
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة  «
مملكة البحرين واستنكارها بشدة 

للهجوم اإلرهابي الجبان الذي 
استهدف نقطة تمركز أمنية شمال 

سيناء في جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، وأدى إلى استشهاد 

وإصابة عدد من الجنود.

سجلت مملكة البحرين هذا  «
العام ومن خالل هيئة البحرين 

للسياحة والمعارض حضوراً 
مميزاً ومثمراً في سوق السفر 

العربي بدبي، بمشاركة الهيئة 
بجناح وطني كبير من نوعه بين 

أجنحة الدول الـ 158 المشاركة.

رفضت وزارة الخارجية التركية  «
أمس اتهامات إيرانية بأن أنشطتها 

في بناء السدود تقف وراء موجات 
الجفاف التي تضرب المنطقة. 
وأعلنت طهران الثالثاء أن بناء 
السدود التركية على الممرات 

المائية المشتركة أمر “غير مقبول”.

قال المطرب العراقي الشهير  «
علي العيساوي إنني تعبت كثيرا 
إلثبات نفسي وصناعة اسمي في 

عالم الفن. وأضاف في حوار مع 
“البالد”: صبرت وكافحت ومازلت 

واقفا ومحافظا على اسمي 
ولوني الغنائي ولن أنجرف أبدا.

تنطلق اليوم الجمعة منافسات  «
النسخة الثالثة من دورة األلعاب 
الخليجية والتي تحتضنها دولة 

الكويت الشقيقة من 13 لغاية 31 
مايو الجاري برعاية كريمة من صاحب 

السمو األمير نواف األحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

علي البقالي

جانب من اللقاء التشاوري التعريفي 

رفيق النايضمازن مناع الشيخ خالد المعشنيالشيخ عبدالله كاملالشيخ دعيج بن سلمان

ــن فـــي ســوق  ــ ــاد تــاجــر دواجـ ــ أف
ــامــة الـــمـــركـــزيـــة لــــ “الـــبـــاد  ــمــن ال
االقـــتـــصـــادي” بـــأن هــنــاك تــجــارا 
يبيعون بيض المائدة المستورد 
من تركيا بثمن زهيد، إذ يتم بيع 

4 شدات من بيض المائدة بسعر 
في  السبب  عــازًيــا  واحــد،  دينار 
ذلك إلى أن تواريخ استيراد هذا 
استخراج  وتــم  قديمة،  البيض 

المخزون منها.

4 “شدات” بيض مائدة.. للبيع بدينار واحد

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذ  في  جهودها  إطــار  في 
المخالفين،  وضــبــط  الــقــانــون 
األمن  إسناد  دوريــات  تمكنت 
البحري بقيادة خفر السواحل 
)يبلغان  شخصين  ضبط  مــن 
بمنطقة  عــامــا(   23 العمر  مــن 
الدراز بحوزتهما 90 كيلوغرامًا 
من الروبيان الطازج المحظور 
أول  من  الفترة  خــال  صيده 
نــهــايــة يوليو  فــبــرايــر ولــغــايــة 
مــن كــل عـــام بــمــوجــب الــقــرار 
ــادر فـــي هــذا  ــصــ ــ الــــــــوزاري ال

الشأن.
وأشارت قيادة خفر السواحل 
أنه تم اتخاذ اإلجــراءات  إلى 
ــة  ــة، وإحــال ــازمـ الــقــانــونــيــة الـ

القضية إلى النيابة العامة.

ضبط شخصين يحوزان 
90 كيلوغراما من 

الروبيان المحظور صيده
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علمت “الباد” أن وزارة اإلسكان 
تحضر خال األيام القليلة المقبلة 
برامج  الستار عن حزمة  إلزاحة 
متنوعة  ــوالً  حــل تــوفــر  جـــديـــدة، 
فترة  مــن  التقليل  فــي  تــســاهــم 
الطلبات  تلبية  وتسريع  االنتظار 
أكبر  بمرونة  وتتميز  اإلسكانية، 
سن  بــاشــتــراطــات  يتعلق  فــيــمــا 

وأجر االستحقاق.
ــوزارة  ــ وأفــــادت الــمــصــادر بـــأن ال
عقدت صباح أمس الخميس 12 
ممثلي  مع  اجتماعًا   2022 مايو 
الــمــصــارف والــبــنــوك الــمــشــاركــة، 
التي  البرامج  إلطــاق  للتحضير 
بالشراكة  بعضها  تنفيذ  سيجري 

الخاصة،  والــبــنــوك  ــوزارة  ــ ال بين 
بنسبة  الـــــوزارة  ستتكفل  فيما 
100 % في تمويل بعضها اآلخر. 
وأشارت المصادر إلى أن البرامج 
إلطاقها  ــوزارة  ــ الـ تحضر  الــتــي 

قريبًا يبلغ عددها 7 برامج، حيث 
وضعت لكل برنامج اسمًا خاصًا 

بها يعكس فكرته وهدفه.
الــبــرامــج  ــمــصــادر أن  وذكــــرت ال
ــت أســـــمـــــاء )تـــســـاهـــيـــل،  ــلـ ــمـ حـ

البيت  الـــــدار،  امــتــلــك،  تــيــســيــر، 
بناء(،  قسيمتي،  تــعــاون،  الــعــود، 
خــدمــات  للمستحقين  ســتــوفــر 
ــرض،  وقــ أرض  مــنــهــا  مــتــنــوعــة 
 70 إلــى  تمويل تصل  وخــدمــات 
بناء  أو  أراٍض  لشراء  دينار  ألف 
تتفاوت  بحيث  بيت،  شــراء  أو 
الــراتــب،  بمقدار  التمويل  قيمة 
وهو  برنامج  توفير  إلــى  إضافة 
والذي سيخدم شريحة  )امتلك( 
سنة،   50 عمر  حتى  المواطنين 
)تيسير(  برنامج  سيخدم  فيما 
شــريــحــة عــمــر 35 ســنــة وأقــــل. 
البرامج  ــأن  ب الــمــصــادر  ــادت  وأفــ
بدعمها  ــوزارة  ــ ال ستتكفل  الــتــي 

بنسبة 100 %.

7 برامج إسكانية جديدة... وفتح أسقف الراتب والعمر
خدمات تمويل تصل إلى 70 ألف دينار لشراء أراٍض أو بناء أو شراء بيت

ال إلغاء لبرنامج “مزايا” وطرح برامج مدعومة من “اإلسكـان” بنسبة 100 %
جلسة  فــي  شــركــات   9 تنافست 
والمزايدات  المناقصات  مجلس 
ــس عـــلـــى مــنــاقــصــة لـــشـــؤون  ــ أمـ
األشغال بوزارة األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
إنشاء شبكة  الثانية من  للمرحلة 
منطقة  فـــي  الــصــحــي  الـــصـــرف 
وكـــان   ،228 بــمــجــمــع  الــبــســيــتــيــن 
ــل عــطــاء لــشــركــة عــبــدالــكــريــم  أقـ
ــرمـــي لـــلـــمـــقـــاوالت بــنــحــو  ــهـ الـــجـ
917.95 ألف دينار جن في حين 
بلغ أكبرها قرابة 1.4 مليون دينار.
تنفيذ  عــلــى  الــمــشــروع  ويشتمل 
الــصــرف  لتجمع  رئــيــســيــة  شبكة 
الصحي في عدة طرق منها جزء 
ــم 9 وشــــارع رقــم  ــارع رقـ مــن شــ
105 وطرق فرعية )أرقام الطرق 
أساًسا  وستخدم  معروفة(،  غير 
متعددة  )لشقق  التجارية  المباني 
ــن الــبــيــوت  ـــزء مـ ــق( وجــ ــوابـ ــطـ الـ

الملك  جامع  وتوصيل  السكنية 
حمد.

مناقصة   15 فــتــح  إجـــمـــاال،  وتـــم 
ــهــــات حــكــومــيــة  لـــــ 7 جــ ــة  ــعـ ــابـ تـ
بإجمالي 69 عطاء. وبلغ مجموع 
 4 نحو  المقدمة  الــعــطــاءات  أقــل 

مايين دينار.
وفـــتـــح الــمــجــلــس 3 مــنــاقــصــات 
ــاء، أولــهــا  ــمـ لــهــيــئــة الــكــهــربــاء والـ
لـــشـــراء كـــابـــات أرضـــيـــة تــقــدم 
أقلها  وكــــان  ــاءات  ــطـ عـ  6 إلــيــهــا 
بنحو 466.1 ألف دينار، والثانية 
شبكة  إدارة  خـــدمـــات  ــتــزويــد  ل
 3 لــمــدة  المعلومات  تكنولوجيا 
سنوات تقدم إليها عطاءان وكان 
ديــنــار،  ألـــف   265.3 بنحو  أقــلــهــا 
مياه  أدوات  لــشــراء  ــرة  ــيـ واألخـ
تقدم   )ADAPTOR FLANGE(
إليها 4 عطاءات وكان أقلها بنحو 

47.5 ألف دينار.

للمرحلة الثانية إلنشاء مجاري بالبسيتين

)٠٤(
)١٩(

جاللة الملك يصل بريطانيا لحضور 
مهرجـــان ويندســـور للفروسيـــــة

المنامة - بنا

وصل عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
المتحدة  المملكة  إلــى  خليفة،  آل  عيسى  بن 
الــصــديــقــة،  أمـــس فــي زيــــارة؛ تلبية لــدعــوة 
الجالة  صــاحــبــة  مــن  جــالــتــه  تلقاها  كــريــمــة 
الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة 

لــحــضــور منافسات  ــنــدا؛ وذلـــك  أيــرل وشــمــال 
الــدولــي  الملكي  ويــنــدســور  رويــــال  مــهــرجــان 

للفروسية.
في  السامة  الجالة  صاحب  حضرة  رافقت 

الحل والترحال.

المنامة - بنا

الحياة  عــودة  إجـــراءات  مع  تماشًيا 
الطبيعية وتوجيهات فريق البحرين 
ــرازات  ــ ــتـ ــ ــنـــي بــتــخــفــيــف االحـ الـــوطـ
كورونا  بفيروس  المتعلقة  الصحية 
االجتماعي،  التباعد  إجــراء  وإلــغــاء 
السنية  األوقــــــاف  إدارة  أصـــــدرت 
تعميًما بشأن اقتصار خطبتي وصاة 
الرئيسية  ــجــوامــع  ال عــلــى  الــجــمــعــة 
وعليه  ــجــائــحــة،  ال قــبــل  الــمــعــتــمــدة 
إلى  المؤقتة  الجوامع  بعض  ستعود 

للفروض  كمساجد  السابق  وضعها 
الخمس فقط، ابتداًء من الجمعة 19 

شوال 1443هـ الموافق 20 مايو. 
وشكرت إدارة األوقاف السنية جميع 
الرئيسة  الجوامع  كل  في  الخطباء 
كبيرة  بذلوا جهوًدا  الذين  والمؤقتة 
ــواجــب الــشــريــف،  فــي تــأديــة هـــذا ال
على  بــالــحــفــاظ  المصلين  وتــوعــيــة 
التوجيهات  واتــبــاع  العامة  الصحة 

الخاصة بجائحة كورونا.

عودة جوامع مؤقتة ألداء الفروض الخمس

12 08 1915

تاجر ذهب لـ “^”: السجالت المؤجرة تقتلنا

االشتراطات الجديدة لمنتجات الـ “VAPE” تدخل حيز التنفيذ

أكد جاسم الحايكي )صاحب محل ذهب بسوق المحرق( 
أن من أهم العوائق التي يواجهها تجار الذهب البحرينيون 
هو السجات العشوائية والتي تمثل حسب وصفه تحديًا 

كبيرًا ألصحاب الصنعة، وقتا لوجودهم.
وأضاف الحايكي في تصريح خص به “الباد” بأن هنالك 

العديد من السجات مؤجرة من الباطن على أجانب، وهو 
آسيويين  تجار  قبل  منافسة غير شريفة، من  أوجد  حال 

لديهم أموال طائلة، قبالة التاجر البحريني.
وأضاف “يبيعون بأسعار أقل من الكلفة والمصنعية، لكي 
الــســوق وهــو مــا يحدث  البحريني مــن  الــتــاجــر  يــخــرجــوا 
المنامة  لــحــال ســوق  انــظــر  فــتــرة طــويــلــة،  ومــنــذ  بالفعل، 

وغيره”.

الوطنية  الــفــنــيــة  الــائــحــة  تطبيق  الــخــمــيــس  أمـــس  مــن  بـــدأ 
منتجات  )نظائر  االلكترونية  النيكوتين  بمنتجات  الخاصة 
والتجارة  الصناعة  وزارة  اعتمدتها  والتي  التقليدية(  التبغ 
والسياحة في قرارها الوزاري رقم 121 لسنة 2021 والصادر 

في 11 نوفمبر 2021.
الخاصة  الفنية  الائحة  بأحكام  يعمل  أن  على  القرار  ونص 

التبغ  منتجات  )نــظــائــر  اإللــكــتــرونــيــة  النيكوتين  بمنتجات 
التقليدية(، وأن تفوض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق الائحة 
الفنية الخاصة بمنتجات النيكوتين اإللكترونية، وذلك لمدة 6 

أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
وتضم الائحة الفنية الخاصة للرقابة على منتجات النيكوتين 
اإللكترونية جملة من القيود التنظيمية واالشتراطات الواجب 

توافرها في سوائل السجائر والشيشة اإللكترونية.

أعلن بنك السام 
أمس عن صافي 
مليون   6.5 بــلــغ  للمساهمين  ــاح  ــ أرب
 ،2022 الــعــام  مــن  األول  للربع  ديــنــار 
للفترة  ديــنــار  مليون   6.1 بـــ  مــقــارنــة 
يعكس  بما   ،2021 الــعــام  مــن  ذاتــهــا 

زيادة قوية بنسبة 7 %.

أرباح بنك السالم للربع األول

)17(

المصرفية  البركة  مجموعة  أعلنت 
دخــل  صــافــي  تحقيق  عــن  ش.م.ب 
قــدره  األم  الــشــركــة  لمساهمي  عــائــد 
46 مليون دوالر أميركي للربع األول 
مليون   26 بـ  مقارنة   2022 العام  من 
دوالر أميركي للفترة نفسها في العام 

)16(2021، وبارتفاع قدره 78 %.

أعــلــنــت شــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن 
 146.8 بلغ  ربح  عن  )البا(  ش.م.ب. 
مــلــيــون ديـــنـــار خـــال الـــربـــع األول 
 % 181 بلغ  ارتفاعا  2022، مسجا 
بلغ  على أساس سنوي، مقابل ربح 
52.2 مليون دينار للفترة نفسها من 

العام 2021.
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بنك السالم ش.م.ب.
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

البيانات المالية الكاملة التي تم مراجعتها من قبل مدققنا الخارجي، شركة كي بي أم جي، متاحة على الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.

31 ديسمبر  2021
)مدققة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان المركز المالي الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الموجودات
309,149 301,557 نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي
133,860 85,331 إيداعات لدى مؤسسات مالية 
613,403 644,898 صكوك سيادية
26,285 26,917 صكوك الشركات

806,968 830,488 موجودات التمويالت 
555,909 569,580 موجودات اإليجارات التمويلية

91,591 90,683 استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
57,961 57,690 عقارات استثمارية
2,943 - عقارات للتطوير
14,533 14,743 استثمار في شركات زميلة
45,998 41,766 موجودات أخرى
25,971 25,971 الشهرة 

2,684,571 2,689,624 مجموع الموجودات
المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق ملكية

المساهمين، وحصة غير مسيطرة
المطلوبات

126,891 122,049 إيداعات من مؤسسات مالية
482,739 473,667 حسابات جارية للعمالء
100,216 132,982 تمويل مرابحة ألجل
53,789 47,948 مطلوبات أخرى

763,635 776,646 مجموع المطلوبات 
حقوق حاملي حسابات االستثمار

299,607 320,656 عقود وكالة من مؤسسات مالية
1,324,570 1,301,434 عقود وكالة ومضاربة من العمالء
1,624,177 1,622,090 مجموع حقوق حاملي حسابات االستثمار

حقوق ملكية المساهمين
241,972 249,231 رأس المال
(12,473) (11,976) أسهم الخزينة 

209 209 عالوة إصدار أسهم
19,531 9,769 أرباح مستبقاة 
47,012 42,989 احتياطات  

296,251 290,222 مجموع حقوق ملكية المساهمين
508 666 حصة غير مسيطرة 

296,759 290,888 مجموع حقوق الملكية 
مجموع المطلوبات، وحقوق حاملي حسابات االستثمار، وحقوق

2,684,571 2,689,624  ملكية المساهمين، وحصة غير مسيطرة

31 مارس  2021
)مراجعة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

23,600 (44,346) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
(1,240) (35,514) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

(22,895) 24,402 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
(535) (55,458) صافي التغير في النقد وما في حكمه

291,645 395,947 النقد وما في حكمه في 1 يناير
291,110 340,489 النقد وما في حكمه في 31 مارس

31 مارس 2021
)مراجعة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان الدخل الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

الدخل التشغيلي
19,813 18,017 دخل التمويل 
4,892 7,092 دخل من الصكوك 
(880) (2,318) )خسارة( من استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ، صافي
144 (103) )خسارة( / دخل من العقارات، صافي

1,770 2,019 الرسوم والعموالت، صافي
1,547 448 حصة الربح من شركات زميلة
743 845 إيرادات أخرى

28,029 26,000 مجموع الدخل التشغيلي
(1,047) (792) مصروفات التمويل على إيداعات من المؤسسات المالية
(1,081) (471) مصروفات التمويل على تمويل مرابحة ألجل
(15,110) (16,621) العائد على حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب ووكيل

33 303 حصة المجموعة كمضارب
7,651 7,198 رسوم وكالة للمجموعة

(7,426) (9,120) حصة حاملي حسابات االستثمار من األرباح
18,475 15,617 صافي الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
4,116 4,357 تكاليف الموظفين
542 390 تكلفة المباني
274 326 استهالك

2,921 2,676 مصروفات تشغيلية أخرى
7,853 7,749 مجموع المصروفات التشغيلية
10,622 7,868 الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة
(4,547) (1,352) صافي مخصص انخفاض القيمة
6,075 6,516 صافي ربح الفترة

العائد إلى:
6,087 6,512 -   مساهمي البنك

(12) 4 -   حصة غير مسيطرة
6,075 6,516

2.5 2.8 العائد على السهم األساسي والمخفض )فلس(

31 مارس  2021
)مراجعة(

31 مارس  2022
)مراجعة( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني

281,167 296,759 الرصيد كما في 1 يناير
57 - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 32

281,224 - الرصيد كما في 1 يناير 2021 )معدل(
6,075 6,516 صافي ربح الفترة

(61) (3,787) الحركة في القيمة العادلة
(149) (236) إعادة تحويل عمالت أجنبية

5,865 2,493 مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة
- (9,121) أرباح نقدية لسنة 2021
- 603 صافي الحركة في أسهم الخزينة

50 154 الحركة في حصة غير مسيطرة
287,139 290,888 الرصيد كما في 31 مارس
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لقد تم اعتماد إصدار هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 12 مايو 2022 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:
سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

رئيس مجلس اإلدارة
مطر محمد البلوشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رفيق النايض

الرئيس التنفيذي للمجموعة

خاضع ومرخص كبنك تجزئة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

محمد بن مبارك: ندعم تطوير مؤسسات التعليم والتدريب
رؤساء الجامعات يطرحون على سموه وجهات النظر بشأن التعليم العالي

الـــوزراء  اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس 
رئيـــس المجلس األعلـــى لتطويـــر التعليم 
والتدريب ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبارك 
آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية بحضور 
وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالـــي ماجـــد النعيمـــي، 
الخاصـــة  الجامعـــات  رؤســـاء  مـــن  عـــدًدا 
بنـــاًء علـــى طلبهم وهم: عبـــدهللا الحواج ـ 
الجامعة األهلية، ووهيب الخاجة ـ جامعة 
العلـــوم التطبيقية، وحســـن المـــا ـ جامعة 

البحرين للتكنولوجيا.
 وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة بالحضـــور، 
وأعرب ســـموه وفي ضوء ما اســـتمع إليه 
مـــن وجهـــات نظـــر بشـــأن التعليـــم العالي 

الجامعـــات  بـــه  تقـــوم  لمـــا  تقديـــره  عـــن 
الخاصة مـــن دور في دعم التعليم العالي، 
وتخريـــج أفواج مـــن الخريجين بمختلف 
التخصصـــات التي يحتاجها ســـوق العمل، 

واإلسهام في برامج التنمية الشاملة.
 وأكد ســـموه اهتمام الحكومة بمؤسسات 
والخاصـــة  العامـــة  والتدريـــب  التعليـــم 

واســـتمرارية  تطويرهـــا  علـــى  والحـــرص 
الازمـــة  بالجـــودة  خدماتهـــا  تقديـــم 
وأداء دورهـــا فـــي إطـــار اإلســـتراتيجيات 
المجلـــس  بهـــا  يقـــوم  التـــي  والمبـــادرات 
األعلـــى لتطوير التعليم والتدريب ووزارة 
التربية والتعليم ومجلـــس التعليم العالي 

وهيئة جودة التعليم والتدريب.

 مـــن جانبهـــم، أعـــرب رؤســـاء الجامعـــات 
الخاصـــة عن بالغ شـــكرهم لســـمو الشـــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة على استقبالهم 
واالســـتماع لمـــا تقدموا به مـــن اقتراحات 
عـــن  معربيـــن  العالـــي،  التعليـــم  تخـــص 
تقديرهـــم لـــدور المجلس األعلـــى لتطوير 
التعليـــم والتدريـــب ومـــا يصـــدر عنـــه من 
والتدريـــب  بالتعليـــم  لارتقـــاء  مبـــادرات 
فـــي كافـــة قطاعاتـــه، مؤكديـــن حرصهـــم 
علـــى التعـــاون مـــع هـــذه المبـــادرات التي 
تخدم المصلحـــة العليا للوطن وأبنائه في 

مجاالت التنمية المختلفة.
 حضـــر اللقاء مدير عام شـــؤون المدارس 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم محمـــد مبارك،، 
لتطويـــر  األعلـــى  المجلـــس  ســـر  وأميـــن 

التعليم والتدريب مريم مصطفى.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تفقـــد القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة، إحـــدى وحـــدات قـــوة دفـــاع 
)الخميـــس(،  أمـــس  صبـــاح  البحريـــن 
القتاليـــة  الجاهزيـــة  علـــى  اطلـــع  حيـــث 
واالستعدادات العســـكرية وعلى مراحل 
سير العمل بتلك الوحدة.  وخال زيارته 
التفقديـــة أكـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحريـــن الحـــرص الدائم فـــي قوة دفاع 
البحريـــن علـــى تعزيـــز قدراتهـــا القتالية 
وإمكاناتهـــا اإلداريـــة وذلـــك مـــن خـــال 
التوجيهات الســـديدة والدعم الكبير من 
لدن عاهـــل الباد القائـــد األعلى صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مـــن أجـــل تزويـــد هـــذه القـــوة الوطنيـــة 
بأحدث منظومـــات األســـلحة والمعدات 
القتاليـــة المتقدمـــة إلى جانـــب االهتمام 
التماريـــن والتدريبـــات  بتنفيـــذ  بقيامهـــا 
المســـتويات  مختلـــف  علـــى  العســـكرية 
وإجـــراء المنـــاورات التعبوية المشـــتركة 
مـــن أجـــل تهيئـــة وصقـــل منتســـبيها من 
تنفيـــذ  مـــن  لتمكينهـــم  وأفـــراد  ضبـــاط 
جميـــع الواجبات والمهـــام الموكلة إليهم 
كل فـــي موقعـــه علـــى أكمل وجـــه وبكل 
عزيمـــة وإصرار واضعين نصـــب أعينهم 

المحافظة على ثرى مملكة البحرين.

تزويد “القوة” بأحدث المنظومات الدفاعية

 لسنا مرتاحين من تعاطيكم مع ملفنا الحقوقي
مباحثات إلعفاء البحرينيين من “الشنغن”... زينل للبرلمان األوروبي:

النـــواب فوزيـــة  عقـــدت رئيســـة مجلـــس 
بنـــت عبدهللا زينل مباحثات مشـــتركة مع 
رئيسة البرلمان األوروبي روبرتا ميتسوال، 
أمس )الخميس(، تم خالها بحث تدشـــين 
مرحلـــة جديـــدة من التعـــاون والتنســـيق، 
واالتفـــاق علـــى اســـتحداث آليـــات عمـــل 
مشـــتركة، تقـــوم علـــى التفاهـــم والحـــوار، 

والثقة واالحترام المتبادل.
وخـــال االجتمـــاع الـــذي عقـــد فـــي مقـــر 
البرلمـــان األوروبـــي بالعاصمـــة البلجيكية 
“بروكســـل”، أكدت رئيســـة مجلس النواب 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، تتخـــذ من الممارســـات الحضارية 
كالحوار ثابتًا راسخًا، سواء على المستوى 
الخارجيـــة،  السياســـة  عبـــر  أو  المحلـــي، 
التـــي تؤكد مملكة البحريـــن خالها أهمية 
احتـــرام ســـيادة الـــدول، وعـــدم التدخـــل 
في الشـــؤون الداخليـــة لها، وإشـــاعة قيم 

السام، والسعي إلحال األمن واالستقرار 
العاقـــات  مـــن  واالســـتفادة  العالـــم،  فـــي 
الدوليـــة لبنـــاء الثقـــة المتبادلـــة، وتعزيـــز 
الروابـــط باتباع القنوات المشـــروعة، التي 
تســـهم في بنـــاء منظومة عاقـــات دولية 

ُتحاط بالثقة واالحترام.
عـــدم   - االجتمـــاع  خـــال  وســـجلت- 
االرتيـــاح مـــن تعاطـــي البرلمـــان األوروبي 
مـــع الملف الحقوقي فـــي مملكة البحرين، 
مؤكـــدة الحاجـــة إلعـــادة النظـــر فـــي عدد 

مـــن المواقـــف والقـــرارات التـــي ال تعطـــي 
انطباعـــا علـــى اتبـــاع الســـبل الموضوعية، 
وتتخـــذ بناء علـــى معلومات تســـتقى من 
جهـــات غير معروفـــة وال تعبر عـــن الواقع 
فـــي البحريـــن، مؤكـــدة أن العاقـــات بيـــن 
البرلمانـــات الصديقة ال تتنامـــى إال باتباع 
بالقنـــوات  واألخـــذ  الصحيحـــة،  الســـبل 
الشرعية الستقاء المعلومات، والتي تمثل 

قواعد أساسية في التعامل الدولي.
وأكـــدت أن مملكـــة البحرين تشـــهد تقدما 

مطردًا في مجال حقوق اإلنســـان، ســـواء 
على مستوى البنية التشريعية أو الهياكل 
المؤسســـية، والتوسع في التطبيق الفعال 
التـــي  الحقوقيـــة  والمبـــادئ  للممارســـات 
ترعـــى حقـــوق وكرامـــة اإلنســـان، مؤكدة 
أن جميـــع الوفـــود الممثلـــة عـــن البرلمـــان 
فـــي  المملكـــة  زارت  والتـــي  األوروبـــي، 
الفترة الماضيـــة، اطلعت عن قرب للواقع، 
وأدركـــت مـــا تملكـــه البحريـــن من ســـجل 
حقـــوق  مجـــال  فـــي  باإلنجـــازات  حافـــل 
اإلنســـان. وأكدت التطلع للنظر في الطلب 
المقـــدم مـــن قبـــل مملكة البحريـــن إلعفاء 
البحرينيين من تأشيرة “الشنغن”، ووضعه 

على أجندة البرلمان األوروبي.
وقدمـــت دعـــوة رســـمية لرئيســـة البرلمان 
فـــي  البحريـــن  لزيـــارة مملكـــة  األوروبـــي 
الفتـــرة المقبلـــة، ووضـــع مذكـــرات تفاهـــم 
وأجنـــدة عمـــل مشـــتركة، واالطـــاع على 
اإلنجـــازات التي تحققهـــا المملكة في ظل 
النهضـــة التنموية الشـــاملة بقيـــادة جالة 

الملك حفظه هللا ورعاه.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانـــة 
مملكـــة البحريـــن واســـتنكارها بشـــدة 
الـــذي  الجبـــان  اإلرهابـــي  للهجـــوم 
اســـتهدف نقطـــة تمركـــز أمنية شـــمال 
ســـيناء فـــي جمهوريـــة مصـــر العربية 
الشـــقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة 

عدد من الجنود.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة 
مـــع  فـــي تضامنهـــا  الثابـــت  البحريـــن 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة في 
حربهـــا ضد اإلرهـــاب، وتأييدهـــا التام 

لـــكل ما تتخذه من إجـــراءات للحفاظ 
وســـامة  واســـتقرارها  أمنهـــا  علـــى 
رة عن صـــادق تعازيها  مواطنيهـــا، معبَّ
ومواساتها للحكومة المصرية وشعبها 
الشـــهداء، وتمنياتهـــا  الشـــقيق وذوي 

بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
دعوتهـــا  الخارجيـــة  وزارة  وجـــددت 
إلى ضـــرورة تكثيف الجهـــود الدولية 
وتضافرهـــا مـــن أجـــل القضـــاء علـــى 
المتطرفـــة،  اإلرهابيـــة  التنظيمـــات 

وتجفيف مصادر تمويلها.

“الخارجية”: هجوم شمال سيناء إرهابي جبان
ضمن مباحثات مشتركة في بروكسل بين رئيسة مجلس النواب ورئيسة البرلمان األوروبي
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دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

يوسف تقي
عضو مجلس اإلدارة

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املرحلي املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

رأس املال
بآالف الدنانير البحرينية 

أسهم اخلزينة
بآالف الدنانير البحرينية 

احتياطي قانوني
بآالف الدنانير البحرينية 

احتياطي رأس املال
بآالف الدنانير البحرينية 

  احتياطي حتوط
التدفقات النقدية

بآالف الدنانير البحرينية 
 أرباح مستبقاة

بآالف الدنانير البحرينية 
املجموع

بآالف الدنانير البحرينية 
71.٠٠٠٢499441.٢9٢.5691.5٠3.٠٢٠)3.74٢(14٢.٠٠٠الرصيد يف 1 يناير ٢٠٢٢

146٫8٠3146٫8٠3-----ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر:

 اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة
9٫٢٢٢-9٫٢٢٢----يف حتوط التدفقات النقدية

9٫٢٢٢146٫8٠3156٫٠٢5----مجموع الربح الشامل للفترة
1٫45٠1٫56٢---11٢-صايف التغير يف أسهم اخلزينة

)75٫316()75٫316(-----أرباح أسهم نهائية لسنة ٢٠٢1 معتمدة ومدفوعة
71.٠٠٠٢491٠.1661.365.5٠61.585.٢91)3.63٠(14٢.٠٠٠الرصيد يف 31 مارس ٢٠٢٢

877٫1931٫٠79٫553)8٫3٠٠(71٫٠٠٠٢49)٢٫589(14٢٫٠٠٠الرصيد يف 1 يناير ٢٠٢1
5٢٫1835٢٫183-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
 اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة

6٫٢59-6٫٢59----يف حتوط التدفقات النقدية
6٫٢595٢٫18358٫44٢----مجموع الربح الشامل للفترة
)459(168---)6٢7(-صايف التغير يف أسهم اخلزينة
9٢9.5441.137.536)٢.٠41(71.٠٠٠٢49)3.٢16(14٢.٠٠٠الرصيد يف 31 مارس ٢٠٢1

بيان املركز املالي املرحلي املوحد املختصر
كما يف 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

31 مارس ٢٠٢٢
مراجعة

 بآالف الدنانير
البحرينية

31 ديسمبر ٢٠٢1
مدققة

 بآالف الدنانير
البحرينية

املوجودات
موجودات غير متداولة

1٫889٫3711٫9٠7٫68٢عقارات وآالت ومعدات
1٠٫983٢٫٢38اأدوات مالية م�شتقة

9999موجودات ضريبية مؤجلة
1٫9٠٠٫4531٫91٠٫٠19

موجودات متداولة
358٫3٠33٠٢٫835املخزون

3٠٠٫686318٫438ذمم جتارية مدينة وأخرى 
-1٫٠3٠أدوات مالية مشتقة

13٠٫٠7193٫311أرصدة لدى البنوك ونقد
79٠٫٠9٠714٫584

٢٫69٠٫543٢٫6٢4٫6٠3مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية 

14٢٫٠٠٠14٢٫٠٠٠رأس املال
)3٫74٢()3٫63٠(أسهم خزينة

71٫٠٠٠71٫٠٠٠احتياطي قانوني
٢49٢49احتياطي رأس املال

1٠٫166944احتياطي حتوط التدفقات النقدية
1٫365٫5٠61٫٢9٢٫569أرباح مستبقاة

1٫585٫٢911٫5٠3٫٠٢٠مجموع حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة
695٫9977٠3٫559قروض وسلفيات
4٫7514٫864مطلوبات إيجار

1٫69٢1٫7٠4مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 
7٠٢٫44٠71٠٫1٢7

مطلوبات متداولة
٢٢٢٫7٠٢٢٢3٫591قروض وسلفيات
556686مطلوبات إيجار

178٫737185٫8٠6ذمم جتارية دائنة وأخرى
8171٫373أدوات مالية مشتقة

4٠٢٫81٢411٫456
1٫1٠5٫٢5٢1٫1٢1٫583مجموع املطلوبات

٢٫69٠٫543٢٫6٢4٫6٠3مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

بيان التدفقات النقدية املرحلي املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

للثالثة أشهر املنتهية يف
31 مارس ٢٠٢٢
 بآالف الدنانير

البحرينية

31 مارس ٢٠٢1
 بآالف الدنانير

البحرينية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

147٫4135٢٫314ربح للفترة قبل الضريبة
تعديالت للبنود التالية:

31٫77٠٢9٫394استهالك وإطفاء
43544٢مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 

)٢٢(-عكس مخصص مخزون بطيء احلركة 
153٢٫451مخصص انخفاض ذمم جتارية مدينة وأخرى

51)8٠()ربح(/خسارة من إستبعاد عقارات وآالت ومعدات 
)14٠()1٫1٠8(تغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة

)68()49(إيرادات الفوائد
 أرباح حتويل عمالت أجنبية من إعادة تقييم 

)3٫884()5٫665(القروض والسلفيات وأرصدة البنوك
خسارة محققة من تسوية حتوط التدفقات النقدية

6٫8898٫847تكاليف التمويل
179٫75889٫385الربح التشغيلي قبل التغير يف رأس املال العامل

تغيرات يف رأس املال العامل:
)٢4٫٠75()55٫468(املخزون

)47٫647(17٫599ذمم جتارية وذمم مدينة أخرى
)1٠٫546()1٢٫٠46(ذمم جتارية وذمم دائنة أخرى

1٢9٫8437٫117النقد الناجت من العمليات
)٢٠٢()447(مكافآت نهاية خدمة املوظفني املدفوعة 

)131()61٠(ضريبة دخل مدفوعة
1٢8٫7866٫784صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)18٫76٠()14٫1٠8(شراء عقارات وآالت ومعدات 

7٢941مقبوضات من إستبعاد عقارات وآالت ومعدات 
4968إيرادات فوائد مستلمة 

 صايف التدفقات النقدية املستخدمة 
)18٫651()13٫33٠(يف األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
117٫419195٫٢56قروض وسلفيات مستلمة 
)155٫7٢1()1٢٢٫٢37(قروض وسلفيات مسددة

)3٫٠٢٢()1٫٠59(فوائد مدفوعة على القروض والسلفيات
)317()٢43(مطلوبات إيجار مدفوعة

-)75٫316(أرباح أسهم مدفوعة 
)1٫564()3٫1٠٠(شراء أسهم اخلزينة

4٫6531٫1٠5مقبوضات من إعادة بيع أسهم اخلزينة
صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف(/الناجتة من 

35٫737)79٫883(األنشطة التمويلية

35٫573٢3٫87٠صايف الزيادة  يف النقد وما يف حكمه

93٫31144٫438النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
 أثر التغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية 

1٫18758على أرصدة البنوك والنقد
-)33٫578(النقد املقيد )وديعة مرهونة مقابل قروض قصيرة األجل(

96٫49368٫366أرصدة البنوك والنقد يف 31 مارس
تتكون من:

71٫٢3968٫٢7٠أرصدة البنوك
-58٫76٢ودائع قصيرة األجل ذات فترات أستحقاق 3 أشهر أو أقل

7٠96نقد يف الصندوق
أرصدة البنوك والنقد كما يف بيان املركز املالي املرحلي 

13٠٫٠7168٫366املوحد املختصر
-)33٫578(النقد املقيد )وديعة مرهونة مقابل قروض قصيرة األجل(

96٫49368٫366النقد وما يف حكمه 

بيان الربح أو اخلسارة املرحلي املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

للثالثة أشهر املنتهية يف
31 مارس ٢٠٢٢
 بآالف الدنانير

البحرينية

31 مارس ٢٠٢1
 بآالف الدنانير

البحرينية
454٫9493٠٢٫7٠7إيرادات

)٢٢٢٫٢٢4()٢76٫94٠(تكلفة املبيعات
178٫٠٠98٠٫483إجمالي الربح

7٠٢689إيرادات أخرى
4٫6٠53٫43٢ربح حتويل عمالت أجنبية
)1٢٫8٠3()9٫6٢6(مصروفات عمومية وإدارية

)8٫3٢9()٢٠٫343(مصروفات البيع والتوزيع
)٢٫451()153(خسارة انخفاض القيمة لذمم جتارية مدينة، وأخرى

)8٫847()6٫889(تكاليف التمويل
1٫1٠814٠تغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة

147٫4135٢٫314الربح للفترة قبل الضريبة
)131()61٠(الضريبة

146٫8٠35٢٫183الربح للفترة
1٠437العائد األساسي واملخفض للسهم يف األرباح )بالفلس(

لقد مت اعتماد إصدار هذه املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة وفقاً لقرار 
مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1٢ مايو ٢٠٢٢ ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:

شركة أملنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(
املعلومات املالية املرحلية املوحدة املختصرة

للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(
 albasmelter.com

بيان الدخل الشامل املرحلي املوحد املختصر
للثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

للثالثة أشهر املنتهية يف
31 مارس ٢٠٢٢
 بآالف الدنانير

البحرينية

31 مارس ٢٠٢1
 بآالف الدنانير

البحرينية
146٫8٠35٢٫183الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي مت أو قد يتم إعادة تصنيفها للربح أو اخلسارة:

 اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة يف حتوط 
9٫٢٢٢6٫٢59التدفقات النقدية

156٫٠٢558٫44٢مجموع الربح الشامل اآلخر للفترة
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توفير تيسيرات مالية للمواطنين عبر مبادرات متنوعة قيد الدراسة واإلقرار
وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان يبحثان مع البنوك فرص االستثمار في توفير حلول ميسرة

ثمـــن وزيـــر اإلســـكان رئيـــس مجلـــس 
إدارة بنك اإلســـكان مســـتوى الشراكة 
مـــع المصارف المحليـــة ودورها البارز 
فـــي نجـــاح برنامـــج مزايـــا، وتفاعلهـــا 
الكبير فـــي دعم البرامـــج والمنتجات 
بمـــا  اإلســـكان  وزارة  تطرحهـــا  التـــي 
يتوافـــق مـــع المســـؤولية االجتماعية 
المتطلبـــات  أحـــد  أصبحـــت  التـــي 
العالميـــة للمصـــارف. كمـــا ثمـــن الدور 
الكبيـــر  لمصـــرف البحريـــن المركـــزي 
والتنفيذييـــن  بالمحافـــظ  متمثـــا 
بالمصرف أثناء تدشـــين برنامج مزايا 
بحســـب  المســـتقبلية،  المنتجـــات  أو 
متطلبات المصـــرف المركزي الرقابية 

ولوائحه وأنظمته.
التشـــاوري  اللقـــاء  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
التعريفـــي مـــع الرؤســـاء التنفيذييـــن 
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وبحضـــور 
رشـــيد المعراج أمس لتقييم مســـتوى 
الشـــراكة للبنـــوك مـــن خـــال برنامـــج 
مزايا وتوجه الـــوزارة لطرح منتجات 

تمويلية جديدة.

وفي كلمته باللقاء أكد وزير اإلســـكان 
أن اللقـــاء يأتـــي فـــي إطار اســـتكمال 
تأهيـــل البنـــوك والمصارف للمشـــاركة 
فـــي المبـــادرات والحلـــول التمويليـــة 
التي تســـعى الوزارة إلـــى طرحها في 

المرحلة المقبلة حال إقرارها.
وقـــال الوزيـــر إن محـــور الشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص يأتـــي فـــي مقدمـــة 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  أولويـــات 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، لتوفيـــر خدمـــات فوريـــة 
للمواطنيـــن، باعتبار ذلك يســـاهم في 
تنويـــع الخيـــارات أمام المســـتفيدين، 
ويوفـــر حلـــوالً فورية للحصـــول على 
ذلـــك  أن  مؤكـــدا  المائـــم،  الســـكن 
يتماشـــى مـــع أهـــداف رؤيـــة البحرين 
االقتصادية 2030 فيما يتعلق بقطاع 
السكن االجتماعي، وبرنامج الحكومة 
فيمـــا يتعلـــق بتوفير خدمـــات فورية 

ومبتكرة.
ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة تســـعى إلـــى 

رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي بالمزيـــد من 
المبادرات الرامية إلى تحريك السوق 
فـــي  والماليـــة  والتجاريـــة  العقاريـــة 
مملكـــة البحريـــن، مؤكدا أن مشـــاركة 
فـــي  التجاريـــة  والمصـــارف  البنـــوك 
الـــوزارة  طرحتهـــا  التـــي  المبـــادارت 
وأبرزهـــا  الماضيـــة  المرحلـــة  خـــال 
برنامـــج مزايـــا، أثبتـــت نجاحـــا كبيرا، 
بدليـــل توفيـــر هـــذا البرنامج مـــا يزيد 
عـــن 10 آالف خدمـــة ســـكن اجتماعي 

في السنوات الماضية.
ونـــوه إلى حرص الـــوزارة على توفير 
تيســـيرات مالية أمـــام المواطنين من 
خال مبادرات متنوعة قيد الدراســـة 
واإلقـــرار فـــي المرحلـــة الحاليـــة، وان 
للبنوك دورا رئيســـا في نجاح الحلول 
باعتبارها شريكا استراتيجيا في تلك 

المنظومة.
مصـــرف  محافـــظ  أكـــد  جانبـــه  مـــن 
المعـــراج  رشـــيد  المركـــزي  البحريـــن 
التـــي  والفـــرص  المبـــادرات  أهميـــة 
البنـــوك  أمـــام  الحكومـــة  تطرحهـــا 

والمصـــارف التجارية، وإشـــراكها في 
برامج توفير الســـكن االجتماعي عبر 
مبـــادارت التمويات اإلســـكانية التي 
تطرحها وزارة اإلســـكان، مشـــيرا إلى 
أن جميـــع األطراف تحقق االســـتفادة 

عبر هذا النوع من المبادرات.
وقال المعراج إن ما يدلل على ذلك أن 
الفترة الماضية وما شهدته من فرض 
تحديـــات جائحـــة كورونـــا وتأثيـــرات 
اقتصاديـــة، إال أن توفيـــر التمويـــات 
اإلســـكانية من قبل البنوك للمواطنين 

تحـــت مظلة برنامـــج مزايا لـــم يتأثر، 
نتيجـــة الرتفاع الطلـــب على خدمات 
الســـكن االجتماعـــي، معربا عـــن ثقته 
في نجاح منظومـــة العمل بين البنوك 
والحكومة، فـــي المبادرات المقبلة، ما 
يؤكـــد أن رؤيـــة الحكومة فـــي تفعيل 
الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع 

اإلسكان كان قرارا صائبا.
وشهد االجتماع تقديم مدير عام بنك 
اإلســـكان خالد عبدهللا عرضا، يتناول 
مرئيات وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان 

بخصـــوص األفـــكار المطروحة لزيادة 
مبـــادرات تمويل الســـكن االجتماعي، 
والتي شـــهدت تفاعاً مـــن قبل البنوك 
والمصـــارف التجاريـــة فـــي المرحلـــة 

الماضية.
الـــوزارة  كمـــا أكـــد خالـــد عبـــدهللا أن 
والبنـــك علـــى أتم االســـتعداد للتعاون 
التـــي  الازمـــة  التســـهيات  وتقديـــم 
تكفل تقديم خياراٍت وحلول ميســـرة 
الســـكن  علـــى  للحصـــول  للمواطنيـــن 

المائم بصورة فورية.

المنامة - وزارة اإلسكان

سيدعلي المحافظة

علمــت “البــاد” أن وزارة اإلســكان تحضــر 
إلزاحــة  المقبلــة  القليلــة  األيــام  خــال 
الســتار عــن حزمــة برامــج جديــدة، توفــر 
حلــوالً متنوعــة تســاهم فــي التقليــل مــن 
الطلبــات  تلبيــة  وتســريع  االنتظــار  فتــرة 
فيمــا  أكبــر  بمرونــة  وتتميــز  اإلســكانية، 

يتعلق باشتراطات سن وأجر االستحقاق.
وأفـــادت المصـــادر بـــأن الـــوزارة عقـــدت 
صبـــاح أمـــس الخميـــس 12 مايـــو 2022 
اجتماعـــًا مع ممثلـــي المصـــارف والبنوك 
المشـــاركة، للتحضيـــر إلطـــاق البرامـــج 
التي سيجري تنفيذ بعضها بالشراكة بين 
الوزارة والبنوك الخاصة، فيما ســـتتكفل 
الوزارة بنسبة 100 % في تمويل بعضها 

اآلخر.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن البرامج التي 
يبلـــغ  قريبـــًا  إلطاقهـــا  الـــوزارة  تحضـــر 
عددهـــا 7 برامـــج، حيـــث وضعـــت لـــكل 
برنامـــج اســـمًا خاصـــًا بها يعكـــس فكرته 

وهدفه.
حملـــت  البرامـــج  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
أســـماء )تســـاهيل، تيســـير، امتلك، الدار، 

البيـــت العـــود، تعـــاون، قســـيمتي، بناء(، 
ســـتوفر للمســـتحقين خدمـــات متنوعـــة 
منهـــا أرض وقـــرض، وخدمـــات تمويـــل 
تصـــل إلـــى 70 ألف دينـــار لشـــراء أراٍض 
أو بنـــاء أو شـــراء بيـــت، بحيـــث تتفاوت 
قيمـــة التمويـــل بمقـــدار الراتـــب، إضافة 
إلـــى توفيـــر برنامج وهـــو )امتلك( والذي 
ســـيخدم شـــريحة المواطنين حتى عمر 

50 ســـنة، فيما ســـيخدم برنامج )تيسير( 
شريحة عمر 35 سنة وأقل.

وأكـــدت المصـــادر أن برامـــج )تســـاهيل، 
تيســـير، امتلك، الدار( ســـيتم تمويلها من 
قبـــل البنـــوك وبدعم حكومـــي على غرار 
برنامـــج “مزايـــا” الـــذي سيســـتمر بـــإزاء 
البرامج الجديدة التي ستطلقها الوزارة.
التـــي  البرامـــج  بـــأن  المصـــادر  وأفـــادت 

ســـتتكفل الـــوزارة بدعمهـــا بنســـبة 100 
% هـــي برامـــج )البيـــت العـــود، تعـــاون، 
بناء، قســـيمتي( بحيث ســـتوفر خدمات 
شـــراء أراٍض بشـــكل فـــردي أو من خال 
االشـــتراك بيـــن مجموعـــة مـــن األفـــراد، 
إضافة إلى تمكين المســـتحق من شـــراء 
جزء من عقار األسرة، مع توفير المرونة 

في أسقف األعمال ودخل المستحق.

7 برامج إسكانية جديدة... وفتح أسقف الراتب والعمر
دعم لشراء جزء من عقار بيت العائلة... واشتراك مجموعة لشراء قطعة أرض

رشيد المعراج خالد عبداللهوزير اإلسكان
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المنامة - وزارة الخارجية

عقــد القنصــل العام لمملكة البحرين في النجف بجمهورية العراق 
الشــقيقة عبداللطيــف الســكران،  اجتماًعــا مــع محافــظ النجــف 

األشرف، ماجد الوائلي، في مكتبه بمقر المحافظة.

مناقشة  االجتماع،  خــال  وتــم 
السياحي  التعاون  تعزيز  سبل 
ــيــن الــبــلــديــن  ــاري ب ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
إجــراءات  وتسهيل  الشقيقين، 
ــامـــات  ــعـ ــمـ ــات والـ ــقـ ــديـ ــصـ ــتـ الـ
لمواطني  المقدمة  القنصلية 
ــن رجــــــال أعـــمـــال  الـــبـــلـــديـــن مــ
والـــعـــمـــل على  ومــســتــثــمــريــن، 
ــيـــران بين  إعــــــادة حـــركـــة الـــطـ
ــنــجــف  ــاري الـــبـــحـــريـــن وال ــطــ مــ
ــعـــد جــائــحــة  الـــدولـــيـــيـــن مــــا بـ
كورونا، السيما في ظل اإلقبال 

الدينية  األمـــاكـــن  زيــــارة  عــلــى 
القنصل  الــنــجــف. وأعــــرب  فــي 
ــبــحــريــن في  ــام لــمــمــلــكــة ال ــعـ الـ
بالعاقات  اعتزازه  عن  النجف 
البلدين،  بين  الوثيقة  األخوية 
ونماء  تــطــور  مــن  تشهده  ومــا 
مثمًنا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
ــا تــقــدمــه مــحــافــظــة الــنــجــف  مـ
لتعزيز  تسهيات  من  األشــرف 
بما  وخدماتها،  القنصلية  دور 
لكا  المشتركة  المصالح  يدعم 

البلدين والشعبين الشقيقين.

بحث إعادة حركة الطيران 
بين البحرين والنجف

إعداد الشباب وتعزيز كفاءتهم لتولي المناصب القيادية

عقد شراكات دولية إلبراز الدور الحضاري لدول الخليج

تكريم 65 مشاركا في “القيادة وصناعة التأثير”... حميدان:

اختتام الملتقى العلمي لدول المجلس بجملة من التوصيات

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
دور  أهمية  على  حــمــيــدان،  جميل 
البرامج التدريبية المتخصصة في 
الشبابية  القيادات  وتأهيل  إعــداد 
القطاعات،  مختلف  فــي  الــمــؤثــرة 
في  تعتمد  ــقــيــادة  ال صــنــاعــة  وأن 
القيم  إلــى  االنحياز  على  األســـاس 
على  القائد  مهمة  إلنجاح  والنزاهة 
صعيد قيادة فرق العمل المهنية أو 
في الجانب األسري، مشيرًا إلى أن 
الشباب البحريني، وبفضل سياسة 
الحكومة، برئاسة ولي العهد رئيس 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
الملكي األمير سلمان بن حمد بن آل 

المناصب  من  العديد  تبوأ  خليفة، 
ــيــًا،  ودول وعــربــيــًا  محليًا  الــقــيــاديــة 
ــفــضــل اإلعــــــــداد الــســلــيــم  وذلــــــك ب
ــذه الــكــفــاءات  ــاء هــ ــنـ لــصــنــاعــة وبـ
هذا  في  منوهًا  القيادية،  الوطنية 
ــمــرأة  ــيــه ال الــســيــاق بــمــا وصــلــت إل

الخصوص  وجــه  على  البحرينية 
القيادات  بين  مرموقة  مكانة  من 
في  وبـــالـــذات  الــعــالــمــيــة،  الشبابية 

مجال ريادة األعمال.
ألقاها حميدان  جاء ذلك في كلمة 
المشاركين  لتكريم  رعاه  حفل  في 

فــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي “الــقــيــادة 
ــــذي أقــامــتــه  ــتــأثــيــر”، ال وصــنــاعــة ال
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لــتــنــمــيــة 
الــــمــــرأة، وذلـــــك بــحــضــور األمــيــن 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الــعــام 
السيد،  عــلــي  مصطفى  اإلنــســانــيــة 
الجمعية  إدارة  مــجــلــس  ورئــيــس 
خديجة السيد، إلى جانب عدد من 
الجمعيات  إدارات  أعضاء مجالس 
المنظمات  عــن  وممثلين  النسوية 
ــت الــشــهــادات  األهــلــيــة، حيث ُوزعـ
على الخريجين الـ)65( من مختلف 
واالتــحــاد  الحكومية،  المؤسسات 
الــنــســائــي والــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة 
ــيــة  ــاب ــشــب ــرق ال ــ ــفـ ــ والـــخـــيـــريـــة والـ
واألندية النهارية لكبار المواطنين.

الملتقى  اختتمت ظهر أمس جلسات 
واآلثار  التاريخ  لجمعية  الـ21  العلمي 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول 
مملكة  تــســتــضــيــفــه  الـــــذي  الــعــربــيــة 
وتنظمه  يومين،  مدى  على  البحرين 
عيسى  مركز  مع  بالشراكة  الجمعية 

الثقافي.
ختاميا  بــيــانــا  ــمــشــاركــون  ال ــدر  ــ وأصـ
للملتقى، الذي حضره نحو 180 مؤرخا 

من  أكاديميين  وباحثين  آثــار  وعالم 
التعاون، حيث  دول مجلس  مختلف 
أبلغ  والــمــشــاركــون  المتحدثون  رفــع 
عاهل  لمقام  والثناء  الشكر  عــبــارات 
ــبــاد صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد  ال
بن عيسى آل خليفة وإلى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
يوليانه  الذي  الكبير  لاهتمام  خليفة 
لــقــطــاعــي الــبــحــوث وعــلــوم الــتــاريــخ 
ببالغ  المشاركون  تقدم  كما  واآلثـــار، 

الشكر لكافة شركاء وداعمي الملتقى 
وعــلــى رأســهــم نــائــب رئــيــس مجلس 
االمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى 

ال  خليفة  بــن  خالد  الشيخ  الثقافي 
به  حظي  الـــذي  الــدعــم  على  خليفة، 

الملتقى في الجوانب التنظيمية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي الموجز كما في 31 مارس 2022

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021
)مدققة(

الموجودات

 1,558  6,871 أرصدة لدى البنوك

 13,003  8,002 ذمم مدينة للمرابحة

 783  936 الموجودات األخرى

 15,344  15,809 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 805  767 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 805  767 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 10,000  10,000 رأسمال األسهم

 3,673  3,673 االحتياطي القانوني

 866  1,369 اإليرادات المستبقاة

 14,539  15,042 إجمالي حقوق المساهمين

 15,344  15,809 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 بيان الدخل الموجز للثالثة شهور المنتهية في 31 مارس 2022                                                                                                                    ألف دوالر أمريكي

للثالثة شهور المنتهية في

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 مارس 2021
)مراجعة(

اإليرادات

 575  746 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 61  112 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 7  8 اإليرادات من عقود المرابحة

 643  866 إجمالي اإلرادات

المصروفات 

 )98( )79(تكاليف الموظفين

 )382( )284(مصروفات أخرى

 )480( )363(إجمالي المصروفات

 163  503 الربح  للفترة

البيان الموجز للتدفقات النقدية للثالثة شهور المنتهية في 31 مارس 2022                                                                                                      ألف دوالر أمريكي

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 مارس 2021
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية

 607  585 قبض اإليرادات االستشارية

 7  10 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 61  112 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )364( )271(المدفوعات للموظفين والموردين

 )230( )124(رسوم اإلدارة المدفوعة

 81  312 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 81  312 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 14,460  14,561 النقد ومافي حكمه كما في 1 يناير

 14,541  14,873 النقد ومافي حكمه كما في 31 مارس

يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:

 1,538  6,871 أرصدة لدى البنوك

 13,003  8,002 ذمم مدينة للمرابحة

 14,873  14,541 

البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للثالثة شهور المنتهية في 31 مارس 2022                                                                                   ألف دوالر أمريكي

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2022 )مراجعة(

 14,539  866  3,673  10,000 كما في 1 يناير 2022

 503  503  -   -  الربح للفترة

 15,042  1,369  3,673  10,000 كما في 31 مارس 2022

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم2021 )مراجعة(

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

 163  163  -    -   الربح للفترة

 14,743  1,166  3,577  10,000 كما في 31 مارس 2021

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في 12 مايو 2022  ووقع عليها باسمه:

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في  12 مايو 2022  
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.    

عماد علي
الرئيس التنفيذي 

نفيد كمال
رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

كـــّرم وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ماجد 
الحكومية  المدارس  مديري  النعيمي، 
الثاثة  بــالــمــراكــز  الــفــائــزة  والــخــاصــة 
األولـــى فــي بــرنــامــج تــحــدي الــتــداول 
للعام   )Trade Quest( االســتــثــمــاري 
2021 - 2022م، والذي نظمته بورصة 
الثانوية  المدارس  بمشاركة  البحرين 
والمدارس الخاصة والجامعات، حيث 
فــريــقــًا طابيًا   21 ــعــام  ال هـــذا  شـــارك 
و11  حكومية  ــدارس  مــ  10 يمثلون 
مدرسة خاصة، فعلى صعيد المدارس 
جدحفص  مدرسة  فــازت  الحكومية، 
األول،  بــالــمــركــز  ــنــات  ــب ــل ل الـــثـــانـــويـــة 
ــغــربــي الــثــانــويــة  ومـــدرســـة الـــرفـــاع ال
النور  الثاني، ومدرسة  بالمركز  للبنات 
الثانوية للبنات بالمركز الثالث، وعلى 
ــازت  ــدارس الـــخـــاصـــة، فـ ــمــ ــ صــعــيــد ال
بالمركز  الوطنية  خلدون  ابن  مدرسة 
كــرســتــوفــر  ســانــت  ــة  ومـــدرسـ األول، 
بالمركز الثاني، ومدرسة النور العالمية 

بالمركز الثالث.  
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالجهود 

التي بذلها الطلبة واإلدارات المدرسية 
والــذي  البرنامج،  هــذا  فــي  المشاركة 
يهدف إلى إكساب المشاركين الخبرة 
ــعــمــلــيــة في  ــارات ال ــ ــه ــمــ ــ ــة وال ــازمــ ــ ال
محاكاة  خال  من  المصرفي،  القطاع 
التي  االستثمار  لعمليات  افتراضية 
العالمية،  المالية  ــواق  األســ فــي  تتم 
مـــوجـــهـــًا الـــشـــكـــر  لــمــحــافــظ مــصــرف 
ــد مــحــمــد  ــيـ الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي رشـ
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  الـــمـــعـــراج،  ورئـ
بــورصــة الــبــحــريــن عــبــدالــكــريــم أحمد 
لبورصة  التنفيذي  والرئيس  بوجيري، 
البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل 

العاملين  المسؤولين  وجميع  خليفة، 
في البورصة على تعاونهم في تنفيذ 
ــرامــج الــمــوجــهــة إلــى  ــب الــعــديــد مــن ال
الدراسية  الــمــراحــل  بمختلف  الطلبة 
والخاصة،  الحكومية  الــمــدارس  فــي 
ــتـــي تــســاهــم فـــي تــعــزيــز وعــيــهــم  والـ
البرنامج  هذا  بينها  ومن  االستثماري، 
الثانوية،  المرحلة  طلبة  إلــى  الموجه 
)المستثمر  برنامج  تنفيذ  جانب  إلــى 
الرابع  الصف  لطلبة  الموجه  الــذكــي( 
بالمفاهيم  يزودهم  والــذي  االبتدائي، 
األساسية إلدارة األموال واالدخار من 

خال األنشطة التفاعلية.

تكريم المدارس الفائزة في “تحدي التداول االستثماري”

المنامة - بنا

آل  مــبــارك  بــن  أكــاديــمــيــة محمد  نظمت 
عبر  الــدبــلــومــاســيــة،  ــلــدراســات  ل خليفة 
الــمــرئــي،  ــكــتــرونــي  اإلل االتـــصـــال  تقنية 
جلسة حوارية احتفاًء باليوبيل الذهبي 
إلقامة العاقات الدبلوماسية بين مملكة 
البحرين واليابان، بمشاركة  وكيل وزارة 
الشيخ  السياسية  للشؤون  الخارجية 
ــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، وعضو  ب عــبــدهللا 
مجلس النواب وزير الدفاع والخارجية 
األسبق في اليابان كونو تارو، فيما أدار 
الجلسة مدير إدارة الدراسات والبحوث 
بمركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
ــة والـــطـــاقـــة )دراســــــــات( عمر  ــيـ ــدولـ والـ

العبيدلي.
استعراض عاقات  الجلسة،  وتم خال 
الوطيدة  التاريخية  والصداقة  التعاون 
والــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن، ومـــا تشهده 
المجاالت  مختلف  في  ونماء  تقدم  من 
ــتــجــاريــة  ــصــحــيــة وال االقـــتـــصـــاديـــة وال
هذه  بتنمية  اهتمام  وسط  والتعليمية، 
في  الخبرات  وتبادل  الودية  العاقات 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاعات 
ــاء والـــبـــيـــئـــة والـــطـــاقـــة  ــفـــضـ ــوم الـ ــ ــل وعــ
المتجددة، السيما في ظل إستراتيجية 
اليابان،  في  المعتمدة  الخضراء  النمو 

ثالث أكبر اقتصادات العالم.

وأكد الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
في كلمته اعتزاز مملكة البحرين بقيادة 
الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة الملك  عــاهــل 
بعاقات  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
والمتميزة  الوطيدة  والصداقة  التعاون 
الــذهــبــي، ومــا  الــيــابــان فــي يوبيلها  مــع 
تشهده من تقدم وازدهــار على مختلف 
األصعدة والمستويات في إطار من الود 
والصداقة واالحترام المتبادل والحرص 
والسام  األمــن  ترسيخ  على  المشترك 

اإلقليمي والعالمي.
ــارو مسيرته  تــ ــو  كــون اســتــعــرض  فــيــمــا 
التنمية  في  باده  وجهود  الدبلوماسية 
والمساعدات  واالقتصادية  االجتماعية 
السام  تعزيز  فــي  ودورهـــا  اإلنــســانــيــة، 

ــمــنــطــقــة، مــشــيــًدا  ــرار فـــي ال ــقــ ــ ــت واالســ
بالعاقات الودية المتميزة بين البلدين.

وأكد سفير اليابان لدى مملكة البحرين 
ــرص بـــاده  مــيــامــوتــو مـــاســـايـــوكـــي، حــ
والتنسيق  التعاون  عاقات  تعزيز  على 
الثنائي، وتنميتها في المجاالت كافة بما 
يحقق المصالح التنموية المشتركة لكا 
متمنًيا  الصديقين،  والشعبين  البلدين 

للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار.
ــبــحــريــن في  ــرب ســفــيــر مــمــلــكــة ال ــ وأعــ
طوكيو أحمد الدوسري،  وعدد من كبار 
ومنسوبيها،  الخارجية  وزارة  مسؤولي 
في مداخاتهم، عن اعتزازهم بالمسيرة 
اليابانية  البحرينية  للعاقات  المتميزة 

على المستويين الرسمي والشعبي.

أكاديمية محمد بن مبارك تحتفل باليوبيل الذهبي للعالقات مع اليابان

احترام متبادل وحرص على ترسيخ األمن العالمي



إبراهيم النهام

المنامة ـ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
ما  على  والتحفظ  منشأة  غلق  عــن  )نــهــرا(  الصحية 
لمخالفتها  طبية  ومستلزمات  أجــهــزة  مــن  تحتويه 

القوانين واألنظمة في مملكة البحرين.
ارتكبت  المذكورة  المنشأة  أن  إلــى  الهيئة  وأشـــارت 
ــتــي تــشــمــل بــيــع أجــهــزة  ــعــديــد مـــن الــمــخــالــفــات ال ال
ومستلزمات طبية بعد انتهاء فترة السجل التجاري 
واستيراد أجهزة ومستلزمات طبية مقيدة من قبل 
المسبقة  الموافقات  على  الحصول  دون  من  الهيئة 

لالستيراد.
الهيئة من خالل محاولة  عن محاولة تضليل  فضالً 

المخالفة، والتخزين بشكل غير صحيح ما يؤثر على  فتح سجل تجاري آخر بنفس عنوان 
جودة وسالمة األجهزة ومستلزمات الطبية.

وأفادت الهيئة أنها بصدد تحويل المخالف للجهات القانونية المختصة الستكمال اإلجراءات. 
كما أهابت الهيئة بضرورة التأكد من استيفاء موّردي األجهزة والمستلزمات الطبية للمعايير 

واالشتراطات المعمول بها.

إغالق منشأة حاولت تضليل “نهرا”

بدأ من أمس الخميس سرى تطبيق 
والخاصة  الوطنية  الفنية  الالئحة 
االلكترونية  النيكوتين  بمنتجات 
التقليدية(  الــتــبــغ  منتجات  )نــظــائــر 
الصناعة  وزارة  اعــتــمــدتــهــا  والــتــي 
والــتــجــارة والــســيــاحــة فــي قــرارهــا 
 2021 لــســنــة   121 رقــــم  الــــــــوزاري 

والصادر في 11 نوفمبر 2021.
بأحكام  يعمل  أن  على  القرار  ونــص 
بمنتجات  الــخــاصــة  الفنية  الــالئــحــة 
ــنــيــكــوتــيــن اإللـــكـــتـــرونـــيـــة )نــظــائــر  ال
ــتــقــلــيــديــة(، وأن  ــتــبــغ ال مــنــتــجــات ال
تفوض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق 
بمنتجات  الــخــاصــة  الفنية  الــالئــحــة 
النيكوتين اإللكترونية، وذلك لمدة 6 
بأحكام  العمل  تاريخ  من  تبدأ  أشهر 

هذا القرار.
ــفــنــيــة الــخــاصــة  وتـــضـــم الـــالئـــحـــة ال
النيكوتين  منتجات  عــلــى  لــلــرقــابــة 
ــيــود  ــن الــق ــة مــ ــل ــيـــة جــم ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
الواجب  واالشــتــراطــات  التنظيمية 
ــر  ــســجــائ ــل ال ــ ــوائ ــي ســ ــا فــ ــرهــ ــــوافــ ت

والشيشة اإللكترونية.
أي  ــول  دخـ عـــدم  الــالئــحــة  وتتضمن 
شحنة نيكوتين إلكترونية إال بتقديم 
شــهــادة فــحــص صــالــحــة مــن مختبر 
الــواردة  المواصفات  بحسب  معتمد 
التالية:  للمكونات   )GSO ISO( في 
الــتــاويــريــن،  الكافيين،  النيكوتين، 
الــمــلــونــات الـــداخـــلـــة فـــي مــكــونــات 
جاليكول،  أثيلين،  المنتج،  تركيب 
دي إيثيل جاليكول، الفورمالديهايد، 

األسيتون.
تقديم  الالئحة ضــرورة  تتضمن  كما 
بمطابقة  يــفــيــد  الــمــصــنــع  مــن  إقــــرار 

التبغ  بدائل  منتجات  لالئحة  المنتج 
المزمع  الــوزاري  القرار  الصادرة وفق 
إصداره، ومطابقة المنتج لمواصفات 
وعــدم  لــأطــفــال،  الــمــقــاوم  التغليف 
إضافة أي من المواد المحظورة التي 

سينّص عليها في القرار الجديد.
الــالئــحــة ضــــرورة تقديم  وتــتــضــمــن 
ــات وامــتــصــاص  ــرعـ ــن جـ بـــيـــانـــات عـ
ــنــيــكــوتــيــن عــنــد اســتــهــالكــهــا في  ال
المتوقعة بشكل  أو  العادية  الظروف 

معقول، ودراسة تقييم المخاطر من 
بجميع  وإقـــرار  منتج،  لكل  المصنع 
في  وكمياتها  المستخدمة  المكونات 
المنتج بترتيب تنازلي حسب الوزن 
ــنــوع  ــم الــتــجــاري وال ــيــان االســ مـــع ب
والكميات ذات الصلة مصحوبة ببيان 
المكونات  هذه  إدراج  أسباب  يحّدد 
بــاإلضــافــة إلـــى مــســتــوى االنــبــعــاثــات 

الناشئة وأية انبعاثات أخرى.

تفويض “الصحة “بمراقبة السجائر اإللكترونية

االشتراطــات الجديــدة لمنتجــات
 الـ “VAPE” تدخـل حيــز التنفيــذ
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تــمــاشــًيــا مـــع إجــــــراءات عــــودة الــحــيــاة 
البحرين  فــريــق  وتــوجــيــهــات  الطبيعية 
الصحية  االحــتــرازات  بتخفيف  الوطني 
المتعلقة بفيروس كورونا وإلغاء إجراء 
إدارة  ــدرت  ــ أصـ ــمــاعــي،  االجــت الــتــبــاعــد 
اقتصار  بشأن  تعميًما  السنية  األوقـــاف 
الجوامع  على  الجمعة  وصــالة  خطبتي 
الــرئــيــســيــة الــمــعــتــمــدة قــبــل الــجــائــحــة، 
المؤقتة  الجوامع  بعض  ستعود  وعليه 
للفروض  كمساجد  السابق  وضعها  إلــى 
 19 الجمعة  مــن  ابــتــداًء  فــقــط،  الخمس 
مايو، وهي   20 الموافق  1443هـــ  شوال 

كالتالي:
محافظة   – قــاللــي   / الصحابة   مسجد 
 / لــوري  إبراهيم  مريم  مسجد  المحرق، 
قاللي – محافظة المحرق، مسجد مالك 
بن دينار / عراد – الصناعية – محافظة 
ــمــحــرق، مــســجــد أمــهــات الــمــؤمــنــيــن /  ال
عراد – محافظة المحرق، مسجد أسامة 
الــمــحــرق،  عـــراد – محافظة   / زيـــد   بــن 
محافظة   – الــمــحــرق   / فليفل  مــســجــد 
فخرو  يوسف  بن  علي  المحرق، مسجد 
)نادي الحالة( / حالة بوماهر – محافظة 
المحرق، مسجد آل بن خاطر / المحرق 
بن  عــلــي  مسجد  الــمــحــرق،  محافظة   –
محافظة   – المحرق   / الزياني  إبراهيم 

المحرق   / الــبــوكــوارة  مسجد  الــمــحــرق، 
بن  عــمــر  الــمــحــرق، مسجد  مــحــافــظــة   –
عبدالعزيز / المحرق – محافظة المحرق، 
المحرق  )حديقة  الخاجة  محمد  مسجد 
المحرق،  محافظة   – المحرق   / الكبرى( 
البسيتين   / راشـــد   بنت  ظبية  مسجد 
البسيتين  مسجد  المحرق،  محافظة   –
الجنوبي / البسيتين – محافظة المحرق، 
ــعــمــاري /  ال بــنــت خليفة  مــســجــد حــصــة 
مسجد  المحرق،  محافظة   – البسيتين 
 – البسيتين   / عبدالرحمن   بنت  شيخة 
 / اإلخـــالص  مسجد  الــمــحــرق،  محافظة 

مدينة عيسى - المحافظة الجنوبية
ــران / مــديــنــة عــيــســى -  ــفـ ــغـ مــســجــد الـ

المحافظة الجنوبية، مسجد بدرية جعفر 
 - البحير   – الشرقي  الرفاع   / المرباطي 
بن  عيسى  مسجد  الجنوبية،  المحافظة 
المحافظة   - الشرقي  الــرفــاع   / عيسى 
الجنوبية، مسجد أحمد شيخان الفارسي 
 - الشرقي  الــرفــاع   / الحنينية   بالرفاع 
بن  علي  مسجد  الجنوبية،  المحافظة 
 - الــشــرقــي  ــرفــاع  ال  / خليفة  آل  خليفة 
الشيخ  مسجد  الــجــنــوبــيــة،  الــمــحــافــظــة 
خليفة بن محمد بن سلمان آل خليفة / 
الجنوبية،  المحافظة   - الشرقي  الرفاع 
المحافظة   - البوكوارة   / البيان  مسجد 
سلمان  عبدهللا  أبــي  مسجد  الجنوبية، 
المحافظة   - الشرقي  الرفاع   / الفارسي 

الجنوبية، مسجد المهاجرين / الحجيات 
 / حنين  مسجد  الجنوبية،  المحافظة   -

البوكوارة - المحافظة الجنوبية
ــاع  ــرفـ ــرو بـــن الـــعـــاص / الـ ــمـ مــســجــد عـ
مسجد  الجنوبية،  المحافظة   - الشرقي 
المحافظة   – حمد  مدينة   / الــدويــســان  
عوف    بن  عبدالرحمن  مسجد  الشمالية، 
الشمالية،  المحافظة   – حمد  مدينة   /
مدينة   / ــاري   ــصـ األنـ أبـــوأيـــوب  مسجد 
الــشــمــالــيــة، مسجد  الــمــحــافــظــة  حــمــد – 
 – حمد  مدينة   / النطاقين  ذات  أســمــاء 
بن  حمزة  مسجد  الشمالية،  المحافظة 
المحافظة  عبدالمطلب  / مدينة حمد – 
الشمالية، مسجد أنس بن مالك  / البديع  

بن  سعد  مسجد  الشمالية،  المحافظة   –
الــحــصــم – محافظة  أم   / أبـــي وقــــاص  

العاصمة. 
جميع  السنية  األوقـــاف  إدارة  وشــكــرت 
الرئيسية  الــجــوامــع  كــل  فــي  الــخــطــبــاء 
الذين بذلوا جهوًدا كبيرة في  والمؤقتة 
تــأديــة هــذا الــواجــب الــشــريــف، وتوعية 
العامة  الصحة  على  بالحفاظ  المصلين 
بجائحة  الــخــاصــة  التوجيهات  ــاع  ــب وات
أن  الــقــديــر  العلي  هللا  سائلين  كــورونــا، 
يــحــفــظ مــمــلــكــة الــبــحــريــن وكـــل الـــدول 
من  أجمع  والعالم  واإلســالمــيــة  العربية 

الجوائح واألمراض.

المنامة - بنا

“السنية”: عودة جوامع مؤقتة ألداء الفروض الخمس
ابتداًء من 20 مايو وتماشًيا مع استئناف الحياة الطبيعية

أكـــد جــاســم الــحــايــكــي )صــاحــب مــحــل ذهــب 
بــســوق الــمــحــرق( أن مــن أهــم الــعــوائــق التي 
ــبــحــريــنــيــون هو  ــذهـــب ال يــواجــهــهــا تـــجـــار الـ
تمثل حسب  ــتــي  وال الــعــشــوائــيــة  الــســجــالت 
وقتال  الصنعة،  كبيرًا ألصحاب  تحديًا  وصفه 

لوجودهم.
وأضاف الحايكي في تصريح خص به “البالد” 
من  مؤجرة  السجالت  من  العديد  هنالك  بأن 
الباطن على أجانب، وهو حال أوجد منافسة 
لديهم  آسيويين  تجار  قبل  من  شريفة،  غير 

أموال طائلة، قبالة التاجر البحريني.
وأضــــاف “يــبــيــعــون بــأســعــار أقـــل مــن الكلفة 
البحريني  التاجر  يخرجوا  لكي  والمصنعية، 
من السوق وهو ما يحدث بالفعل، ومنذ فترة 

طويلة، انظر لحال سوق المنامة وغيره”.
ــدت  ــ ــ وتــــابــــع “أوجـ
الـــــــــــســـــــــــجـــــــــــالت 
الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــة 
)الـــمـــؤجـــرة( كــثــرة 
في محالت الذهب 
المحلي،  بــالــســوق 

بضرر طالنا نحن، خصوًصا مع الزيادة الكبيرة 
في المعروضات قياسًا بالطلب”.

الــمــزادات  أيضا  بنا  الحايكي”أضرت  وأردف 
تباع  حيث  ــر،  واآلخــ الحين  بين  تــقــام  الــتــي 
الكلفة  أقل من قيمة  بأسعار  المعروضات  بها 

والتصنيع”.
تــنــظــم هــذا  قــوانــيــن  هــنــالــك  تــوجــد  “ال  وزاد 
القطاع المهم بالشكل المطلوب، وواقع الحال 
بأن المستهلك هو المستفيد، ولكنها استفادة 
مؤقته ستتغير إلى األسوأ له مباشرة، فور أن 

يتم تفريغ السوق من التجار البحرينيين، ومع 
اآلسيويين بشكل مفصلي”.

التجربة  الستنساخ  “نــدعــو  الحايكي  وقـــال 
الــســعــوديــة فــي بــحــرنــة هـــذا الــقــطــاع بشكل 
بحريني  إال  المحل  فــي  يقف  ال  وبــأن  كــامــل، 
وليس أجنبيا، تماما كما هي المطالبة القائمة 
بإنفاذ قانون النوخذة البحريني لبحرنة قطاع 
الصيد وللمحافظة على الثروات البحرية من 

الهدر”.
في  مهدد  البحريني  الــذهــب  “تــاجــر  وواصـــل 
رزقه وفي بقائه، وهو غير قادر على منافسة 
ــوال الــطــائــلــة في  هــــؤالء الــذيــن لــديــهــم األمـــ
وجهات  عــادلــة،  أو  متساوية،  غير  منافسة 
البحرين  وتجارة  صناعة  كغرفة  االختصاص 

يجب أن يكون لها تحرك ودور بهذا الشأن”.
واختتم الحايكي “أن قطاع الذهب يجب أن 
يعامل مثل قطاع المصارف والبنوك، فالمهنة 
العمل  مــع  أجنبية،  وليست  بحرينية  أصلها 
أكاديمي  بشكل  الــقــطــاع  هــذا  تــدريــس  على 
االقتصاد  دعــم  في  ودوره  ألهميته  ةومهني 

البحريني والبيت البحريني نفسه”.

يبيعون بأسعار زهيدة... تاجر ذهب لـ “^”: 

السجـالت المؤجــرة تقتلنــا ولبحرنـة القطــاع

جاسم الحايكي

ليلى مال اهلل
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أكد الباحث البيئي ســـيد شـــبر الوداعي بـــأن حالة الجزر التي 
شـــهدها ســـاحل ســـترة ليســـت بغريبة، بل ولســـيت هي المرة 
األولى التي يشهدها  الساحل، وذلك وفق المعطيات المحيطة 
بواقـــع هـــذه الظاهـــرة البيئيـــة ورؤى المختصيـــن فـــي علـــوم 
البحـــار والمتابعين لحالة المد والجزر، حيث يمكن الجزم بأن 
الظاهرة الغريبة المنتشـــرة في مقطع الفيديو ليست بسابقة، 
مؤكـــدا بعد اجتماعه بخبير واختصاصـــي بحار، بأن ما حدث 
حالـــة طبيعية كما ولوحظت الظاهرة في الموقع ذاته قبل ما 

يقارب 10 سنوات.
وأوضح عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشـــمالية الوداعي 
بأن الشمس والقمر واألرض، في بداية ومنتصف الشهر، حين 
تكون في خط مستقيم فمن الطبيعي أن يشهد البحر ارتفاعا 
فـــي المـــد والجزر، لذلك ومن أجل تحديد دقة الحالة المشـــار 

اليها ينبغي أوال تحديد تاريخ تسجيل الظاهرة للتأكد منها.
وجاء تعقيبه بعد انتشـــار مقطع مصّور في منصات التواصل 
االجتماعي يظهر انخفاضا في مســـتوى الماء بســـاحل ســـترة 
لدرجة وضوح الشـــعب المرجانية ليبلغ الماء مســـتوى متدنيا 

جًدا.

الوداعي: ليست بغريبة وحدثت قبل 10 سنوات

حركة مد وجزر قوية تظهر بساحل سترة

صورة من الفيديو

طالـــب محرقيـــون عبـــر “البـــاد” بإعادة إحيـــاء مشـــروع تأهيل 
الفرجان المحرقية، موضحين بأن واقع األحياء بشـــكلها الحالي 

غير مقبول، وأفضى إلى خروج الكثير من قاطنيها.
وأكد رئيس مجلس شباب البيت العود نسيم عبدالرحمن، أهمية 
إعـــادة فرجان المحـــرق القديمة وتأهيلها، وفق مشـــروع واضح 
المعالم، سيســـاعد علـــى إعادة هويتها المفقودة، وعلى تشـــجيع 

أهاليها الذين هجروها للعودة إليها مرة أخرى.
ولفت عبدالرحمن إلـــى أن الفرجان القديمة والعريقة كالعمامرة 
وبن هندي والقمرة والمري تمثل واجهة لتاريخ البحرين العريق، 
كمـــا أنها تحتضـــن الكثير من البراحـــات والبيـــوت التراثية التي 

خرج منها أهم الشخصيات التي تفتخر بها البحرين.
ويزيد “ففي كرة القدم هنالك حســـن المناعي، حمد نبهان رحمه 
هللا، ومن الممثلين مريم زيمان، وسلمان زيمان، وخليفة زيمان، 

والشاعر علي عبدهللا خليفة، وآخرون كثيرون”.
وبيـــن بـــأن المتابعـــات النيابيـــة إلعادة إحيـــاء مشـــروع التأهيل 
والـــذي وجـــه إليـــه جالـــة الملك مطلب شـــعبي ألهالـــي المحرق 
ككل، وتعبـــر عن رغبة الناس في أن تعود لهذه الفرجان العريقة 

مكانتها المستحقة مرة أخرى.
بدوره، قال محمد السندي إن الفرجان المحرقية بشكلها الحالي 
ال تعبر بأي شكل كان عن هويتها التاريخية والعريقة والتي يعتز 
بها كل مواطن بحريني، مبينًا بأن خروج العوائل لمناطق أخرى 

هو بســـبب تزايد اإلهمال التي طالها على كافة المستويات، منه 
نقص الخدمات التي يحتاجها المواطن.

ولفـــت الســـندي إلـــى تزايـــد عـــدد البيـــوت المهجـــورة، واآليلـــة 
للســـقوط، وســـكن العمال والعزاب، حول حال هذه الفرجان إلى 
وضـــع آخـــر، يخالف مـــا يجب أن تكـــون عليـــه، الفتًا بـــأن إعادة 
تأهيلها يجب أن يتســـم بالشـــمولية، وبأثر إيجابـــي على الناس، 
كمـــا أنه سينشـــط الحركتين الســـياحية والتراثية فـــي المحرق، 

وسيدفع الكثيرين من دول المنطقة لزيارتها.
ودعـــا مفتـــاح رجـــب وزارة اإلســـكان للمضـــي قدمـــًا بالمشـــروع 
وبالتنســـيق مـــع هيئـــة الثقافة واآلثـــار، مؤكدًا بأن إعـــادة تأهيل 
األولويـــات  رأس  علـــى  يكـــون  أن  يجـــب  المحرقيـــة  الفرجـــان 
واالهتمامات؛ باعتباره مشـــروعا اســـتراتيجيا ســـيكون على أثر 

مباشر وإيجابي على أهالي الفرجان وعلى أوالدهم.
وأشـــار رجـــب إلـــى أن الفرجـــان المحرقيـــة لـــم تـــاِق نصيبهـــا 
المســـتحق من االهتمام خـــال العقود الماضية على مســـتويات 
التأهيل والعمران والبنى التحتية والتنظيم، وبشكل سلبي طال 

هويتها وهوية قاطنيها.
وزاد “حيـــن تزورهـــا اليـــوم، وكأنـــك في مـــكان آخـــر وعالم آخر، 
فالوجوه ليســـت نفس الوجـــوه، وال االبتســـامات وال األحاديث، 
وال النـــاس، نحـــن بحاجة إلى إحداث نقلة حضارية بهذا الشـــأن، 
تقـــوم بها الجهات المكلفة بذلك، وبالســـرعة الممكنة، هذه هوية 

وطنية كبرى يجب المحافظة عليها”.

تزايد البيوت اآليلة وسكن العزاب... محرقيون لـ“^”: 

إلعـــادة تأهيـــــل الفرجـــــان القديمــة

www.inovest.bh
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ياسر الجار
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رئيس مجلس اإلدارة 

البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )مراجعة(

)المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية(

مراجعةالقائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
31 مارس 2022

مدققة
31 ديسمبر 2021

الموجودات 
26,37826,376نقد وأرصدة لدى بنوك

20,43320,411ذمم مدينة 
14,66212,964استثمارات 

95,13995,048استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة 
79,10079,524استثمارات عقارية

8,2998,361ممتلكات وآالت ومعدات 
237264الحق في استخدام الموجودات

1,499531موجودات أخرى
245,747243,479مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المالك

المطلوبات 
69,99769,123مطلوبات أخرى وذمم دائنة 

223274التزامات عقد اإلجارة 
5,8675,757تمويل من بنك 

76,08775,154مجموع المطلوبات 

حقوق المالك 
120,334120,334رأس المال

)1,309()1,309(محسوم منه: أسهم خزانة 
119,025119,025

6,8646,864احتياطيات
18,49017,198أرباح مستبقاة

144,379143,087الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

25,28125,238حقوق غير مسيطرة 
169,660168,325مجموع حقوق المالك

245,747243,479مجموع المطلوبات وحقوق المالك

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للثالثة أشهر المنتهية في

 31 مارس 
20222021

الدخل التشغيلي
224414صافي الدخل من عقود المقاوالت 

1,447823دخل من استثمارات عقارية  
1,461299أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 

صافي حصة الشركة من دخل / )خسارة( ناجمة عن استثمارات في مشاريع مشتركة 
)47(91وشركات زميلة 

225438دخل آخر
3,4481,927مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية 
1,0051,096تكاليف الموظفين 

492589مصروفات عمومية وإدارية 
463264مصروفات متعلقة بالممتلكات 

7772تكاليف التمويل 
99184استهالك 

-31صافي تكلفة اإلجارة
2,1672,205مجموع المصروفات التشغيلية

)278(1,281صافي الدخل )الخسارة( التشغيلية

54288صافي استرجاع الخسائر االئتمانية المتوقعة 
1,33510الربح للفترة 

العائد إلى:
)74(1,292حقوق مساهمي الشركة األم 

4384حقوق غير مسيطرة 
1,33510الربح للفترة

)0,02(0,43النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح / )الخسارة( )سنتات أمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية
 للثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس 
20222021

األنشطة التشغيلية
1,33510الربح للفترة 

تعديالت للبنود التالية: 
143243استهالك 

-31صافي تكلفة اإلجارة 
صافي حصة الشركة من )دخل( / خسارة ناجمة عن استثمارات في مشاريع 

47)91(مشتركة وشركات زميلة

)288()54(صافي استرجاع الخسائر االئتمانية المتوقعة
1,36412

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
)7,476()5,658(ودائع قصيرة األجل )بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90 يومًا( 

)2,236(634ذمم مدينة 
)11()968(موجودات أخرى 

)653(874مطلوبات أخرى وذمم دائنة 
-)55(مدفوعات اإلجارة

)10,364()3,809(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
األنشطة االستثمارية

متحصالت من خفض رأس المال لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
-292الحقوق

-)1,990(شراء استثمارات 
)1,029()155(رسملة إضافية لالستثمارات العقارية

)56()81(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
)1,085()1,934(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

النشاط التمويلي
11072صافي التغير في التمويل من البنك
11072صافي النقد من النشاط التمويلي 

)11,377()5,633(صافي التغير في النقد وما في حكمه

18,64217,568النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
13,0096,191النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

القائمة المرحلية 
الموحدة للتغيرات في 

حقوق المالك

احتياطيات

رأس
المال

أسهم 
خزانة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
القيمة 

العادلة من 
خالل الحقوق 

أرباح 
مستبقاة

مجموع 
الحقوق 

حقوق 
غير 

مسيطرة

مجموع 
حقوق 

المالك 

4,6512,21317,198143,08725,238168,325)1,309(120,334كما في 1 يناير 2022 

1,2921,292431,335----الربح للفترة 

4,6512,21318,490144,37925,281169,660)1,309(120,334في 31 مارس 2022

4,5761,49516,527141,62325,107166,730)1,309(120,334كما في 1 يناير 2021 
التغيرات المتراكمة في 

القيمة العادلة 
لالستثمارات 

---595-595-595

8410)74()74(----)الخسارة( / الربح للفترة 

4,5762,09016,453142,14425,191167,335)1,309(120,334في 31 مارس 2021

مروة أحمد

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تشـــارك مملكة البحريـــن االحتفال باليوم 
الدولـــي للصحـــة النباتيـــة الـــذي اعتمدته 
الجمعيـــة العامـــة لألمم المتحـــدة، ليكون 
يـــوم 12 مايـــو من كل عـــام، وذلك بهدف 
ورفـــع  النباتـــات  صحـــة  أهميـــة  إظهـــار 
ا  ا ووطنيًّ ـــا وإقليميًّ مســـتوى الوعي عالميًّ
حـــول دور صحـــة النباتـــات فـــي االرتقاء 
بمســـتوى الوعـــي في العالم حـــول كيفية 
مســـاهمة حمايـــة الصحـــة النباتيـــة فـــي 
القضـــاء علـــى الجـــوع والحـــد مـــن الفقر 
والبيئـــة  البيولوجـــي  التنـــوع  وحمايـــة 

وتحفيز التنمية االقتصادية.
من جهته، قال الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  الزراعـــة 
البلديات والتخطيط العمراني عبدالعزيز 
وبتوجيهـــات  الوكالـــة  إن  عبدالكريـــم: 
البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  مـــن 
والمتابعـــة المســـتمرة من وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني 
تدعـــم االحتفـــال باليوم الدولـــي للصحة 
النباتيـــة، وذلـــك انطاًقـــا مـــن األهـــداف 
النبيلـــة التـــي وضعـــت لـــه، والمتمثلة في 
رفع مستوى الوعي بمدى أهمية الحفاظ 
خطـــة  لتحقيـــق  النباتـــات  صحـــة  علـــى 
خصوًصـــا   2030 لعـــام  المتحـــدة  األمـــم 
أهـــدف التنميـــة المســـتدامة المتمثلة في 
الهـــدف الثانـــي المتعلـــق بالقضـــاء علـــى 
الجـــوع، والهـــدف الثالـــث عشـــر المعنـــي 
بالعمل المناخي، والهدف الخامس عشـــر 
المتعلـــق بالحيـــاة فـــي البـــر، عـــاوة على 
تنظيـــم حمـــات للتقليـــل إلـــى أدنـــى حد 
ممكـــن من خطر انتشـــار اآلفـــات النباتية 
عن طريـــق التجارة والســـفر عبـــر تحفير 
للصحـــة  الدوليـــة  للمعاييـــر  االمتثـــال 
النباتيـــة، وتعزيـــز نظـــم الرصـــد واإلنـــذار 
المبكر لآلفـــات الزراعية لوقايـــة النباتات 
وضمـــان صحتهـــا، وتمكيـــن نظـــم اإلدارة 
المتكاملـــة لآلفـــات للحفـــاظ علـــى صحة 
النباتات بموازاة حماية البيئة، وتشـــجيع 
االســـتثمار في االبتكارات بمجال الصحة 
القـــدرات  وتنميـــة  والبحـــوث  النباتيـــة 

تعتبـــر  الزراعـــة  أن  وذكـــر  والتوعيـــة.  
إحـــدى ركائز التنمية المســـتدامة، وعاماً 
هامـــًا في تحقيق األمن الغذائي النســـبي، 
باإلضافـــة إلى دور الرقعـــة الخضراء في 
حفظ التوازن البيئي في مملكة البحرين، 
البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  مـــن  وانطاقـــا 
الوطنيـــة  واســـتراتيجيتها  االقتصاديـــة 
واالســـتراتيجية  الحكومـــة  وبرنامـــج 
الزراعيـــة، قامـــت شـــئون الزراعة وضمن 
تحديث الهيـــكل التنظيمي إلدارة الثروة 
النباتية بإعادة تسمية قسم وقاية النبات 
والحجر إلى قسم الصحة النباتية والذي 
يتولـــى مســـؤولية تنفيذ عدد مـــن المهام 
لتحقيـــق عدة أهـــداف تتمثل في: حماية 
الثـــروة النباتية بالمملكة من خطر دخول 
اآلفـــات الغازيـــة عبـــر المنافـــذ الجمركية، 
اســـتيراد  علـــى  فاعلـــة  رقابـــة  تحقيـــق 
خدمـــات  توفيـــر  المبيـــدات،  وتـــداول 
الرعاية الصحيـــة النباتية للحد من االثار 
الضـــارة لآلفـــات الزراعيـــة، والمحافظـــة 
علـــى النخيـــل كمـــوروث غذائـــي وثقافي 
واقتصـــادي. وأوضـــح الوكيـــل المســـاعد 
لشـــؤون الزراعـــة أن مهـــام قســـم الصحة 
النباتية، تتمثل في تطبيق قانون الحجر 
الزراعـــي لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الوزاريـــة  والقـــرارات  العربيـــة  الخليـــج 
التنفيذيـــة لـــه. والتوافق مـــع االتفاقيات 
والمعاييـــر الدوليـــة فـــي مجـــال الحجـــر 
الدوليـــة  االتفاقيـــة  خاصـــًة  الزراعـــي 
لوقايـــة النبـــات )IPPC( واتفاقية الصحة 
والمعاييـــر   )SPS( النباتيـــة  والصحـــة 

 ،)ISPMs( النباتيـــة  للصحـــة  الدوليـــة 
تطبيـــق قانـــون المبيـــدات لـــدول مجلس 
التعاون لـــدول الخليـــج العربية والئحته 
التنفيذية، وتطبيق ما يخص القســـم في 
قانون البذور والتقاوي والشـــتات لدول 
مجلـــس التعاون لـــدول الخليـــج العربية، 
وتنظيم عملية اســـتيراد وتصدير وإعادة 
تصديـــر الشـــحنات الزراعيـــة، الترخيص 
باستخدام العامة الدولية والرقابة على 
شـــركات معالجـــة مواد التعبئة الخشـــبية 
طبقـــا للمعيـــار الدولـــي رقـــم )15(، تقديم 
خدمـــات الدعم في مجـــال وقاية النبات 
مـــن استشـــارات فنيـــة، توفيـــر المبيدات 
بســـعر مدعـــوم، تنظيـــم عمليـــة اســـتيراد 
وتـــداول المبيـــدات والرقابـــة والتفتيش 
علـــى المؤسســـات المرخـــص لهـــا بذلـــك، 
تنفيـــذ برامـــج مشـــروع حصـــر ومكافحة 
حشرة سوســـة النخيل الحمراء، وتنظيم 
الدورات التدريبية والتوعوية، وتحديث 
القوانين والتشـــريعات واالجراءات، إلى 
جانب المشاركة في الفعاليات واألنشطة 
ذات العاقة داخليـــا وخارجيا، والتعاون 
مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
إلـــى ذلك، بين الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
مـــن  وانطاًقـــا  الوكالـــة  أن  الزراعـــة، 
حرصها على تشـــجيع المـــزراع البحريني 
تقـــوم  النباتـــات  والحفـــاظ علـــى صحـــة 
بتخصيـــص فريـــق فنـــي للقيـــام بزيارات 
ا على المـــزارع لتقديم  ميدانيـــة أســـبوعيًّ
الدعم الفنـــي والتأكد من اتباعهم تطبيق 
الممارســـات الزراعيـــة الجيـــدة لإلنتـــاج، 
عـــاوة علـــى ذلـــك توفـــر الوكالـــة الدعـــم 
المهتميـــن  لجميـــع  واالرشـــادي  الفنـــي 
والعامليـــن فـــي المجـــال الزراعـــي علـــى 
مـــدار أيام العمل.  كما ونوه إلى أن جهود 
المحافظة على الصحة النباتية ال تقتصر 
فقط على القســـم المختص وإنما تتطلب 
والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة  بيـــن  شـــراكة 
البحرية متمثلة بشئون الزراعة والقطاع 
المدنـــي  المجتمـــع  وجمعيـــات  الخـــاص 

والمواطنين على حد سواء.

حريصون على صحة النباتات دعًما لألمن الغذائي... “الزراعة”:

نساند الجهود الدولية لتقليل خطر انتشار اآلفات النباتية

الوكيل المساعد
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القدس - وكاالت

الخميس  أمــس  أبوعاقلة  شيرين  األميركية  الفلسطينية  الصحافية  جثمان  وصــل 
الجمعة  دفنها  لمراسم  تمهيدا  المحتلة  الشرقية  القدس  في  الفرنسي  المستشفى  إلى 

ومواراتها في مقبرة جبل صهيون في المدينة.
وتزامن وصول الجثمان إلى القدس مع إعالن لجنة التخطيط العليا في اإلدارة المدنية 
الضفة  في  جديدة  استيطانية  سكنية  وحــدة   4427 بناء  على  موافقتها  اإلسرائيلية 
أمس.وكانت  الحكومية  غير  اآلن”  “الــســالم  منظمة  أعلنت  ما  على  المحتلة  الغربية 
إسرائيليين  جنود  بين  اشتباكات  لتغطية  صحافية  مهمة  في  األربعاء  يوم  عاقلة  أبو 
ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين لالجئين )شمال( قبل أن تصاب برصاصة قاتلة.

وتبادل الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني االتهامات حول مصدر الرصاصة التي قتلت 
أبو عاقلة إذ “رّجح” رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن تكون قد قضت برصاص مسلحين 
فلسطينيين. وطالبت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بتحقيق “شفاف” في ظروف 
المقاطعة في مدينة رام هللا حيث تم تكريمها  الموكب مساره من مقر  مقتلها. وشق 
ودبلوماسيون  فلسطينية  رسمية  شخصيات  بينهم  اآلالف  حضرها  رسمية  بجنازة 
أجانب مع إلقاء النظرة األخيرة على الجثمان، نحو القدس عبر حاجز قلنديا العسكري.

دفن شيرين بمقبرة جبل صهيون اليوم

األناضول - وكاالت

وحــدة  و400  آالف   4 مــن  أكثر  بناء  على  إســرائــيــل  موافقة  ــــي  األوروب االتــحــاد  أدان 
استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

الخارجية  للشؤون  األوروبــي  لالتحاد  األعلى  الممثل  نشره مكتب  بيان  ذلك في  جاء 
والسياسة األمنية جوزيب بوريل، أمس.

وأّكد البيان أن االتحاد األوروبي دعا إسرائيل إلى التراجع عن مثل هذه القرارات التي 
الدولتين، وتتعارض مع جهود  الدولي، وتهدد بشكل مباشر حل  القانون  تتعارض مع 
وقف التصعيد.ودعا كال الجانبين إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمهيد الطريق 
الستئناف المسار السياسي الذي يعد شرًطا إلحالل سالم وأمن حقيقيين لإلسرائيليين 

والفلسطينيين.
وفي وقت سابق أمس، قالت وسائل إعالم إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وموقع 
والال )خاص(، إن المجلس األعلى للتخطيط والبناء في اإلدارة المدنية )الذراع التنفيذي 
استيطانية  4 آالف وحدة  بناء  المحتلة(، صادق على  باألراضي  اإلسرائيلية  للحكومة 

جديدة”.
ألف   666 نحو  وجود  إلى  اإلسرائيلية،  الحقوقية  اآلن”  “السالم  حركة  بيانات  وتشير 

مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية  بالضفة الغربية.

إدانة أوروبية لبناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة
باريس - أف ب

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي الخميس أن المحادثات بين إيران والدول الكبرى 
مسدود،  طريق  في  حاليا  هي   2015 عام  المبرم  النووي  االتفاق  إحياء  بشأن 
منتصف  منذ  متوقفة  تقدم.والمحادثات  إحــراز  احتماالت  إزاء  تشاؤمه  مبديا 
فرض  الــذي  التاريخي  االتفاق  إلــى  للعودة  المفاوضين  مساعي  وســط  مــارس 
قيودا على البرنامج النووي للجمهورية اإلسالمية مقابل تخفيف العقوبات عنها.
إلى  “المفاوضات وصلت  إن  اسمه  عن  الكشف  عدم  الذي طلب  المصدر  وقال 
طريق مسدود” مضيفا أن اتفاقا كان جاهزا في مارس لكنه “لم يعد في متناول” 
اإليراني.وأضاف  الثوري  الحرس  وضع  على  خالف  بسبب  المعنيين  االطــراف 

“نحن متشائمون. إيران ارتكبت خطأ باستنفاد الوقت”.
وتعليقا على إعالن باريس أن فرنسيين أوقفا في إيران قال المصدر إن عدم 
إيــران. من  المكثفة”  “االستفزازات  مع  يتزامن  النووي  الملف  في  تقدم  إحــراز 

واضاف “حاليا هناك اهتمام بالعودة إلى االتفاق لكن الوضع لن يبقى كذلك”.
الدبلوماسي إنريكي مورا منسق االتحاد األوروبي لمفاوضات االتفاق  ويجري 

النووي، حاليا محادثات في طهران مع المسؤولين اإليرانيين.

مفاوضات النووي اإليراني “في طريق مسدود”
اسطنبول - وكاالت

رفضت وزارة الخارجية التركية أمس 
اتهامات إيرانية بأن أنشطتها في بناء 
الجفاف  مــوجــات  وراء  تقف  الــســدود 

التي تضرب المنطقة.
ــمــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  وقـــــال ال
ــو بـــيـــلـــجـــيـــتـــش إن  ــــجــ ــان ــ ــة ت ــيــ ــركــ ــتــ ــ ال
تركيا  فـــي  ــدود  ــسـ الـ أن  “االدعــــــــاءات 
في  ورملية  ترابية  بعواصف  تتسبب 
منطقتنا الجغرافية بعيدة كل البعد من 
العلم”.وأعلنت طهران الثالثاء أن بناء 
المائية  الممرات  على  التركية  السدود 
داعية  مــقــبــول”،  “غــيــر  أمــر  المشتركة 
المشاريع. هذه  مثل  وقف  إلى  جارتها 

وواجهت إيران موجات جفاف متكررة 
في السنوات األخيرة ناجمة جزئيا عن 

حركة  الــى  بــاإلضــافــة  المناخي  التغير 
بــنــاء الــســدود فــي الــبــلــدان الــمــجــاورة.
ــل منع  ــن أجــ ــاف بــيــلــجــيــتــش “مــ ــ وأضــ
العواصف الرملية والترابية والتخفيف 
أوال  السلبية، على كل دولة  آثارها  من 
أن تــقــوم بــدورهــا وتــتــخــذ الــخــطــوات 
الضرورية من أجل استخدام مستدام 
أنها  الى  والتربة”.وأشار  المياه  لموارد 
تحمل  أن   )...( واقعية  مقاربة  “ليست 
مثل  مسؤولية  تركيا  طهران  حكومة 
هذه المشاكل”.وأوضح المتحدث أيضا 
المشتركة  المياه  أن  تعتقد  أنــقــرة  أن 
تعاون  “عنصر  هي  وتركيا  إيــران  بين 
الدولتين  بين  نـــزاع”  مــصــدر  وليست 

الجارتين.

تركيا ترفض اتهامات إيرانية بأن سدودها تتسبب بالجفاف

أكثر من ستة ماليين 
الجئ أوكراني في الخارج

سويسرا - وكاالت

في  لالجئين  العليا  المفوضية  أفــــادت 
األمــــم الــمــتــحــدة فـــي جــنــيــف أمــــس أن 
اكــثــر مــن ســتــة مــاليــيــن أوكـــرانـــي فــروا 
مــن بــالدهــم مــنــذ بـــدء الــغــزو الــروســي.

ــر مــوقــع الــمــفــوضــيــة أنـــه حــتــى 11  وذكــ
و705  ألفا  و29  ماليين  ستة  لجأ  مايو 
قبل  محاذية  بلدان  إلى  أوال  أوكرانيين 
أن يــواصــلــوا طــريــقــهــم غــالــبــا إلـــى دول 
من  أكبر عدد  بولندا  أخــرى. وتستضيف 

الالجئين.

كييف تجري مفاوضات “صعبة” إلجالء مقاتلين مصابين من آزوفستال

األمم المتحدة تطالب بالكف عن قصف المدارس في أوكرانيا
طالبت االمم المتحدة أمس الخميس بالكف عن قصف المدارس في أوكرانيا، 
منددة في الوقت نفسه باستخدام هذه المؤسسات الغراض عسكرية، وذلك 
خالل اجتماع لمجلس االمن الدولي عقد بناء على طلب فرنســا والمكســيك. 
وقــال المســؤول في صنــدوق االمم المتحــدة للطفولة )يونيســف( عمر عبدي 
“ينبغــي أن تتوقــف هــذه الهجمــات” علــى المــدارس، مضيفــا “حتــى االســبوع 
الفائت، تعرضت 15 مدرسة من أصل 89 تدعمها يونيسف في شرق أوكرانيا 
ألضــرار أو تدميــر منذ بداية الحرب”. وتابــع عبدي أن “مئات المدارس في 
انحــاء البــالد اصيبــت بالمدفعيــة الثقيلــة وبضربات جوية او بأســلحة 
اخــرى فــي مناطــق مأهولــة، فيمــا تســتخدم مــدارس أخــرى كمراكــز 
معلومــات أو مالجــئ أو مراكــز إمــداد أو ألغــراض عســكرية، مــع تأثير 

بعيد المدى على عودة االطفال الى المدرسة”.

المكسيك  ذكــــرت  ــنــقــاش،  ال وخــــالل 
ــهــداف الـــمـــدارس  وفــرنــســا بـــأن اســت
يــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــقــانــون 

االنساني.
االمــم  لـــدى  الــفــرنــســي  السفير  ــال  وقـ
إن  ريــفــيــيــر  دو  نــيــكــوال  الــمــتــحــدة 
“الـــجـــيـــش الــــروســــي يــــواصــــل قــتــل 
و”كلفة  أطـــفـــال”  وبــيــنــهــم  الــمــدنــيــيــن 
“رهيبة”،  الى هؤالء  بالنسبة  الحرب” 

مطالبا بوقف االعمال القتالية.
نيبنزيا  فاسيلي  الروسي  نظيره  لكن 
رفــض مــا اعــتــبــره “اتــهــامــات عبثية” 
أن  وأكد  الروسية.  المسلحة  للقوات 
الى  إنسانية  مساعدة  تقدم  روســيــا 
االطفال في دونباس )شرق اوكرانيا( 
منذ  االوكــرانــي  الجيش  يشن  حيث 
أهلية  “حربا  اعــوام  ثمانية  من  أكثر 

على شعبه”.
ــاســـي الـــروســـي  ــلـــومـ ــدبـ واضـــــــاف الـ
ــتــاريــخ لــالطــفــال في  ان تــدريــس ال

أوكرانيا مشوه.
االوكراني  السفير  طالب  جهته،  من 
ــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ســيــرغــي  ــدى ال ــ لـ
بالتحرك  المتحدة  االمـــم  كيليتسيا 
عائالتهم  عن  فصلوا  أطفال  لتمكين 
ــددا. وجـــدد  ــجـ مـــن االجــتــمــاع بــهــا مـ
اتـــهـــام روســـيـــا بــمــواصــلــة “عــمــلــيــات 
خطف االطــفــال االوكــرانــيــيــن” وقــال 

يقوم  روســيــا،  الــى  قسرا  نقلهم  “بعد 
شكل  فــي  بتبنيهم  روس  مواطنون 

غير قانوني”.

فتح تحقيق

ــه، وافــــق مــجــلــس حــقــوق  ــب مـــن جــان
ــم الــمــتــحــدة  ــأمـ ــابـــع لـ ــتـ اإلنــــســــان الـ
فتح  على  الخميس  واسعة  بأغلبية 
في  المرتبكة  الــفــظــائــع  فــي  تحقيق 
االحتالل  لقوات  والمنسوبة  أوكرانيا 
ــروســي.فــي الــوقــت نــفــســه، طالب  ال
ممثلون لأمم المتحدة في نيويورك 
أوكرانيا  في  المدارس  قصف  بوقف 
ــددوا بــاســتــخــدامــهــا ألغـــراض  ــ كــمــا نـ

عسكرية.
فـــي جــنــيــف، تــبــّنــى مــجــلــس حــقــوق 
اإلنسان قرارا يستهدف روسيا خالل 
صوتا   33 بأغلبية  استثنائية  جلسة 
ومعارضة عضوين )الصين وإريتريا( 
التصويت  عــن  عــضــوا   12 وامــتــنــاع 

بينهم الهند والسنغال والكاميرون.
الدولية  اللجنة  من  المجلس  وطلب 
الــمــخــتــصــة إجــــــراء “تــحــقــيــق” في 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
في  الروسية  القوات  ارتكبتها  التي 
مناطق كييف وتشرنيهيف وخاركيف 
وسومي نهاية فبراير ومارس 2022 

“بهدف محاسبة المسؤولين عنها”.

 “شيطنة روسيا” 

ويدعو النص أيضا المفوضة السامية 
إلى  باشليه  ميشيل  اإلنسان  لحقوق 
إجراء تقييم خالل الدورة الخمسين 
للمجلس )من 13 يونيو إلى 8 يوليو( 
ماريوبول  مدينة  فــي  الــوضــع  بشأن 
التي باتت اآلن تحت سيطرة القوات 

الروسية بشكل شبه كلّي.
قــبــل الــتــصــويــت، شــجــبــت أوكــرانــيــا 
“القائمة  طويلة  لساعات  وحلفاؤها 
الـــالمـــتـــنـــاهـــيـــة” لـــالنـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ــا الـــتـــي قــاطــعــت  ــ ــي ارتــكــبــتــهــا روســ

النقاشات.
واشــــــــارت الـــنـــائـــبـــة األولـــــــى لـــوزيـــر 
الخارجية األوكراني أمينة دزاباروفا 
فــي خــطــاب بــالــفــيــديــو الـــى ارتــكــاب 
ــعــذيــب واخـــتـــفـــاء قــســري وعــنــف  “ت
جنسي وجندري”، مضيفة أن “قائمة 

الجرائم الروسية ال تنتهي”.
الفرنسي  الــســفــيــر  ــال  قـ جــانــبــه،  مــن 
“الــــعــــدوان  إن  بـــونـــافـــون  ــروم  ــ ــي جــ
اكتشافات  يوم  كل  يرافقه  الروسي 

مروعة ال تحتمل”.

 مفاوضات “صعبة”

من جهة أخرى قالت كييف أمس إنها 
تجري مفاوضات “صعبة” مع روسيا 
بجروح  اصــيــبــوا  مقاتال   38 إلجـــالء 

بالغة من مجمع آزوفستال الصناعي 
فـــي مـــاريـــوبـــول والــــــذي تــحــاصــره 
رئيس  نائبة  الروسية.وقالت  القوات 
الــــــوزراء إيــريــنــا فــيــريــشــتــشــوك في 
بــيــان نــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
مفاوضات صعبة  “ُنجري  االجتماعي 
مصابين  مقاتلين  إجــالء  بشأن  جــدا 
بجروح خطيرة من آزوفستال مقابل 

اإلفراج عن روس في األسر”.
يــجــريــان  ــبــيــن  الــجــان أن  ــافــــت  واضــ
مــفــاوضــات بــشــأن اإلفــــراج عــن “38 
وأن  بالغة”  بجروح  مصابين  مقاتال 

المحادثات تجري “خطوة بخطوة”.
ــد الــمــقــاتــلــيــن  ــ ــك نـــاشـــد أحـ ــ ــى ذلـ ــ الـ
آزوفــســتــال  مصنع  فــي  المتحصنين 
ــوات  ــقـ ــره الـ ــاصـ ــحـ ــلــصــلــب الــــــذي تـ ل
ــة فـــي مــديــنــة مـــاريـــوبـــول  ــيـ ــروسـ الـ
ماسك  إيلون  الملياردير  األوكرانية 

المساعدة في إجالئهم.
فولينا  سيرهي  البحرية  قائد  وكتب 
لماسك:  كلماته  موجهًا  تويتر  على 
ــيـــت مــن  ــك أتـ ــ ــقـــولـــون إنـ “الــــنــــاس يـ
يؤمنوا  أن  الناس  لتعلم  آخــر  كوكب 
بــالــمــســتــحــيــل. كــواكــبــنــا مــتــجــاورة، 
أعــــيــــش حـــيـــث يــــكــــاد يــــكــــون مــن 

المستحيل البقاء على قيد الحياة”.
ــاف: “ســاعــدنــا لــلــخــروج من  كــمــا أضــ
آزوفستال إلى بلد وسيط. إذا لم تكن 

أنت، فمن؟ أعطنا تلميحًا”.

عواصم - وكاالت

جانب من اجتماع مجلس االمن الدولي

دبي - العربية.نت

الــمــركــزيــة األميركية  الــقــيــادة  قــائــد  أكــد 
عالقة  أن  كــوريــال،  مايكل  أول  الــفــريــق 
بالده مع السعودية استراتيجية وقوية، 
ـــ77 عــامــا وهــي  مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا تمتد لـ
“العربية. مع  مقابلة  في  شاملة.وأضاف 

ــي الــمــنــطــقــة  ــة بـــــالده فـ ــالقـ نــــت” أن “عـ
أن  إلى  العسكري”، الفتًا  المكون  تتجاوز 
العربية  المتحدة والمملكة  الواليات  لدى 
الــســعــوديــة تــاريــخــا مــن الــتــبــادل التقني 
والتعليمي الذي أفاد كال البلدين، مشددًا 
األمــد  طويلة  األمــنــيــة  الــعــالقــة  أن  على 

مهمة للغاية.
مــرات  المملكة  ســيــزور  أنــه  أوضـــح  كما 
القادمة،  والسنوات  األشهر  في  عديدة 
المملكة  تجاه  األميركي  االلتزام  مؤكدًا 

والمنطقة.
إلــى ذلـــك، قــال كــوريــال إن الــتــزام بــالده 
يتزعزع،  ال  المنطقة  في  شركائها  تجاه 

لمكافحة  إلى عمليات مشتركة  يمتد  بل 
اإلرهاب.

عناصر  الشراكة تشمل  أن هذه  وأضــاف 
مــثــل الــمــبــيــعــات الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة، 
والتدريبات  االســتــخــبــاراتــي،  والــتــعــاون 
المشتركة في المجاالت البحرية والبرية 
للغاية  مــهــمــة  تعتبر  والــتــي  والــجــويــة، 

بالنسبة لنا وللمنطقة.
أن  فأكد  اإليرانية،  التهديدات  بشأن  أما 

إيران هي القوة األكثر زعزعة لالستقرار 
ــط، مــشــيــرًا إلـــى أن  ــ فـــي الـــشـــرق األوســ
ــإيــران  ــات الــمــتــحــدة لــن تــســمــح ب ــواليـ الـ
ــوويــة، الفــتــًا فــي ذات الــوقــت إلـــى أن  ن
قدرتها  تتجاوز  إيـــران  بشأن  المخاوف 
النووية. وأضاف أن واشنطن قلقة بشأن 
الباليستية،  لــلــصــواريــخ  إيـــران  بــرنــامــج 
بالوكالة  ميليشياتها  دعم  إلى  باإلضافة 

والمتحالفة معها في المنطقة.

تمتد لـ77 عاما و شاملة... القيادة المركزية األميركية: 

عالقتنا مع السعودية استراتيجية
موسكو - وكاالت

في  أطلقتها  التي  العاصفة  تهدأ  لــم 
وقـــــت ســـابـــق أمـــــس ، تــصــريــحــات 
نينيستو،  ســاولــي  الفنلندي  الرئيس 
بشأن  مــاريــن  سانا  ــوزراء  ــ ال ورئيسة 
انــضــمــام بــالدهــمــا إلـــى حــلــف شــمــال 
ــدت مــوســكــو  ــوعــ ــ ــلـــســـي.فـــقـــد ت األطـ
تقنية  رد  بـــــــ”إجــــــراءات  هــلــســنــكــي 
عسكرية وأخرى”، في حال انضمامها 

إلى حلف الناتو.
اتخاذ  عواقب  تحمل  إلى  دعتها  كما 
ــخــطــوة.وشــددت وزارة  ال تــلــك  مــثــل 
الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان على 
“تغييرا  يمثل  الفنلندي   الموقف  أن 
جذريا في نهج هذه الدولة السياسي 

الخارجي”.
كما اعتبرت أن سياسة عدم االنحياز 
على  فنلندا  انتهجتها  التي  عسكريًا 
مــدى عــقــود كــانــت ركــيــزة لالستقرار 

فــي شــمــال أوروبـــــا، وضــمــنــت األمــن 
الفنلندي بشكل وثيق وشكلت أساسا 
مــتــيــنــا لــتــطــويــر الــتــعــاون وعــالقــات 
الشراكة متبادلة المنفعة بين هلسنكي 
وموسكو والتي “تم فيها خفض دور 

العامل العسكري إلى نقطة الصفر”.
مــوســكــو ستضطر  أن  أكـــدت  كــذلــك، 
إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية 

للمخاطر  ــتــصــدي  ال ــهــدف  ب وأخـــــرى 
الناجمة عن ذلك على أمنها القومي”، 

قائلة “سنرد وفقا للوضع”.
كــانــت طمأنت  أن روســيــا  أكـــدت  كما 
لديها  نوايا سيئة  بأن ال  فنلندا سابقا 
إزاءها، محملة دول الناتو المسؤولية 
إلقناعها  هلسنكي  على  الضغط  عــن 

باالنضمام إلى الحلف.

عقب تصريحات بشأن االنضمام للحلف... موسكو لفنلندا:

ستتحملون عواقب انضمامكم للناتو



؟ عندك عــقار
وتبــي تأجره

شـــقــق
Apartments

مباني
Buildings 

فـــلل
Villas

مكاتب
Offices

محالت
Shops

أراضي
Lands

إلدارة الممتــــــــلكات
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يسرى سعيديمستعدون لتأجير جميع أنواع العقـارات
Yosra Saidi
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محمـــــــد النجار
Moh'd Alnajjar
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أحمـــــد جمعة
Ahmed Jumaa 

��������

بـــــــاراث
Barath

��������

محمــــد الشيخ
Moh'd AlSheikh

��������

سيد طه حميد
Sayed taha hameed

 �������� 

��������

مهدي حبيـــــــــل
Mahdi Hubail

Property Manager
مدير إدارة الممتلكات

p.mgt@grnata.com

Call  /  Whatsapp

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

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

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركة أيس كويك ذ.م.م (

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة )شركة 
أيس كويك ذ.م.م ( المسجلة بموجب القيد رقم )114730(، طالبين تغيير االسم التجاري 

للفرع رقم )1( من:
)شركة أيس كويك ذ.م.م (

)ICE QUICK CO. W.L.L(
الى: 

)شركة أبراج الرخاء ذ.م.م( 
)ABRAJ ALRAKHAA COMPANY 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.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة )شركه ازدهار البحرين إلدارة ذ.م.م(

الدين  نجم  )عمر   / السيد  إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
محمد غنيم(  نيابة عن السادة شركة )شركه ازدهار البحرين إلدارة ذ.م.م( المسجلة بموجب القيد رقم 

)1-145072 (، طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم )1( من:
)شركه ازدهار البحرين إلدارة ذ.م.م(

 )PROSPERITY BAHRAIN MANAGEMENT COMPANY W.L.L(
الى:

)محمود يسري للديكور الداخلي ذ.م.م(
)MAHMOUD YOUSRY FOR INTERIOR DECORATION W.L.L(

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

التاريخ:2016/4/6

) CR2016- 54682( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

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

اســـــــــم التاجــــــــــــــــــر : محمود حسن محمد باقر

االسم التجـــاري الحالـــــــي : كريبالي لتلميع السيارات

االســـــم التجـــاري المطلوب: كريبالي لقطع غيار السيارات

أنشطة التجارية المطلوبة : تجارة/بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها

مجمع شارع/طريق/ ممر بناية شقة / محل قيد رقم

704 412 0 555 31963 - 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة فينوم لإلنتاج الفني

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
الفردية )سجلي( المسماة فينوم لإلنتاج الفني والمسجلة تحت قيد رقم 120129 بطلب 

تغيير االسم التجاري
من: فينوم لإلنتاج الفني

Phenom for Production
لتصبح: تجارب ديزاين ستوديو
Tajareb Design Studio

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير االسم التجاري لفرع في شركة شركة باك بنجاب للتجارة العامة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها شركة شركة باك
بنجاب للتجارة العامة ذ.م.مالمسجلة بموجب القيد رقم   136631   طالبين تغيير االسم

التجاري للفرع رقم   1   من:
شركة باك بنجاب للتجارة العامة ذ.م.م

PAK PUNJAB GENERAL TRADING CO W.L.L
الى: باك بنجاب فيشن ذ.م.م

PAK PUNJAB FASHION 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: 11/مايو /2022
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
) CR2022- 69313 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم إلينا المعلن ٔادناه بطلب تغيير االسم التجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  تاريخ  يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم 

اعتراضه .
رقم السجل: 19091-3

اسم التاجر: حسن علي ناصر الصائغ
االسم التجاري الحالي: صياغة الحزام الذهبي

االسم التجاري المطلوب: صياغة اصيله

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  صالون عزيزة للتجميل ذ.م.م

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد / السيدة   عزيزه عبدالرحمن مبارك البعودي  باعتباره المصفي القانوني 
لشركة (صالون عزيزة للتجميل ذ.م.م   والمسجلة بموجب القيد رقم   143224   
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية  وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري  مؤسسة فردية  وتحويله الى ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
المفروشة  لشقق  األزرق  النيل   , سويتس  الحيات   , للمصاعد  بيونير  المسماة  الفردية 
رقم  القيد  بموجب  والمسجلة  الغتم  احمد  محمد  خليفه  للسيد/السيدة  والمملوكة  بالكامل 
9-8,62276-1,62276-62276 ، بطلب بيع المحل التجاري المؤسسة الفردية  المذكور 
وتحويله الى  ذ.م.م  برأسمال وقدره   5000   دينار بحريني وذلك بتنازل مالك المحل 
ليصبح  التجاري  المحل  وموجودات  أصول  من  جزء  عن  الفردية   المؤسسة  التجاري  

مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
خليفه محمد احمد الغتم  بنسبة   100 %

اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  أعاله  المذكور  التغيير  على  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
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  أزياء محور شيحة ذ م م

إليها  تقدم  قد  بأنه  السياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
   130258 رقم    القيد  بموجب  المسجلة  م   م  ذ  شيحة  محور  أزياء  شركة  

طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم 2
من: أزياء محور شيحة ذ م م

  SHEHA FASHION HUB W.L.L  
الى: ماي فيب ذ.م.م  

  MY VAPE 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.
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Vacancies Availableالجمعة 13 مايو 2022 - 12 شوال 1443 - العدد 104959
DAWOOD TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39666332  or  DAWOODTRADING@HOTMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Vega International Service Wll 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

 36636333  or  M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM 

ALKAMEL DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17554143  or  ALKAMEL-DECOR@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

ABDULLA MOHAMED ABDULLA ALI ALQASIMI 

has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 

 suitably qualified applicants can contact

 39433666  or  HASAN.396@HOTMAIL.COM 

GUL BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 39799750  or  SAFIYA@GULBH.COM 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

  PLANNING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me 

HAYA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39635396  or  NASSER00@BATELCO.COM.BH 

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM 

FATTO 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

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 

MARRIOTT  RESIDENCE INN WLL 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

 17790090  or  ITICO@BATELCO.COM.BH 

DALEN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33323381  or  AHMADMOHD0200@GMAIL.COM 

BEST TIME TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

AWAL PRINTING PRESS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17292553  or  AWALPRES@BATELCO.COM.BH 

ADAM PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17555221  or  PAINTPLUS@HOTMAIL.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 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

House of dynamic fashions 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39467568  or  AMEEEN2255@GMAIL.COM 

THE GROVE RESORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@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

  ELECTRICIAN 

 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

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

MCDONALDS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

FIVE STAR DOCUMENT CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 39894173  or  MIRZADALAL6100@GMAIL.COM 

7WONDERS DECOR 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  SEVENWONDERS2009@HOTMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ALAZIZY PALACE CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 36088872  or  HISHAMSIX5@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.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 

Red Finishing  W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

 77088777  or  HR@REDFINISHING.COM 

TOFO INTERNATIONAL EVENT ORGNIZER 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 

 suitably qualified applicants can contact

 36366380  or  TAGREED-ALARRAYED@gmail.COM 

AIN AL MADINA MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  RIZANATRADING786@GMAIL.COM 

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 

 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

J I M S Restaurant WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

ALSAFEER SALON 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17254552  or  GULFCER@BATELCO.COM.BH 

BEST TIME REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

SANAD PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33560613  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

PASTA QWALA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17623263  or  YJQWALA@YAHOO.COM 

Gharnatah gate garage 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552033  or  MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Malva W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  SMAHMOODSJAWAD@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

IFFCO INTERNATIONAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact

 39057553  or  CEO@2MGLOBALCONSULTANCY.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com 

Premiere Hotel W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Zalamsi for building material 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

 36022200  or  mravi.salesbah@gmail.com 

TECHNO CHEM AIR CONDITIONING 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33009343  or  tawfeew.ha@gmail.com 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

LEONIS SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33928011  or  MIR_HARDWARE@YAHOO.COM 

Gharnatah gate garage 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17552033  or  MOHDSALAB71@GMAIL.COM 

J I M S Restaurant WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

COMPASS MARINE SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 39616777  or  RAYYALANDBAH@GMAIL.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 

Avisys Services W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 39564084  or  INFO@AVISYS.IN 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

THAMER MOHAMMED YAQOOB MOHAMMED YOUSIF / ALZUBIDI 10316 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 36669592  or  BUHANANTAMAR221@GMAIL.COM 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@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 

M N TAHIYA COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34423825  or  MMIZAN588@GMAIL.COM 

HASAN AHMED EID ELECTRIC WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17598598  or  AHMEDALDAIRI@HOTMAIL.COM 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

 D AMOUR BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17716799  or  ABUNOOH2000@YAHOO.COM 

MAKANI BOX RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@eatco.me 

MAHR ALBAWADI LADIES TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 39671620  or  MARIAMALKHOZAMI@HOTMAIL.COM 

ALZAHRAA CARGO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.COM 

THE KINGDOM UNIVERSITY B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  ASSOCIATE PROFESSOR 

 suitably qualified applicants can contact

 13302967  or  NALBASTAKI@KU.EDU.BH 

Evershine Jewellery W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17215541  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.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 

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

YOUNIS ALDEMISTANI FOR GENERAL CLEANING. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 33244441  or  YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

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 

YATHREB SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17713130  or  yathreb1@batelco.com.bh 

MARCO POLO HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33601234  or  info@skylimittransport.com 

ALRANEEN AUTO SERIVECS 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39252020  or  sharef.works@gmail.com 

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 

96 LOUD BASS ELECTRONICS REPAIR 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

Ruelhen Real Estate W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33306487  or  rlrealestatewll@gmail.com 

SPINFLOW SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 65002314  or  SHANEE.OWS@GMAIL.COM 

SKY LIMIT TRANSPORT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 33601234  or  info@skylimittransport.com 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39252020  or  sharef.works@gmail.com 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

VERYCA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38488088  or  SAYEDALIBH001@GMAIL.COM 

MOROOJ UM AL SADA SWEETS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 38830603  or  HUSSAINALALAWI0@GMAIL.COM 

J & J International W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17323441  or  AHARIES@LIVE.COM 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH  



11 الجمعة 13 مايو 2022 - 12 شوال 1443 - العدد 4959 Vacancies Available
ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 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 

PRIME TECH AERO CHANNEL INDUSTRIES CO. W.LL 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39966591  or  HAIDER_IQBAL@HOTMAIL.COM 

CASTLE TRANSPORT 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39545755  or  CaStel.co@hotmail.com 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 

 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Inspire advertising 

has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630226  or  INSPIREBH@GMAIL.COM 

EVER FINE TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

WIPRO BAHRAIN LIMITED CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

ALMAMLAKAH TRADITIONAL COFFEE SHOP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact

 17776657  or  captain.ali.08@GMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

ALHAZAA TRANSPORT ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39864683  or  prestigeautoservicesbh@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Alazzouzi Trading and Contracting W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17002983  or  alazzouzicleaning@gmail.com 

Efficient Contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39444895  or  kf39444@gmail.com 

AL MAHA AUTO PARTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17530944  or  H.BUSHEHRI@BUCO-BAHRAIN.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLANNING SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  INFO@AXIONIMAGINEERING.COM 

BEST TIME TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  Abosook32@hotmail.com 

M K CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33527028  or  MKCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Time line fashion co. w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 77360909  or  GOLDCITY147@GMAIL.COM 

SPRING SPIRIT GENTS BARBER 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33083005  or  HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM 

AL SHAIKH YUSUF GATE CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17879868  or  adeltaherxp@hotmail.com 

Ultimate Plus Gym - Partnership Co. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 39440117  or  isabusakhar@hotmail.com 

GRAND MART TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

 17736030  or  GRANDMART.T@GMAIL.COM 

ABBAS ALSHAIKH SONS TRADING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17241459  or  ALSHAIKH3@HOTMAIL.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 

ARAB STICK FOR SWEET AND ICE CREAM 

has a vacancy for the occupation of

  MAKER(ICE-CREAM) 

 suitably qualified applicants can contact

 17401113  or  alifreedom2@gmail.com 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

FUN JUICE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

NAAZ HOMES CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39767786  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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 

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

  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 

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 

HAJWALA ACCESSORIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33328762  or  alriashi@outlook.com 

999 cafateria W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66736666  or  QAEDI_100@HOTMAIL.COM 

FIRE FIGHTER CO SECURITY AND SAFETY EQUIPMENT TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17000347  or  AZIZ65211@GMAIL.COM 

TWO CORNERS CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 33006769  or  ATTOOLY@HOTMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

 17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

URBAN WAVE FURNITURE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39269034  or  IQBALARCHI5@GMAIL.COM 

AVN TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 36208559  or  VIJITH.UNNI.VV@GMAIL.COM 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

STAR MANPOWER SUPPLY 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  HRSUPPORT@ALSHAMMARYGROUP.COM 

ORIENTAL GREEN CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17312155  or  jashim3645@gmail.com 

KISHOR & ASSOCIATES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 38106010  or  UDECORE.IN@GMAIL.COM 

JAZA AC REPAIR CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34179190  or  ZSHAN_16Z@HOTMAIL.COM 

SANARA CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

 38407479  or  HERMOSAADS@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

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

 suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

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

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 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 

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 

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.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 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

Aroos alreef ladies beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630511  or  mahmood.alaraibi7979@gmail.com 

GONDAL ELECTRONIC EQUIPMENTS REPAIR CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 35962515  or  TASIBGONDAL700@GMAIL.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 66970004  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

AL -MAHD SECURITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

 36686683  or  mohd@al-mahd.com 

Sumayas Design Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

TAILOR MADE-TO MEASURE GARMENTS (LADIES) 

 suitably qualified applicants can contact

 33335393  or  SUMAYASDESIGN@LIVE.COM 

Isfahani restaurant persian food 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742428  or  reeman@ISFAHANIGROUP.COM 

Aroos alreef ladies beauty salon 

has a vacancy for the occupation of

  WOMEN’S HAIRDRESSER 

 suitably qualified applicants can contact

 17630511  or  mahmood.alaraibi7979@gmail.com 

JASSIM MOHAMMED SHOWAITER & SONS SWEETS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17274795  or  isa.showaiter@hotmail.com 

ABDULNABI MOH’D MAKKI SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17693168  or  ABDULNABIGHANEM@YAHOO.COM 

X Mart Sarvices Bahraini  Partnership owned by IBRAHIM NABIH HELMI and his partners 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  IBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

SAFAI CLEANING & MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 33016242  or  SAFAIBAHRAIN@GMAIL.COM 

MOMO CHAI W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

 39212334  or  MOMOCHAIWLL@GMAIL.COM 

MOHAMED SADEQ AHMED KADHEM/LABABH/5806/ 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 39061730  or  ALJUMA99@HOTMAIL.COM 

TOOR STYLE AND TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

 suitably qualified applicants can contact

 33737287  or  SAMMYALI82@HOTMAIL.COM 

X Mart Sarvices Bahraini  Partnership owned by IBRAHIM NABIH HELMI and his partners 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 77118845  or  IBRAHIMHELMI3@GMAIL.COM 

TALHA CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34228834  or  saj75ss@YAHOO.COM 

ALFARRUQ PALACE COLDSTORES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 

 suitably qualified applicants can contact

 39692963  or  ALFAROOQMS@HOTMAIL.COM 

YAEJEBK FOR FOOD 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36077610  or  y3jebk@GMAIL.COM 

ALRAJA TECHNICAL CARPENTRY WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

 34430597  or  taqimaki@hotmail.com 

SM BUILDING MATERIALS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 39973093  or  smbmwll@gmail.com 

BU HABIB MENS BARBER AND BEAUTY 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

 suitably qualified applicants can contact

 33445533  or  HAMADALMALEKI@LIVE.COM 

ALSAYEGH KEY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 36233103  or  ALSAYEGHMM@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 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 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

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 

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 

ALGHANAH ALUMINUM 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

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 
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سيتم تكريم النجمة فيوال 
ديفيس بجائزة 

Women In Mo�”
tion” في مهرجان 

كان السينمائي 
لكونها واحدة من 
أكثر الممثالت 

والمنتجين 
األمريكيين 
تأثيًرا على 

اإلطالق في 
الفترة من 

17 وإلى 28 
مايو.

tariq_albahhar

جوليا روبرتس عرابة الجائزة التي تقدمها شوبارد في السينما العالمية
روبرتس  جوليا  السينما  أيقونة  ستكون 
 Trophee( ــارد  ــ ــوبـ ــ شـ جــــائــــزة  ــة  ــ ــّرابـ ــ عـ
مهرجان  من   75 الـــدورة  في   )Chopard
الــجــائــزة  الــســيــنــمــائــي. منحت هـــذه  كـــان 
للمرة األولى في العام 2001، حيث تقّدم 
المواهب  من  وممثلة  لممثل  عام  كل  في 
الواعدة؛ بغية تسليط الضوء على الجيل 
العالمية.  السينما  فــي  الــصــاعــد  الــجــديــد 
وفي العام الجاري ستقّدم جوليا روبرتس 
كال الفائزين الذين اختارتهم لجنة جائزة 
شوبارد )Trophee Chopard( خالل حفل 
عشاء مرموق تم تنظيمه ضمن فعاليات 
ــذي يــســتــمــر عــلــى مــدى  ــ ــان ال مــهــرجــان كـ
الكروازيت، وذلك  أسبوعين على شاطئ 
)رئيس  ليسكور  بيير  بدعوة مشتركة من 
المهرجان(، وتيري فيرمو )المندوب العام 
)الرئيس  شوفوليه  وكارولين  للمهرجان(، 

الشريك والمدير الفني في دار شوبارد(. 
شوفوليه،  كــارولــيــن  مــن  كريمة  بــمــبــادرة 
 )Trophee Chopard( ُتقّدم جائزة شوبارد
منذ العام 2001 خالل حفل سنوي مفعم 
الــصــاعــدة  الــمــواهــب  لتكريم  بــالــعــواطــف 
نجاح  تحقيق  مــن  تمكنا  وممثلة  لممثل 
الفـــت فــي أول ظــهــور لــهــمــا. ومـــن خــالل 
جديد  من  شوبار  دار  تؤكد  الجائزة  هذه 
بــالــتــعــاون مــع مــهــرجــان كــان على دعمها 
غير المشروط لصناعة األفالم اإلبداعية.  
ألكثر من عقدين من الزمن أثبت الفائزون 
المعّلقة  بجائزة شوبارد جدارتهم باآلمال 
عليهم، بدءا من الممثلة ماريون كوتيالر 
 2008 للعام  التي فازت بجائزة األوسكار 

 La Vie en( فــيــلــم  فـــي  الــمــمــيــز  ــا  ــهـ ألدائـ
ومن  ــان،  داهــ أوليفييه  للمخرج   )Rose
بجائزة  فــازت  التي  ليا سيدو  الممثلة  ثم 
والممثلة   ،2013 للعام  الذهبية  السعفة 
التمثيل  بجائزة  فازت  التي  كروغر  ديان 
والممثل   ،2017 للعام  كــان  مهرجان  في 
نيل شنايدر الذي فاز بجائزة سيزر ألكثر 
ممثل واعد في العام 2017، كما ُرّشح كل 
من فلورانس بوغ وجيسي باكلي لجوائز 
حصولهما  من  أشهر  بضعة  بعد  األوسكار 
عــلــى جــائــزة شـــوبـــارد فــي عــامــي 2019 
بّشرت  األحــيــان  مــن  كثير  ففي  و2021، 

هذه الجائزة بمسيرة فنية عالمية رائعة.

“عّرابة” محبوبة 

من الغريب حقًا أن جوليا روبرتس طوال 
السجادة  على  تمش  لم  المهنية  مسيرتها 
إال  السينمائي  كان  مهرجان  في  الحمراء 
مــرة واحـــدة فقط، وكــان ذلــك فــي العام 
تاريخية  بــإطــاللــة  ظــهــرت  حيث   ،2016
طويال  أســود  فستانا  ارتــدت  حين  الفتة 
لقعد  األنــظــار  يــجــذب  الكتفين  مكشوف 
مذهل من الزمرد واأللماس من مجموعة 

شوبارد من المجوهرات الفاخرة. 
لـــمـــهـــرجـــان كـــان   75 الــــــــدورة  بــمــنــاســبــة 
ــتــزامــن مـــع الــذكــرى  الــســيــنــمــائــي الــتــي ت
الطويلة  شــوبــارد  لــشــراكــة   25 الــســنــويــة 
الرفيع،  السينمائي  الحدث  هذا  مع  األمــد 
تــعــود جوليا  شـــوبـــارد  دار  مــن  وبـــدعـــوة 
لتقديم  الكروازيت  شاطئ  إلى  روبرتس 
 )Trophee Chopard( ــارد  شــوب جــوائــز 

بذلك  ليكون  بالجائزة،  للفائزين  لتكريم 
لمشاركة  فريدة  فرصة  بمثابة  حضورها 

موهبة وخبرة فنية مميزة. 
عــنــدمــا ســئــلــت كــارولــيــن شــوفــولــيــه عن 
اختيار هذه العرابة االستثنائية، أوضحت 
بقولها: “بالنسبة لمن هم مثلي من عشاق 
أسطورة  روبــرتــس  جوليا  تعتبر  السينما 
سينمائية، فقد تركت بحيويتها وبصمتها 
تــأثــيــرًا ال ينسى عــلــى األجــيــال  الــمــمــيــزة 

ــشــرف كــبــيــر أن  الــمــتــعــاقــبــة، وإنــــه ل
حياتها  تجربة  نقل  على  توافق 

المهنية الزاخرة بأسلوب رمزي 
لكال الفائزين بجائزة شوبارد 

 )Trophee Chopard(
للعام 2022”. 

حفل عشاء رسمي 

ســتــقــّدم جــائــزة شــوبــارد 
 )Trophee Chopard(
19 مايو خالل حفل  في 
ــه بــيــيــر  ــرأســ ــتــ ــ ــاء ي ــشــ عــ
فريمو  ــيــري  وت لــيــســكــور 

شوفوليه،  وكارولين 
ــيــــث ســـتـــقـــدم  حــ

ــذه الــجــائــزة  هـ
ــة  ــ ــمـ ــ ــّيـ ــ ــقـ ــ الـ
لــلــمــمــثــلــيــن 

الــفــائــزيــن 
وفـــــــــــــــق 
يت  تصو

“أكــاديــمــيــة جــائــزة شـــوبـــارد” الــتــي تضم 
والعرابات  والعّرابين  والفائزات  الفائزين 
ــهــذه الــجــائــزة.  فـــي الــــــدورات الــســابــقــة ل
وعطفًا على فكرة نقل المهارات، ستشهد 
هذه األمسية المميزة تكريم ممثلة المعة 
ومميزة لموهبتين جديدتين من المواهب 

الصاعدة في عالم السينما العالمية.

للمطــرب العراقــي علي العيســاوي طرق تعبيريــة وفنية ورصيد مختلف مــن التجربة والفكر، 
ناتــج باألســاس من اختــاف المرحلة، تاريخيا وفنيا، فهو صاحــب المعاناة الحياتية والفنية 
الغزيرة التي ارتكزت على قوانين الفنون العراقية األصيلة المتوارثة ذات النفس الملحمي. 
برز صوته في قرى ومدن العراق وعلى ضفاف الفرات وجنوب دجلة، مسجا عامة تاريخية 

نادرة لروعة الموال والنواح الحزين. “ الباد” التقت العيساوي في الحوار التالي: 

هل تعتقد أن جيل اليوم يتذوق األغاني  «
القديمة الجميلة؟ 

كل حاضر بال ماضي ليس له أي طعم، فكيف 
أســس ومــدارس  مبنيا على  كــان ماضيك  إذا 
مازالت  نخبة  فهناك  فنية،  ومعاهد  وكليات 
ــي الــقــديــمــة وعــنــدهــا  ــانـ تــســمــع وتــعــشــق األغـ
وأن  خــصــوصــا   ، وللفلكلور  للبيئة  االنــتــمــاء 
الــقــديــمــة تــذكــر اإلنــســان بأشخاص  األغــانــي 
حقيقة  أتــمــنــاه  مــا  وكـــل   ، بــأمــاكــن  أو  معينة 
الجميل  الموسيقى  التوزيع  إلى  الرجوع  هو 
والكلمة الراقية في هذا الماراثون الذي نعيشه 
والمليء بأشياء غير مفهومة ومعروفة وليس 

لها أي عالقة بالفن ال من قريب أو بعيد.
لقد حرصت في كل “كاسيت”  تصدره قديما  «

على وضع أغنية من الفلكلور للعمالقة الكبار 
من أمثال حسين نعمة وغيره.. لماذا؟ 

من شدة محبتي لألغاني القديمة التي تغنى 
الكاسيت”   “ مــن تطعيم  البــد  كــان  الـــرواد  بها 

ببعضها.
ما سبب اشتهارك بأداء الموال العراقي  «

بطريقة مميزة وكذلك الفنون الريفية، كما 
نعرف أنك قدمت “ كاسيت” يحتوي بالكامل 

على أغاني مسعودة العمارتي؟

بيئة  فــي  أعيش  وأنــا  أظــافــري  نعومة  منذ 
الــعــراقــي األصــيــل، وهـــذا ما  عــاشــقــة للفن 
دفعني إلى المضي قدما في اختيار األنسب 
واألفضل، وقد أضافت لي أغاني مسعودة 

على  حافظت  أنني  كما   ، الكثير  العمارتي 
وجود  من  األغاني  لتلك  القديم  السيناريو 
التجربة  وهــذه  وغيرها،  والــكــورال  الطبلة 
ــمــتــذوق الــعــراقــي  ــال قــربــتــنــي وعــرفــتــنــي ب

المثقف.
أكبر التحديات التي واجهتك في حياتك؟ «

واحـــدة  جملة  فــي  أخــتــصــرهــا  أن  يمكنني 
وهـــــي.. لــقــد تــعــبــت كــثــيــرا إلثـــبـــات نفسي 
وصناعة اسمي في عالم الفن. كنت أسجل 
التلفزيون  إلى  “ كاسيتات” وأرسلها  وأصور 
المكتبة..  من  حذفها  ذلــك  بعد  اكتشف  ثم 
ورغـــم كــل ذلــك صــبــرت وكافحت ومــازلــت 
الغنائي  ولوني  اسمي  واقفا ومحافظا على 

ولن أنجرف أبدا.
ماذا عن الغربة؟ «

يــؤدي  أن  ــة، وال يمكن  الــفــنــان صــاحــب رســال
بل  بيته.  فــي  جــالــس  وهــو  ورســالــتــه  مهمته 
تاريخه  للعالم  وينقل  ويخرج  يسافر  أن  البد 

وهويته وثقافته وفنه. 
لقد لعبت وسائل التواصل االجتماعي دورا  «

كبيرا في دخول المتطفلين على الفن.. 
فكل من هب ودب صار مطربا ويتابعه آالف.. 

ما تعليقك؟

وسائل  ساهمت  لقد  الـــرأي،  أوافــقــك  نعم 
التواصل االجتماعي في دخول المتطفلين، 
في  يسير  من  في خدمة  أيضا  وساهمت 

الطريق الصحيح ويقدم فنا راقيا وقربته 
من الجمهور الذي أصبح بإمكانه التحدث 
مع الفنان الذي يعشقه ويتناقش معه في 
إلى  يعود  والفضل  وكــبــيــرة،  صغيرة  كــل 
التي حولت  االجتماعي  التواصل  وسائل 

العالم إلى قرية صغيرة.
رأيك في المطربين البحرينيين وهل تعاونت  «

مع شعراء  وملحنين بحرينيين؟

محمد  الفنان  مــع  سيجمعني  تــعــاون  أول 
ــكــبــيــر إبــراهــيــم  ــر ال ــاعـ ــشـ الــعــبــيــدلــي، والـ
المطربين  عن  نتحدث  وعندما  األنصاري، 
قامات  عــن  نتحدث  فنحن  البحرينيين، 
وتاريخ طويل، فأنا شخصيا ومنذ صغري 
والــفــنــان خالد  الــقــديــر  الملحن  عــن  اســمــع 
الــقــديــر أحــمــد الجميري  الــشــيــخ، والــفــنــان 
صـــاحـــب الـــحـــضـــور الـــقـــوي فـــي الــســاحــة 
الفن  أرض  البحرين  والعربية.  الخليجية 

والتراث والفلكلور واإلبداع.  
ما سر تقدم األغنية العراقية وزيادة الطلب  «

عليها؟ 

العراق بلد تاريخ وحضارة، ومدارس فنية 
أن  الطبيعي  ومـــن  والـــعـــرض،  بــالــطــول 

العراقية  األغنية  على  الطلب  يكون 
الــلــهــجــة  كـــمـــا أن  الـــمـــقـــدمـــة،  فــــي 
الــعــراقــيــة مــحــبــوبــة بــشــكــل كبير 

الكلمة وال يكتبونها،  وعندنا شعراء يرسمون 
وأيضا اللحن العراقي يالمس الحس الداخلي 

قبل المسامع.
هل من نصيحة للمطربين الجدد الذين  «

يغنون الموال؟

والتمهيد  الفنان  ثقافة  يبين  الــمــوال 
ثالثين  المستمع  ينتظر  وقــد  لألغنية 
كان  إذا  لــلــمــوال  يستمع  وهــو  دقيقة 
متميزا ومليئا بالمشاعر واألحاسيس، 
إيقاع  اخــتــالف  وبحكم  الــيــوم  ولكن 
بالموال  يتغنى  نجده  من  قلة  الزمن 

ويفهمه على حقيقته.
كلمة أخيرة؟ «

أشـــــــــــكـــــــــــر 

انها  عنها  أسمع  دائــمــا  التي  الــبــالد”   “ جــريــدة 
في مقدمة الداعمين للفنان 
ــبــحــريــنــي ومــنــبــرا  ال
حرا ومنارة لكل 
ــيـــن  ــفـ ــقـ ــثـ ــمـ الـ

والفنانين.

تصوير يوسف 

سلطان

تعبت كثيرا إلثبات نفسي وصناعة اسمي في عالم الفن
لهذه األسباب يكون الطلب على األغنية العراقية في المقدمة... العيساوي: 

جائزة شوبارد “Trophee Chopard” للعام 2022 عودة “أفاتار” بجزء جديد 
سيتخطى حدود السينما

قدمت رسميا شركة ديزني المشاهد األولى واإلعالن شبه الرسمي للجزء الثاني 
من فيلم “أفاتار” الذي ال يزال الجزء األساسي منه يعتلي المركز األول في تاريخ 
السينما من حيث اإليرادات على مستوى العالم كله، فيما اعتبر المخرج جيمس 

كاميرون أن العمل الجديد “سيتخطى حدود ما تستطيع السينما تقديمه“!
وسيبدأ عرض “أفاتار: ذي واي أوف ووتر” في دور السينما المحلية والعالمية 
المقبل وسيشكل كل عمل فيلمًا مستقالً عن األجــزاء األخــرى مع  في ديسمبر 
حبكة خاصة به. وقال المنتج جون النداو إّن األجزاء األربعة لن تكون ضمن 
ومن  األهمية،  كبيرة  سلسلة  بعضها  مــع  ستمثل  لكّنها  واحـــدة،  ســرديــة  قصة 
فيلمها  حقق  التي  السلسلة  هــذه  من  أخــرى  أجــزاء  ثالثة  يتبعه  أن  المفترض 
األصلي نحو 2.8 مليار دوالر منذ بدء عرضه العام 2009. وأكد المخرج جيمس 
كاميرون: ”ستشاهدون عمالً يتميز بتطورات تقنية كبيرة مقارنة بالجزء األول، 

بتقنيات لم تشاهدوها أبدا من قبل“!

أسامة الماجد

طارق البحار
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

وراء الدخان الكثيف والخانق قد نجد انتفاضة أدبية
قد تكون فكرة بســـيطة مثل الصفارة الثاقبة التي تنســـل كمســـمار عبر 
الغفلـــة الهادئـــة ألي أديب وكاتـــب تجعله يكتب قصة أو رواية تتســـلق 
جبـــال النـــور إلـــى عالـــم االلتمـــاع األبـــدي، فاألســـتاذ الهـــادي “نیكـــوس 
کازانتزاكي” مدرس الفلســـفة يمتد به الزمن ســـنة وراء أخرى وهو قابع 
وراء كتبـــه ودراســـاته ومحاضراته وعالمه المتزمت، وإذا به يســـتيقظ 
فجـــأة برؤيـــة واضحـــة جديدة، فيجـــد الدنيـــا حوالیه بـــاردة مملة وقد 
تجمـــدت حياتـــه في ذلـــك الجو المقيـــت، لكنه ال يســـتطيع العـــودة إلى 
الماضي وال أن يرجع شـــابا يستقبل الحياة من جديد، ويعرف جيدا أنه 
ســـائر إلى الموت، فيبدأ بكتابة تشخيص رجل يتمنى المؤلف أن يكونه 
إذا مـــا عـــاد به عمره إلي الـــوراء، وهكذا تنقلب الحســـرة إلى عمل أدبي 

متكامل.
ويأتـــي “زوربا اليونانـــي” ليهز العالم بأقواله ويرى األشـــياء يوميا للمرة 
األولـــى ولیهزأ بالفلســـفات جمیعـــا ويضحك على العقـــول التي صنعتها 
الكتـــب وزيفتهـــا بعيدا عـــن الطبيعة البشـــرية الخالقة الصافيـــة، وانبهر 
العالـــم بتلـــك األقـــوال وأصبحت تدور فـــي أفكار الناس وتســـيطر على 

بعض أعمالهم، وإذا بهم يتحدثون عن هذه الفلسفة الجديدة ويعجبون 
بهذا الرجل الذي يســـتطيع أن يقف وحده في خضم الحياة القاســـية ال 
يحتـــاج إلى عون من إنســـان أو تبرير عن فلســـفة، ويذكـــرون بكثير من 
الجـــدل “بوبولينا” صاحبة األســـاطيل األربعة، وذلـــك الجد األعمى الذي 
يبكي بمرارة ألنه لم يعد يستطيع أن يرى جمال الفتيات الصغيرات في 
القريـــة، وأولئك البســـطاء في “كریت” الجزيرة التـــي أحالها “زوربا” إلى 

ضرب من األحالم واألساطير.
ثم تتحول الرواية إلى عمل سينمائي ناجح يحقق األوسكار عام 1963 
علـــى يـــد المخرج مايكل كاكويانيس، وتشـــتهر بشـــكل ال يمكـــن تخيله، 
وهكذا اســـتطاع أستاذ الفلسفة أن يثأر لحياته وأن يقدم للبشرية عمال 
أدبيا خالدا، وال ننســـى تشالرز ديكنز الذي كتب روايته العظيمة “أوليفر 
توويســـت” وهـــو محاط بأبـــراج الفقر والعـــوز وقوانين التشـــرد، وهناك 

ديستوفيسكي، وبيرنديللو وغيرهم.
الخالصة.. وراء الدخان الكثيف والخانق قد نجد انتفاضة أدبية ورؤى 

سعيدة وعمال فنيا يشبه الكنز.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بحســـب صحيفـــة “الجارديـــان”، البريطانيـــة، ذكـــرت آن لينـــدي، وزيـــرة الخارجيـــة 
الســـويدية، أن بالدهـــا تلقـــت تأكيـــدات من الواليـــات المتحدة بأنها ســـتتلقى الدعم 
خالل هذه الفترة، وقالت ليندي للتلفزيون الســـويدي من واشـــنطن بعد لقاء أنتوني 
بلينكـــن، وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي، “بطبيعة الحـــال، لن أخوض في أيـــة تفاصيل، 

لكنني على ثقة تامة بأن لدينا اآلن ضماًنا أميركًيا”.
وأضافت ليندي: “مع ذلك، ليســـت الضمانات األمنية الملموســـة، تلك التي ال يمكنك 
الحصـــول عليهـــا إال إذا كنت عضًوا كامل العضويـــة في الناتو”، ومع ذلك فقط أقرت 
الوزيرة الســـويدية بأن تلك الضمانات ال ترتقي إلى حد واجبات الحلف تجاه الدول 
األعضـــاء، أي أنهـــا ضمانات فردية أميركية، وقالـــت في ذلك تحديدًا بعد أن رفضت 
الكشـــف عن طبيعة هـــذه الضمانات، إن الضمانات “تعني أنه إذا كان بإمكان روســـيا 
أن تكون واضحة في توجيه أي نوع من األنشطة السلبية ضد السويد، بحيث تهدد 
أمنها، فلن يكون ذلك شيئا تسمح الواليات المتحدة بحدوثه دون رد”، لكن المالحظ 
هنا أن الســـويد تخشـــى ـ كما قال وزير دفاعها الشـــهر الماضي ـ أن تشمل التهديدات 
الروسية الهجمات اإللكترونية والتدابير الهجينة - مثل الحمالت الدعائية، لتقويض 
أمن الســـويد، في حين أن روســـيا حذرت بشكل صريح بأنها قد تنشر أسلحة نووية 

وصواريـــخ تفـــوق ســـرعتها ســـرعة الصـــوت فـــي جيـــب كالينينغـــراد )أقـــرب النقاط 
الجغرافيـــة الروســـية على بحر البلطيق من الحدود الفنلندية والســـويدية باإلضافة 

إلى بولندا وليتوانيا والتفيا وأستونيا(، إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو.
على الجانب الفنلندي، تشـــير رئيســـة الوزراء ســـانا مارين، في تصريحات منشـــورة 
إلـــى رغبتهـــا في التصديق “بأســـرع ما يمكن” من قبل 30 دولـــة عضو في الناتو، في 
حالة الترشح وحدها أو مع السويد لالنضمام إلى الحلف، وترى أن هذه الخطوة هي 
“أفضـــل ضمان أمنـــي” لبالدها، وأضافت مارين أن هلســـنكي تجري أيضا مناقشـــات 
مـــع الدول الرئيســـية في الحلف للحصـــول على ضمانات الحماية خـــالل فترة إقرار 

العضوية التي يمكن أن تستمر عدة أشهر.
الواضـــح إذًا أن مســـألة الترشـــح قـــد تم تجاوزهـــا، وأن القضية األساســـية اآلن هي 
أن يكـــون لـــدى الدولتيـــن “أقصر عمليـــة تصديق ممكنـــة”، فضالً عـــن الحصول على 
الضمانـــات األمنيـــة الالزمة خالل الفترة االنتقالية، وبطبيعـــة الحال فإنه مهما كانت 
الضمانـــات فلـــن ترتقي إلى حـــد مظلة الحماية التـــي توفرها المـــادة )5( الواردة في 
معاهدة تأســـيس الحلف، والمعروفة بمبدأ الدفاع الجماعي، والتي تضمن استخدام 

موارد الحلف لحماية ومساعدة أية دولة عضو تخضع لهجوم مسلح. “إيالف”.

سالم الكتبي

فنلندا والسويد وسيناريو االنضمام للناتو )2(

مـــن الواضح للقاصـــي والداني، خصوًصا العاملين في بـــالط صاحبة الجاللة.. مهنة 
الصحافـــة، أن التحـــوالت المذهلة في عالم تكنولوجيا المعلومات وانتشـــار وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي والتحـــول نحو اإلعـــالم الرقمي يمثـــل تحدًيا، بـــل واحًدا من 
أكبـــر التحديـــات أمام الصحافة الوطنيـــة، ما يجعلها في دائـــرة التركيز على تجديد 

وتحديث خطابها ودورها. 
إن هـــذا الـــدور المهـــم للغايـــة يمكـــن إدراكه فـــي مضمون الرســـالة الســـامية لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفـــدى حفظه هللا 
ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من شهر مايو من 
كل عام، ففي شـــكر وتقدير جاللته “لكل منتســـبي هذه المؤسسات على ما يقومون 
به من دور بّناء في ترســـيخ رســـالة الصحافة النبيلة في نشـــر الوعي وإعالء الفكر 
المستنير، ونقل حقيقة الصورة الحضارية لمملكتنا وما تمثله من نموذٍج متقدم في 
صـــون الحقوق والحريات، كون الجســـد الصحافي واإلعالمـــي يعبر عن جزء أصيل 
فـــي مســـيرتنا الديمقراطية والتنموية ومـــوروث مجتمعنا الثقافـــي، وما يحمله من 
قيـــم التنـــوع والتعددية واالنفتاح، حرية التعبير المســـؤولة التي تســـتند إلى ضميٍر 

واٍع يضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار”.
وال ريب في أن الفقرة المقتبسة أعاله تمثل هي ذاتها تجديًدا يتمحور حول قراءة 

وفهـــم التحديـــات والتعامـــل معهـــا بما يمليـــه واجب النهـــوض باإلعـــالم والصحافة 
الوطنيـــة، باعتبـــار أن هـــذا القطـــاع يمثـــل شـــريًكا للدولـــة بـــكل أجهزتهـــا، وأن دوره 
المتجدد وفق مســـار خطط التنمية يلزم أن يكون مســـتوعًبا كل مرحلة ومتطلباتها، 
وفـــي هذا الصدد أشـــار جاللته في رســـالته إلـــى التطلع لألهداف الوطنيـــة والتقدم 
المســـتدام مـــا جاء نصه: “ضمن الخطط والبرامـــج التي يقودها االبن العزيز صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
وذلـــك عبـــر رســـالتها التوعويـــة التي تســـهم في اســـتنهاض وتحفيز الهمـــم من أجل 

مضاعفة الجهد لتحقيق الخير والنماء لشعبنا ووطننا”.
ارتباًطـــا مـــع ما طرحته أعاله، وفيما يؤكد تنافـــس الصحافة الوطنية على أداء دور 
حضـــاري بـــارز ومتميـــز مهنًيـــا، ما شـــهدناه منذ إعالن وزيـــر اإلعالم علـــي بن محمد 
الرميحي قبل أيام فتح باب المشاركة في جائزة “رئيس مجلس الوزراء للصحافة” 
فـــي نســـختها الخامســـة، ففـــي صحيفتنا الغـــراء “البـــالد” وكذلك الصحف الشـــقيقة 
األخـــرى، بـــدأت فرق العمل اإلدارية والتحريرية االســـتعداد من خالل دراســـة خطة 
ترشـــيح المشاركات، وهذا بالتأكيد يتطلب اختيار موضوعات لها أثرها في تجسيد 
األداء الـــذي تأســـس هدفـــه على خدمة الوطـــن وقضاياه. “المقال كامـــال في الموقع 

اإللكتروني”.

عادل المرزوق

تقدير جاللة الملك المفدى وتحديات الصحافة البحرينية

االنتخابات واإلشاعات
نأمل أن نرى في االنتخابات القادمة، عالقة احترام وود بين المرشحين 
المتنافســـين ســـواء للنيابي أو البلدي، أولها االبتعاد عن اإلشاعات التي 
يستخدمها البعض كوسيلة لتحقيق مآربهم الخاصة، باستنقاص كرامة 

اآلخرين، والحط منها.
وقد شـــهدنا فـــي المواســـم االنتخابية الســـابقة ســـيناريوهات شـــبيهة، 
أضـــرت ضـــررًا فادحـــًا بســـمعة البعض، وأوصلـــت غير المســـتحقين من 
الغثـــاء للمجلـــس التشـــريعي أو البلـــدي، علـــى حســـاب الكفـــاءات التي 

يحتاجها الوطن، وأبناؤه األوفياء.
وال يمكن النظر للمرشـــح الســـباب على أنه ســـيكون عونًا للمواطن، وال 
بوظيفـــة بواب علـــى عمارة مهجـــورة، بمنطقة نائية جرداء، فالمرشـــح 
الســـباب غير ذي خلق، صفاتـــه النميمة والغيبة ورمـــي المحصنات، وال 
يقف أمامه ال قرآن، وال ســـنة نبوية، عنـــوان برنامجه االنتخابي “الغاية 

تبرر الوسيلة”.
ما حدث من تشويه سمعة البعض بالمواسم السابقة، سيحدث مجددًا، 
وسنرى أفالما رخيصة في العديد من الدوائر االنتخابية، وشدا وجذبا، 
وأخبارا نسمعها أول مرة، وسيظل حجر الزاوية بكل هذا الجو المسموم 
وعي الناخب، والذي ســـيحدد مسار العملية االنتخابية المقبلة، وهوية 

من سيصل، ومن سيرجع إلى بيته خائبا.
علـــى المواطن الكريـــم أن يكون ذكيًا، واعيًا، منتبهـــًا، متأكدًا من صحة 
األخبـــار المتناثـــرة هنـــا وهنـــاك، ال تجـــره العواطـــف أو المصالـــح، وهـــو 
“يشـــخط” علـــى المرشـــح، حتـــى يســـتقيم المســـار، ويتغير الحـــال إلى 

األفضل. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االتجاه المتسارع نحو تحديد 
ا )2( ا وخارجيًّ المصير داخليًّ

لقد وصل تراكم التناقضات حده داخل نظام الماللي، وتســـعى وســـائل 
اإلعالم وخبراء هذا النظام الفاشـــي إلى إنقاذه، من خالل التســـتر على 
التناقضات؛ إلى درجة أنهم يعترفون بأن الفقر ُيعتبر “سياسة” لممارسة 
الســـيادة والحفـــاظ عليها راســـخة، ومن أوُجـــه ذلك: “إفقـــار المواطنين 
وتسييس الفقر، وتوسيع نفوذ الحكومة، وهو األمر الذي تم تبنيه على 
مدى العقود األربعة الماضية، وانتشر الفقر، في الوقت نفسه، وازدادت 
أشـــكال المعانـــاة اليومية للمواطنيـــن لدرجة أنه لم تعـــد لديهم الفرصة 
للوقـــوف علـــى أداء الحكومـــة ودراســـته وانتقـــاده”. )صحيفـــة “جهـــان 

صنعت” الحكومية، 7 مايو 2022(.
وتكـــون جميـــع القضايا السياســـة واالقتصاديـــة، في مثل هـــذه الحالة، 
مثل الشـــبكة المعقدة، والحقيقة هي أن مؤسســـي السياســـة واالقتصاد 
يلعبون بأنفســـهم الدور الرئيســـي في الســـماح بظهور األزمـــة وتفاقمها، 
ه”،  وتشـــير وســـيلة اإلعالم الحكوميـــة المذكورة إلـــى أن “التضخم ُموجَّ
وأن الشـــبكة المعقـــدة لـ “العملة التفضيليـــة” تنطوي على مثل هذا النوع 
من ســـير العمل داخل الســـلطة، )وبطبيعة الحال لم ُتشر وسائل اإلعالم 
الحكوميـــة علـــى اإلطـــالق، فـــي ســـياق ثابـــت، إلى مصـــدر هذا الفســـاد 
المتجذر في مقر خامنئي والمؤسسات التابعة له(، والدليل على ذلك هو 
أن “الحكومـــة تقضي على االقتصـــاد بداًل من النهوض به... إلخ. إذ نجد 
أن العملـــة التفضيلية أصبحت أداًة في يـــد الجماعات المنتفعة بداًل من 
أن تكون وسيلة للسيطرة على التضخم وإدارة سوق الصرف األجنبي، 
لكـــي يتســـنى لهم بهذه الطريقـــة توفير التربح الريعي الفلكي ألنفســـهم 
وللمؤسســـات التابعـــة لهم، كما تشـــير اإلحصـــاءات واألدلة إلـــى التربح 

الريعي بالمليارات منذ تخصيص هذه العملة”.
“ومنـــذ تولي حكومة إبراهيم رئيســـي، وصل ســـعر المواد االســـتهالكية 
األساسية، خالل الفترة المذكورة، إلى ضعف سعرها األصلي عدة مرات، 
وتعجـــز العديد من مجموعـــات أصحاب الدخل عن شـــراء بعض المواد 
الغذائيـــة، من قبيل اللحوم واألرز، وانحدرت الطبقات المتوســـطة أيًضا 
نحو مســـتنقع الطبقـــات الفقيرة”. )صحيفة “جهـــان صنعت” الحكومية(، 
ويتمثل جزء من ذلك التناقض الطافح والذي تجاوز الحد في السياسة 
واالقتصـــاد تحت وطأة ســـلطة نظام الماللي فـــي أن االقتصاد اإليراني 
يرمـــي إلـــى الحفاظ على نظام الماللي الفاشـــي، ويتماشـــى مـــع القوات 

العميلة لهذا النظام، وال يرمي إلى تلبية احتياجات اإليرانيين. 
لهذا الســـبب، عندما تـــدرس أية قضية أو أمر حقيقـــي بدًءا من خميني 
وصـــواًل إلـــى خامنئـــي تـــدرك أن المصالـــح الوطنيـــة إليـــران ومصالـــح 

المواطنين تتعارض مع مصالح نظام الماللي. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي



وضع دراسة متكاملة لسرعة تنفيذ احتياجات األندية والجهات الرياضية

اجتمع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية البحرينية، بمكتب ســـموه بقصر الوادي 
صبـــاح أمـــس األول )األربعـــاء(، بوزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 

عبـــدهللا خلف، ووزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
أيمن المؤيد، وذلك بحضور ســـمو الشـــيخ سلمان 
بـــن محمـــد آل خليفة نائـــب رئيس الهيئـــة العامة 

للرياضة. 
كما حضر االجتماع، وكيل شؤون األشغال بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
أحمـــد عبدالعزيـــز الخيـــاط، والرئيـــس التنفيـــذي 

للهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن عسكر. 

 وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة بوزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ووزيـــر شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة، ونقـــل لهـــم تحيـــات حضـــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، وتمنيات 
جاللتـــه لهمـــا ولجميـــع منتســـبي الوزارتيـــن دوام 
التوفيـــق والنجـــاح، في تنفيذ الخطـــط والبرامج 

الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة 
برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، والتي تعزز الجهود التي يبذلها سموه 

من أجل رفعة وتقدم المملكة. 
وخـــالل اللقاء، بحث ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة مـــع وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
الشـــباب  شـــؤون  ووزيـــر  العمرانـــي  والتخطيـــط 

العامـــة  الهيئـــة  بيـــن  التعـــاون  ســـبل  والرياضـــة، 
للرياضة والوزارتّين. حيث وجه ســـموه للتنسيق 
لوضـــع دراســـة متكاملة تســـهم في ســـرعة تنفيذ 
الخطط والمشاريع التنموية التي تلبي احتياجات 
األنديـــة والجهـــات الرياضيـــة، بمـــا ينعكـــس على 
تحقيـــق التطـــور والتقـــدم بالمنظومـــة الرياضية، 
والتي تدفعها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 

البحرين 2030.

المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

جانب من اللقاء سمو الشيخ خالد بن حمد
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لندن - المكتب اإلعالمي:

  بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية 
وشــئون الشــباب قائــد الفريــق الملكــي للقــدرة، يشــارك الفريــق الملكــي للقــدرة اليــوم 
الجمعــة فــي بطولــة ويندســور الدوليــة للفروســية التــي ستشــهد مشــاركة الفريق مع 

نخبة من فرسان العالم في ضواحي لندن البريطانية.

  وســـيقود سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة فرســـان الفريق الملكي في ســـباق 
160 كـــم الـــذي ســـيقام للمـــرة األولـــى في 
بطولة ويندسور الدولية للفروسية، حيث 
يأتي تنظيم السباق في إطار رؤية سموه 
الهادفـــة إلى مواصلة تطور رياضة القدرة 
كما سيشـــارك فرســـان الفريق  العالمية. 
الملكي في ســـباق 120 كم للعموم وسباق 

120 كم للناشئين وسباق 100 كم.
  وبهذه المناســـبة، أكد ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أن بطولة ويندســـور 
الدولية للفروسية تعتبر من أهم البطوالت 
السنوية التي يشـــارك فيها الفريق الملكي 
ودائمًا ما تشـــهد منافســـة قوية ومفتوحة 
علـــى تحقيـــق المراكـــز المتقدمـــة، مبينـــًا 
سموه إلى أن الفريق يسعى دائمًا لتحقيق 
األهـــداف والنتائـــج اإليجابيـــة التي تؤكد 
مكانـــة القـــدرة البحرينية ومـــدى تطورها 
بفضـــل الرعاية التي تحظى بها من فارس 
المملكـــة األول حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه ومتابعة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 

. الوزراء حفظه هللا 
  وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة أن مملكة البحرين ترتبط بعالقات 
قوية وتاريخية مع بريطانيا منذ ســـنوات 
طويلة ومازالت في تطور وازدهار بفضل 
اهتمـــام ورؤيـــة حضـــرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه وهو ما 
يســـاهم فـــي حـــرص الفريق الملكـــي على 
المشـــاركة اإليجابيـــة فـــي هـــذه البطولـــة 
المشـــاركات  ســـجلت  أن  بعـــد  العريقـــة 
الســـابقة نتائـــج طيبة وانجـــازات متنوعة 

في مختلف السباقات.
  وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

ويندســـور  لبطولـــة  ننظـــر  “إننـــا  خليفـــة 
الدولية للفروســـية بعين االعتبار لتحقيق 
أهدافنـــا المرجـــوة، حيـــث نأمـــل دائمـــًا أن 
التتويـــج،  الفريـــق علـــى منصـــات  يكـــون 
حيـــث أن النتائـــج الكبيـــرة التـــي تحققت 
في الفترة الماضية ستكون حافزًا للفريق 
في مواصلة التألق في الســـاحة األوروبية 
وتأكيـــد مـــا يتمتـــع بـــه الفريـــق والقـــدرة 

البحرينية من إمكانيات عالية”.
  وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة “وصل الفريق إلى كامل الجاهزية 
للمشـــاركة في هذه البطولة، حيث سنعود 
إلى ويندسور بطموح عال لمواصلة كتابة 
أســـطر النجـــاح الذي يســـير عليهـــا الفريق 
الملكـــي خصوصـــًا أن العاميـــن الماضييـــن 
فيـــروس  جائحـــة  بســـبب  الفريـــق  غـــاب 
كورونا وســـوف تكون العـــودة قوية بإذن 

هللا”.
  وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
للفريـــق  والنجـــاح  التوفيـــق  كل  خليفـــة 
الملكي في هذه المشاركة وتحقيق أفضل 

النتائج.

سموه يتابع الفحص البيطري

  وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة بحضـــور ســـمو الشـــيخ فيصل بن 
راشـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى للبيئة، نائـــب رئيس الهيئـــة العليا 
لنـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل، 
عضو المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس 
مجلـــس إدارة هيئة رعاية شـــؤون الخيل، 
بمشـــاركة  البيطـــري  الفحـــص  إجـــراءات 
الفريـــق الملكـــي للقـــدرة، حيـــث اجتـــازت 

جياد الفريق الملكي الفحص البيطري.
  والتقـــى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 

خليفة مع فرسان الفريق الملكي.

  وأقيم الفحص في قرية البطولة بتنظيم 
مثالي مـــن اللجنة المنظمـــة التي حرصت 
لكافـــة  المثاليـــة  األجـــواء  تهيئـــة  علـــى 
الفرســـان مع جيادهم.   كما شـــارك الفريق 
الملكـــي في االجتمـــاع الفني الذي يســـبق 
البطولـــة، وأجـــرى الفرســـان عمليـــة الوزن 

بعد الفحص البيطري.

تدريب أخير

  وخـــاض الفريـــق الملكـــي للقـــدرة تدريبه 
األخير بقيادة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، حيث حرص سموه على قيادة 
الفريـــق في التدريب األخير للوقوف على 

كامل الجاهزية للفريق قبل البطولة.

 ناصر بن حمد يقود الفريق الملكي

  هـــذا وســـتكون مشـــاركة الفريـــق الملكي 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفة في ســـباق 160 كم والذي سيشهد 
أيضًا مشـــاركة الفرســـان الشيخ محمد بن 

مبـــارك آل خليفـــة ورائد محمـــود ومحمد 
حميـــد  وســـرحان  البســـتكي  عبدالصمـــد 
العنزي وعبدالرحمن محمد الزايد، اما في 
ســـباق 120 كم للعموم سيشـــهد مشـــاركة 
الفرســـان: سمو الشيخ عيســـى بن فيصل 
عيســـى  وســـلمان  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
وعثمان العوضي وحمد عيســـى الجناحي 
وخالد يوســـف وناصـــر القحطاني ومحمد 
عبدالحميد الهاشمي والفارسة شهد وليد، 
وفي ســـباق 120 كم للناشـــئين سيشـــارك 
هـــالل  وحمـــد  العنـــزي  حميـــد  عيســـى 
الخاطري وعبدهللا حسن الرويعي وأحمد 
خالد الذوادي، وســـباق 100 كم سيشـــارك 

محمد خالد الرويعي.

  نقل مباشر واستوديو تحليلي

  وســـوف تقـــوم قنـــاة البحريـــن الرياضية 
بنقـــل مباشـــر لبطولـــة ويندســـور الدوليـــة 
للفروســـية صبـــاح اليـــوم ويســـتمر حتـــى 
النقـــل  سيشـــهد  كمـــا  البطولـــة.    نهايـــة 

المباشـــر، اســـتوديو تحليلـــي مـــن تقديـــم 
صـــدام ناصـــر والمحليين عايـــض الغيالن 

وأحمد الدوسري وأحمد النجار.
  ويأتـــي النقـــل المباشـــر في إطـــار حرص 
بقنـــاة  متمثلـــة  اإلعـــالم  شـــئون  وزارة 
البحرين الرياضية بنقل األحداث العالمية 
التـــي تشـــهد تواجـــد بحرينـــي مميـــز فـــي 

المحافل الدولية.  

جاهزية وطموحات عالية

  أكـــد المدرب فـــي الفريق الملكـــي للقدرة 
أحمـــد جناحـــي، أن قيـــادة ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفة للفريـــق الملكي 
فـــي بطولـــة ويندســـور ســـيكون لهـــا األثر 
الكبير في كســـب المزيد من الخبرات لدى 
الفرســـان في ظل الحنكة التـــي يتمتع بها 
ســـموه، مبينـــًا إلى أن الفريـــق يتطلع دائمًا 
لتحقيق المراكز األولى وفق رؤية سموه.

  وأوضـــح أن الفريـــق الملكـــي ســـيحظى 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 

كل  والفريـــق  لســـموه  متمنيـــًا  خليفـــة، 
التوفيق والنجاح.

  وتوقع أحمد جناحي أن تكون المنافســـة 
قويـــة ومفتوحة بين المشـــاركين، مشـــيرًا 
إلـــى أن المعنويات مرتفعة لدى الفرســـان 
خصوصًا في ظل قيادة سمو الشيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة للفريق في البطولة.

طموح منصة التتويج
  قال الفارس والمدرب في الفريق الملكي 
الفريـــق  أن  الســـعد،  عبدالرحمـــن  للقـــدرة 
يتطلـــع لتحقيق المراكز األولـــى والتواجد 
دائمـــًا علـــى منصـــات التتويـــج، مبينا إلى 
أن قيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة للفريـــق لها اســـهامات عديدة على 
الفريـــق وســـيكون حافـــزًا للجميـــع ببـــذل 

الجهود لتحقيق أفضل المراكز.
  وقـــال: “أعتقـــد أن المنافســـة لـــن تكـــون 
ســـهلة، ولكـــن الفريـــق ســـيحظى بقيـــادة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وهـــو يجعل الجميـــع ينظر بعيـــن االعتبار 
بأن الترشـــيحات ســـتكون لصالـــح الفريق 
خاصة فـــي ظل الحنكـــة والقـــدرة العالية 
التي يتمتع بها ســـموه وتنعكس باإليجاب 

على فرسان الفريق”.
  وأضـــاف “ثقتنـــا كبيـــرة بقدرات فرســـان 
الفريـــق فـــي تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة 
منصـــة  علـــى  الفريـــق  يكـــون  أن  ونأمـــل 

التتويج بإذن هللا”.

سموه يتابع الفحص البيطري 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

تابع الفحص البيطري وخاض تدريبا أخيرا مع الفريق

ناصر بن حمد يقود فرسان الفريق الملكي في بطولة ويندسور الدولية للقدرة

خالد بن حمد يجتمع مع وزير األشغال ووزير شؤون الشباب

مشاركة واسعة 
للفريق الملكي 

والهدف تأكيد ريادة 
القدرة البحرينية

سموه: طموحاتنا 
دائما منصات 

التتويج وثقتنا كبيرة 
بقدرات الفرسان

نقل مباشر 
واستوديو تحليلي 
على قناة البحرين 

الرياضية



تنطلــق اليــوم الجمعــة 13 مايــو 2022 منافســات النســخة الثالثــة مــن دورة األلعــاب 
الخليجيــة والتــي تحتضنهــا دولــة الكويــت الشــقيقة مــن 13 لغايــة 31 مايــو الجــاري 
برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو األميــر نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة 

الكويت الشقيقة.

 بعـــد سلســـلة تأجيـــات متكـــررة للـــدورة 
من عام 2019 تنطلـــق اليوم أكبر تظاهرة 
رياضيـــة خليجيـــة متعـــددة األلعـــاب بعـــد 
النســـخة األولـــى التي اســـتضافتها مملكة 
البحرين 2011 والنســـخة الثانية بالمملكة 

العربية السعودية 2015.
 وســـتبدأ الـــدورة ببعض المنافســـات قبل 
ســـيقام  الـــذي  الرســـمي  االفتتـــاح  حفـــل 
االختبـــارات  بســـبب  مايـــو   22 بتاريـــخ 
الدراســـية واالرتباطـــات القاريـــة لعدد من 
االتحادات وفق ما صرح به رئيس اللجنة 

الرياضية والماعب حيدر فرمن.
 تتضمـــن الـــدورة منافســـات فـــي 16 لعبة 
رياضيـــة هـــي كـــرة اليـــد والكـــرة الطائـــرة 
وكرة السلة وكرة قدم الصاالت والسباحة 
والجـــودو  والكاراتيـــه  القـــوى  وألعـــاب 
والمبـــارزة والرمايـــة والتنـــس والدراجات 
الهوائيـــة وهوكـــي الجليـــد وكـــرة الطاولة 
األلعـــاب  رياضـــة  إلـــى  إضافـــة  والبـــادل 

اإللكترونية. 
 وتشـــهد الـــدورة للمـــرة األولـــى مشـــاركة 
العنصر النسائي، إذ ستشارك الاعبات في 
ســـبع مســـابقات تشـــمل كرة قدم الصاالت 
واأللعـــاب اإللكترونية والبادل والدراجات 
الهوائيـــة وألعـــاب القـــوى وكـــرة الطاولـــة 

 .3x 3 وكرة السلة المصغرة
 12 علـــى  الـــدورة  منافســـات  وســـتقام   
ملعبـــا وصالـــة ومضمـــارا ومركـــزا وموقعا 
ســـيحتضنون المنافســـات التي تضم أكثر 
اكتمـــال  بعـــد  والعبـــة  العـــب   1700 مـــن 
األولمبيـــة  اللجـــان  قبـــل  مـــن  تســـجيلهم 

واالتحادات الوطنية الخليجية. 
 وكشفت اللجنة المنظمة العليا عن تميمة 
الـــدورة وهـــي “الحصني ســـالمي”، وتمثل 
التميمة مجسم لحيوان “الحصني سالمي” 
وهو حيوان الثعلب المستوحى من البيئة 
الكويتيـــة، وأن اختيار هـــذه التميمة جاء 
لكونـــه من الحيوانات البرية التي عاشـــت 
فـــي صحراء الكويـــت والجزيـــرة العربية، 
الصحـــراء  لقســـوة  بمقاومتـــه  مشـــتهًرا 

ومثابرته بالمعيشة في هذه البيئة. 

تحضيرات منتخبي الرماية والقوى 

 أشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية بالتحضيرات الجادة 
التـــي يقـــوم بهـــا كا مـــن اتحـــاد الرمايـــة 
واتحـــاد ألعـــاب القـــوى للمشـــاركة بـــدورة 
األلعاب الخليجية الثالثة التي ستحتضنها 
دولـــة الكويت الشـــقيقة مـــن 13 لغاية 31 

مايو الجاري. 
الميدانيـــة  زيارتـــه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء   
لهـــم  نقـــل  للمنتخبيـــن الوطنييـــن والتـــي 
فيها تحيات ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة وتمنيات ســـموه لهم بالتوفيق 
والنجـــاح، وذلـــك بحضـــور األميـــن العـــام 

للجنة األولمبية فارس الكوهجي. 
 وكان ســـموه قـــد زار االتحـــاد البحرينـــي 

للرمايـــة بميدان الرفه وكان في اســـتقبال 
ســـموه الشـــيخ ســـلمان بن خالد آل خليفة 
رئيس االتحـــاد وعدًدا من أعضاء مجلس 
اإلدارة حيث نوه سموه بالمكانة المتميزة 
مـــن  حققتـــه  ومـــا  البحرينيـــة،  للرمايـــة 
إنجـــازات والتقى ســـموه بعـــدد من العبي 
المنتخـــب وأثنـــى على التحضيـــرات التي 
يقوم بها الرماة وعبر ســـموه عن ثقته بهم 
بتحقيق النتائج التي تليق بسمعة الرماية 

البحرينية. 
 كما قام ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة بزيارة لاتحاد البحريني 
أللعـــاب القوى وكان في اســـتقبال ســـموه 
رئيـــس االتحـــاد محمـــد عبداللطيـــف بـــن 
آخـــر  علـــى  ســـموه  أطلـــع  حيـــث  جـــال، 
االســـتعدادات للمشـــاركة البحرينيـــة فـــي 
ألعاب القـــوى وأطلع ســـموه على جاهزية 
العبـــي والعبـــات المنتخـــب وشـــد أزرهـــم 
وحثهم علـــى التمثيل المشـــرف خصوصا 
في ظـــل اإلنجازات الباهـــرة التي حققتها 
أم األلعاب على الصعيد األولمبي والعالمي 
والقاري واإلقليمي لتشكل واجهة مشرفة 
للوطـــن فـــي كل المحافل، وأكد ســـموه أن 
منتخـــب ألعاب القوى للرجال والســـيدات 
من المنتخبات التـــي يعول عليها لتحقيق 
العديد مـــن الميداليات الملونة في ظل ما 
يتمتـــع به مـــن عناصر بارزة منوها ســـموه 
بالـــدور البـــارز الـــذي يلعبـــه االتحـــاد فـــي 
احتضـــان ودعـــم اللعبـــة وتوفيـــر مختلف 
الظـــروف المائمة أمام المنتخبات، مؤكدا 
ســـموه وقـــوف ودعـــم اللجنـــة األولمبيـــة 
لمنتخـــب ألعاب القوى وســـائر المنتخبات 

بهدف إنجاح المشاركة البحرينية. 

استقبال الدراجات الهوائية واأللعاب 
اإللكترونية

اســـتقبل ســـمو الشيخ عيســـى بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
حمـــد آل خليفة رئيس االتحـــاد البحريني 

للدراجات الهوائية.
 ورحب ســـموه برئيـــس االتحاد البحريني 
للدراجـــات الهوائية وأشـــاد بالجهود التي 
يبذلها االتحاد للنهوض برياضة الدراجات 
الهوائيـــة وتطويرها بما يســـهم في تعزيز 
مكانة اللعبة األولمبية، وأطلع ســـموه على 
قائمـــة المنتخب المشـــارك بـــدورة األلعاب 

الخليجيـــة الثالثة التي ســـتحتضنها دولة 
الكويـــت خـــال الفتـــرة مـــن 13 لغايـــة 31 
مايو الجـــاري وآخر التحضيرات التي قام 

بها الدراجون.
 وقـــدم الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة 
شـــرحا موجـــزا عـــن مراحل اإلعـــداد التي 
خاضها المنتخب لدورة األلعاب الخليجية 
مشـــيدا بدعم اللجنـــة األولمبية البحرينية 
ومـــا تقـــوم بـــه مـــن دور بـــارز فـــي تعزيـــز 

مسيرة رياضة الدراجات الهوائية.
 كمـــا اســـتقبل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة حســـين علي 
البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  الكوهجـــي 
لأللعـــاب اإللكترونيـــة، ورحـــب ســـموه بـــه 
بـــه االتحـــاد  الـــذي يقـــوم  منوهـــا بالـــدور 
األلعـــاب  مختلـــف  ورعايـــة  تنميـــة  فـــي 
اإللكترونية التي باتـــت أحد األلعاب التي 
أدرجـــت مؤخرا فـــي العديد مـــن الدورات 
دورة  بينهـــا  ومـــن  والقاريـــة  اإلقليميـــة 

األلعاب الخليجية الثالثة.
 واطلـــع ســـموه علـــى اســـتعدادات العبـــي 
المنتخب لتمثيـــل البحرين بدورة األلعاب 
الخليجية وعبر سموه عن أمله في إحراز 
افضـــل النتائـــج التـــي تســـهم فـــي تعزيـــز 

مكانة المملكة في الحدث الخليجي.
 وبـــدوره عبر حســـين علـــي الكوهجي عن 
األولمبيـــة  للجنـــة  وتقديـــره  شـــكره  بالـــغ 

علـــى ما تقدمه من دعم ومســـاندة لســـائر 
المنتخبات الوطنية. 

 ألعاب القوى يدشن المشاركة 

الرسمية

 يدشـــن منتخبنـــا الوطنـــي أللعـــاب القوى 
البحريـــن  مملكـــة  مشـــاركة  للســـيدات 
بمنافســـات دورة األلعاب الخليجية عندما 
يبدأ مشـــاركته الجمعة 13 مايو 2022 في 
مســـابقة “أم األلعـــاب” التـــي ســـيحتضنها 
مضمـــار وميـــدان أحمد الرشـــدان بمنطقة 

كيفان.
 وكان منتخـــب الســـيدات قـــد وصـــل إلى 
الكويـــت يـــوم األربعـــاء واســـتقر بفنـــدق 
لمنتخبـــات  المخصـــص  البـــدع  موفنبيـــك 

ألعاب القوى.
القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب  قائمـــة  وتضـــم   
للســـيدات كا مـــن هاجـــر العميري )ســـباق 
100 متـــر(، زينـــب موســـى، إيمان عيســـى 
جاسم )سباق 200 متر(، منى سعد مبارك، 
عواطف أحمد )سباق 400 متر(، تاجيست 
يافـــي،  وينفـــرد  متـــر(،   800( ميكونـــن 
تاجيســـت ميكونـــن )1500 متـــر(، بونتـــو 
إيداو، تجست جاشاو )سباق 5 آالف متر(، 
بونتو ايداو، فيوال جيوجومبا )ســـباق 10 
آالف متـــر(، وينفرد موتيلي، روث جيبيت 
)ســـباق 2000 متر موانـــع(، صالحة محمد 

جاســـم، أمينة يوسف جمال )سباقي 100 
و400 متر حواجز(.

مبـــارك  فاطمـــة  كذلـــك  القائمـــة  وتضـــم   
عيســـى )مسابقتي الوثب الطويل والوثب 
الثاثي(، نورة سالم جاسم )مسابقتي دفع 
الجلة ودفع القرص(، هاجر سعد العميري، 
إيمان عيسى جاسم، فاطمة مبارك، زينب 
موسى علي )ســـباق التتابع 4X 100 متر(، 
أمينـــة يوســـف جمـــال، منى ســـعد مبارك، 
عواطـــف اموليايـــو احمد، صالحـــة محمد 

جاسم )سباق التتابع 4x 400 متر(.
الفتـــرة  مســـابقات  برنامـــج  ويتضمـــن   
الصباحيـــة في اليـــوم األول بنصف نهائي 
ســـباق 100 متـــر الســـاعة 9 صباحا، نصف 
 9:15 الســـاعة  100 متـــر حواجـــز  نهائـــي 
400 متـــر  صباحـــا، نصـــف نهائـــي ســـباق 

الساعة 9:30 صباحا.
المســـائية يتضمـــن  الفتـــرة  أمـــا برنامـــج   
نهائـــي القفـــز بالزانة الســـاعة 5 م، ونهائي 
100 متر حواجز الساعة 5 م، ونهائي دفع 
الجلة الســـاعة 5 م، ونهائي الوثب الطويل 
الرمـــح  رمـــي  ونهائـــي  م،   5:15 الســـاعة 
الســـاعة 5:20 م، ونهائـــي ســـباق 10 آالف 
متـــر الســـاعة 5:30 م، ونهائي ســـباق 100 
متـــر الســـاعة 6:20 م، ونهائي ســـباق 400 

متر الساعة 6:40 م.
 وســـتكون عـــداءات البحريـــن على موعد 

مع الفـــوز بالميداليات الملونة والمنافســـة 
على المركز األول والميداليات الذهبية.

وصول البعثة اإلدارية

 وصلـــت البعثـــة اإلدارية لمملكـــة البحرين 
إلـــى دولة الكويـــت الشـــقيقة مبكرا حيث 
كان مديـــر البعثـــة حســـن الخاجـــة علـــى 
يـــوم  وصـــل  الـــذي  اإلداري  الوفـــد  رأس 
اإلثنين الماضي بهدف التحضير واإلعداد 
وتهيئة كافة النواحي اإلدارية للمنتخبات 

الوطنية المشاركة.
 وضـــم الوفـــد اإلداري كا من نائب رئيس 
الوفـــد  وأعضـــاء  شمســـان  فـــواز  البعثـــة 
اإلداري حســـن جمعـــة ويوســـف حســـين 
وفي بوعاي والمدير الفني الوناس مادن 
فيمـــا انضمـــت إلـــى البعثـــة اإلداريـــة يوم 
الخميـــس 12 مايو كا من رؤى بوعســـلي 
مريـــم  الطبيعـــي  العـــاج  واختصاصيـــة 
الظاعن على أن يصل باقي أعضاء البعثة 

اإلدارية الحقا.
 هـــذا وكانـــت إدارة البعثـــة قـــد اســـتقبلت 
الـــذي  للســـيدات  القـــوى  ألعـــاب  منتخـــب 
وصل إلى الكويت مساء األربعاء الماضي 
حيث تم إنهاء كافـــة اإلجراءات المتعلقة 
بفنـــدق  وإقامتـــه  المنتخـــب  باســـتقبال 
اإلداريـــة  بالجوانـــب  وتعريفهـــم  الـــدورة 

والفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

حسن علي من الكويت

اليوم انطالق منافسات دورة األلعاب الخليجية الثالثة بالكويت
1700 العب والعبة يتنافسون في 16 رياضة

عيسى بن علي أثناء زيارته التحاد الرماية عيسى بن علي أثناء لقائه رئيس اتحاد األلعاب اإللكترونية

سموه يتوسط العبي منتخب الرماية

عيسى بن علي يلتقي برئيس اتحاد الدراجات الهوائية

وينفرد يافيروث جيبيت البعثة اإلدارية لدى استقبالها منتخب سيدات ألعاب القوىمنتخب ألعاب القوى للسيدات في آخر دورة خليجية لرياضة المرأة

سموه لدى زيارته التحاد ألعاب القوى

سموه مع رئيس االتحاد وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة والالعبين

... وسموه مع رئيس اتحاد الرمايةسمو الشيخ عيسى بن علي يلتقي العبي منتخب الرماية
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تكريم 47 من طالب “فاتيل البحرين” لجهودهم في استضافة “فورموال 1”
شاركوا في الفعاليات الكبرى للعام الثالث على التوالي 

كرمت كلية فاتيل للضيافة بالتعاون مع 
فندق الخليج 47 طالبًا من طالب الكلية 
بعـــد مشـــاركتهم الناجحة فـــي فعاليات 
ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 
الخليـــج للفورمـــوال 1 والـــذي أقيـــم في 
مـــارس 2022، وذلك فـــي إطار تدريبهم 
الضيافـــة  بمهـــام  القيـــام  علـــى  العملـــي 
والتنظيـــم فـــي تلـــك الفعاليـــات الكبرى 
والتعامـــل باحترافيـــة مـــع الضيوف من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــد تـــم تكريـــم 
الطالب في حفل أقيم بالحرم الجامعي 
لكليـــة فاتيل للضيافة بمنطقة الجســـرة 
من جانب ممثلـــي فندق الخليج وإدارة 

الكلية. 
يذكـــر أن هـــذا هـــو العـــام الثالـــث علـــى 
التوالـــي الـــذي يشـــارك فيه طلبـــة كلية 
فاتيـــل في فعاليات ســـباقات الفورموال 
1 بنـــاء علـــى تنســـيق بيـــن كليـــة فاتيل 
الخليـــج.  وفنـــدق  للضيافـــة  البحريـــن 
وبهـــذه المناســـبة، شـــكر  المديـــر العـــام 
لكليـــة فاتيـــل البحريـــن، الشـــيخ خالـــد 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، المنظميـــن على 
ثقتهـــم الثمينـــة فـــي طلبة كليـــة فاتيل 
وإتاحة هذه الفرصة لهم بإشـــراكهم في 
هـــذا الحدث العالمي، كما شـــكر الطالب 
وأدائهـــم  التزامهـــم  علـــى  المشـــاركين 

االحترافي. 
فـــي  خليفـــة  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وقـــال 

تصريـــح له بهـــذه المناســـبة: “قبـــل بدء 
ســـباق الفورمـــوال 1 تم اختيـــار الطالب 
المشـــاركين مـــن جانـــب كل مـــن فنـــدق 
الخليـــج وكليـــة فاتيل لضمـــان التزامهم 
الكامـــل واســـتعدادهم لالختبـــار العملي 
في هذا الحـــدث المهم من حيث القدرة 
على التحمـــل واالنضباط، باإلضافة إلى 
المهارات والمعرفـــة الالزمة للتعامل مع 
الضيـــوف مـــن مختلـــف العالـــم، ونحـــن 
فخـــورون بأن الطالب لـــم يخذلوا ثقتنا 
خالل هذا الحدث العالمي حيث أظهروا 
كفـــاءة عاليـــة تؤكد ســـمعة وخبرة كلية 
فاتيل البحرين على المستوى العالمي”.

 1 الفورمـــوال  ســـباق  “تنظيـــم  وأضـــاف 
يتم من قبل أكبر الشـــركات الدولية في 
العالم، ومن خالل مشـــاركة طالب كلية 

فاتيـــل في هذا الحدث العالمي شـــهدت 
وكفـــاءة  مهـــارة  علـــى  الشـــركات  هـــذه 
ســـمعة  يعـــزز  ال  الـــذي  األمـــر  الطـــالب، 
كلية فاتيل فحســـب، بل سيشـــجع أيضًا 
الشركات الدولية األخرى على االستثمار 
فـــي البحرين واالســـتعانة بخبرات كلية 
فاتيل البحرين، األمر الذي ســـيخلق في 
الوقـــت نفســـه المزيـــد من فـــرص العمل 

وفرص النمو االقتصادي في المملكة”.
وتابـــع الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة “نحـــن 
نهـــدف في كلية فاتيـــل البحرين إلى أن 
نجعل مملكـــة البحرين مركـــزًا للتدريب 
فـــي مجـــال قطـــاع الضيافة والســـياحة 
على مستوى الشرق األوسط، وتحويلها 
لواحدة من أهم كليات فاتيل الفرنســـية 

للضيافة المنتشرة حول العالم”. 

ومـــن جانبـــه، أشـــاد شـــربل حنـــا، نائـــب 
المديـــر العـــام في فندق الخليـــج، بطلبة 
كليـــة فاتيـــل البحرين قائـــالً “كان قرارنا 
نابعـــًا  فاتيـــل  كليـــة  طـــالب  بمشـــاركة 
مـــن ثقتنـــا فـــي إمكانياتهـــم وقدراتهـــم 
علـــى التعامـــل مع هـــذا الحـــدث العالمي 
وثقتنـــا فـــي كلية فاتيـــل البحريـــن، كما 
أن هـــذه الفعاليـــة العالميـــة كانت فرصة 
رائعة لصقل مهـــارات الطالب وتأهيلهم 
ونحـــن  العالميـــة.  المهنيـــة  لحياتهـــم 
نفخر بأنه بمســـاعدة طـــالب فاتيل كان 
ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 
الخليج للفورموال 1 من أنجح ســـباقات 
نـــود  لذلـــك  التاريـــخ،  فـــي  الفورمـــوال1 
أن نشـــكر طـــالب فاتيل علـــى جهودهم 

الرائعة في إنجاح هذا الحدث”.

بارتفاع 75 %... مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 1.4 مليار دوالر

72 مليون دوالر صافي دخل “البركة المصرفية” بالربع األول
أعلنت أمس مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب 
)“المجموعـــة”(، المتـــداول أســـهمها تحـــت الرمـــز 
“BARKA” فـــي بورصـــة البحريـــن، عـــن نتائجهـــا 

المالية للربع األول من العام 2022.
وقـــد أعلنت المجموعة عـــن تحقيق صافي دخل 
عائـــد لمســـاهمي الشـــركة األم قـــدره 46 مليـــون 
دوالر أميركي للربع األول من العام 2022 مقارنة 
بـ26 مليون دوالر أميركي للفترة نفسها في العام 
النصيـــب  78 %. وبلـــغ  قـــدره  2021، وبارتفـــاع 
األساســـي والمخفـــض للســـهم في األربـــاح 3.76 
سنت أميركي للربع األول من العام 2022، مقارنة 
مع 2.11 ســـنت أميركـــي للفترة نفســـها من العام 

الماضي.
 كمـــا ارتفـــع صافـــي دخـــل المجموعة بنســـبة 75 
% حيـــث بلغ 72 مليـــون دوالر أميركي في الربع 
األول مـــن العـــام 2022 بالمقارنـــة مـــع 41 مليون 
دوالر أميركـــي فـــي الربع األول مـــن العام 2021. 
 193 التشـــغيلي  الدخـــل  وبلـــغ صافـــي مجمـــوع 
مليـــون دوالر أميركـــي في الربـــع األول من العام 
2022 مقارنـــة مـــع 93 مليـــون دوالر أميركي في 
الربـــع األول من العـــام 2021 وبارتفاع قدره 106 
%. وكانـــت الزيادة في صافي الدخل التشـــغيلي 
واســـعة النطاق إجماالً وتعـــود إلى ارتفاع الدخل 
من االستثمار والتمويل ودخل العمالت األجنبية.

بلـــغ مجموع الحقوق العائدة لمســـاهمي الشـــركة 
األم وحاملـــي الصكوك 1.36 مليار دوالر أميركي 
بنهايـــة مـــارس 2022، مقارنة بــــ1.39 مليار دوالر 
أميركـــي بنهايـــة ديســـمبر 2021، مســـّجالً بذلـــك 
تأثيـــر  بســـبب   1.9% بنســـبة  طفيًفـــا  انخفاًضـــا 
العمـــالت األجنبيـــة. وقد ارتفع مجمـــوع الحقوق 
بنســـبة %1.3 ليبلـــغ 2.08 مليـــار دوالر أميركـــي 
بنهاية مارس 2022، مقارنًة مع 2.06 مليار دوالر 
أميركـــي بنهاية ديســـمبر 2021، ويعـــود ذلك إلى 

ازدياد الحصص غير المسيطرة.
وقد انخفض مجموع األصول للمجموعة بنســـبة 
4.5 %، أيضًا بســـبب العمالت األجنبية، ليبلغ 27 
مليـــار دوالر في نهاية مارس 2022، بالمقارنة مع 
28 مليار دوالر أميركي في نهاية ديسمبر 2021. 
وتعليًقـــا علـــى أداء المجموعة خـــالل الربع األول 
من العام 2022، قال الشيخ عبدهللا صالح كامل، 
رئيس مجلـــس إدارة المجموعة: “على الرغم من 
حالة عدم اليقين السائدة في بعض األسواق، فقد 
تمكنـــا من تحقيق نتائج قويـــة خالل الربع األول 
مـــن هذا العـــام، ويعكـــس النمو الكبير فـــي العائد 
علـــى حقـــوق المســـاهمين والعائد علـــى األصول 
إســـتراتيجية فّعالـــة أثمـــرت عـــن نتائـــج إيجابية 
لمســـاهمينا وعمالئنا. وتماشًيا مع إستراتيجيتنا، 
ولمواءمـــة أفضل مع طبيعـــة أعمالنا، فقد حصلنا 
اآلن علـــى موافقـــة مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
لتحويل ترخيصنا من مصرف جملة إسالمي إلى 

شركة استثمارية )فئة “1”(”.
 وقـــال عضـــو مجلس اإلدارة والرئيـــس التنفيذي 

لمجموعـــة البركة المصرفية، مـــازن مناع “تعكس 
ناجًحـــا الســـتثماراتنا  نهًجـــا  اإليجابيـــة  نتائجنـــا 
الفعالـــة  اإلدارة  علـــى  تركيزنـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
للمخاطـــر واإلســـتراتيجيات. وعلـــى الرغـــم مـــن 
الضغـــوط التضخميـــة الكبيرة في األســـواق التي 
نعمـــل فيهـــا، فـــإّن نفقاتنا ظّلـــت ثابتـــة، مّما يدل 
علـــى تركيزنا على التحّكم في النفقات. وقد أّدى 
ذلك إلى تحّســـن ملحوظ في كفاءتنا التشـــغيلية 
مـــن 59 % إلـــى 41 % في الربـــع األول من العام 

.”2022
وأضـــاف  مـــازن “فـــي حين أظهـــرت نتائـــج الربع 
األول زخًما إيجابًيا، التزال بيئة التشـــغيل صعبة 
بســـبب الوضـــع الجغرافي السياســـي فـــي أجزاء 
مـــن العالـــم، باإلضافة إلـــى الضغـــوط التضخمية، 
وانخفاض قيمة العمالت في العديد من األسواق 
التـــي نعمل فيها، وارتفاع معدالت الفائدة عالمًيا، 
مّما ســـيتطّلب منا االســـتمرار فـــي توخي اليقظة 
خالل هذه الفتـــرة ومواصلة التركيز على أعمالنا 

وإستراتيجياتنا األساسية”.

“شوبارد وعشق السينما” مجموعة من المجوهرات الفاخرة
مستوحاة من روائع أفالم السينما

تمثل مجموعة مجوهرات “شـــوبارد وعشـــق الســـينما” 
)Chopard Loves Cinema( أكثـــر من مجرد مجموعة 
أفـــكار أعيـــد تجســـيدها مـــرارًا وتكـــرارًا؛ فهـــو عنـــوان 
اختارته دار شوبارد لالحتفال بأنشطتها في الدورة 75 
لمهرجان كان الســـينمائي، التي ســـتصادف أيضًا ذكرى 
مـــرور 25 عامـــًا علـــى الشـــراكة الرســـمية لدار شـــوبارد 
كاروليـــن  المناســـبة، صممـــت  وبهـــذه  المهرجـــان.  مـــع 
شـــوفوليه 75 تحفـــة مـــن المجوهـــرات الفاخـــرة ضمن 
مجموعـــة “الســـجادة الحمـــراء” )Red Carpet(، تبـــدو 
كقصة ملحمية مســـتوحاة مـــن المغامـــرة الكبرى لعالم 
الســـينما منـــذ بداياتها بأفالم األبيض واألســـود وصوالً 
إلى األفالم الحديثة النابضة باأللوان والحيوية، حيث 
اعتمـــدت كاروليـــن شـــوفوليه علـــى مخيلتهـــا الخصبة 
لتصميـــم هذه الروائـــع، لتقدم بذلـــك الموديالت األولى 
تاريخيـــة  لحظـــة  تلتقـــط  معاينـــًة  المجموعـــة  ضمـــن 
فاصلة؛ حين ولدت الســـينما الحديثـــة وبدأت بالتطور 

واالزدهار.
قبـــل عـــرض كامـــل مجموعـــة مجوهـــرات “الســـجادة 
مـــن  القادمـــة  الـــدورة  فـــي   )Red Carpet( الحمـــراء” 

مهرجان كان الســـينمائي )28-17 مايو 2022(، كشـــفت 
كارولين شـــوفوليه باعتبارها الرئيس الشريك والمدير 
الفنـــي فـــي دار شـــوبارد عن أولـــى إبداعاتهـــا في هذه 
المجموعة، علمًا أن كارولين شوفوليه معروفة بزخمها 
اإلبداعـــي الغزيـــر ومخيلتهـــا الخصبـــة التـــي يرفدهـــا 
شـــغفها العميـــق بالحيـــاة وذوقهـــا االنتقائـــي وقدرتهـــا 
المذهلة على إثارة مشاعر من خالل المجوهرات، فكما 
لو كانت مخرجة سينمائية، وباعتبارها من عشاق الفن 

الســـابع، أبدعت مجموعة مجوهرات مســـتوحاة 
مـــن أفالمهـــا المفضلـــة التـــي أثرت 

فيهـــا لوقـــت طويـــل؛ ســـواء من 
خـــالل العوالـــم التـــي تصورهـــا 
أو المشـــاهد األســـطورية التـــي 

الرائعـــة  األفـــالم  لهـــذه  حجـــزت 
مكانة ضمن روائع السينما. 

إلهام ال حدود له من 
األفالم إلى المجوهرات

مجوهـــرات  روائـــع  ألـــق  لتعزيـــز 

مجموعـــة “الســـجادة الحمـــراء” )Red Carpet(، جمعت 
ورشـــات شوبارد تشـــكيلة مختارة من األحجار الكريمة 
العاليـــة الجـــودة، فظهـــرت بفضـــل هـــذا النهـــج أقـــراط 
مرّصعـــة بحجريـــن كبيريـــن مـــن الســـافير غيـــر المعالج 
بالحرارة يبلغ وزن كل منهما )17,16( و )15,85( قيراط. 
وفي حين أن اســـتخراج حجر واحد من الســـافير بهذا 
الحجم وبمثل هذا اللون الطبيعي الغني يعتبر أمرًا نادر 
الحـــدوث؛ فقـــد كان الحصول على حجرين متشـــابهين 
بخصائصهما بمثابة معجزة حقيقية. وللكشف عن 
الطابع النفيس لهذين الحجرين بلونهما المشرق 
كلون زهرة الذرة الزرقاء، دمجتهما شـــوبارد 
مـــع مجموعتيـــن من األلمـــاس األبيض 
تغذيـــة  لتقـــدم  واألزرق،  والـــوردي 

بصرية ممتعة وساحرة األلوان. 
وباعتبارها من أشـــد المعجبين برائعة 
 To( المخرج الكبير ألفريد هيتشـــكوك
كاروليـــن  صممـــت   ،)Catch a Thief
حـــول  يتمركـــز  عقـــدًا  أيضـــًا  شـــوفوليه 
ألماســـة اســـتثنائية بحجـــم 13،69 قيـــراط 

 ،)D( ونقـــاء داخلي ال تشـــوبه شـــائبة ولون مـــن الدرجة
ليســـتحضر العقد طابع وأجواء الريفيرا الفرنسية التي 
تجتـــذب كبار النجوم منذ عقود بفضل أســـلوب حياتها 

المترف والمريح.
“السجادة  مجموعة  ضمن  األخــرى  المجوهرات  ومــن 
الفاخر  اللؤلؤ  )Red Carpet(، هناك عقد من  الحمراء” 

الشكل  كمثري  سبينيل  حجر  يتخلله 
التجويف  برقة ورشاقة في  يتدلى 

ــنـــق، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــعـ ــى الـ ــ ــ أدن
تشكيلة من الخواتم واألقراط 

ــن  ــاريـ ــوامـ ــاألكـ الـــمـــرّصـــعـــة بـ
ــى شــكــل  ــلـ ــاس عـ ــ ــ ــم ــ ــ واألل

الجندول  زوارق  مقدمة 
مع  البندقية،  وجــســور 

األقـــــــراط  ــن  ــ مـ زوج 
بــــــــألــــــــوان حـــيـــويـــة 
يتخللها  ومــنــعــشــة 
ــر  ــفـ األلـــــمـــــاس األصـ

والوردي واألبيض.

تقنين تسجيل العالمات التجارية )2(
قانـــون )نظـــام( العالمات التجارية لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي والذي تم 
اعتمـــاده فـــي العام 2012 ينطبق على كل دول الخليـــج، بما في ذلك البحرين، 
وهو القانون الساري المفعول فيما يتعلق بأمور العالمات التجارية وتسجيلها. 
يذكر أن هذا القانون يعرف كل أنواع العالمات التجارية، التي يجوز تسجيلها، 
ويذكرهـــا بصـــورة واضحـــة. والقانـــون، أيضـــًا، يعـــرف ويبيـــن كل مـــا ال يجوز 
التعامـــل معـــه وتســـجيله كعالمة تجارية. ومـــن هنا يكون األمـــر واضحًا تمامًا 
وبعيـــدًا عن اللبس أو ســـوء الفهم. وباإلضافة لهذا، ووفـــق القانون فإن الفئات 
التـــي لهـــا الحـــق في تســـجيل عالماتهم التجاريـــة هي، كل شـــخص طبيعي أو 
معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتج 
أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. وكذلك األجانب الذين 
يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصّرحًا لهم بمزاولة عمل من األعمال 
التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، أو األجانب المنتمون إلى دولة 
عضـــو اتفاقيـــة دولية متعـــددة األطراف تكون الدولة مـــن دول المجلس طرفًا 
فيها أو المقيمون في تلك الدولة. واذا كنت من ضمن أي من هذه الفئات، يجوز 
لـــك تســـجيل عالمتك التجارية باســـمك ألنك تملك هذا الحـــق، وفق الضوابط 
واإلجراءات المنصوص عليها في القانون. وتسجيل العالمة التجارية باسمك 
يحفظ لك كل الحقوق القانونية المترتبة على هذا التســـجيل. وننصح الجميع 

باإلسراع في تسجيل عالمتهم التجارية، إذا لم تكن مسجلة من قبل.
وفيما يتعلق بتســـجيل العالمة التجارية، يتم تجهيز وإعداد ســـجل في الجهة 
المختصة )الوزارة( يسمى “سجل العالمات التجارية”. وتدون في هذا السجل 
جميـــع العالمات وأســـماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف ســـلعهم أو خدماتهم، 
ومـــا يطـــرأ على العالمات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص باالســـتعمال 
أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديالت أخرى، ولكل ذي مصلحة حق 
االطالع على هذا الســـجل، وأخذ مســـتخرج مصدق منه. وهذا الســـجل يعتبر 
المرجعيـــة القانونية لتســـجيل العالمة التجارية وكل ما يتعلق بهذا التســـجيل 
وما تم بشـــأنه من تعديالت أو إضافات، أو حتى الشـــطب، طيلة فترة ســـريان 

التسجيل.
ووفـــق القانـــون، يعتبـــر من قام بتســـجيل العالمة التجارية بحســـن نيـــة مالكًا 
لها، ويتم التســـجيل باســـمه. وال تجوز المنازعة في ملكية العالمة متى اقترن 
تسجيل العالمة باستعمالها مدة خمس سنوات على األقل دون وجود أي نزاع 
قضائـــي بشـــأنها. مـــع العلم أن القانون ينص على أنه يجوز لمن كان أســـبق إلى 
اســـتعمال العالمة ممن ســـجلت باســـمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء 
هـــذا التســـجيل خالل خمس ســـنوات مـــن تاريخ التســـجيل، ما لـــم يثبت رضا 
األول صراحـــة أو ضمنـــًا باســـتعمال العالمة من قبل من ســـجلت باســـمه. ومن 
الناحية اإلجرائية، يجب أن يقدم طلب تســـجيل العالمة إلى الجهة المختصة 
بتسجيل العالمات التجارية على االستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو 

من ينوب عنه وذلك وفقًا للشروط المحددة في الالئحة التنفيذية للقانون. 
هـــذه نقـــاط قانونيـــة مهمة جدًا، ويجب فهـــم مضمونها وااللتـــزام التام بها. مع 
العلـــم، أن القانـــون الخليجـــي الموحـــد المطبق فـــي دول الخليج، يتماشـــى مع 
األحـــكام والتشـــريعات والمواثيـــق الدولية التي تحكم وتنظم مســـار تســـجيل 
العالمـــات التجاريـــة وما ينجم من حقوق إثر تســـجيل العالمـــة التجارية وفق 
نصـــوص وإجـــراءات القانون. بـــل إن وضع قانـــون موحد للتطبيـــق في جميع 
دول المجلـــس، يـــدل على االهتمام الكبيـــر بأمور العالمـــات التجارية ألهميتها 
فـــي دعم الحركة التجاريـــة واالقتصادية في دول الخليج التي تتطلع للوحدة 

االقتصادية وتعمل من أجلها لصالح المنطقة وكل شعوبها. 

  AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

 مستشار وخبير قانوني

جانب من االحتفاء بالمكرمين

مازن مناعالشيخ عبدالله كامل
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6.5

مليـــــــون دينـــــــار

مليون دينار

أعلنـــت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. )البـــا( عـــن ربـــح بلـــغ 
146.8 مليـــون دينـــار  خـــالل الربـــع األول 2022، مســـجالً ارتفاًعا 
بلغ 181 % على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 52.2 مليون دينار 
للفترة نفســـها من العام 2021. وأعلنت الشـــركة عن عائد أساسي 
ومخفـــض بقيمـــة 104 فلًســـا للســـهم الواحد مقابل عائد أساســـي 
ومخفض بقيمة 37 فلًســـا للســـهم الواحد للفترة نفســـها من العام 
2021. وبلـــغ مجمـــوع الربح الشـــامل خالل الربـــع األول 2022 ما 
قيمتـــه 156 مليـــون دينار مقابل 58.4 مليون دينار للفترة نفســـها 
مـــن العـــام 2021 – أي بارتفـــاع بلغ 167 % على أســـاس ســـنوي. 
وبلـــغ إجمالي الربح للربع األول 2022 ما قيمته 178 مليون دينار 
مقابـــل 80.5 مليـــون دينار للفتـــرة نفســـها 2021 – أي بارتفاع بلغ 

121 % على أساس سنوي. 
وعلـــى صعيد اإليـــرادات للربع األول 2022، حققـــت البا ما قيمته 
455 مليـــون دينـــار  مقابل 302.7 مليون دينـــار خالل الربع األول 

للعام 2021 – أي بارتفاع بلغ 50 % على أساس سنوي. 
وبلـــغ مجمـــوع حقـــوق الملكية حتـــى تاريخ 31 مـــارس 2022 ما 
قيمتـــه 1,585.3 مليـــون دينـــار، مســـجالً ارتفاعًا بلـــغ 5 %، وذلك 
مقابـــل 1,503 مليـــون دينـــار  حتـــى تاريـــخ 31 ديســـمبر 2021. 
أمـــا مجمـــوع الموجودات حتـــى تاريخ 31 مـــارس 2022 فقد بلغ 
2,690.5 مليـــون دينار مقابـــل 2,624.6 مليون دينار حتى تاريخ 

31 ديسمبر 2021 – أي بارتفاع بلغ 3 %.
وجـــاءت إيرادات الشـــركة مدفوعة بارتفاع األســـعار في بورصة 
ـــا  أســـاس ســـنوي( ومتأثـــرة جزئيًّ علـــى   % 56( للمعـــادن  لنـــدن 
بانخفاض حجم المبيعات )0.3- % على أساس سنوي(، في حين 

جـــاءت أرباح الشـــركة للربـــع األول 2022 مدفوعـــة بارتفاع قيمة 
ا بزيادة نفقات عمليات البيع والتوزيع.  اإليرادات، ومتأثرة جزئيًّ

أبرز أحداث الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

* وقعـــت “البـــا” مذكرة تفاهم مع شـــركة ميتسوبيشـــي للصناعات 
الثقيلـــة بهـــدف التعـــاون حـــول فرص خفـــض البصمـــة الكربونية 

لشركة البا.
* العمليات التشغيلية في مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر 
تســـير بكامل طاقتها إلنتـــاج مادة الهايكال )تـــم تصدير 125 طنًّا 

من هذه المادة إلى تايلند(. 
* حصول “البا” على جائزة الســـالمة الدولية من مجلس الســـالمة 

البريطاني عن السنة التقويمية 2021. 
تعـــاون “البـــا” و”بابكـــو” مـــن خـــالل توقيع مذكـــرة تفاهـــم لتنفيذ 
مبادرات في الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة التي تخدم 
مصلحة الطرفين. إعادة تسمية اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس 
اإلدارة، وذلك تحت مســـمى اللجنة التنفيذية والمعنية بالجوانب 

البيئية واالجتماعية والحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة. 
البيئيـــة  بالجوانـــب  مختـــص  عمـــل  فريـــق  لجنـــة  تأســـيس   *
واالجتماعيـــة والحوكمة تحت قيـــادة الرئيس التنفيذي من أجل 
تقييم مبادرات الشـــركة في هذه الجوانب والمرتبطة بكل محور 
مـــن المحاور الســـتة )إزالة الكربـــون، الطاقة النظيفـــة واأللمنيوم 
األخضـــر، االقتصاد الدائري وصناعة األلمنيـــوم التحويلية، تعزيز 
رفاهيـــة الموظفين، التعاون والشـــراكات، الشـــفافية واالتصاالت 

واستيفاء المتطلبات(.

* تحقيـــق 25 مليون ســـاعة عمـــل آمنـــة دون أي إصابات مضيعة 
للوقت بتاريخ 30 أبريل 2022. 

2021: أبرز أحداث األداء التشغيلي في “البا”

* تجاوز حجم المبيعات ما قيمته 354,216 طن متري بانخفاض 
بلغ 0.3 % على أساس سنوي، في حين بلغ اإلنتاج 391,050 طن 

متري، مسجالً ارتفاعًا بنسبة 2.4 % على أساس سنوي.
* تـــراوح معدل مبيعـــات القيمة المضافة عنـــد 65 % من إجمالي 
الشـــحنات، وذلك مقابل 62 % خالل الربع األول من العام 2021 
]منتجات القيمة المضافة: 230,467 طن متري – بارتفاع بلغ 5.4 

% على أساس سنوي[.
* حقـــق مشـــروع الحصالة وفورات بقيمـــة 89 مليون دوالر )ومن 
ضمنهـــا وفـــورات لمـــرة واحدة مـــن رأس المال العامـــل بقيمة 10 

ماليين دوالر أميركي( – أي ما يعادل 45 دوالر /  طن متري. 

أولويات “البا” للعام 2022

* تحقيـــق أهداف خارطة طريـــق الجوانب البيئيـــة واالجتماعية 
والحوكمـــة التـــي أطلقـــت أخيـــرًا بمـــا يتوافـــق وأهـــداف مملكـــة 

البحرين بتحقيق “الحياد الكربوني الصفري” بحلول 2060.
* دمـــج الجوانـــب البيئيـــة واالجتماعيـــة والحوكمة فـــي عمليات 
الشـــركة التشـــغيلية والتفـــاوض مـــع مختلـــف األطـــراف المعنيـــة 
والشـــركاء بشـــأن إمكانيـــة تطبيـــق مبـــادرات الجوانـــب البيئيـــة 
واالجتماعيـــة والحوكمـــة من أجـــل تعزيز القيمة المســـتدامة في 

مختلف مراحل سلسلة التوريد.

* تحقيق هدف اإلنتاج للعام 2022 والبالغ 1,560,000 طن متري، 
وتحقيق هدف الوفورات ضمن مشروع الحصالة بما قيمته 100 

مليون دوالر أميركي مع حلول نهاية العام 2022. 
وفـــي تعليقـــه على أداء الشـــركة المالي خالل الربـــع األول 2022، 
قال رئيس مجلس إدارة شـــركة البا، الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن 
دعيـــج آل خليفـــة “لقد شـــهدنا انطالقـــة قوية خـــالل العام 2022 
بتحقيقنا لنتائج فصلية جيدة مع تســـجيل ربح بلغ أكثر من 390 
مليـــون دوالر، متجـــاوزًا مـــا حققته الشـــركة خـــالل النصف األول 
بالكامل للعام 2021 )إذ بلغ الربح خالل النصف األول للعام 2021 
مـــا قيمتـــه 385 مليـــون دوالر (، األمـــر الذي يعكـــس الزخم القوي 
لصناعة األلمنيوم، مع اســـتفادتنا من ارتفاع األســـعار في بورصة 

لندن للمعادن”.
ومـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة البا علـــي البقالي “لقد 
تمكّنـــا مـــن تحقيـــق العديد من اإلنجـــازات ألول مرة فـــي نتائجنا 
الفصليـــة علـــى العديـــد مـــن األصعـــدة، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
التحديـــات اللوجســـتية، وذلـــك بفضـــل المرونـــة التـــي تتميـــز بها 
عملياتنـــا التشـــغيلية. وأنتهز هـــذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشـــكر 
للقوى العاملة بالشـــركة على تحقيق 25 مليون ســـاعة عمل آمنة 

دون أي إصابات مضيعة للوقت ألول مرة في تاريخ الشركة”.
 وتعتزم إدارة الشـــركة عقد اجتمـــاع هاتفي يوم اإلثنين 16 مايو 
2022 في تمام الســـاعة الثالثة مســـاًء بتوقيت البحرين لمناقشة 
األداء المالي والتشـــغيلي للشـــركة خالل الربع األول للعام 2022، 
وتحديـــد أولويـــات الشـــركة للعـــام 2022 مـــع مضيها في مســـيرة 

الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة.

أربــاح “البــا”  للـربــع األول مــن العــام 2022
بارتفاع 181 % على أساس سنوي

أربـــاح  صافـــي  عـــن  أمـــس  الســـالم  بنـــك  أعلـــن 
للمســـاهمين بلغـــت 6.5 مليـــون دينـــار للربع األول 
مـــن العام 2022، مقارنة بـ 6.1 مليون دينار للفترة 
ذاتها من عام 2021، بما يعكس زيادة قوية بنسبة 
7 %. وتظهـــر تلـــك الزيـــادة تحســـًنا فـــي العوامل 
االقتصادية بصورة عامة مقارنة بالفترة الماضية.
 وفي سياق متصل، نمت ربحية سهم البنك بنسبة 
12 % لتصـــل إلى 2.8 فلس في الربع األول 2022 
مقارنة بـ 2.5 فلس خالل نفس الفترة 2021. وبلغ 
إجمالـــي الدخل التشـــغيلي للربـــع األول 26 مليون 
دينـــار، بانخفاض بنســـبة 7 % من 28 مليون دينار 
فـــي الربـــع األول مـــن العـــام الماضـــي. وانخفـــض 
إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2 % من 296.3 
مليـــون دينار عـــام 2021 إلـــى 290.2 دينار بنهاية 

مارس 2022 نتيجة توزيع األرباح.
بإجمالـــي  وثابًتـــا  ـــا  قويًّ الميزانيـــة  وضـــع  وظـــل 
موجـــودات عند 2.7 مليار دينار في مارس 2022، 

بينمـــا زادت األصـــول التمويليـــة بنســـبة 3 % فـــي 
الربع األول من عام 2022 لتصل إلى رقم قياســـي 
مقـــداره 1.4 مليار دينار وهو األعلى منذ تأســـيس 
البنـــك. وترافـــق ذلـــك النمـــو تحســـن ملحـــوظ في 
جـــودة األصـــول خـــالل الربـــع األول 2022، حيـــث 
انخفضـــت نســـبة التمويـــالت المتعثـــرة للبنك إلى 
2.07 %، مدفوعـــة بمبـــادرات االســـترداد الفعالـــة 
وتســـجيل أصول جديدة عالية الجودة. كما زادت 
محفظـــة الصكـــوك بنســـبة 5 % لتصـــل إلـــى 672 
مليون دينار في مارس 2022. وحافظ البنك على 
معدل قوي لكفاية رأس المال بنســـبة 26.9 % كما 

في 31 مارس 2022.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة بنك الســـالم، الشـــيخ 
خالـــد بـــن مســـتهيل المعشـــني “بفضـــل هللا فقـــد 
استمر أداؤنا االستثنائي عام 2021 وحققنا بداية 
قوية في عام 2022 رغم اســـتمرار حالة الضبابية 

والتقلبات االقتصادية على مستوى العالم”.

النمـــو  مبـــادرات  تنفيـــذ  انعكـــس  “لقـــد  وأضـــاف: 
بغـــرض االســـتحواذ علـــى حصـــة أكبر من الســـوق 
ـــا علـــى أداء البنك خـــالل الربـــع األول لهذا  إيجابيًّ
العام. وبينما من المتوقع أن يغير التضخم ســـرعة 

إجـــراءات السياســـة النقديـــة، نظل علـــى ثقة بأن 
البنـــك يتمتـــع بوضع جيـــد يخوله تحقيـــق المزيد 
مـــن النمـــو والنجاح فـــي الفتـــرة المقبلـــة. ونتطلع 
إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات واالســـتمرار في 

اســـتراتيجيتنا لتنمية الميزانية وتحســـين أصولنا 
وتعزيز الربحية بإذن هللا”.

وأعلـــن بنـــك الســـالم مؤخـــًرا عن اســـتحواذه على 
قطـــاع الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد التابـــع لبنك 
اإلثمار، ومجموعة من األصول األخرى، في صفقة 

تاريخية بلغت قيمتها 2.2 مليار دوالر.
مـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعـــة 
فـــي بنك الســـالم، رفيـــق النايـــض “واصل ســـجلنا 
المصرفـــي الرئيســـي الحالـــي مســـاره التصاعـــدي 
مدفوًعـــا بنمـــو ذاتـــي قـــوي وتحســـين فـــي جميع 
الجوانـــب. وبينما تواصـــل عملياتنا الحالية تقديم 
نتائج قوية، فإن االســـتحواذ الوشـــيك على قطاع 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد التابع لبنـــك اإلثمار 
يتمم اســـتراتيجيتنا لتحقيق نمو مســـتدام طويل 
األجـــل. ونركز على تعزيز نموذجنـــا المرن والقوي 
بمواصلة االســـتثمار في عروضنا لتحسين تجربة 

عمالئنا”.

صافي أرباح بنــك الســالم للــربــع األول 2022
بزيادة 7 %... وضع الميزانية ظل قويا بإجمالي موجودات 2.7 مليار دينار
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 – الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  كشـــف 
البحريـــن “ بيتـــك” عـــن كونـــه الممـــول 
الرســـمي لمشـــروع بنـــاء حقـــل للطاقة 
البحريـــن  لحلبـــة  التابـــع  الشمســـية 
الدوليـــة، موطن رياضة الســـيارات في 
الشرق األوسط. ويأتي ذلك في أعقاب 
بناء وتشـــغيل المشروع من قبل شركة 
صخير سوالر، إحدى شركات مجموعة 
إنترناشونال إيرك إنيرجي. وتأتي هذه 
الخطـــوة تنفيـــًذا لتوجيهـــات صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء التي تســـتهدف وصول مملكة 
البحريـــن إلى الحياد الصفري في العام 
2060؛ بهـــدف مواجهة تحديات التغير 
المناخي وحماية البيئة. كما أنها تندرج 
تحـــت مظلـــة المســـؤولية االجتماعيـــة 

لبيـــت التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن، 
حيـــث يســـعى البنـــك للعـــب دور فّعال 
في تطويـــر قطاع الطاقة المســـتدامة؛ 
لتقليـــل االنبعاثـــات الكربونية وتحقيق 

التنمية الشاملة المستدامة.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس الخدمات 
الصغيـــرة  للمؤسســـات  المصرفيـــة 
التمويـــل  بيـــت  لـــدى  والمتوســـطة 
الكويتي – البحرين، رانية محمد راشد 
“نحن فخورون بكوننا الممول الرسمي 
لهذا المشروع الرائد، حيث من المتوقع 
أن تساهم هذه المحطة بتوفير الطاقة 
الالزمة للتشـــغيل الكامل لسباق جائزة 
البحريـــن الكبـــرى الفورمـــوال1-، وذلـــك 
مملكـــة  حكومـــة  حـــرص  مـــع  تماشـــيا 
جميـــع  وحثهـــا  والتزامهـــا  البحريـــن 
اســـتخدام  زيـــادة  علـــى  المؤسســـات 

الطاقة المتجددة في المملكة”.
وأضافت: “لطالما حرص بيت التمويل 
تبنـــي  علـــى  البحريـــن   – الكويتـــي 
مبادرات ُتعنى بتحقيق أهداف التنمية 
المســـتدامة، والمتمثلة في إنتاج طاقة 
نظيفة بأسعار مناســـبة بجانب أهداف 
العمـــل المناخـــي. وعليه يأتـــي تمويلنا 
لهذا المشـــروع ضمن إطار المســـؤولية 
االجتماعيـــة ودعمـــا لمســـيرة المملكـــة 

الساعية نحو توليد طاقة مستدامة”.
ومـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة صخير سوالر، باسم عبدهللا “إنه 
لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع بيت 
التمويـــل الكويتـــي – البحريـــن لتمويل 
مشـــروع بناء حقـــل الطاقة الشمســـية 
في حلبة البحريـــن الدولية، والذي من 
شأنه أن ُيساهم بدعم مساعي المملكة 

واســـتخدام  توليـــد  نحـــو  الموجهـــة 
والمتجـــددة؛  النظيفـــة  للطاقـــة  أوســـع 
الكربونيـــة.  االنبعاثـــات  تقليـــل  بغيـــة 
ونحـــن نتطلع ُقدًمـــا لالســـتمرار بإثراء 
هـــذه الشـــراكة، والمضي فـــي مزيد من 

المبـــادرات والمشـــاريع لما فيه مصلحة 
المملكة”.

شـــركة  قيـــام  المشـــروع  ويتضمـــن 
صخيـــر ســـوالر بتركيب محطـــة طاقة 
شمســـية بقـــدرة 3.9 ميغـــاواط، وذلـــك 

كمظـــالت لمواقف الســـيارات في حلبة 
عاًمـــا.   20 ولمـــدة  الدوليـــة  البحريـــن 
 7125 اســـتخدام  المشـــروع  يتضمـــن 
لـــوح طاقة شمســـية قادرة علـــى إنتاج 
طاقة مـــن الوجهيـــن وبقدرة أساســـية 
تصـــل إلـــى 545 واط لـــكل لـــوح طاقة 
تعمـــل  آليـــة  بـــأذرع  مـــزودة  شمســـية، 
بشـــكل تلقائي لتنظيف األلواح بشـــكل 
لهـــذا  خصيصـــًا  تصنيعهـــا  تـــم  دوري 
المشـــروع علـــى  المشـــروع. ويحتـــوي 
أول محطة للشـــحن الكهربائي السريع 
المملكـــة.  فـــي  الكهربائيـــة  للســـيارات 
تدعـــم هـــذه المبـــادرة التـــزام المملكـــة 
بزيادة استخدام الطاقة المتجددة في 
المملكـــة وخطـــة الفورمـــوال 1 لتصفيـــر 
نســـب انبعاثات الكربون بحلـــول العام 

2030، وتوفير التكلفة الكلية للطاقة.

“بيتك” الممول الرسمي لمشروع “حقل الطاقة الشمسية” بحلبة البحرين الدولية
تنفيذا للتوجيهات السامية للوصول إلى الحياد الصفري 2060

باسم عبدالله رانية راشد

علي البقاليالشيخ دعيج بن سلمان

رفيق النايض الشيخ خالد المعشني
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 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

ال يفضل تخزين البصل في األكياس  «
البالستيكية فهي تساعد على فساده سريًعا.

يفضل تخزين البصل في األكياس الورقية  «
للمحافظة على حبات البصل جافة لفترة أطول.

يفضل تخزين البصل في مكان مظلم وجاف،  «
إذ إن التعرض ألشعة الشمس المباشرة تؤدي 

إلى فساده.

يفضل صف حبات البصل في سالل جيدة  «
التهوية ويصل إليها الهواء باستمرار، وأن توضع 

في مكان جيد التهوية وجاف.

طرق تخزين البصل

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.8

غنم كينيا
للكيلود.ب2.7

غنم صومالي
للكيلود.ب4.5

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.8

الصايف
د.ب2

الشعري
د.ب2.5

الهامور
د.ب5.5

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.5

بيض بحريني
بالشدةد.ب2.0

بيض كويتي
بالشدةد.ب1.2

دجاج المزرعة
بالكيلو1.45 د.ب

شـــهدت ســـوق المنامـــة المركزيـــة توافـــر 
كميـــات بســـيطة من األســـماك ابتـــداء من 
يوم أمس األول )األربعاء(، كما خال السوق 
مـــن ســـمك الكنعـــد البحرينـــي، الســـبريم، 
والجنـــم بســـبب ســـوء األحـــوال الجويـــة، 

وعدم دخول الصيادين إلى البحر.
وأفـــاد تاجـــر األســـماك فـــي ســـوق المنامة 
المركزيـــة الجّزاف علي ســـلمان، لــــ “البالد 
االقتصـــادي” أن األســـماك المتوافـــرة فـــي 
األحـــوال  ســـوء  بســـبب  قليلـــة  الســـوق 
الكنعـــد  أن ســـمك  إلـــى  الجويـــة، مشـــيًرا 
البحرينـــي غيـــر موجـــود في الســـوق منذ 
يـــوم أمـــس األول )األربعـــاء(، إذ ال يوجـــد 
هنالـــك إقبـــال علـــى الصيـــد بســـبب حالـــة 
الطقس، مضيًفا أن الســـوق ال تتوافر فيها 
وال ســـمكة واحـــدة من الكنعـــد البحريني، 
في حين تتوافر ســـمكة واحدة مستوردة 

منـــذ فتـــرة مـــن باكســـتان. وأشـــار إلى أن 
ســـمك الســـبريم كذلـــك غيـــر متوافـــر في 

السوق منذ يوم األربعاء الماضي.
ولفـــت إلى وجود كميات قليلة من ســـمك 
الهامور البحريني، تقدر بنســـبة 20 % من 

السوق، مرجًحا توفر ما بين 8 و10 حبات 
من سمك الهامور.

وعـــن أســـعار األســـماك، أوضـــح الجـــّزاف 
ســـلمان أن كيلو ســـمك الســـبريم يباع بـ 3 
دنانير، والهامور البحريني يباع بسعر 5.5 

دينار، والهامور المستورد بـ 3 دنانير. 
وتطـــرق للحديـــث عـــن توافـــر أنـــواع من 
األسماك منها الصافي البحريني والشعري 
البحرينـــي، إذ يتـــراوح ســـعر كيلـــو ســـمك 
الصافي مـــا بين دينارين و3 دنانير لكونها 

متفاوتـــة األحجام، ويباع ســـمك الشـــعري 
بســـعر 2.5 دينـــار، مضيًفـــا أن كيلو ســـمك 
دينـــار،   1.5 يبـــاع  البحرينـــي  الّجنيـــس 
والحمـــام البحرينـــي )الجـــش( يباع بســـعر 
ديناريـــن، وســـمك قفـــدار يباع بســـعر 2.5 

دينار.
وعزا الجزاف ســـبب توافر سمك الصافي 
فـــي الســـوق فـــي هـــذه األيـــام واســـتمرار 
الوضع عليه في األيام المقبلة رغم ســـوء 
األحوال الجوية المتوقع، إلى إمكان صيد 
الصافـــي في المناطـــق القريبة مـــن البحر 

ومنها البديع.
ووفًقا لما نشـــر في حساب “بحرين ويذر” 
على االنستغرام يوم األربعاء، فإن الرياح 
الشـــمالية يتوقـــع أن تعـــاود نشـــاطها يوم 
الخميـــس وأليام عـــدة لتصل إلى شـــدتها 
مساء الجمعة في وقت متأخر، والمتوقع 
أن تســـجل مناطق شـــمال شـــرق البحرين 
رياًحـــا تتجاوز 75 كيلومتًرا، وهذه الرياح 
مصطحبـــة بذرات غبـــار وتربة محلًيا وقد 
تنشـــئ أخرى منقولة وبالمقابل ستســـاهم 
فـــي تلطيـــف األجـــواء بدرجـــات أقـــل من 
المعدل العام في مثل هذا الوقت من شهر 

مايو.

أفـــاد تاجر دواجن في ســـوق المنامة 
المركزيـــة لــــ “البـــالد االقتصـــادي” بأن 
هنالـــك تجـــارا يبيعون بيـــض المائدة 
المســـتورد مـــن تركيا بثمـــن زهيد، إذ 
يتـــم بيع 4 شـــدات من بيـــض المائدة 
الســـبب  عازًيـــا  واحـــد،  دينـــار  بســـعر 
فـــي ذلـــك إلـــى أن تواريـــخ اســـتيراد 
هـــذا البيض قديمـــة، وتم اســـتخراج 

المخزون منها. 

وأوضـــح التاجـــر أن فتـــرة صالحيـــة 
بيـــض المائـــدة تبلـــغ 3 أشـــهر، وهـــذا 
البيـــض المســـتورد يباع بســـعر زهيد 
الن صالحيته تشـــارف علـــى االنتهاء 
خـــالل فتـــرة تتـــراوح ما بين أســـبوع 
و10 أيـــام، مضيًفـــا أن هـــذا البيض ال 
يلقـــى إقبـــاال إال مـــن المطاعـــم، حيث 
فـــي  منـــه  كبيـــرة  كميـــات  تســـتهلك 
اليوم الواحد، على خالف االســـتهالك 
المنزلـــي، حيـــث يتم اســـتهالك شـــدة 
إلـــى  أســـبوع  خـــالل  المائـــدة  بيـــض 

أسبوعين.
وذكـــر أن البيـــض المســـتورد ال يتـــم 
بأنـــه  ذلـــك  تخفيـــض ســـعره واصًفـــا 
طرحـــه  يتـــم  ثـــم  الجشـــع،  بســـبب 
للبيـــع بثمـــن زهيد قبـــل انتهـــاء فترة 
صالحيته. وعن أسعار بيض المائدة، 
أوضح تاجر الدواجن أن ســـعر شـــدة 
بيض المائـــدة البحريني بلغ دينارين، 
وتراوح ســـعر بيض المائـــدة الكويتي 

ما بين 1.2 و1.5 دينار.
الدجـــاج  عـــن  للحديـــث  وتطـــرق 

وأســـعاره، حيث قـــال إن كيلو دجاج 
المزرعة يباع بسعر 1.45 دينار، وكيلو 
اليـــوم يبـــاع فـــي “المركـــزي”  دجـــاج 
بســـعر 1.5 دينـــار، وهو ســـعر مختلف 
عن ســـعره في أسواق السوبرماركت، 

ودجاج التنمية بسعر 1.5 دينار.
إن  بقولـــه  الدواجـــن  تاجـــر  واختتـــم 
دجـــاج المزرعـــة زنـــة  1.3 كيلـــو يباع 
بســـعر 1.8 دينـــار، إذ ارتفـــع من ســـعر 
1.55 دينـــار قبـــل شـــهر رمضـــان على 

دفعات.

“السوق المركزي” خاٍل من الكنعد والسبريم والجنم

4 “شدات” بيض مائدة معروضة للبيع بدينار واحد

10 حبات من الهامور فقط متوافرة لسوء األحوال الجوية

 صالحيتها شارفت على االنتهاء

أمل الحامد

إعداد: أمل الحامد

أمل الحامد

أسعار الورقيات )سوق المنامة المركزي(
نعناع: 100 فلس للحزمةسبنت: 50 فلًسا للحزمةبربير: 25 فلًسا للحزمة

جرجير: 25 فلًسا للحزمةملوخية: 150 فلًسا للحزمةبقدونس: 80 فلًسا للحزمة

ريحان: 100 فلس للحزمةرويد: 30 فلًسا للحزمةسبانخ: 50 فلًسا للحزمة

أسعار اخلضروات )سوق المنامة المركزي(

طماطم:
500 فلس

خيار:
400 فلس

كوسة:
500 فلس

فاصوليا:
1.3 دينار

باذنجان:
500 فلس

ثوم:
700 فلس

بصل أحمر:
250 فلًسا

بامية:
1.5 دينار

ليمون:
500 فلس

زنجبيل:
700 فلس

بطاطس:
300 فلس 

فندال:
500 فلس

بروكلي:
1.2 دينار

فلفل أخضر:
600 فلس

قرنبيط:
600 فلس

مشروم:
750 فلًسا 

جزر:
500 فلس

خس:
500 فلس 

 أسعار 
الفواكه

سنطرة: 1.2 دينارمانجو: 1.8 دينارموز: 600 فلستفاح: 700 فلس

شمام: 400 فلسبطيخ: 350 فلساأناناس: 900 فلسالرمان: 1.8 دينار

جوافة: 1.2 دينارعنب: 1.6 دينارأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.3 دينار

جريب فروت: 400 فلسبرتقال أبوصرة: 500 فلس

السبريم
د.ب3
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أمل الحامد

تنافســت 9 شــركات فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس علــى مناقصــة 
لشــؤون األشــغال بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي للمرحلــة 
الثانية من إنشــاء شــبكة الصرف الصحي في منطقة البســيتين بمجمع 228، وكان أقل 
عطاء لشــركة عبدالكريم الجهرمي للمقاوالت بنحو 917.95 ألف دينار جن في حين بلغ 

أكبرها قرابة 1.4 مليون دينار.

شـــبكة  تنفيـــذ  علـــى  المشـــروع  ويشـــتمل 
رئيســـية لتجمـــع الصرف الصحـــي في عدة 
طـــرق منهـــا جزء من شـــارع رقم 9 وشـــارع 
رقـــم 105 وطرق فرعيـــة )أرقام الطرق غير 
معروفة(، وستخدم أساًسا المباني التجارية 
)لشقق متعددة الطوابق( وجزء من البيوت 

السكنية وتوصيل جامع الملك حمد.
وفتح المجلس 4 مناقصات أخرى لشـــؤون 
األشـــغال، أولهـــا إلنشـــاء مداخـــل ومواقف 
ســـيارات إلـــى الواجهـــة البحرية فـــي قرية 
 9 إليهـــا  تقـــدم   ،1027 بمجمـــع  كـــرزكان 
عطاءات وكان أقلها بنحو 248.2 ألف دينار، 
والثانية للمقاولـــة الزمنية ألعمال الخطوط 
األرضيـــة للشـــوارع )2022 - 2023( تقـــدم 
إليهـــا 5 عطـــاءات وكان أقلهـــا بنحو 219.5 
ألـــف دينـــار، فيما تعلقـــت المناقصـــة الثالثة 
بأعمـــال الصيانـــة الشـــاملة لمدرســـة حليمة 
الســـعدية اإلعداديـــة للبنـــات تقـــدم إليهـــا 7 

ألـــف   207.1 بنحـــو  أقلهـــا  وكان  عطـــاءات 
دينـــار، واألخيرة لخدمـــات معايرة وصيانة 
األجهزة المخبريـــة لمجموعة مراقبة جودة 
الميـــاه المعالجـــة بـــإدارة تشـــغيل وصيانـــة 
الصـــرف الصحـــي تقـــدم إليها عطـــاء وحيد 

بنحو 31.8 ألف دينار.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 15 مناقصـــة تابعـــة لـ 7 
جهـــات حكوميـــة بإجمالي 69 عطـــاء. وبلغ 
مجمـــوع أقـــل العطـــاءات المقدمـــة نحـــو 4 

ماليين دينار.
وفتـــح المجلس 3 مناقصات لهيئة الكهرباء 
والمـــاء، أولها لشـــراء كابـــالت أرضية تقدم 
إليهـــا 6 عطـــاءات وكان أقلهـــا بنحو 466.1 
ألـــف دينـــار، والثانية لتزويـــد خدمات إدارة 
شبكة تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات 
تقدم إليها عطاءان وكان أقلها بنحو 265.3 
ألـــف دينـــار، واألخيـــرة لشـــراء أدوات مياه 
 4 إليهـــا  تقـــدم   )ADAPTOR FLANGE(

عطاءات وكان أقلها بنحو 47.5 ألف دينار.
كما فتح المجلس 3 مناقصات لشـــركة نفط 
البحريـــن )بابكو(، أولها لتوفيـــر خدمة دعم 
إدارة ســـالمة العمليـــات لألعمـــال األصليـــة 
للشـــركة ومشـــروع التحديـــث تقـــدم إليهـــا 
ألـــف   316.9 بنحـــو  أقلهـــا  وكان  عطـــاءان 
دينار، والثانية لجدولة عملية صيانة أنواع 
مختلفـــة من الســـفن لعـــام 2022 تقدم إليها 

عطـــاءان وكان أقلها بنحـــو 266 ألف دينار، 
واألخيرة لتوريد نظام التحكم في محركات 
مضخات الشـــحن تقدم إليها عطاءان وكان 

أقلها بنحو 145.8 ألف دينار.
لـــوزارة  مناقصـــة  المجلـــس  فتـــح  وكذلـــك 
الخارجية للحزمة الرابعة لمشـــروع إنشـــاء 
مركـــز المدار في مبنـــى الوزارة تقـــدم إليها 

عطاء وحيد بنحو 610.1 ألف دينار.

وأيًضا فتح المجلس مناقصة لوزارة التربية 
والتعليـــم لتوفير احتياجـــات المدارس من 
أجهـــزة تقنيـــة المعلومـــات تقـــدم إليهـــا 10 
عطـــاءات وكان أقلها بنحو 16.4 ألف دينار، 
ومناقصـــة ألمانـــة العاصمـــة لتركيب مكثف 
كهربـــاء إلى ســـوق المنامـــة المركـــزي تقدم 
إليها 6 عطاءات وكان أقلها بنحو 38.9 ألف 

دينار.

للمرحلة الثانية إلنشاء الصرف الصحي بالبسيتين
صيانة شاملة لمدرسة حليمة السعدية بـ 207 آالف
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ســـجلت مملكـــة البحرين هـــذا العام ومن 
خالل هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
حضـــورًا مميزًا ومثمرًا في ســـوق الســـفر 
العربـــي بدبـــي، وذلك من خالل مشـــاركة 
الهيئـــة بجناح وطنـــي كبير من نوعه بين 
أجنحـــة الدول الـ 158 المشـــاركة في هذا 
الحـــدث الســـياحي الدولـــي، حيـــث ضـــم 
الجنـــاح 21 عارضًا فـــي مقدمتهم الناقلة 
الوطنيـــة “طيران الخليج” إلى جوار عدد 
مـــن أبرز المنشـــآت الســـياحية البحرينية 
من فنادق ومنتجعات وشركات ومكاتب 

سياحة وسفر.
وأعربـــت نائب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، فاطمـــة 
الصيرفـــي، عـــن فخرها بالنتائـــج المثمرة 
التـــي حققتهـــا المشـــاركة البحرينيـــة في 
معرض ســـوق الســـفر العربي هـــذا العام، 
والتي جاءت نتيجة تضافر جهود جميع 
القطـــاع  تقديـــم  أجـــل  مـــن  المشـــاركين؛ 
كمـــا  العالـــم  إلـــى  البحرينـــي  الســـياحي 
يســـتحق، والتعريـــف بامتيازاتـــه المبنية 
على الحضارة والتنوع والتراث والحداثة 

التي تتصف بها مملكة البحرين.
وقالـــت الصيرفي فـــي تصريح لهـــا بهذه 
المناســـبة إن معرض سوق السفر العربي 
كان فرصـــة مواتيـــة؛ مـــن أجـــل توطيـــد 
القطـــاع  فـــي  الشـــركاء  مـــع  العالقـــات 
الســـياحي فـــي المنقطـــة والعالـــم وبنـــاء 
شراكات جديدة؛ بهدف جذب المزيد من 
الســـياح والـــزوار لمملكـــة البحرين ودعم 
فـــي  الســـياحي  القطـــاع  تعافـــي  خطـــط 
أعقـــاب التحدي الـــذي واجهته على مدار 
العاميـــن الماضييـــن واكتشـــاف مزيد من 

فرص النجاح والنمو.
برئاســـة  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  وعقـــد 
الصيرفـــي العديد مـــن االجتماعات عالية 
بينهـــا  مـــن  المعـــرض،  خـــالل  المســـتوى 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اجتماعـــات 

الســـعودية للســـياحة فهـــد حميـــد الدين، 
الســـياحة  لدائـــرة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
عصـــام  بدبـــي  التجـــاري  والتســـويق 
كاظم، ووكيـــل وزارة التراث والســـياحة 
للســـياحة فـــي ســـلطنة عمـــان عـــزان بـــن 
قاســـم البوســـعيدي، وجـــرى خـــالل هذه 
االجتماعـــات االتفـــاق علـــى رؤى وخطط 
عمل مشـــتركة؛ من أجل التعـــاون لتعزيز 

السياحة في المنطقة.
كمـــا جـــرى عقـــد اجتماعات مع عـــدد من 
منظمي الرحـــالت الســـياحية المرتبطين 
مع هيئة السياحة باتفاقيات تعاون، وتم 
خالل هـــذه االجتماعات مناقشـــة خطط 
تنشـــيط حمـــالت الترويـــج فـــي مختلف 
العـــام،  هـــذا  الصيـــف  خـــالل  األســـواق 
وإطـــالق هـــذه الحمـــالت خـــالل الشـــهر 
المقبل في أســـواق مثل إسبانيا وإيطاليا 

والهند وإسرائيل وروسيا.
توازيـــا مـــع ذلـــك، عقـــد القائمـــون علـــى 
المنشآت الســـياحية البحرينية المشاركة 
في الجنـــاح اجتماعات عمل مع نظرائهم 
في المنطقـــة والعالم جـــرى خاللها بحث 

التعـــاون المشـــترك فـــي تطويـــر األعمال 
وجـــذب المزيد من الســـياح للبحرين من 

الدول المصدرة للسياح حول العالم.
وفـــي إطـــار الحضـــور البحرينـــي المتميز 
في ســـوق الســـفر العربي 2022، شاركت 
الصيرفي في حلقة نقاشية بعنوان “بناء 
برنامج ســـفر أعمال مستدام” مستعرضًة 
جهود هيئة البحرين للسياحة في مجال 
الســـياحة المستدامة، كما شاركت مديرة 
التســـويق فـــي الهيئـــة مريـــم توراني في 
حلقـــة نقاشـــية بعنـــوان “تعزيـــز حضـــور 
المـــرأة فـــي صناعـــة الســـياحة” تحدثـــت 
خاللهـــا عـــن تقـــدم مملكـــة البحريـــن في 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  مجـــال 

السياحة.
واســـتقبل الجناح البحريني في المعرض 
عددا كبيرا من إجمالي عدد الزوار المقدر 
هـــذا العـــام بــــأكثر مـــن 20 ألفـــا، وجـــرى 
اســـتعراض فرص التعاون والشراكة بين 
الجهـــات البحرينية المشـــاركة مـــع قرابة 
1500 شركة عارضة خالل المعرض على 

مدى أربعة أيام.

اجتماعات تناقش تنشيط حمالت الترويج

“السياحة”: حصيلة مثمرة للمشاركة 
البحرينية بسوق السفر العربي

الجناح الوطني في معرض سوق السفر العربي بدبي

12 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.225

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.64

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 0.46

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.538

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.143

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.168

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.24

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 0.95

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.093

 

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 0.499

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.305

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.055

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.075

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.641

إلـــى  اليـــورو  ســـعر  تراجـــع 
أدنى مســـتوياته منذ خمس 
 1,0389 مســـجال  ســـنوات 
أمـــس  الـــدوالر،  مقابـــل 
الخميـــس، فـــي وقـــت تعـــزز 
ســـعر الدوالر بســـبب وضعه 
أســـعار  ورفـــع  آمـــن  كمـــالذ 
وفيمـــا  األميركيـــة.  الفائـــدة 

األســـهم  أســـواق  تجنبـــت 
المخاطرة فيما يتسبب الغزو 
الروســـي ألوكرانيـــا وتدابير 
اإلغـــالق المرتبطـــة بكوفيـــد 
فـــي الصيـــن بإضعـــاف النمو 
العالمـــي، تعزز ســـعر الدوالر 
مع لجـــوء المســـتثمرين إلى 

السندات األميركية.

اليورو يتراجع ألدنى مستوى منذ 5 سنوات مقابل الدوالر
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التغييرالسعر 0.024-0.305 دوالر
مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. 

التغييرالسعر 0.002- 0.093 دينار
بنك السالم ش.م.ب. 

التغييرالسعر 7.53+1.000 دينار
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.

التغييرالسعر 4.92+0.640 دينار
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب. 

التغييرالسعر 1.10+0.460 دينار
شركة البحرين للسينما ش.م.ب.

بلغت مستوى 1233.9 دوالر لكل ألف متر مكعب

أسعار الغاز في أوروبا تقفز 20 % بعد عقوبات روسية على شركات طاقة
أوروبـــا، في  فــي  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار  ارتفعت 
تعامالت أمس الخميس، بنسبة 20 % وتجاوزت 
العقود اآلجلة مستوى 1200 دوالر لكل ألف متر 
مكعب. وصعدت العقود اآلجلة للغاز لشهر يونيو 
على مؤشر TTF بنسبة 20.9 %، وبلغت مستوى 

1233.9 دوالر لكل ألف متر مكعب.
ارتفاعا  أوروبــا  الطبيعي في  الغاز  وتشهد أسعار 
في  الطبيعي  الــغــاز  نقل  شــركــة  أعلنت  أن  بعد 
أوكرانيا GTS، أنه اعتبارا من أمس االول األربعاء 

11 مايو، سيتوقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، 
في أحد المسارات، عبر األراضي األوكرانية.

الغاز  إمـــدادات  فــإن  الــخــبــراء،  لتقديرات  ووفــقــا 
أوكــرانــيــا  ــا عبر  ــ أوروب ــى  إل مــن روســيــا  الطبيعي 
السلطات  قـــرار  جـــراء  الــثــلــث  بنحو  ســتــتــراجــع 
األوكرانية هذا، علما أن شركة “غازبروم” واصلت 
ضخ الغاز عبر األراضي األوكرانية بشكل طبيعي 

حتى بعد إطالق العملية العسكرية الخاصة.
وفـــرضـــت روســـيـــا عــقــوبــات عــلــى وحـــــدات من 

شركة غازبروم جرمانيا التي تنازلت فيها شركة 
على  وكذلك  ملكيتها،  عن  جــازبــروم  الغاز  إنتاج 
البولندي  الجزء  مالكة  إيــه،  إيــوروبــول جــاز إس 

من خط أنابيب يامال-أوروبا للغاز.
وأمس الخميس أعلنت شركة غازبروم الروسية 
أنها ستوقف إمدادات الغاز في خط أنابيب عبر 

بولندا.
االقتصاد  وزيــر  اتهم  فيما  غــازبــروم  قــرار  يأتي 
ــمــانــي روبــــرت هــابــيــك، مــوســكــو بــاســتــخــدام  األل

ــا،  أوروب الطاقة كسالح في وجــه  إمــداداتــهــا من 
الغاز  كميات  بتخفيض  روسيا  قيام  خلفية  على 
الموردة إلى ألمانيا. وبحسب الحكومة األلمانية، 
فإن وحدة تابعة لغازبروم في ألمانيا توقفت عن 
ذلــك،  رغــم  بها.  المتعهد  الكميات  كامل  اســتــالم 
شدد هابيك على أن االضطرابات في اإلمدادات 
األلماني،  االقتصاد  على  محدود  أثر  لها  سيكون 
دول  من  الغاز  من  بديلة  كميات  استالم  وســط 

أخرى.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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زاوية تنشر أبرز األحكام القضائية ذات الطابع التجاري والعقاري 

تعــد الجهــود والمســاعي التــي بــادرت بهــا مؤسســات القطــاع المصرفــي المحلي بهــدف تنويــع اقتصاد 
المملكــة، والــدور المتقــدم الــذي تلعبــه هــذه المؤسســات كداعــم للتمويــل األخضــر مــن بيــن أبــرز 
المحــاور التــي تناولهــا الرئيس التنفيــذي لبنك البحريــن الوطني، جان كريســتوف دوراند، في 
مقابلة أجريت له أخيًرا عبر البث المباشر الذي يعرف في المنصة العالمية التابعة لمجموعة 

أكسفورد لألعمال.

الضوء  دورانــد  البث، سلط  وخــالل 
مالي  كمركز  البحرين  مكانة  على 
ما  مستقبلية،  أبــعــاد  ذي  إقليمي 
خطط  وتطوير  تعزيز  فــي  يسهم 
البنك التي من شأنها توسيع نطاق 
مجلس  دول  كل  ليشمل  انتشاره 
التعاون الخليجي األخرى، بما في 
ذلـــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
كما أكد بدوره على أهمية حرص البنوك على تطوير 
على  قدرتها  لتضمن  أدائــهــا  ومستويات  خدماتها 
والمشاريع  األعمال  وأحجام  أنواع  مختلف  خدمة 
تنويع  توجهات  مــع  يتماشى  مــا  وذلــك  التجارية، 

مصادر االقتصاد في المملكة.
الداعمين  أبـــرز  مــن  بالتأكيد  “نــحــن  ــد  ــ دوران وقـــال 
التي  المهمة  والمشاريع  والمساعي  المبادرات  لكل 
ــار تحقيق  تــطــرحــهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي إطــ
تطلعات الرؤية االقتصادية الوطنية 2030”، وال بد 
من أن نكون قادرين على امتالك األدوات الالزمة 
بمختلف  األعمال  مؤسسات  جميع  مع  للتعامل 
الصغيرة  والشركات  كالمتاجر  اختصاصاتها 

والكبيرة والجهات الحكومية”.
وتطرق  أيضًا إلى تأثيرات جائحة كورونا 
إلى  أشــار  المصرفي، حيث  القطاع  على 
أن الرقمنة في القطاع شهدت تطورات 
طرح  عنها  نتج  متسارعة،  وتغيرات 
المصرفية  المنتجات  مــن  الــعــديــد 

اإليجابية  الــتــأثــيــرات  مــن  يعد  مــا  وهــو  المبتكرة، 
لألزمة. 

الوقوف بجانب الشركات الصغيرة
الوقوف  علينا  جــدًا  المهم  من  “كــان  دورانـــد  وتابع 
لمساعدتها في مواجهة  الصغيرة  الشركات  بجانب 
العمالء  بــدعــم  يتعلق  وفــيــمــا  األزمـــــة”.  تــداعــيــات 
الخدمات  تطبيق  بتطوير  رحلتنا  بدأنا  “لقد  قــال: 
تأثيرات  مــن  يعد  أيــضــًا  وذلــك  لــألفــراد،  المصرفية 
أعمالنا  نماذج  صياغة  نعيد  جعلتنا  التي  الجائحة 
وسبل دعمنا للموظفين والعمالء بصفتنا بنكًا وطنيًا 

رائدًا”.
ــبــنــوك  ــهـــم فـــي تـــوجـــه ال ــاء أسـ ــ ــوب ــ وأضــــــاف أن ال
والمصارف نحو التركيز على تبني ركائز وممارسات 
ورفع  والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 
الممولون  يلعبه  الذي  الدور  بأهمية  الوعي  مستوى 
في تحقيق أبعاد مستقبلية لعالم األعمال عبر توفير 

التمويل األخضر.
وتطرق للجانب البيئي بقوله “نحن في البنك نحمل 
على عاتقنا مسؤولية دفع عجلة اإلنجاز في مجال 
وعلى  والمؤسسية،  واالجتماعية  البيئية  الحكومة 
منتج  البنك  فــي  طرحنا  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
بقروض  خاصًا  ومنتجًا  الشمسية  األلـــواح  تمويل 
على  الحفاظ  بأن  مؤمن  وأنا  الكهربائية،  السيارات 
الطاقة  مــصــادر  اعــتــمــاد  عــبــر  واســتــدامــتــهــا  البيئة 
منا  تستوجب  التي  الموضوعات  من  بات  النظيفة 

اهتمامًا بارزًا”.

إبراز مكانة المملكة كمركز مالي

وفي تعليقه على هذه المقابلة، مدير العالقات العامة 
لألعمال،  أكسفورد  مجموعة  في  الفيديو  ومحتوى 
بلوا “سّلطنا مــن خــالل هذه  أنــدريــه دي  صــرح مــارك 
ــهــامــة مـــع دورانـــــد الـــضـــوء عــلــى الــفــرص  الــمــقــابــلــة ال
المتاحة في المملكة  للمستثمرين الدوليين  للمساهمة 
بدورهم في  التنمية االقتصادية الوطنية، إلى جانب 
التركيز على إبراز مكانة المملكة كمركز مالي ووجهة 
استثمارية يتطلعون لها، توفر بيئة أعمال رحبة قادرة 
تتبنى  التي  للشركات  المستدام  التمويل  توفير  على 
وركائز  مــبــادئ  وأعمالها  إستراتيجياتها  صميم  فــي 

الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية”.
البيئية  الــحــوكــمــة  مــفــهــوم  أن  حــيــن  “فـــي  ــاف  ــ وأضـ
واالجتماعية والمؤسسية اليزال مفهومًا جديدًا نسبيًا 
لجدولة  عالميًا  مــعــيــارًا  أصــبــح  أنــه  إال  المنطقة،  فــي 
أعمال الشركات الكبرى، ولطالما كانت البحرين أرضًا 
يسعدنا  ولــذا  الــدولــي،  المجتمع  أطياف  كل  تحتضن 
ــتــزام  أن نــتــمــكــن مـــن تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــدى ال
ما  بدعم  المملكة  فــي  المصرفي  القطاع  مؤسسات 
تبني  في  قدمًا  والمضي  المستدام،  بالتمويل  يعرف 
واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  وتوجهات  ممارسات 

والمؤسسية”.

دور محوري للقطاع المصرفي في تحديد توجهات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية
خالل مقابلة مع “أكسفورد لألعمال”... الرئيس التنفيذي لـ “البحرين الوطني”:

جان كريستوف 
دوراند

ال عمولة للدالل إال إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد 
أيدت محكمة االســتئناف المدنية الحكم المســتأنف برفض دعوى أقامتها شــركة وســاطة عقارية ضد 
مشتٍر عقاري، ادعت فيها تخلف اآلخير عن دفع عمولة بواقع 1 % عن بيع عقار، وتطالب في دعواها 

ا. بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 2550 ديناًرا بحرينيًّ

المدعية  أن  إلــى  الــدعــوى  تفاصيل  وتشير 
شركة تملك رخصة وسيط عقاري، وبموجب 
للمدعى  المملوك  بالعقار  الخاص  البيع  عقد 
عــلــيــه، والــمــبــرم بــيــن الــطــرفــيــن وهــمــا البائع 
الوسيط  المدعية هي  والمشتري، وحال كون 
بواقع  للعمولة  مستحقة  فهي  الطرفين  بين 
وقدره  مبلغا  قيمتها  والبالغة   %  1
المطالبة  بحرينيا،  دينارا   2550
بموجب نص البند رقم 12 من 
آنف  العقد  شــروط وأحــكــام 
نصت  ما  وبحسب  الــذكــر، 
من   )38( ــادة  ــمــ ــ ال عــلــيــه 
27 لسنة  الــقــانــون رقــم 
ــدار  إصـ بــشــأن   2017
ــتــنــظــيــم  ــون ال ــ ــانـ ــ قـ
الــعــقــاري والــمــادة 
القرار  مــن   )21(
لسنة   9 ــم  رقــ

2018م.

وبناًء على ما ذكره محامي المدعى عليه حسن  «
العجوز، فإن المحكمة حكمت برفض الدعوى وإلزام 

رافعها بالمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب 
المحاماة. وقد استخلصت المحكمة حكمها بناًء على 
موافقة الطرفين على إنهاء النزاع المعروض بينهما 

أمام القضاء، صلحا وتقديم نسخة من هذا االتفاق إلى 
المحكمة للمصادقة عليه ورفع شارة القيد عن العقار 
إلتمام إجراءات نقل الملكية خارج نطاق القضاء وهو 
ما تستخلص معه المحكمة بأن إبرام العقد النهائي 

قد تم دون تدخل من جانب المدعية وكان من المقرر 
قانونا بأنه ال يستحق المرخص له بمزاولة الوساطة 

العقارية عمولته إال إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، 
األمر الذي تصبح معه دعوى المدعية غير قائمة على 

سند من القانون والواقع وجديرة بالرفض. 

إيلون  األميركي  الملياردير  أشــاد 
في  الصينيين  بــالــعــمــال  مــاســك، 
تصريحات له هذا األسبوع، منوها 
بموهبتهم وأخالقياتهم في العمل، 
ــراد الــقــوة  ــ بــيــنــمــا انــتــقــد بــعــض أفـ
ُطلب  وعندما  األميركية.  العاملة 
منه الكشف عن الشركات الناشئة 
الكهربائية  الــســيــارات  مجال  فــي 
الــتــي أثـــارت إعــجــابــه أكــثــر، أشــار 
فاغن”  “فولكس  إلــى  أوالً  ماسك 
تسال  لــســيــارتــه  مــزدهــر  كمنافس 
تقرير  حسب  السوق،  في  الرائدة 

نشرته “نيويورك بوست”.
وبــعــد ذلـــك، ركــز مــاســك اهتمامه 
يتوقع  أنه  إلى  الفتا  الصين،  على 
ظــهــور بــعــض “الــشــركــات الــقــويــة 
البالد وتقديم مزيد من  جًدا” من 

المنافسة في السنوات المقبلة.
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ــصـ وقــــــــــــــال مـــــــاســـــــك لـ
الكثير  “هناك  تايمز”:  “فاينانشيال 
الــذيــن  الفائقين  الــمــوهــوبــيــن  مــن 
يؤمنون  الصين  في  بجد  يعملون 

بقوة بالتصنيع”.
ــي أمـــيـــركـــا، يــحــاول  ــاف “فــ ــ وأضــ
العمل  إلــى  الذهاب  تجنب  الناس 
ــالق”. وتــمــتــلــك شركة  ــ عــلــى اإلطــ
رئيسا واحدا  بالفعل مصنعا  تسال 
في شنغهاي، وقد أشارت الشركة 
في وقت سابق من هذا الشهر إلى 
أنها تخطط لبناء منشأة ثانية في 
المصنع  اكتمال  وبمجرد  المنطقة. 
بالقدرة  “تــســال”  ستتمتع  الــثــانــي، 
على تصنيع ما يصل إلى مليوني 

سيارة سنوًيا من شنغهاي.

إيلون ماسك: “فولكس فاغن” أكبر 
منافس لـ “تسال” الكهربائية

المحرر االقتصادي

رفض دعوى بدفع عمولة عن بيع 
عقار بقيمة 2550 دينارا

حسن العجوز


