردي

السنة الرابعة عشرة - العدد 4958

الخميس
12 مايو 2022 - 11 شوال 1443  

أعـــرب رجال أعمـــال واقتصاديـــون بحرينيون عـــن ترحيبهم 
بقـــرار وزارة الخارجية البريطانيـــة الذي أطلقته على موقعها 
بالسماح لرعايا مملكة البحرين التقدم للحصول على تأشيرة 
المملكـــة المتحدة عبر نظام التأشـــيرة اإللكترونية اعتبارا من 
1 يونيو المقبل، آملين أن تكون هذه خطوة في اتجاه اإللغاء 
الكامـــل إلصـــدار فيزا مســـبقة للســـفر إلـــى المملكـــة المتحدة 
واالكتفاء بالفيزا عند الوصول، منوهين إلى أن هذه الخطوة 
تدفـــع إلى زيـــادة التبـــادل التجاري والســـياحي بيـــن البلدين 

وتؤدي لمزيد من توطيد العالقات الدبلوماسية.
مـــن جانبـــه، قـــال رجـــل األعمـــال، فـــاروق المؤيـــد “العالقات 
التجـــاري  التبـــادل  وحجـــم  قويـــة  البريطانيـــة  البحرينيـــة 
والســـياحي قـــوي بين البلديـــن”، مضيفًا “كنا ننتظـــر مثل هذا 

القرار منذ فترة أسوة بدول الخليج األخرى”.
وأوضـــح المؤيـــد أن “تكلفـــة إصـــدار الفيـــزا للعائلـــة مســـبقًا 
مرتفعة ، وكانت ســـببا في تردد عائالت كثيرة عن السفر إلى 
بريطانيـــا”، مشـــيرًا إلـــى أن إلغاء الفيـــزا المســـبقة إجراء البد 
أن يكـــون قريبـــًا حتـــى تســـهل حركـــة التنقل لرجـــال األعمال 
والراغبيـــن فـــي الســـياحة والتعليـــم. واســـتطرد قائـــالً “الغاء 
الفيـــزا المســـبقة ســـيكون عنصـــرا فعـــاالً للنمـــو االقتصـــادي و 

االستثماري والسياحي بين البلدين”.
وفـــي هذا الســـياق صـــرح النائب أحمـــد الســـلوم أن العالقات 
بيـــن البلديـــن ممتـــدة ألكثـــر مـــن 200 عـــام، مضيفـــا أن هـــذه 
الخطـــوة ســـتزيد حجـــم العالقـــات الدبلوماســـية بيـــن مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة، مشـــيرًا إلى أنها فرصـــة كبيرة 
لتطوير وتحســـين العالقات على كافة المســـتويات التجارية 

واالقتصادية الســـياحية والتعليمية والطبية وفي الكثير من 
المجاالت الحيوية األخرى. 

ونـــوه الســـلوم إلـــى أن هذا القـــرار خطوة إيجابيـــة في اتجاه 
توقيـــع اتفاقيـــة التجارة الحرة بين البلديـــن باإلضافة إلى أن 
تســـهيل إجـــراءات الســـفر إلـــى المملكـــة المتحـــدة يصب في 
مصلحـــة زيـــادة التبـــادل التجاري ويزيـــد عـــدد الراغبين في 

الذهاب إلى بريطانيا بغرض التعليم والعالج”. 
 واســـتطرد بالقـــول “ هـــذا اإلجراء ســـيزيد من عـــدد األفواج 
السياحية بين البلدين ويصب في مصلحة شركات الطيران”.
علـــى صعيـــد آخـــر، رأى الخبيـــر االقتصادي أكبـــر جعفري “أنه 
ال يوجـــد تغيير فـــي جوهر الموضـــوع بين الطريقة الســـابقة 
والحاليـــة إلصدار التأشـــيرة لزيـــارة المملكة المتحـــدة”،  قائالً  
“روح العمليـــة موجـــودة وانتقلـــت مـــن النظـــام الورقـــي إلـــى 

النظـــام الرقمي بمعنى أن اإلجـــراءات تحولت من ورقية إلى 
إلكترونية، وكنا نفضل أن تلغى تمامًا كما في السابق”،

 مشـــيرًا إلى ضـــرورة العودة إلـــى الفترة التي ســـبقت دخول 
بريطانيـــا المجموعة األوروبية، حيث كان البحرينيون وقتها 
ال يحتاجـــون إلـــى تأشـــيرة مســـبقة للدخـــول إلـــى األراضـــي 

البريطانية. 
مـــن جهته، رحب رجـــل األعمال خالد الزيانـــي بهذه الخطوة، 
قائالً “ بالشك، خطوة نرحب بها، ولكننا نتطلع إلزالة الحاجة 
نهائيـــا لتأشـــيرة دخـــول للمملكـــة المتحـــدة كمـــا كان الوضـــع 
ســـابقا، وكمـــا هو الحـــال مع بعـــض دول الخليـــج”، مضيفًا أن 
التعـــاون األمني بيـــن المملكتين وثيق، فال داعي للتأشـــيرات 
لمواطنيهما وال حاجة إلضاعة الوقت والجهد إلصدار تأشيرة 

مسبقة. 

إلغاء الفيزا المسبقة لبريطانيا ضرورة ملحة لنمو التبادل التجاري واالستثمار والسياحة
أشادوا بقرار المملكة المتحدة السماح للبحرينيين الحصول عليها إلكترونيا... رجال أعمال واقتصاديون:

هبة محسن

أكبر جعفري فاروق المؤيدأحمد السلومخالد الزياني

إعداد: منى المطلق

 اإلجابـــة: - إقـــرار المديونية هـــو تفريـــغ كتابي العتـــراف المدين  «
لدائنه بوجود حق يعود له ومستحق الوفاء بتاريخ محدد فيه، ومنوط 
بتفاصيـــل متفق عليها من قبل األطراف لضمان الحق، فتكون 

محددة على أطرافها ومعينة بمقدارها. 
توثيـــق هـــذا اإلقـــرار مـــن قبـــل جهـــة  «

التوثيـــق بســـداد الرســـم المقـــرر يجعلـــه محررا 
رسميا حائًزا لحجية األمر المقضي به.

تحـــوز هـــذه المحـــررات الموثقـــة قوة  «
القانون بعـــد ختمها من قبل إدارة التوثيق 
وســـداد الرســـم المقـــرر لذلـــك، لتتحـــول 
بذلـــك لســـند تنفيـــذي وتكـــون بذلـــك 
بمثابـــة حكـــم ينفذ بقـــوة القانون وال 
ُيخفـــى دور الســـند التنفيـــذي لما له 
مـــن أهمية فـــي حماية حـــق الدائن 

ومصلحته في التنفيذ السريع والفوري.
يجـــب قبـــل تقديم طلـــب التنفيذ بأن يقـــوم طالب التنفيـــذ بإخطار  «

المنفذ ضده بالوفاء وبنسخة من السند التنفيذي قبل 7 أيام على األقل 
وعنـــد عـــدم اســـتجابته تنفذ الســـندات التنفيذيـــة لدى محكمـــة التنفيذ 
تحـــت إشـــراف قاضي محكمـــة التنفيـــذ ورقابته، كما يجـــب على المنفذ 
ضـــده اإلفصـــاح عن جميع أمواله التي لديه أو لدى غيره أو المســـتقبلية 

خالل 7 أيام.
يكـــون التنفيـــذ عن طريق طلـــب يقدم إلـــى محكمة التنفيـــذ موقًعا  «

مـــن قبلـــه أو ممـــن ينوب عنـــه محـــدًدا فيه أســـماء األطـــراف وصفاتهم 
وعناوينهـــم وبإيداع الســـند التنفيـــذي في محكمة التنفيـــذ وبيان ما إذا 
كان للمحكوم عليه أموال يطلب الحجز عليها، وبعد سداد الرسم المقرر 
لفتـــح ملـــف التنفيـــذ واعتماده مـــن قبـــل إدارة التنفيذ ُتتخـــذ إجراءات 
الحجـــز تلقائًيـــا علـــى أمـــوال المنفـــذ ضده حســـب نـــص المـــادة )29( من 
القانـــون بالحجـــز علـــى الحســـابات البنكية بحـــدود الدين، علـــى أال يقل 

المبلغ المتوافر في الحســـاب البنكي عن 400 دينار كما يتم الحجز على 
المنقوالت والعقارات.

وفيمـــا يتعلق بالمنع من الســـفر فقد نص قانـــون التنفيذ الجديد في  «
المادة )40(: إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البالد بغية التهرب من 
التنفيـــذ ولـــم تكن أمواله الظاهرة كافية لســـداد ديونه، فلقاضي محكمة 
التنفيـــذ بنـــاًء على طلب المنفذ لـــه أن يصدر أمًرا بمنعه من الســـفر لمدة 
ال تتجـــاوز ثالثة أشـــهر قابلة للتجديد لمدد أخـــرى مماثلة، وبحد أقصى 

ثالث مرات.
ويجـــوز التظلـــم من األمر أو من رفضه أمـــام قاضي محكمة التنفيذ  «

خالل 7 أيام من تاريخ اإلعالن أو العلم به.
كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خالل 7  «

أيام، وتســـري على االســـتئناف القواعد المقررة في المـــادة )38( من هذا 
القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائًيا.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أي من المدد المذكورة. «

 الســؤال: أطالب شــخصا بمبلغ مالي )2500 دينار( ولدي ورقة من التوثيق )دين(، ما اإلجراءات القانونية الجديدة لتحصيل المبلغ؟  «
وهل أستطيع منعه من السفر؟

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

نتيجــة لتفاعــل قــراء “البــالد” ومتابعيهــا بالمنصــات الرقميــة مــع زاويــة قضايــا قانونيــة، فقــد تقــرر تطوير الزاويــة من خالل اســتقبال مختلــف االستفســارات وطلبات 
االستشارة القانونية عمومًا، واالقتصادية والتجارية والعمالية تحديدًا. 

ة الزاوية أو من خالل حسابات  وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ
“البالد” بمنصات التواصل االجتماعي. ومعنا في زاوية اليوم   المحامية جنان أنور

اســـتضاف صنـــدوق العمل “تمكين” نـــدوة تفاعلية 
افتراضيـــة للتعريـــف بالمرصد الوطني لمؤشـــرات 
https://www.scwstats. التوازن بين الجنســـين

bh جـــرى تنظيمهـــا بالتعـــاون مع المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، وقامـــت بتقديـــم العـــرض حـــول المرصد، 
مديـــرة مركز معلومات المرأة في المجلس األعلى 
للمرأة، مها عبدلله سبت، وبحضور كثيف لموظفي 

“تمكين” من مختلف اإلدارات، الذين أبدوا اهتمامًا 
وتفاعالً كبيرًا مع مضمون وتفاصيل عمل المرصد 
وطبيعة المعلومات والتقارير التي تتيحها المنصة 
لقيـــاس تنافســـية وتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة فـــي 

التنمية الوطنية.
الرســـمي  المرجـــع  الوطنـــي  المرصـــد  ويعتبـــر 
لإلحصائيات الرســـمية ذات العالقـــة بالتوازن بين 

الجنســـين ولمتابعـــة األداء العـــام لخطـــط إدمـــاج 
احتياجـــات المـــرأة فـــي المســـار الوطنـــي وإتاحة 

المجال للمقارنة مع األداء اإلقليمي والدولي. 
كما يعد المرصد قاعدة بيانات معرفية وإحصائية 
تتيح ألصحاب القرار والباحثين في مجال المرأة 
والتـــوازن بيـــن الجنســـين الوصـــول إلـــى أحـــدث 
وتتضمـــن  العالقـــة.  ذات  للمؤشـــرات  القـــراءات 

والبيانـــات  المعلومـــات  كافـــة  المرصـــد  هيكليـــة 
6 مجـــاالت رئيســـية كاإلســـكان  المتعلقـــة ضمـــن 
واســـتقرار األســـرة والمشـــاركة االقتصادية وصنع 
القـــرار وجـــودة الحيـــاة والتعليـــم، ويتـــم تحديثه 
بصـــورة مســـتمرة بالشـــراكة مع عدد مـــن الجهات 

الرسمية في مملكة البحرين.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة كجزء مـــن سلســـلة الندوات 

االفتراضيـــة التـــي تقيمها إدارة بحوث ودراســـات 
األعمـــال والقطاعات االقتصاديـــة بصندوق العمل 
“تمكيـــن” لتعريـــف الموظفيـــن بأبرز المســـتجدات 
المحلـــي  االقتصـــادي  المشـــهد  علـــى  تطـــرأ  التـــي 
والدولـــي بهدف تحديـــد الفـــرص والتحديات في 
المجاالت ذات الصلة وتطوير المبادرات والحلول 

المالئمة لمعالجتها.

“تمكين” يستعرض مهمات “مرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين”


