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حضر حفل غداء أقامته الملكة إليزابيث الثانية تكريماً لجاللته

جاللة الملك يتبادل األحاديث الودية بشأن العالقات بين البحرين وبريطانيا
لندن - بنا

حضـــر عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
أمـــس في قصر وندســـور، حفـــل الغداء الـــذي أقامته صاحبـــة الجاللة 
الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشـــمال أيرلندا، تكريمًا 
لجاللـــة الملـــك بمناســـبة حضـــور جاللتـــه مهرجـــان رويـــال ويندســـور 

للفروسية. 
وتبـــادل جاللـــة الملك مـــع صاحبـــة الجاللـــة الملكـــة إليزابيـــث الثانية، 
األحاديـــث الودية بشـــأن العالقـــات التاريخية الوثيقـــة التي تربط بين 
العائلتيـــن المالكتيـــن فـــي البلديـــن الصديقيـــن، إضافـــة إلـــى العالقات 
الثنائية الوثيقة والراســـخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما 
تشهده هذه العالقات العريقة والمتميزة من تطور وازدهار مستمر في 
الملكة إليزابيثجميع المجاالت تحقيقًا لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين. جاللة الملك

وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصـــام خلف أهميـــة وجود مواقف 
كافية للســـيارات بكل المناطق، مع 
الزيادة المضطردة لعدد الســـيارات 
بالنســـبة  البحريـــن  فـــي  وملكيتهـــا 

للفرد واألسرة البحرينية.
وأضـــاف خلـــف في تصريـــح خّص 

الســـيارات  ملكيـــة  أن  “البـــالد”  بـــه 
في مملكـــة البحريـــن تضاهي أكثر 
الدول مـــن حيث النســـبة، وبمعدل 
يعنـــي  مـــا  فرديـــن،  لـــكل  مركبـــة 
الحاجة الكبيرة لمواقف للسيارات، 
خدمة للساكنين، وضمانًا النسيابية 
والخدميـــة  التجاريـــة  الحركـــة 

المتنوعة.

خلف لـ“^”: البحرين من أعلى 
دول العالم في امتالك السيارات
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قـــام نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بزيارة إلـــى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة 
إلـــى  العـــزاء  واجـــب  لتقديـــم  أمـــس، 
رئيس دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، في وفـــاة صاحب 
الســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
كبـــار  مـــن  عـــدد  )رحمـــه هللا(، يرافقـــه 

المسؤولين.
كما قدم ســـموه تعازيه ومواســـاته إلى 

أسرة آل نهيان.
واســـتذكر ســـموه جهود صاحب السمو 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه 
هللا فـــي دعم قضايـــا األمتيـــن العربية 
واإلســـالمية، منوهًا ســـموه بإســـهامات 

الفقيد الحافلة بالعطاء.

مسيرة الفقيد حافلة بالعطاء
 نائب جاللة الملك ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى رئيس اإلمارات

أبوظبي - بنا

انتخب المجلـــس األعلى لالتحاد 
أمـــس باإلجمـــاع صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
رئيًســـا لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

المتحدة.
وعقد المجلس اجتماًعا أمس في 
قصر المشـــرف بأبوظبي برئاســـة 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكر بيان صادر من وزارة شؤون 
الرئاســـة أنـــه تـــم بموجـــب المادة 
51 من الدســـتور انتخاب صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
آل نهيـــان باإلجمـــاع رئيًســـا لدولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خلًفا 
للمغفـــور له فقيـــد الوطن الشـــيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.

“األعلى لالتحاد” ينتخب محمد 
بن زايد رئيًسا لدولة اإلمارات

أبوظبي - وام
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أرقـــام  ســـوق  تجـــارة  عـــادت 
لالنتعـــاش  والهواتـــف  الســـيارات 
مـــن جديد، بعـــد فترة تهـــاٍو قاتلة، 
التـــي  “كورونـــا”  جائحـــة  خـــالل 
دفعت الناس للعزوف عن الشراء، 
االقتصاديـــة.  التداعيـــات  بســـبب 
ورصـــدت “البـــالد” في عدد واســـع 
لبيـــع  التجاريـــة  الحســـابات  مـــن 

األرقـــام فـــي تطبيـــق “انســـتغرام” 
اختفـــاء لوحـــات األربعـــة األرقـــام 
بشـــكل  إال  البيـــع  منصـــات  فـــي 
شـــحيح ومحدود، وبأســـعار تصل 
إلـــى 8000 دينـــار، بعـــد أن كانـــت 
الســـابق،  فـــي  آالف   5 تتجـــاوز  ال 
ذات  الواحـــدة  للوحـــة  بالنســـبة 

األرقام غير المتناسقة. 

انتعاش سوق أرقام السيارات والهواتف من جديد

إبراهيم النهام

سيدعلي المحافظة

إبراهيم النهام

خيار استقطاع 35 % من الدخل لزيادة التمويل... اإلسكان:

رفع سقف التمويالت اإلسكانية من 60 إلى 70 ألف دينار

التـــي  الموثقـــة  المعلومـــات  بينـــت 
حصلـــت عليها “البالد” بشـــأن البرامج 
الجديـــدة التي تعتزم وزارة اإلســـكان 
إطالقهـــا قريبًا، أن الـــوزارة رفعت من 
خالل هذه البرامج ســـقف التمويالت 
اإلســـكانية من 60 ألف دينـــار إلى 70 
ألـــف دينـــار، على أن يتكفل المشـــتري 
بدفـــع نســـبة 10 % مقـــدم التمويـــل، 
ليصبح مقدار سقف التمويل المدعوم 

من قبل الوزارة 63 ألف دينار.
وأشـــارت المعلومـــات إلـــى أن حجـــم 
الجديـــدة  البرامـــج  فـــي  التمويـــالت 
والعليـــا  الدنيـــا  حدودهـــا  ســـتتراوح 
بيـــن 40 ألـــف دينـــار و70 ألـــف دينار، 
كمـــا ســـيتم إتاحـــة خيـــار رفـــع نســـبة 
االســـتقطاع إلـــى 35 % مـــن الدخـــل 

يتـــم  الـــذي  التمويـــل،  مبلـــغ  لزيـــادة 
تحديـــده بنـــاء علـــى دخل المســـتحق 

للخدمة.
البرامـــج  تشـــمل  أن  المؤمـــل  ومـــن 
الشريحة العمرية من 21 عامًا وحتى 
50 عامًا، وذوي الدخل من 320 دينارًا 

إلى 1200 دينار.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة 
اإلســـكان بأنهـــا وبمعية بنك اإلســـكان 
البنـــك  محافـــظ  بحضـــور  عقـــدت 
المركزي ورؤســـاء ومســـؤولي البنوك 
الخميـــس   يـــوم  اجتماعـــًا  المحليـــة، 
فـــرص  بشـــأن  للتباحـــث  الماضـــي؛ 
االســـتثمار في توفير حلول إســـكانية 
ميســـرة، ومشيدة بدور المصارف في 

نجاح مزايا.
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محمد الستراوي

سيدعلي المحافظة
بـــــرامــــــج 

اإلسكان الجديدة

البرامج:
البيت العود – تعاون – قسيمتي - تساهيل – تيسير – إمتلك – الدار

 حجم التمويالت : 

40 ألف – 70 ألف دينار (%10 من إجمالي التمويل 
دفعة مقدمة يتحملها المستفيد)

 الخدمات التي ستوفرها البرامج:

 شراء أرض – شراء أرض وبناءها – شراء أرض 
وبناءها بالشراكة مع آخرين – تمويل عقاري 

مدعوم – البناء ضمن بيت العائلة.

 إمكانية رفع معدل االستقطاع إلى %35 من الدخل 
لزيادة قيمة التمويل

320 دينار – 1200 دينار
 شريحة األعمار المستهدفة :

 21 سنة – 50 سنة
 فئة الدخل المستهدفة :

سقوط قتيل في احتجاجات ارتفاع األسعار بإيران
طهران - وكاالت

قتل شخص خالل االحتجاجات في مدن 
إيرانية هذا األسبوع رفًضا لقرار الحكومة 
رفع أســـعار مواد غذائية أساسية، وفق ما 
نقلـــت وكالـــة محلية أمس عـــن عضو في 
البرلمـــان. وأعلن الرئيس إبراهيم رئيســـي 
أخيـــًرا سلســـلة مـــن اإلجـــراءات لمواجهة 
تعانيهـــا  التـــي  االقتصاديـــة  الصعوبـــات 
البالد، شـــملت تعديـــالت جذرية في نظام 

الدعـــم الحكومـــي وزيـــادة أســـعار مـــواد 
كزيت الطهو واللحوم والبيض.

وبين إعالن رئيســـي ودخول األسعار حيز 
ا ، نزل المئات إلى الشوارع  التنفيذ رســـميًّ
احتجاًجـــا فـــي مـــدن عـــدة خصوًصـــا في 
جنـــوب البـــالد مثـــل محافظة خوزســـتان 
)جنـــوب غـــرب(، وفـــق مـــا أفـــاد اإلعـــالم 

الرسمي. 

شـــهدت مملكة البحرين في الربع األول من العام الجاري إصدار 544.5 
ـــا )544 ألًفـــا و544 شـــيًكا( بقيمـــة تقدر بنحـــو 1.88 مليار  شـــيًكا مصرفيًّ
دينـــار، مقابـــل إصـــدار 557 ألف و107 شـــيكات بقيمة تقـــدر بنحو 1.65 

مليار دينار، وذلك وفًقا ألحدث إحصائيات لمصرف البحرين المركزي.
وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع األول من العام الجاري 
بنســـبة 30.5 % على أساس ســـنوي، إذ بلغت قيمتها 56.4 مليون دينار 
بنهايـــة الربـــع األول 2021 بانخفـــاض 17.2 مليون دينار، قياًســـا بـ39.2 
مليون دينار بنهاية الربع األول من 2022، مما يعد مؤشًرا واضًحا على 

التسهيالت المصرفية في مملكة البحرين ووعي المتعاملين.

1.9 مليار دينار إجمالي 
الشيكات الصادرة بالربع األول
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
وبمزيد من الحزن واألسى

نتقدم
بخالص العزاء والمواساة إلى 

القيــــــادة الرشيــــــــدة
وشعب دولة اإلمارات العربية المتحدة

وإلى األمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع
في وفاة المغفور له

الشيـــخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيـان
طيب هللا ثراه

سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع منتسبي بنك البحرين الوطني 
في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة

جودة التعليم
مرة أخرى وليست األخيرة، تطل جودة التعليم من رحم التقديرات والتزكيات 
والتصنيفــات الدوليــة، تضع “التايمــز” البريطانية مملكة البحريــن في المقدمة، 
تصنــف جامعاتهــا في طليعة الجامعات العربية والعالمية، يتحقق لنا ولمملكتنا 
الحبيبــة ذلــك الحلــم الكبير، بأن نكــون في مصاف الجامعــات العربية والدولية 
العمالقة، وأن يعلو مؤشر جودة التعليم لدينا ثم يعلو حتى يطال آفاقا أرحب، 
ويناطــح جامعــات أعــرق، ويرفــع اســم المملكــة عاليــا وســط لفيــف النوابغ من 
الجامعات والعريق من مؤسســات التعليم ومنارات اإلشــعاع في بالدها بل في 

العالم أجمع.
لقــد صــدر تقريــر مؤسســة التايمــز البريطانية قبل أيــام ليضع الجامعــة األهلية 
فــي مقدمــة الجامعات البحرينية في مؤشــر جودة التعليــم والثالثة عربيا على 
ذات المنصة العلمية المعتبرة، تماما كما وضع عددا من جامعاتنا المرموقة في 
مراتــب متقدمــة علــى نفس ذات المؤشــر الدقيــق، ما يعني أن مملكــة البحرين 
بجامعاتهــا الخاصــة والحكومية تســتطيع مضاهاة الجامعــات العالمية، بل إنها 
نجحت بالفعل في كسر حاجز التفوق الذي كان مقتصرا على جامعات إقليمية 
بعينها، هو ما يعني أيضا كم هو الدعم وكم هي المساندة وكم هو االهتمام الذي 
تحظــى بــه جامعاتنــا الوطنية مــن دون تفرقة أو اســتثناء من مجلــس التعليم 
العالــي ووزارة التربيــة بــل مــن قيادتنــا الحكيمــة التــي وضعــت نصــب أعينهــا 
تقدمنــا العلمــي، وتألقنــا الحضاري نصب أعينها وفي صميــم رؤيتها، وفي قلب 
مشــروعها الحضــاري الكبيــر المتمثــل في رؤية ســمو ولي العهــد رئيس مجلس 
الــوزراء للعــام 2030 بالوصــول إلــى مــا نطلــق عليه مملكــة الخدمــات الممتازة، 
فــي الصحــة والتعليم والخدمــات المالية والمصرفية والتأمينية واللوجســتية، 
لنعلو بالبحرين أكثر فأكثر في مجاالت التنافسية والذكاء االصطناعي واألمن 
الســيبراني وأمــن المعلومــات والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت األشــياء، هذا ما 
يخطــط لــه قادتنــا، وهذا ما تضعه جامعاتنا المرموقة نصب أعينها، ال فرق بين 
خاص أو عام فجميعنا جنود مخلصون، نخدم مصلحة الوطن، ونذود عن رؤاه، 
ونبذل الغالي والنفيس، في سبيل أن نرتقي بعلومنا وفنوننا وآدابنا. إن مملكة 
البحريــن مرشــحة فــي هــذا الوقــت بالذات وأكثــر من أي وقت مضــى أن تلعب 
دورا إشعاعيا تنويريا على مستوى المنطقة خصوصا في مجاالت التكنولوجيا 
الفارقة، تماما مثلما أمامها فرصة ذهبية لتكون بمثابة المنطقة الجاذبة للطلبة 
من أبناء المنطقة، فقط ما نحتاج إليه يد بيضاء عليا، تصفق معنا، وتســاعدنا 
علــى التســويق األمثــل لما نحن اليــوم بصدده إنجاز دولي على مســتوى جودة 
التعليــم، نــص بــل أكثــر من نصــف الكوب المآلن، حتــى نبني عليــه، ونجعل من 
بالدنــا العظيمــة واحــة للعلم والعلماء، وحظيــرة للتكنولوجيــا المتجددة، حيث 
التعليــم  للتدريــب والتطويــر، وحيــث هيئــة ضمــان جــودة  األعلــى  المجلــس 
والتدريب وحيث مجلس التعليم العالي بإداراته وأقسامه وأعضائه المكرمين 
على مرأى ومسمع من اإلنجاز العالمي الكبير الذي حققته جامعاتنا، وحيث إن 

ذلك لم يكن على بحريننا الغالية بكثير.

د. عبداهلل الحواج

  جاللة الملك و  سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان محمد بن زايد النتخابه رئيًسا لإلمارات

المضي قدًما نحو تمتين العالقات ودفعها آلفاق أرحب

بعــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، برقية تهنئة إلــى رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه 

رئيًسا للدولة.

وأعـــرب جاللة الملك عن أخلص 
تهانيـــه وأطيب تمنياته لســـموه 
علـــى الثقـــة الغالية التـــي أوالها 
إيـــاه إخوانـــه أصحـــاب الســـمو 
الشيوخ أعضاء المجلس األعلى 
لالتحـــاد حكام اإلمارات، ســـائاًل 
الباري عز وجل أن يحفظ سموه 
ويمـــده بعونـــه وتوفيقـــه ويديم 
عليه موفـــور الصحـــة والعافية؛ 
لمواصلة مســـيرة الخير والتقدم 
ــة  ــهدها دولـ ــي تشـ ـارك التـ ـ المبـ
ات  ـ ـ ـق تطلعـ ـ ارات وتحقيـ ـ ـ اإلمـ
شـــعبها الشـــقيق فـــي مزيـــد من 
ار  ـ ـ ـور واالزدهـ ـ ـة والتطـ ـ التنميـ
وخدمـــة قضايا أمتـــه والنهوض 
ي  ـ ـ ـ ج ي ل خ ل ا ل  ـ ـ ـ م ع ل ا ة  ر ي ـ ـ ـ س م ب

والعربي المشترك.
وأكـــد جاللته فـــي البرقية عمق 
العالقـــات التاريخيـــة المتميـــزة 
والروابـــط األخويـــة الراســـخة 
والمتجـــذرة التـــي تجمـــع بيـــن 
البلديـــن وقيادتيهما وشـــعبيهما 
وحـــرص مملكـــة البحريـــن على 
المضـــي قدًمـــا فـــي كل مـــا مـــن 
شـــأنه تمتيـــن الصـــالت الوثيقـــة 
وتعزيز التعـــاون الوطيد ودفعه 
إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود 
بالخيـــر والنمـــاء علـــى الشـــعبين 

الشقيقين.
وبعـــث ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  ن  ـ ـ ـ ب ن  ما ل ـ ـ سـ ر  ـ ـ ـ ي ألم ا

خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة  صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة 

انتخابه رئيًسا للدولة.
وأعرب ســـموه فـــي البرقية عن 
خالـــص تهانيه وأطيـــب تمنياته 
لســـموه على الثقـــة الغالية التي 
أوالهـــا إيـــاه إخوانـــه أصحـــاب 
السمو الشيوخ أعضاء المجلس 
األعلى لالتحـــاد حكام اإلمارات، 
داعًيا المولى عّز وجل أن يحفظ 
ـور  ـ ـه موفـ ـ ـم عليـ ـ ـموه ويديـ ـ سـ
الصحة والعافيـــة، ويمده بعونه 
يرة  ـ ـ ة مسـ ـ ـ ـ لمواصل ه؛  ـ ـ ـ ق وتوفي
الخيـــر والتقـــدم المبـــارك التـــي 

تشـــهدها دولة اإلمارات العربية 
المتحـــدة بمـــا يعـــود بمزيـــٍد من 
التنميـــة والتطـــور علـــى شـــعبها 
الشـــقيق، وخدمـــة قضايـــا أمته 
ل  ـ ـ ـ عم ل ا يرة  ـ ـ بمسـ ر  تمرا ـ ـ واالسـ

الخليجي والعربي المشترك.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء ما 
يجمـــع مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
دة  ـ ـ لمتحـ ا ة  ـ ـ ـ ي عرب ل ا ارات  ـ ـ ـ اإلم
الشـــقيقة من عالقـــات تاريخية 
متميزة تستند إلى روابط أخوية 
راسخة بين البلدين وقيادتيهما 
ا  ـ ـ ـ ـقيقين، منوًه ـ ـعبيهما الشـ ـ وشـ
بحـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
ت  ا ـ ـ ـ ق ال ع ل ا ب ع  ـ ـ ـ ف د ل ا ة  ـ ـ ـ ل ص ا و م
الثنائيـــة نحـــو أوجٍه أكثـــر متانة 
علـــى مختلف األصعدة بما يعود 

بالخير والنماء على الجميع.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك سمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



قـــام نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، بزيـــارة إلى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
أمـــس، لتقديـــم واجـــب العـــزاء إلـــى 
ة  ـ ـ ـ ي ب عر ل ا رات  ا ـ ـ ـ إلم ا ة  ـ ـ ـ ل دو ـس  ـ ـ ي ئ ر
المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، في 
وفـــاة صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفة 
بـــن زايد آل نهيان )رحمه هللا(، يرافقه 
عـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين. كما قدم 
ســـموه تعازيـــه ومواســـاته إلى أســـرة 
آل نهيـــان، داعيـــا ســـموه هللا العلـــي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه، وأن يلهـــم 
أســـرة آل نهيـــان الكرام جميـــل الصبر 
وحســـن العـــزاء، وأن يوفـــق صاحـــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لـــكل ما مـــن شـــأنه تحقيـــق مزيد من 
الخير والنماء لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة.

واستذكر سموه جهود صاحب السمو 
ــن زايـــد آل نهيـــان  ــة بـ الشـــيخ خليفـ
رحمـــه هللا فـــي دعـــم قضايـــا األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية، منوهـــا ســـموه 
بإســـهامات الفقيـــد الحافلـــة بالعطاء، 
والتـــي كان لها بالـــغ األثر في مواصلة 
تمكين النهضة والنماء دولة اإلمارات 
العربيـــة الشـــقيقة ومـــا تحقـــق لها من 

منجـــزات تنموية شـــاملة عبر مختلف 
األصعـــدة. منوها بالرعايـــة واالهتمام 
التـــي أوالهـــا الفقيـــد الراحـــل وعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، للعالقات األخوية 
ــقيقين والحـــرص  ــن الشـ ــن البلديـ بيـ
علـــى مواصلة تعزيزهـــا حتى وصلت 
إلى مســـتويات مميزة علـــى األصعدة 

كافة. من جانبه، عبر صاحب صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل 
نهيـــان عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره 
لصاحـــب الســـمو الملكي نائـــب جاللة 
الملـــك ولـــي العهد والوفـــد المرافق له 
علـــى تعازيهـــم الخالصة ومواســـاتهم 
الصادقـــة. ووصل نائـــب جاللة الملك 
ولـــي العهـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي 

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
إلى دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة أمـــس لتقديـــم التعـــازي إلى 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان بوفاة صاحب السمو الشيخ 
خليفـــة بـــن زايد آل نهيـــان رحمه هللا، 
ويرافـــق ســـموه نائب رئيـــس مجلس 

الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، ورئيس الحـــرس الوطني 
الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ورئيس جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقاري رئيس 
الهيئـــة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، والشـــيخ 
سلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة، 
ووزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــد هللا آل خليفـــة، ووزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، ورئيس 
ديـــوان ولي العهد الشـــيخ ســـلمان بن 
أحمد بن ســـلمان آل خليفة. وكان في 
اســـتقبال ســـموه لـــدى وصولـــه مطار 
أبوظبي الدولي الشـــيخ شـــخبوط بن 
نهيـــان بن مبارك آل نهيـــان وزير دولة 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
والشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا بـــن علي 
آل خليفة ســـفير مملكة البحرين لدى 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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أبوظبي - بنا

 نائب جاللة الملك ولي العهد يقدم واجب العزاء إلى رئيس اإلمارات
مستذكًرا سموه جهود الفقيد في دعم قضايا األمتين العربية واإلسالمية



أقامت جوامع ومساجد مملكة البحرين 
صالة الغائب على روح المغفور له بإذن 
هللا تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـــن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، وذلك بعد 

صالة ظهر أمس )السبت(.
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  وكان 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، قد 
أصـــدر توجيهاتـــه أمـــس بإقامـــة صالة 
الغائـــب علـــى فقيـــد األمتيـــن العربيـــة 
واإلسالمية المغفور له بإذن هللا تعالى، 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.

local@albiladpress.com

األحد 15 مايو 2022 - 14 شوال 1443 - العدد 4961
04

اكتســـح الحزن والســـواد البحريـــن، بوفاة 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان 
األولـــى  الســـاعة  منـــذ  ثـــراه،  هللا  طيـــب 
النتشـــار الخبر والـــذي كان صادمًا ومؤلمًا 
التواصـــل  حســـابات  وبـــادرت  للجميـــع. 
ميديـــا  السوشـــال  بمنصـــات  الشـــخصي 
بنشـــر أخبار الفقيـــد ومآثره وصـــوره، كما 
ـــر كثيـــرون صورهـــم الشـــخصية فـــي  غيَّ
“بروفايل” تطبيق واتســـاب، واســـتبدلوها 
بصـــورة الفقيـــد رحمه هللا، وبـــادرت أيضا 
الوزارات والجهات الحكومية والشـــركات 
والمؤسســـات الخاصـــة بنشـــر منشـــورات 
النعـــي والتي ترســـخ مكانـــة الفقيد الكبير 

في قلوب البحرينيين جميعًا.
من جهتـــه، كتب محمد مبـــارك “عظم هللا 
أجـــرك شـــعب اإلمـــارات الحبيـــب وأســـرة 
آل نهيـــان الكـــرام وجميع شـــعوب الخليج 
وتعازينـــا  واإلســـالمي،  العربـــي  والوطـــن 
للعالم بأســـره، في وفاة القائد الكبير سمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا 
وأســـكنه فســـيح جناتـــه، البحريـــن تحزن 
معكم يا شـــعب اإلمارات ، إنا لله وإنا اليه 

راجعون”.
وعلـــق نـــوار المطـــوع بالقـــول، “مصابكـــم 

ألمنـــا،  ألمكـــم  مصابنـــا، فقيدكـــم فقيدنـــا، 
أحزانكـــم أحزاننـــا”. وكتـــب بـــو عبـــود “لن 
تنساك البحرين ولن ينساك شعبها، رحمك 
هللا يـــا خليفـــة بـــن زايد، كنت خير ســـند”. 
وقـــال عـــادل الكوهجـــي “صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد حفظـــه هللا خير 
خلف لخير ســـلف، لصاحب الســـمو الشيخ 
خليفة بن زايد رحمه هللا، وفقه هللا تعالى 

لمـــا يحـــب ويرضـــى، وأعانـــه علـــى تحمل 
أمانة اإلمارات”.

ورثا سيد ضياء الموســـوي الفقيد بالقول 
“ببالـــغ الحـــزن واالســـى فقـــد العالـــم قائد 
العطاء المغفور له صاحب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بعـــد تاريـــخ 
حافـــل بالعطاء واإلنجـــازات العظيمة في 

خدمة شـــعبه وأمته العربية واإلســـالمية، 
ونقدم تعازينا إلى أســـرة آل نهيان المالكة 

وشعب اإلمارات”.
وأيضـــا قالـــت عبيـــر الجالل “ال حـــول وال 
قـــوة إال باللـــه، عظـــم هللا أجركم يـــا عيال 
زايـــد، وغفر لله لفقيدكم وفقيدنا”. وقالت 
منى المطوع “نعم الخلف للســـلف والبيت 

متوحد”.

الحزن يكتسح البحرين بوفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد
منصات التواصل االجتماعي تتشح بالسواد وصور الفقيد الكبير

* األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

محمد بن زايد فخر اإلمارات وذخر لألمتين العربية واإلسالمية

وزير اإلعالم لـ“البيان اإلماراتية”: محمد بن زايد قائد استثنائي

مساجد البحرين تؤدي صالة الغائب على روح خليفة بن زايد

عهد جديد من الشراكة األخوية التاريخية واإلستراتيجية الوثيقة والمستدامة مع اإلمارات... وزير الخارجية:

تطابق في الرؤى مع اإلمارات على جميع األصعدة

أعرب وزير الخارجية عبداللطيف الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد، وحكومته 
برئاســة صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة ولي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء، ومباركتها وفخرها بانتخاب صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيًسا لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة. 

وأكد وزير الخارجية أن تولي سمو الشيخ 
محمد بن زايد مهام رئاسة الدولة في هذا 
البلد الشـــقيق هو امتداد تاريخي لمســـيرة 
الخيـــر والنمـــاء والتقـــدم واالزدهـــار فـــي 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
واســـتمرار لسياســـتها الخارجيـــة الفاعلـــة 
فـــي النهـــوض بمســـيرة العمـــل الخليجـــي 
والعربي المشـــترك، وإرســـاء قيم التسامح 
الحكيـــم  بالنهـــج  استرشـــاًدا  واالعتـــدال، 
للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان، ومن بعده الشـــيخ خليفة بن زايد، 

رحمهمـــا هللا، بدعم مـــن إخوانهم أصحاب 
الســـمو الشـــيوخ أعضـــاء المجلـــس األعلى 

لالتحاد حكام اإلمارات، حفظهم هللا.
وأضاف أن العالقات البحرينية اإلماراتية 
وروح  البلديـــن،  قيادتـــي  حكمـــة  بفضـــل 
األخوة المتينة، ماضية بقوة وتفاؤل نحو 
عهـــد جديـــد مـــن الشـــراكة اإلســـتراتيجية 
مـــن  والمزيـــد  والمتميـــزة،  الوطيـــدة 
التكامليـــة  والمنجـــزات  المكتســـبات 
المســـتدامة، على أســـس راســـخة من الود 
واالحتـــرام المتبادل ووحـــدة الدين واللغة 

والدم ووشـــائج النســـب والقربى والهدف 
والمصيـــر الواحـــد، والتي أرســـى قواعدها 
اآلباء واألجداد، وتواصل تميزها كأنموذج 
فـــي األخـــوة الخليجية والتضامـــن العربي 
والســـالم  األمـــن  وترســـيخ  واإلســـالمي 
اإلقليمي والدولي، معبًرا عن اعتزاز مملكة 

البحريـــن بمـــا يجمـــع البلديـــن مـــن مواقف 
دبلوماســـية متطابقة، وقواســـم مشـــتركة 
تنشـــد الريادة والتميز العالمي في التنمية 

اإلنسانية المستدامة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيس 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
بمـــا يتمتع به من قيادة اســـتثنائية ورؤية 
ثاقبـــة وخبـــرة طويلـــة ومحبـــة واحتـــرام 
وتقدير العالم أجمع، قادر على قيادة بالده 
بـــكل ثقة واقتدار نحـــو مواصلة إنجازاتها 
ا،  ا وعالميًّ ا وإقليميًّ الحضارية الرائدة وطنيًّ
واســـتدامة نهجهـــا الدبلوماســـي الحكيـــم، 
ا  داعًيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه عزًّ
وذخـــًرا وفخـــًرا لنهضة وطنـــه ورفعة أمته 
العربيـــة واإلســـالمية، وأن ينعم على دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة بدوام 

األمن واالستقرار والرخاء واالزدهار.

أكد وزير اإلعام علي الرميحي ما تنعم به دولة اإلمارات من استقرار وأمن 
باعتبارهــا واحــة للســام والخيــر، وقــال إن انتخــاب صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان رئيًســا لدولة اإلمــارات العربية المتحدة يمثل جانًبا 
مهًما من االستقرار الحقيقي وساسة انتقال الحكم في هذه الدولة الشقيقة.

تصريـــح  فـــي  االعـــالم  وزيـــر  وأعـــرب   
لصحيفة البيـــان اإلماراتية الصادرة أمس 
الســـبت، عن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
للشـــعب اإلماراتي الشـــقيق بهذه المناسبة 
التـــي تمثل بدء مرحلـــة مهمة على خطى 
المؤســـس زايـــد الخيـــر واســـتكمال الدور 
الريـــادي للراحـــل الكبير الشـــيخ خليفة بن 

زايد )رحمه هللا(.
 وأشـــاد وزيـــر اإلعالم بمـــا يمتلكه صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
إدارة  فـــي  خبـــرة  مـــن  الدولـــة  رئيـــس 

شـــؤون الحكم والدولة، وما يوليه ســـموه 
بالـــغ بالعالقـــات البحرينيـــة  مـــن اهتمـــام 
اإلماراتيـــة ومـــا يحـــرص عليه ســـموه من 
تواصل مســـتمر مـــع عاهل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
العالقـــة  وشـــكل  حجـــم  تجســـد  والتـــي 
الثنائيـــة التي تربط مملكـــة البحرين ملًكا 
وحكومة وشـــعًبا بدولة اإلمارات الشقيقة 
والمبنيـــة على أســـس من التاريـــخ الممتد 

والمصير المشترك.
 وقـــال الرميحـــي، إن المتابـــع لتطور ونمو 

العالقـــات بيـــن البلديـــن الشـــقيقين يدرك 
صعيـــد  علـــى  ومكانتهـــا  خصوصيتهـــا 
العالقات البينية بين الدول كونها نموذًجا 
يحتـــذى فـــي تطابـــق التوجهـــات والـــرؤى 

ســـواء على الصعيـــد الثنائـــي أو االقليمي 
أو الدولي.

 وأكـــد أن دولـــة اإلمارات تتبـــع نهًجا ثابًتا 
والســـالم  الخيـــر  بقيـــم  راســـًخا  وإيماًنـــا 
والتســـامح ومتـــى كانت هـــذه القيم تقود 
الخطـــى البـــد أن يكتب لها النجـــاح كونها 
توجهات حقيقية وصادقة وهو ما أعطى 
الدولة الشقيقة مكانتها التي تليق بها على 
مختلف الصعد وهي القاعدة المتينة التي 
تتبناهـــا مملكـــة البحرين ودولـــة اإلمارات 
فـــي مواقفها الثابتة التي تميز سياســـاتها 

ودبلوماسيتها.
 وأعرب وزير االعالم عن تمنياته لصاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس الدولة كل التوفيـــق والنجاح نحو 
تحقيق مزيد مـــن الرفعة واالزدهار لدولة 

اإلمارات وشعبها الكريم.

المنامة - وزارة الخارجية

دبي - بنا

المنامة - بنا

وزير الخارجية

وزير اإلعالم

في رثاء خليفة الخير والعطاء
Û  كنت جالسًا على شاطئ البحر أتأمل زرقة الماء وتالطم األمواج مستمتعًا بالجو

العليــل مــع نســمات الهواء الباردة، منصتًا للمذياع مســتمتعا بصــوت النهر الخالد 
محمد عبدالوهاب وهو يتغنى بكلمات أمير الشــعراء “مضناك جفاه مرقده” فإذا 
بالمذيع يقطع األغنية ليذيع خبر وفاة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رحمه هللا.
Û  كانــت صدمــة كبيــرة بالنســبة لــي لما أعرفــه عن أيادي ســموه البيضــاء ليس في

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة فقط، وإنما في جميع دول العالم، فأينما بحثت 
عن الخير وجدت بصمات سموه متواجدة هناك كيف ال وهو ابن زايد اإلنسانية 

رحمهما هللا.
Û  أخــذت األفــكار والذكريــات تجــول بخاطــري متخيــاًل ســفينتين تجوبــان عبــاب

البحر، إحداهما تمثل المؤسســة الملكية لألعمال اإلنســانية التي أسســها ســيدي 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة عاهل البــالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه، والســفينة األخــرى تمثــل مؤسســة خليفــة بــن زايــد لألعمــال 
اإلنســانية التــي أسســها أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رحمه هللا.
Û  رأيــت الســفينيتن تبحــران متعانقتيــن تجوبــان األفق لنشــر الخيــر وزرع المحبة

والســالم فــي العالــم أجمــع دون تمييــز وال تفريــق، وتذكــرت المشــاريع الكبيــرة 
الناحجــة التــي قمنــا بهــا بالتعاون مع مؤسســة خليفة بن زايد لألعمال اإلنســانية 
لمســاعدة األشــقاء فــي اليمن من خالل تقديم المســاعدات اإلغاثيــة وبناء مركز 
طبــي للقلــب وكذلــك الجهــود التــي بذلتها مع أخــي العزيز محمد الخــوري المدير 
العــام لمؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان لألعمــال اإلنســانية في تأســيس بيت 
الــزكاة والصدقــات المصــري بقيــادة فضيلــة اإلمــام األكبر الشــيخ الدكتــور أحمد 

محمد أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف حفظه هللا.
Û  الشــك بــأن هــذه المؤسســة المباركة مؤسســة خليفة بــن زايد لألعمال اإلنســانية

التــي أسســها الراحــل الكبيــر ســتخلد ذكــراه وســيظل دائمــًا معنــا ومــع جميــع 
المحتاجين في شتى دول العالم من خالل أياديه البيضاء كما بقي والده رحمه 
هللا معنــا حتــى اليــوم بمحبتــه ويده الممــدودة بالخيــر للجميع، وســتواصل هذه 
العائلــة الكريمــة عمــل الخيــر ومــد اليــد للمحتاجيــن في شــتى بقــاع العالــم فكما 
واصــل الشــيخ خليفــة مســيرة العطــاء التــي بدأهــا الشــيخ زايــد رحمــه هللا، فإن 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايد ســيواصل هذه المســيرة الخيــرة المعطاء 
فــي مســاعدة المحتاجيــن دون تفريق أو تمييز، فالخير ســجية في هذه األســرة 

الكريمة وفي شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيق.
Û  وجــاءت انطالقــة مؤسســة خليفــة بــن زايــد لألعمــال اإلنســانية بقانــون أصــدره

المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات الراحل، لتشكل 
نقطــة مضيئــة فــي العمــل اإلنســاني علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولي، 
حيــث وصلــت بمشــاريعها ومبادراتهــا لنحــو 90 دولــة فــي العالــم، علــى مدى 15 
عامــًا مــن العطــاء وتعزيــز مســيرة العمــل اإلنســاني اإلماراتي، تعمل علــى تقديم 
المســاعدات للمحتاجيــن وإغاثــة المنكوبيــن والمســاهمة فــي تنميــة الــدول فــي 
قطاعــات عــدة، أهمهــا الصحة والتعليــم، إضافة إلــى توفير المياه اآلمنــة عالميًا، 
كما تســاهم في توفير البنية التحتية األساســية مثل المدارس، والمستشــفيات، 
للمجتمعــات الفقيــرة والمحتاجــة، إيمانــًا منهــا بأهميــة هــذه المبــادرات فــي رفــع 
المعاناة عن اإلنسان أينما كان ليعيش حياة كريمة في أي مكان من العالم بغض 

النظر عن الدين أو العرق أو اللون.
Û  وتتركــز اســتراتيجية البرامــج التــي نفذتهــا مؤسســة خليفــة بــن زايــد لألعمــال

اإلنســانية على وجود مردود تنموي مســتدام للمساعدات التي تقدمها من خالل 
حرصهــا علــى دعــم هذه المشــاريع، وبفضل الدعــم الالمحدود والعطاء المســتمر 
مــن المغفــور لــه الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس دولــة اإلمــارات، أصبح 
العمل اإلنساني والخيري يمثل ركيزة أساسية في النهج اإلنساني الشامل لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة، حتى قامت بتنفيذ نحــو 40 إغاثة طارئة في العديد 
من الدول حول العالم، والتي اســتفاد منها ماليين من البشــر، وال يســنح المجال 
هنا لســرد إنجازات ســموه رحمه هللا اإلنســانية وإنما هي خواطر جاءت مع هذا 
المصاب األليم في مناقبه رحمه هللا، وأعماله اإلنسانية الكثيرة التي ستخلد في 
التاريــخ بمــداد الفخــر في صفحاته الناصعة، كما ُخلد مســيرة والده الشــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، رحمه هللا وال شك بأن هذه المدرسة التي نهل منها الشيخ 
خليفة مازالت تخّرج من األبناء نماذج مشهودة في السياسة والحنكة والعطاء.

Û  رحــم هللا الشــيخ خليفــة بــن زايد آل نهيان الذي خدم وطَنــه وأمَته وأدى األمانَة
ه، وحفظ هللا إخوَته ووفقهم لخدمة هذه الدولة  بصدق وإخالص حتى القى ربَّ

الغالية علينا جميعًا.

*بقلم: الدكتور مصطفى السيد

إبراهيم النهام
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النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 

املخترصة املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ٣1 مارس 2022، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا 

رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ 14 مايو 2022.

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

بنك اإلثمار ش.م.ب.)م( سجل تجاري: 1-٩٩٣٣٦، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني info@ithmaarbank.com :هاتف: ٥8٥000 17 )٩7٣+(، فاكس: ٥8٥1٥1 17 )٩7٣+(، الربيد اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك( 

كما يف
31 مارس 2022

)مراجعة(

كما يف
31 ديسمرب 2021

)مدققة(

املوجودات

 1٩٦،8٣٩  1٩٦،8٥2 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 70،2٩0  107،٣8٩   ومؤسسات أخرى

 1،270،٣0٦  ٩2٩،4٥8 مرابحات وتمويالت اخرى

 ٥٣7،٥0٥  ٥٥٥،828 تمويالت املشاركة

 8٩٣،12٩  841،٦70 صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 2،4٥٦  2،28٦ استثمار يف رشكات زميلة

 147،71٦  ٣48 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 ٦٣،8٣4  4٣،817 موجودات أخرى

 2،4٦7  2،٣82 استثمارات عقارية

 ٦4،٦٣2  ٦٥،41٩ عقارات قيد التطوير

 ٥٥،٦82  ٥٣،٣٣٣ موجودات ثابتة

 22،٦4٣  11،0٩1 موجودات غري ملموسة

 2،809،873  3،327،499 

 -    ٥٩0،٥٦1 أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 3،327،499  3،400،434 إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق 
األقلية وحقوق امللكية

املطلوبات

 72٦،٩81  7٥8،٣24 حسابات جارية للعمالء

 ٥2٦،٦0٣  ٦08،٥4٥ مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 420،047  2٩0،2٥٦ مبالغ مستحقة ملستثمرين

 1٣٥،٥44  12٩،481 املطلوبات األخرى

 1،786،606  1،809،175 

 -    ٥٦،777 مطلوبات مرتبطة مبارشة باألصول املصنفة عىل النحو املحتفظ به للبيع

 1،809،175  1،843،383 إجمايل املطلوبات

 1،421،٣٩2  ٦8٣،000 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 -    780،180 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة املرتبطة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1،421،392  1،463،180 إجمايل حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ٥٣،202  ٥2،078 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 3،283،769  3،358،641     االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 100،000  100،000 رأس املال

 )40،120( )42،2٥٣(االحتياطيات

 )1٦،1٥0( )1٥،٩٥4(خسائر مرتاكمة

 43،730  41،793 إجمايل حقوق امللكية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 3،327،499  3،400،434 وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يف

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 مارس 2021
)مراجعة(

اإليرادات 

 17،10٦  27،22٦ الدخل من املوجودات املمولة من قبل حسابات االستثمار املطلقة 

 )٩،٦٣2( )12،001(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 7،474  15،225 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 ٩،244  ٥،٩٥0 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 10،٥٣٦  8،٥7٥ الدخل من الصكوك وأدوات استثمارية ومايف حكمة

 ٥،٥12  4،224 إيرادات أخرى

 32،766  33،974 إجمايل اإليرادات

 )1٥،41٦( )1٣،781(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 17،350  20،193 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )12،1٥7( )1٣،٦20(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )2،420( )2،204(االستهالك واإلطفاء

 )14،577( )15،824(إجمايل املرصوفات

 2،773  4،369 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية

 ٣،٣٥٦  1،1٣8 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 6،129  5،507 صايف الربح / )الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )٣،200( )٣،471(رضائب خارجية

 2،929  2،036 الدخل الصايف من العمليات املستمرة

 )1،٣82( )٥٣4(صايف الناتج من العمليات املتوقفة

 1،547  1،502 صايف الدخل للفرتة

متعلقة بالتايل:

 1٥٣  1٩٦ مساهمو البنك

 1،٣٩4  1،٣0٦ حقوق األقلية

 1،502  1،547 

0،200،15عائد السهم األسايس واملخفف – فلس

0،731،54عائد السهم األسايس واملخفف للعمليات املستمرة – فلس

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يف

31 مارس 2022
)مراجعة(

31 مارس 2021
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

  صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

٦،12٩ ٥،٥07 العمليات املستمرة

)1،٣82()٥٣4(العمليات املتوقفة

تعديالت يف: 

 2،420  2،204 االستهالك واإلطفاء

 )٣،٣٥٦( )1،1٣8(عكس مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )10،٥٣٦( )8،٥7٥(أرباح من صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 1،024  7٣٦ تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 4٩٩  )٥٣(خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )5،202( )1،853(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية: 

ً أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوما
 )1٥،207( )٥1،7٣٦(   أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي 

 2٥،٣41  ٣٥،7٥8 مرابحات وتمويالت اخرى 

 )1٣،٥08( )٣٥،714(تمويالت املشاركة

 )4،71٩( )10،2٣٩(موجودات أخرى

 21،٥2٥  82،1٥7 الحسابات الجارية للعمالء 

 ٩٣،182  104،٥٣7 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )14،401( )٦4،28٥(مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ٦،704  10،082 املطلوبات األخرى

 )٩،747( ٥٦،٥٥0 الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )٥،٥٥٩( )٣،٣21(الرضائب املدفوعة

 78،409  121،936 صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيري يف:

 )٣،408( -   استثمار يف رشكات زميلة

 )٣،٩18( 1،٥٣٣ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )٥٦،٥8٣( )٦4،٣٥8(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )٣٩( )٣٦8(موجودات ثابتة

 )63،948( )63،193(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )1،18٥( )1،٣28(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 )1،185( )1،328(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 2،٣82  )٥،٩04(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 15،658  51،511 صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وما يف حكمه

 278،280  225،530 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 293،938  277،041 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 43،730  )16،150( )40،120( )46،424( 746  )1،350( 6،609  299  100،000 يف 1 يناير 2022 )مدققة(

 196  1٩٦  -    -    -    -    -    -    -   صايف الدخل الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

حكمها
   -    -  120    -    -    -  120    -  120 

الحركة يف القيمة العادلة 
 185  -    18٥  -    18٥  -    -    -    -   لالستثمار يف العقارات

 770  -    770  -    -    770  -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط 

 )3،208( -    )3،208( )٣،107( )8٥( -    )1٦( -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 41،793  )15،954( )42،253( )49،531( 846  )580( 6،713  299  100،000 يف 31 مارس 2022 )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدنانري البحرينية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 
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مروة أحمد

كشف رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية عبدهللا الحواج لـ “البالد” أن اللقاء األخير، الذي جمعه وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة مع نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة بحضــور وزير التربية والتعليم 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، جاء بهدف اطالع ســموه على وضع الجامعات واألنظمة فيها، وعلى ما حصلت عليه 
في المؤشرات والتصنيفات الدولية للجامعات العالمية ضمن ترتيبات “تايمز هاير إديوكيشن” بين جامعات العالم، وتصنيف “كيو اس” للجامعات 

العالمية.

جـــاء  اللقـــاء  أن  الحـــواج  وذكـــر 
للتنســـيق بين الجامعـــات المحلية 
والمجلس األعلـــى لتطوير التعليم 
والتدريب ووزارة التربية والتعليم 
والعمـــل كمنظومة واحدة لتحويل 
للتعليـــم  متميـــز  لمركـــز  البحريـــن 
الجامعـــي والســـتقطاب طلبة دول 

مجلس التعاون ودول العالم.
وأوضـــح أنه من شـــأن تفعيل دور 
االقتصـــاد  فـــي  العالـــي  التعليـــم 

الوطني مـــن دعم لرؤيـــة البحرين 
تهـــدف  التـــي   2030 االقتصاديـــة 
ألن تكون البحرين دولة الخدمات 
بالتعليـــم  تبـــدأ  والتـــي  الممتـــازة 
الطلبـــة  مـــن  وخريجيهـــا  العالـــي 
الجامعييـــن الحاصلين على تعليم 

بجودة عالية.
بيـــن  للتنســـيق  “نهـــدف  وأضـــاف 
المحليـــة  الخاصـــة  الجامعـــات 
للتأكيـــد علـــى أن تكـــون البحريـــن 

مركزا للتعليم العالي بين شقيقاتها 
وأن  التعـــاون،  مجلـــس  دول  فـــي 
يكـــون التعليـــم العالـــي المتميز هو 
الســـمة التـــي توصف بهـــا البحرين 
كمـــا كانت فـــي الســـنوات العديدة 
السابقة سباقة في مجال التعليم”.
وأكـــد الحواج أن معظم الجامعات 
الخاصـــة حصلـــت علـــى االعتمـــاد 
المؤسسي لمجلس التعليم العالي، 
ومعظمهـــا نجحت في كل برامجها 

فـــي الجـــودة وبعضها بـــدأ يحصل 
على االعتمادات الدولية العالمية.

وبين أن اللقاء تضمن تأكيدا لدعم 
الحكومة لمؤسسات التعليم العالي 
لتحقيـــق  والحكوميـــة  الخاصـــة 
مركـــزا  البحريـــن  بجعـــل  أهدافهـــا 
إقليميـــا  المتميـــز  العالـــي  للتعليـــم 
وعالميا، واستغالل السمعة الطيبة 
للبحريـــن كدولة مضيافة وشـــعبها 

المنفتح المتقبل للجميع.

تحويل البحرين لمركز عالمي متميز للتعليم الجامعي
الحواج يكشف لـ“^” تفاصيل لقاء نائب رئيس الوزراء مع الجامعات الخاصة

عبدالله الحواج

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكدت وزارة األشغال وشؤون البلديات 
مســـتمرة  أنهـــا  العمرانـــي  والتخطيـــط 
فـــي تطويـــر مشـــاريع الطـــرق لتحقيـــق 
انســـيابية الحركـــة المروريـــة وتســـهيل 
وزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن  تنقـــل 
المملكـــة، وذلـــك ضمـــن أهـــداف الوزارة 
البنيـــة  توفيـــر  فـــي  االســـتراتيجية 
التحتيـــة والعمـــل علـــى تحقيـــق رؤيـــة 
البحرين 2030م، والمساهمة في جذب 
االســـتثمارات التي تســـهم فـــي التعافي 
االقتصادي وتماشـــًيا مع أهداف التنمية 

المستدامة.
المشـــاريع  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
التطويرية للطرق ستساهم في تسهيل 
الحركـــة المروريـــة وتقليـــل الوقت على 
المواطنين والمقيمين في التنقل، حيث 
بمتابعـــة  تحظـــى  الطـــرق  مشـــاريع  إن 
مباشـــرة مـــن مجلـــس الـــوزراء برئاســـة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
وأوضحـــت الـــوزارة أنهـــا وضعت ضمن 
أهدافهـــا العديـــد مـــن المبـــادرات ضمن 
الخطـــة االســـتراتيجية للطـــرق والتـــي 
تســـهم في تطوير شبكة الطرق وتوزيع 
الحركـــة المروريـــة مـــن خـــالل توســـعة 
وإنشـــاء  الحاليـــة  الشـــوارع  وتطويـــر 
شـــوارع بديلـــة وجديدة مما يســـهم في 
تقليـــل زمـــن الرحلـــة على مســـتخدمي 
الســـالمة  مســـتوى  وزيـــادة  الطريـــق 
المرورية، مشيرًة إلى أنها قامت بتنفيذ 

عدد من المنافذ والطرق التي تسهم في 
تحســـين شـــبكة الطرق وتحرير الحركة 
المروريـــة وتفادي االختناقـــات اليومية 
مما ينعكس على تحقيق السالســـة في 
الحركـــة في مختلف المناطق الســـكنية 
واالستثمارية والتجارية، وهناك العديد 
من المشاريع في قطاع الطرق منها على 
سبيل المثال ال الحصر شارع ريا، حيث 
بدأت الوزارة في توســـعة شارع ريا في 
محافظة المحرق، والذي ســـيكون على 
مرحلتين، حيث سيســـهم هذا المشروع 
فـــي حركة تنقـــل المركبات فـــي منطقة 
االزدحامـــات  الوقـــت  وتقليـــل  قاللـــي 

المرورية لرواد الشارع.
ويشـــتمل المشـــروع المرحلـــة األولى “أ” 
علـــى تطويـــر الشـــارع من بعـــد تقاطعه 
مع شـــارع عـــراد إلى تقاطعه مع شـــارع 
13 بطـــول 1.2 كيلومتر، وفتح تقاطعه 
مـــع شـــارع 38 بطـــول 140 متـــر تقريبًا، 
تحويلـــه  أيضـــًا  المشـــروع  وســـيتضمن 
إلـــى شـــارع مـــزدوج ذي مســـارين فـــي 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  اتجـــاه،  كل 
باســـتحداث  الموجـــودة  التقاطعـــات 
إشـــارة ضوئية، وإنشاء شبكة لتصريف 
مســـتوى  وتحســـين  األمطـــار،  ميـــاه 
اإلنـــارة وتوفير أرصفة للمشـــاة، ووضع 
العالمات واإلشارات المرورية وحواجز 
للمشـــاة لتحقيق الســـالمة المرورية في 
بعـــض النقـــاط، ووضـــع قنـــوات أرضية 
الســـتخدامها من قبل الخدمات لتجنب 

قطع األسفلت مستقبالً.

“األشغال”: تنفيذ عشرات المشاريع 
لرفع الطاقة االستيعابية للطرق

خليج توبلي يقتل األسماك ويعرِّض المتسهلكين لألمراض
توضيـــح  علـــى  عبـــاس  آل  عمـــار  النائـــب  عّقـــب 
المجلس األعلى للبيئة بشـــأن حادثة نفوق أسماك 
الشـــهر الماضـــي في خليج توبلي وشـــمال ســـترة 
بـــأن “تكـــرار حـــاالت نفوق األســـماك أمر مؤســـف 
بحـــق الثروة البحريـــة التي يجـــب أن تصان وأن 
تســـتثمر خير اســـتثمار، وأن الحادثة األخيرة في 
نفـــوق األســـماك في خليج توبلي وشـــمال ســـترة 
دليـــل علـــى ذلـــك”، واصًفـــا تكـــرار هـــذه الظاهـــرة 
بغيـــر الصحية والســـيما أنه يالمس مســـألة األمن 
الغذائـــي للبالد وخصوًصا مـــع الوضع االقتصادي 
والمعيشـــي الصعـــب الحالـــي الـــذي ارتفعـــت فيه 

أسعار السلع الغذائية بشكل كبير”.
وتابـــع آل عبـــاس “إنـــه ومع الشـــكر إلـــى المجلس 
علـــى  العالقـــة  ذات  والجهـــات  للبيئـــة  األعلـــى 
جهودهم، إال أن الموضـــوع بحاجة إلى معالجات 
أفضـــل تســـاهم فعالً فـــي الحـــد من تكـــرار ظاهر 
نفوق األســـماك والحـــد من األســـباب والمخالفات 
والتجاوزات والممارسات التي تؤدي إلى تكرارها 
بمـــا يســـبب بالضـــرر الحالـــي والمســـتقبلي علـــى 

الثروة البحرية”.
وأكمـــل “إن تكـــرر حـــاالت نفوق األســـماك شـــاهد 
على وجـــود قصور وخلل في إجـــراءات المتابعة 
إلـــى تطويـــر  بحاجـــة  والتـــي  الحاليـــة  والرقابـــة 
وتحســـين بحيـــث تمنع تكـــرار حاالت النفـــوق أًيا 

كانـــت أســـبابها، فالحفـــاظ علـــى الثـــروة البحرية 
أولويـــة كبيـــرة وغايـــة فـــي األهمية ويجـــب بذل 

الجهد المناسب ألجلها”.
وشدد على “أن هذا النوع من القضايا ال يتم حله 
من خالل فقط توجيه اللوم إلى هذه الجهة وتلك 
الجهـــة وهـــذا الطـــرف وذاك الطرف، بـــل ال بد من 
تضافر جهود الجميع مســـؤولين وجهات وهيئات 

ومواطنين بما يكون في مصلحة الجميع”.
مـــن جانبه، توقـــع نائب رئيس جمعيـــة الصيادين 
ازديـــاد حـــاالت  المغنـــي  المحترفيـــن عبداألميـــر 
نفـــوق األســـماك فـــي الفتـــرة القادمـــة مـــع ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة وأرجـــع ســـبب نفـــوق األســـماك 
فـــي خليج توبلي وســـترة االخيـــرة إلى انخفاض 

نسبة األوكسجين وقال “تحول خليج توبلي إلى 
مســـتنقع للميـــاه الراكـــدة الملوثة، كمـــا أن الخليج 
أصبـــح مصيـــدة لألســـماك حيـــث تدخل األســـماك 
وتمـــوت فيـــه، وأن الخليج يمتد مـــن منطقة أبي 
غزال حتى شـــمال ســـترة وهـــذه المنطقـــة تتكرر 

فيها حاالت نفوق األسماك”.
وتعقيبـــا علـــى تفســـير المجلـــس األعلـــى للبيئـــة 
الصغيـــرة  ســـمك”الجواف”  أن  المغنـــي  أوضـــح 
الحجم ال يتم التخلص منه بل يتم بيعه وتخزينه 
كان  “وإن  لصيد”القبـــاب  كطعـــم  واســـتخدامه 
صيدهـــا في غير موســـم صيـــد” القباب “، مفســـرا 
تكـــرار حاالت نفوق األســـماك في الخليج بســـبب 
التلـــوث الذي يعاني منـــه وركود المياه فيه، وبين 

أن صورا التقطها قبل أســـبوعين تبين مدى سوء 
الوضع البيئـــي للخليج وتحول مياهـــه إلى اللون 
األســـود، الفتا إلى أن األســـماك التي تتعرض لهذا 
الكم من التلوث قد تكون ســـببا لمرض البشـــر في 

حال تناولها.
أن  أوضـــح  قـــد  للبيئـــة  األعلـــى  المجلـــس  وكان 
السبب المباشر لنفوق أسماك” الجواف “الصغيرة 
هو تخلص الصيادين من هذه األســـماك الصغيرة 
في ميـــاه البحر نظـــًرا لعدم جدواهـــا االقتصادي 
وتأكيد المجلس أن جودة مياه خليج توبلي في 
حدودهـــا الطبيعية، وال يوجـــد تطرف في درجة 
حرارة المياه وال انخفاض في نســـبة األكســـجين 

الذائب.

ا “اليف البالد” مع نائب رئيس “الغذائية”: األسعار ستهبط تدريجيًّ
ال نقص بالمواد الغذائية... وتكلفة الشحن وراء غالء الدجاج والبيض

أقامـــت صحيفـــة “البـــالد” بثـــا افتراضيا مباشـــرا على 
منصة االنســـتغرام بعنـــوان “مراقبة أســـعار المنتجات 
وضمـــان توافرهـــا” بـــإدارة الصحافي الزميـــل إبراهيم 
لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  المتحـــدث  وبمشـــاركة  النهـــام 
الثـــروة الغذائيـــة بغرفـــة الصناعـــة والتجـــارة مســـلم 
أســـد مســـاء الخميس الماضي.  وافتتح مســـلم أســـد 
جلســـته النقاشـــية مقـــدًرا التوجيهـــات مـــن الحكومة 
والتي أكدت ضمان اســـتمرارية تعزيـــز األمن الغذائي 
والســـلع االســـتهالكية، إذ تعتبر هـــذه التوجيهات ذات 
أثـــر كبيـــر، خصوًصـــا ما تـــم التطـــّرق له خالل جلســـة 
مجلس الوزراء، حيث شدد سموه خاللها على الرقابة 
فـــي مســـألة األســـعار والجـــودة فـــي ظـــل التطـــورات 
العالميـــة الحالية، وهذا أمر جوهري ومهم لضمان حق 

المستهلك.
وحـــول اآلليـــات المتبعة اليوم لضبط األســـعار، أشـــار 
التاجـــر مســـلم أســـد إلـــى أن مســـألة ارتفـــاع األســـعار 
وتفاوتهـــا جاء فـــي نطاق عالمي وليـــس على الصيعد 
المحلي فقط واآلليات الموضوعة في البحرين جاءت 
ضامنـــة وكافلـــة لحق المســـتهلك عبر جميـــع اإلدارات  
والمؤسســـات المســـؤولة التي تعمل بصورة متكاملة؛ 
لضمان وصول الســـلع االســـتهالكية بالســـعر والجودة 
المناســـبة، وهي مسؤولة عن توفير األمان للمستهلك، 
وعلـــى الجهات المعنية أن تكثـــف جهودها حول دعم 
المنتجات الوطنية وتبني المبادرات التي تكفل األمن 

الغذائي في المجال الزراعي والحيواني والبحري.
فـــي ســـؤال حـــول الضوابـــط الحاليـــة لمســـألة ارتفاع 
األســـعار هـــل هـــي كافيـــة أم ال، أكـــد ضيـــف “اليـــف 
انســـتغرام” أن الضوابـــط الحالية كافية، مســـتدركا أن 
ارتفاع األسعار جاء بسبب األزمة األوكرانية الروسية 
التـــي يعاني منهـــا كل العالم إلى جانب أســـباب أخرى 
ومنهـــا الظروف االســـتثنائية بدًءا مـــن جائحة كورونا 
التي أثرت على شبكات وعمليات الشحن، حيث وصل 
سعرها إلى 10 آالف دوالر علما كانت بألف دوالر فقط، 
باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في العالم 
ممـــا أثر في أســـعار الســـلع عالمًيا، الفتا إلـــى أن غرفة 
التجـــارة والصناعة قدمـــت كافة أنـــواع الدعم للتجار 
فـــي البحريـــن مـــن خـــالل تذليـــل الصعوبـــات أمامهم، 
والبحريـــن تعـــد الدولـــة األقل تأثـــًرا بارتفاع األســـعار؛ 
وذلك بســـبب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية 
وعلـــى رأســـهم ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء الذي 
قـــدم كافة أوجه الدعم لغرفة التجارة وتجار البحرين 

ككل. وقال إن الشحن في حال هبوط  األسعار من 10 
إلى 20 % وارتفاع ســـعر الدوالر، فإن هذين العاملين 
ساهما في هبوط لألسعار على الصعيد المحلي، مردًفا 
أن األجهزة االســـتهالكية والســـيارات ستشهد هبوًطا 

في األسعار خالل المرحلة المقبلة.
ووّجـــه نائـــب رئيـــس لجنـــة الثـــروة الغذائيـــة بالغرفة 
رســـالة للمســـتهلك، داعيا إلى ضرورة االسترشـــاد في 
شـــراء المواد الرئيسة ومن ثم الثانوية وعدم التبذير، 
وأكـــد عـــدم وجـــود أي نقـــص فـــي المـــواد الغذائيـــة 
واالســـتهالكية فـــي الســـوق، مشـــيرا إلـــى دور وزارة 
التجـــارة والصناعة والســـياحة في ضبط األســـعار من 
خـــالل قيامهـــا بحمـــالت تكثيفيـــة بشـــكل يومـــي في 

األسواق، للحد من التالعب ومخالفة االشتراطات.
من جهة أخرى، لفت أسد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود 
في الوقت الحالي ستشـــهد حالة من النزول البطيء، 
أي خالل األشـــهر المقبلة هناك احتمالية لنزولها بنسبة 

10 إلـــى 20 %، وحـــول ســـبب ارتفـــاع أســـعار الســـلع 
المحلية مثل الدجاج ومشـــتقات األلبان أشـــار إلى أن 
ارتفاع تكلفة شـــحن علف الدواجن مثل الحبوب أدى 
إلى ارتفاع أســـعار المواد الغذائية المشـــتقة منها مثل 
البيض الذي ارتفع من 60 إلى 80 فلسا فقط باإلضافة 
إلى ارتفاع أســـعار األعالف الذي وصل ما بين 30 إلى 
40 %. ودعـــا نائب رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة 
الصناعـــة والتجارة إلى زيادة القطاعات الغذائية مثل 
شركات الدواجن في البحرين والتي ستساهم زيادتها 
في ارتفاع مستوى المنافسة محلًيا خصوًصا في ظل 
ظهـــور مصانع غذائيـــة بتوجيهـــات حكومية وخاصة، 
وبالنســـبة لموضوع االســـتزراع الســـمكي نّوه لضرورة 
زيـــادة أعـــداد الشـــركات المســـؤولة عـــن هـــذا القطاع 
فـــي البحريـــن ورفع ســـقف االســـتثمارات في مســـألة 
االســـتزراع الســـمكي. واختتـــم مســـلم أســـد الجلســـة 
النقاشـــية بطمأنة المواطنين والمقيمين حول مســـألة 
األمـــن الغذائي في البحرين، مشـــيرا إلـــى وفرة المواد 
الغذائية على الصعيد المحلي، ومؤكدا، ال نقص فيها.

“اليف انستغرام” مع مسلم ٔاسد

ليلى مال اهلل

احتمالية انخفاض أسعار 
الوقود بنسبة 10 حتى 20 %

دعم المنتجات الوطنية وتبني 
المبادرات الكفيلة بتعزيز األمن الغذائي

أسعار المواد ترتفع مدفوعًة 
بسعر النفط وعملية الشحن

تكلفة عمليات الشحن تصعد لـ10 
آالف دوالر بفارق 9 آالف دوالر

األجهزة االستهالكية والسيارات 
ستشهد هبوًطا في األسعار

ليلى مال اهلل
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عــــادت تـــجـــارة ســـوق أرقـــام 
الــــــســــــيــــــارات والـــــهـــــواتـــــف 
لــانــتــعــاش مـــن جـــديـــد، بعد 
ــة، خـــال  ــلـ ــاتـ ــاٍو قـ ــهــ ــ ــرة ت ــتـ فـ
جـــائـــحـــة “كـــــــورونـــــــا” الـــتـــي 
ــاس لــلــعــزوف عن  ــن دفــعــت ال
الــتــداعــيــات  بسبب  الـــشـــراء، 

االقتصادية.
ــاد” فــي عــدد  ــبـ ورصــــدت “الـ
واسع من الحسابات التجارية 
ــيــع األرقــــــــام فــــي تــطــبــيــق  ــب ل
لوحات  اختفاء  “انــســتــغــرام” 
األربــعــة األرقـــام في منصات 
شــحــيــح  بـــشـــكـــل  إال  ــع  ــيـ ــبـ الـ
ومحدود، وبأسعار تصل إلى 
8000 دينار، بعد أن كانت ال 
السابق،  في  آالف   5 تتجاوز 
ذات  الواحدة  للوحة  بالنسبة 

األرقام غير المتناسقة.
وتصل أسعار لوحات األربعة 
والــتــي تحتوي على  ــام  األرقـ
أصل  مــن  متشابهين  رقمين 
ديــنــار،   15000 إلـــى  األربــعــة 
فـــي حــيــن اخــتــفــت عـــروض 
اللوحات ذات الثاثة األرقام 

بشكل نهائي تقريًبا.
ــات  ــحــســاب وتـــتـــجـــه بـــعـــض ال
ــرقــمــيــن )طــقــم  ــل لـــلـــتـــرويـــج ل
تتجاوز  ال  وبأسعار  متقارب( 
حيث  ــار،  ــ ــن ــ دي آالف  أربـــعـــة 
لشرائها،  الزبائن  بعض  يهتم 
الزوج  سيارة  بين  وتطقيمها 

والزوجة.
إلــــى ذلـــــك، نــشــطــت أعــمــال 

الــســتــة  ذات  الـــلـــوحـــات  بــيــع 
األرقام بشكل كبير، مع أسعار 
تتراوح ما بين 4000 وحتى 
حيث  تــقــريــًبــا،  ــار  ــن دي  1800
ــام لوحات  يــقــدم داللـــو األرقــ
متشابهة،  أرقــــام  ــعــة  أرب بــهــا 
ومن  حـــدة،  على  رقمين  كــل 
أصل ستة، في حين يختلف 

الرقمان المتبقيان عنهما.
ــلـــف الـــســـعـــر بــشــكــل  ــتـ ــخـ ويـ
متوسط وفًقا ألماكن األرقام 
هل  الــلــوحــة،  فــي  المتشابهة 
هي بالبداية أم بالمنتصف أو 
سعرها  يرتفع  كما  بالنهاية؟ 
مع وجود الرقم صفر، والرقم 

واحد.
ــا  ــــاد” شــحًّ ــب ــ كــمــا رصــــدت “ال
ــات  ــروضـ ــعـ ــمـ ــًرا فــــي الـ ــ ــي ــ ــب كــ
ــام الــهــواتــف  ــأرقـ الــمــتــعــلــقــة بـ
في  الــعــالــي،  الــتــنــاســق  ذات 
الوقت الذي يعرض به بعض 
أصـــحـــاب األرقــــــــام، أرقـــاًمـــا 
ا ومـــحـــدودة،  ــدًّ مــتــنــاســقــة جــ
ــذ فــتــرة  ــا مــن ــه يــحــتــفــظــون ب
عالية  بــأســعــار  ولــكــن  طويلة 
ا، أو بإيجار شهري مرتفع  جدًّ

أيًضا، مع محدودية الزبائن.

انتعاش سوق أرقام السيارات 
والهواتف من جديد

اســـتلمت “الباد” عريضة بها 
تواقيـــع 399 طالبـــا وطالبـــة 
الخاصة،  الجامعـــات  بإحدى 
ســـجلوا بهـــا اعتراضهم على 
اآلليـــة الخاصة باالمتحانات 
الدراســـي  للفصـــل  النهائيـــة 

الثاني الحالي.
ـــرت  وقالـــوا إن الجامعـــة خيَّ
الطلبـــة منـــذ بدايـــة الفصـــل 
الدراســـي الثانـــي بالدراســـة 
الدراســـة  أو  بعـــد،  عـــن 
التـــزم  وحيـــن  الحضوريـــة، 
بالحضـــور،  الطلبـــة  بعـــض 
باختيـــار  األســـاتذة  طالبهـــم 
الدراســـة عن بعد؛ ألن العدد 

الحاضر قليل. 
وأضافوا “تفاجأنا أخيًرا بأن 
ا،  الجامعة أرسلت إيميَل عامًّ
تطالبنـــا بأن يكـــون االختبار 
علـــى  ـــا،  حضوريًّ النهائـــي 
الرغم من أن الدراســـة كانت 
“اون اليـــن” وكل االختبارات 
اليـــن”  “أون  كانـــت  األخـــرى 

أيًضا”.
وتابعـــوا “الدراســـة عن البعد 
ليس بها الشـــرح الكامل، كما 
أن الجامعة لم تلتزم بتسليم 
بأغلـــب  الخاصـــة  الكتـــب 
المـــواد، على الرغـــم من أنها 
تأخـــذ رســـوم الكتـــب كاملة، 
حيث تتخطـــى التكلفة 100 

دينار”.
وأردف الطـــاب “طلبنـــا من 
إدارة الجامعـــة بإلـــزام طلبة 
يقدمـــوا  بـــأن  الحضـــوري 
ـــا،  حضوريًّ االمتحانـــات 
بخـــاف طاب الـ)اون الين(، 
لكنهـــا رفضت ذلـــك، بخاف 

الجامعات األخرى”.

399 طالًبا يشكون لـ“^” آلية 
االمتحانات بإحدى الجامعات الخاصة

طالب يعرض على زمالئه الغائبين حضور المحاضرات بمقابل مادي

رصدت “البـــاد” قيام طالـــب بجامعة 
مقابـــل  خدمـــات  بعـــرض  البحريـــن 
مـــردود مـــادي تتمحور حـــول حضور 
طلبـــة  عـــن  افتراضًيـــا  المحاضـــرات 
آخريـــن شـــريطة تقديـــم مبلـــغ مـــادي 

مقابل هذه الخدمة.

كمـــا أكد صاحب هـــذه الخدمة والذي 
إحـــدى  فـــي  صـــور  مجموعـــة  نشـــر 
منصات التواصل االجتماعي متفاخًرا 
بهذه التجارة التي ساهمت في توفير 
ربح له وذلك بســـبب تفاوت األســـعار 
واختافهـــا بســـبب تنـــّوع الخدمـــات، 
حيـــث أكـــد أن الخدمـــة األقـــل ســـعًرا 
هـــي دخـــول المحاضـــرة مع تســـجيل 

الحضـــور، واألعلى ســـعًرا هـــي خدمة 
وحصـــر  المحاضـــرة  فـــي  المشـــاركة 

درجاتها.
وأكـــد أن األمـــر بدأ عنـــد مجموعة من 
األصدقـــاء لـــم يتمكنـــوا مـــن دخـــول 
المحاضرات وبســـبب إنذارات الغياب 
عـــرض عليهم هـــذه الخدمة لتتوســـع 
وتطـــال بقيـــة طلبـــة الكليـــة مـــع دفع 

مبلغ رمـــزي مقابل هـــذه الخدمة، ولم 
يتطـــرق طالـــب الســـنة الثانيـــة لقائمة 
لتفاصيلهـــا،  يتطـــرق  ولـــم  األســـعار 
مســـتغًا عجلـــة بعض المدرســـين في 
إنهـــاء المحاضـــرة مع االكتفاء بنســـخ 
أســـماء الحاضريـــن، أو قيـــام بعضهم 
بقراءة األسماء سريًعا دون التأكد من 

هوية الطالب.

استمرار الجدل الطالبي بجامعة البحرين بشأن الرسوم الصيفية
اســتمر الجــدل بيــن طــاب جامعــة البحريــن فيمــا يتعلــق بقــرار الجامعــة 
األخيــر بفــرض رســوم تشــغيلية إداريــة للفصــل الصيفــي، والتــي حددتهــا 
الجامعــة بمقــدار 50 دينــارا، مؤكــدة أن عــدم االلتزام بدفعها ســيؤدي إلى 

حذف المقررات المسجلة.

وحســـب المنشور، فإن فترة التسجيل 
المبدئـــي للفصـــل الصيفـــي بـــدأت من 
الخميـــس الماضـــي 5 مايـــو ولغاية 11 
مايو وذلك حســـب الساعات المسجلة 

والمجتازة من الخطة الدراسية.
تعليقـــات  بحظـــر  الجامعـــة  وقامـــت 
الطلبـــات على منشـــورها المتعلق بهذا 
الشـــأن، في حسابها الرســـمي بتطبيق 
عـــن  تســـاؤالت  وســـط  “انســـتغرام” 

األسباب الكامنة خلف ذلك؟
وبلغ عدد تعليقات الطلبة على المنشور 
قبـــل الحظـــر 47 تعليقًا، انتقـــدت كلها 
القرار، منها تعليق للطالب علي المعلم 
بقولـــه” حســـبي هللا”، حيـــث حصد 13 

تسجيل إعجاب.
وقالـــت الطالبـــة آمنـــة الميـــل “دفعنـــا 
الخمســـين، انزين الحين فلوس المادة 

مو راضي يندفع”.

وعلق الطالب علي الشيخ “واحد يطلع 
يتكلـــم، فهمنـــا شـــصاير، وليـــش تبون 
هالمبلـــغ، وشـــنو الســـبب اللـــي خاكم 
تحطـــون مبلـــغ رســـوم مـــن بعـــد طول 

هالسنين”.
حجيـــر  فاطمـــة  الطالبـــة  وقالـــت 
“هالخمســـين عربـــون وال تثبيت طلب 

مثاً”.
مـــن جهتـــه، دعا عضو مجلـــس النواب 
البحريـــن  جامعـــة  النفيعـــي  إبراهيـــم 
إلعـــادة النظـــر بفـــرض هـــذه الرســـوم، 
مؤكـــدًا بأنهـــا تمثـــل اثقاالً علـــى كاهل 
الطلبة وذويهم، وبأن الجامعة مدعوة 
ألن تســـهل عليهم المساعي لاستمرار 
وليـــس  الدراســـي،  تحصيلهـــم  فـــي 

العكس.
وأشـــار النفيعي في تصريحه لـ “الباد” 
بـــأن قـــرار الجامعـــة وبهـــذا التوقيـــت، 
ســـيكون لـــه آثـــار ســـيئة علـــى الطلبـــة 
المقبليـــن علـــى الدراســـة فـــي الفصـــل 
الصيفـــي، حيـــث إن فرض الرســـوم ال 
يمثل حاً بقدر ما يصعب عليهم األمر، 

ويضع العجلة أمام الحصان.
وقال “إن عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجه 
جالته في الســـابق لتخفيض الرسوم 
الدراسية مراعاة للظروف االقتصادية 
للمواطنيـــن، لكـــن الجامعـــة تفعل اآلن 

خاف ذلك”.
المؤســـس  الرئيـــس  قـــال  ذلـــك،  الـــى 
للجامعة األهلية رئيس مجلس األمناء 
البروفيســـور عبدهللا الحواج لـ”الباد” 
بأنه لم يدرس هذا الموضوع بعد، لكن 
فـــي الفترة الســـابقة لم يتـــم فرض أي 

رسوم شبيهه على الطلبة.
المالـــي  “الوضـــع  الحـــواج  وأردف 
للمؤسســـة هو الذي يتحكـــم بقراراتها، 

وعليـــه اعتقـــد بـــأن جامعتنـــا الوطنية 
)جامعة البحرين( والتي عملت بها أكثر 
من 25 ســـنة يجب أن تظـــل بالمقدمة 
دائمًا، وأن يتم دراسة الموضوع بعمق 
أكثـــر لمـــا فيـــه مـــن مصالح للمســـتوى 
والتحصيل العلمـــي، بدالً من أن تكون 

العملية تجارية فقط”.
واختتم الحواج “أدعو إليجاد التشاور 
بيننـــا وبيـــن جامعـــة البحريـــن وبقيـــة 
الجامعات األخرى؛ لتحقيق المســـتوى 
العلمـــي الطيـــب للطلبـــة مـــن جانـــب، 
األول  المركـــز  البحريـــن  تتصـــدر  وأن 
فـــي التعليـــم الجامعـــي المتميـــز بيـــن 
شـــقيقاتها فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي من جانب آخر”.

الحواج: الوضع 
المالي للمؤسسة 

هو الذي يتحكم 
بقراراتها

توفير مواقف للسيارات بكل المناطق شرط مهم
البحرين من أعلى دول العالم في امتالك السيارات... خلف:

البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف أهمية 
وجـــود مواقـــف كافيـــة للســـيارات بكافـــة 
المناطـــق، مـــع الزيـــادة المضطـــردة لعـــدد 
الســـيارات وملكيتها في البحرين بالنسبة 

للفرد واألسرة البحرينية.
وأضاف خلـــف بتصريح خص بـــه “الباد” 
بأن ملكية الســـيارات فـــي مملكة البحرين 
تضاهـــي أكثـــر الـــدول مـــن حيث النســـبة، 
وبمعـــدل مركبـــة لـــكل فرديـــن، مـــا يعنـــي 
الحاجة الكبيرة لمواقف للسيارات، خدمة 
الحركـــة  النســـيابية  وضمانـــًا  للســـاكنين، 

التجارية والخدمية المتنوعة.
وأوضح أن الـــوزارة ومن خال قطاعاتها 
المختلفـــة، وعلى رأســـها هيئـــة التخطيط 
العمراني، تهتم بمراجعة الحركة العمرانية 

ومـــا تتطلبـــه من توفيـــر مســـتمر لمواقف 
السيارات.

وأردف “مـــن ضمـــن مبـــادرات دعـــم البنى 
التحتيـــة لمســـار اللؤلـــؤ، توفيـــر مواقـــف 

والزائريـــن  الســـواح  لخدمـــة  الســـيارات 
وأيضـــا المواطنين، وبمعدل أربعة مواقف 
وبطاقة اســـتيعابية تصل إلى ألف سيارة، 
تســـتخدمه كمواقـــف للســـيارات، وأيضـــا 

للفعاليات”.
مراجعـــة  خـــال  “مـــن  خلـــف  وأكمـــل 
للمشـــاريع  التخطيطيـــة  المتطلبـــات 
الســـكنية، أو االســـتثمارية، أو التجاريـــة، 
بـــأن يكون مـــن ضمن االشـــتراطات توفير 
المواقـــف لكل مشـــروع، وعلى أســـاس أن 
ال يكـــون عالة علـــى المنطقـــة، وبأن تكون 
مواقف الســـيارات كافيـــة لدعم كافة هذه 
بهـــذا  باحتياجاتهـــا  والوفـــاء  المشـــاريع، 

الشأن”.
واختتـــم الوزير “أن هنالك مبـــادرات بهذا 
الشـــأن، منها عدادات الوقوف على سبيل 
المثال، حيث إن الغرض الرئيسي منها هو 
اســـتخدام مواقف السيارات من قبل أكثر 
من شـــخص، وإتاحـــة الفرصـــة لآلخرين”، 
مردفـــا، وكذلك توفيـــر المواقف العمودية 
المناطـــق، ومـــن خـــال االســـتماك،  فـــي 
ووضع االشتراطات التنظيمية للمشاريع”.

خلف متحدًثا لـ “البالد”

أتعامل عن قرب مع المواطنين وأفهم معاناتهم
القيمة المضافة قرار “مالح” ويرفع الضغط... المرشح الشيف محمد:

أكد المترشح النيابي عن الدائرة 5 في المحافظة الشمالية 
الشـــيف محمـــد آل معتـــوق أن هنـــاك فرقـــًا بيـــن المطبـــخ 
الشعبي والمطبخ السياسي، وأن هنالك - بالمقابل - عوامل 
مشتركة تجمع بينهما. وأضاف في تصريحه لـ”الباد”: “إن 
المطبخ الشـــعبي ينتج أنواعًا مختلفة من الطعام بنكهات 
متعـــددة فهناك الطعام المالح والحلو والحامض، والمقلي 
والمشوي والمغلي والمدخن، وكل له سلبياته وإيجابياته 
علـــى صحـــه البشـــر، وكذلـــك المطبخ السياســـي لـــه طرق 
متعـــددة، وبنكهـــات مختلفة يمكـــن تصنيفها كقـــرار مالح 
وقـــرار حلو وقـــرار حامض حلو، فعلى ســـبيل المثال قرار 
القيمـــة المضافة قرار مالح على الشـــعب ويرفع الضغط”. 
وعن النية من ترشحه، أكد آل معتوق أنه إيمانًا منه بضخ 

دماء جديدة وشـــابة فـــي العمليـــة الديمقراطية، موضحًا 
أنه شـــاب ميداني يتواجد يوميًا في األســـواق والمطاعم 
والمقاهـــي بمختلـــف أنواعهـــا ويتعامـــل مباشـــرة مع جمع 
كبيـــر من المواطنين بحكم وظيفته مما يســـهل له معرفة 
معانـــاة وهمـــوم المواطن عن قـــرب ومدى تأثيـــر قرارات 
المطبـــخ السياســـي على حيـــاة المواطـــن. وزاد “ال أحتاج 
إلى بهارات لتحســـين صـــوره ومذاق الوعـــود االنتخابية، 
فأنـــا ابن الطبقة الكادحـــة التي تتأثر دومـــًا بقرار المطبخ 
السياســـي”.  وأشـــار آل معتوق إلى أن )المنيو السياســـي( 
الخاص ببرنامجه االنتخابي ســـيكون واقعيًا وســـيتناول 
عدة محاور سياســـية واجتماعيـــة واقتصادية ولن يكون 
فيه حوض غســـيل لتلميع صـــورة أي قرار ولن يكون فيه 
ثاجة لتجميد أي إرادة شعبية وسيتم نشره قريبًا، خاتمًا 

كامه بالمثل الشعبي )اللي في قدر يطلعه الماس(”. الشيف محمد آل معتوق

إبراهيم النهام

مروة أحمد

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

إلزام طلبة الـ 
“أون الين” 

بتقديم االمتحانات 
حضورًيا

اختفاء اللوحات 
ذات الثالثة 

األرقام 
ومحدودية األربعة

إبراهيم النهام

حظر تعليقات الطالب على المنشور بتطبيق “إنستغرام”
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العليا  االســتــئــنــاف  محكمة  ــدت  أيــ
الــثــالــثــة حكما  الــــدائــــرة  الــمــدنــيــة 
بدفع  الجنسية  تركية  سيدة  بإلزام 
قــيــمــة  ــبــحــريــنــي  ل دوالر  ــــف  ألـ  60
المحكمة  وقــالــت  بينهما،  مديونية 
تقديم  عــن  عــجــزت  المستأنفة  إن 
مبلغ  مــن  ذمتها  بـــراءة  يثبت  دليل 

المديونية.
عبداللطيف  زهــيــر  المحامي  وقـــال 
وكــيــل الــمــســتــأنــف ضـــده إن وقــائــع 
التداعي موكله أقام على المستأنفة 
ــام الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ــ الـــدعـــوى أمـ
المدنية بطلب الحكم بإلزام المدعى 
وقــدره  مبلغ  إليه  تــؤدي  بــأن  عليها 
أو ما يعادله  60000 دوالر أمريكي 
ديــنــار   22800 البحريني  بــالــديــنــار 
والفائدة والمصاريف ومقابل ألعاب 
المدعى  يداين  إنه  حيث  المحاماة، 
إقرار  بموجب  المطالبة  بمبلغ  عليها 
المديونية الصادر له من األخيرة، إال 
أنها تخلفت عن السداد رغم أعذارها، 
األمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه، 
لـــه بــطــلــبــاتــه سالفة  ــقــضــاء  ال بــغــيــة 
البيان، وقدم إقرار مديونية بمحرر 
مذيل   24/06/2014 مــؤرخ  عرفي 
عليها  لــلــمــدعــى  مــنــســوب  بــتــوقــيــع 

محرر بلغة أجنبية.
المدعى  بــإلــزام  المحكمة  وحكمت 
ــلــمــدعــي مبلغ  ل تـــــؤدي  ــأن  ــ ب عــلــيــهــا 
مع  أمــريــكــي  دوالر   60000 ــدره  وقـ
أتعاب  ومقابل  بالمصاريف  إلزامها 
المحاماة، فطعنت عليه باألستئناف 
المستأنف  الــحــكــم  إلــغــاء  وطــلــبــت 
والــقــضــاء مــجــددًا بــرفــض الــدعــوى، 
ضده  المستأنف  إلـــزام  واحتياطيًا 

أنها  ــرار، وادعــت  اإلقـ بتقديم أصــل 
دينار  10 آالف  بتسديد مبلغ  قامت 
من المديونية وقدمت صور ضوئية 
المحامي  فــدفــع  ــداد،  ســ إليــصــاالت 
الضوئية  الصور  بجحد  عبداللطيف 
وأنـــكـــر وكــيــلــه الــتــوقــيــع واعــتــرض 
على طلب المستأنفة إحالة الدعوى 

للتحقيق لسماع الشهود.
عبداللطيف  زهير  المحامي  وأشــار 
ــون  ــادة 61 مـــن قــان ــمــ ــ إلــــى نـــص ال
ــمــــواد  ــ ــيـــر ال ــــه فــــي غـ ــأن ــ ــات ب ــ ــبـ ــ اإلثـ
التصرف  قيمة  زادت  إذا  التجارية، 
فال  ديــنــار،  خمسمئة  على  القانوني 
تــجــوز شــهــادة الــشــهــود فــي إثــبــات 
بعدم  انــقــضــائــه، ودفـــع  أو  ــوده  وجــ
ــات بـــشـــهـــادة الــشــهــود  ــ ــب ــ جـــــواز اإلث
للنصاب  به  المطالب  المبلغ  لتجاوز 

المقرر قانونا للشهادة.
ــمــحــكــمــة فــــي حــيــثــيــات  ــــت ال ــال وقــ
البين من األوراق هو أن  الحكم إن 

عن  تزيد  القانوني  التصرف  قيمة 
خمسمئة دينار، وهو في غير المواد 
معه  يضحى  الــذي  األمــر  التجارية، 
بشهادة  االثــبــات  جــواز  بعدم  الدفع 
صحيح  أســاس  على  قائم  الشهود 

مــن الــواقــع والــقــانــون مستوجب 
ــإن  ــول، ومـــــــن ثـــــم فــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ

برفض  تقضي  المحكمة 
ــفــة  ــأن ــمــســت ــب ال ــلـ طـ

بــإحــالــة الـــدعـــوى 
لــلــتــحــقــيــق. ولــمــا 
كــــــــــــــــان ذلــــــــك 
وكـــــان الــحــكــم 

الـــمـــســـتـــأنـــف 
ــم  ــ ــي ــ قــــــــد أق
أسباب  على 
صـــحـــيـــحـــة 

وســـــــائـــــــغـــــــة 
ــق وصـــحـــيـــح  ــفــ ــ ــت ــ وت

للثابت  ووفقا  القانون 
قدم  أن  بعد  بــــاألوراق 

ــمــســتــأنــف ضــــده أصــل  ال
المحرر العرفي سند الدعوى 

توقيعها  المستأنفة  تنكر  ولــم 
ــزت عــــن تــقــديــم  ــجـ ــد عـ ــ ــيــه وقـ عــل

مبلغ  مــن  ذمتها  بـــراءة  يثبت  دليل 
ينال  وال  بــهــا  المقضي  الــمــديــونــيــة 
من ذلك تقديمها صورا ضوئية من 
بعد  أجنبية  بلغة  ســـداد  إيــصــاالت 
توقيعه  ضــده  المستأنف  أنــكــر  أن 
عليها، وصلتها بالموضوع ولم تقدم 
اإليــصــاالت،  هــذه  أصــل  المستأنفة 
إلى  تنتهي  المحكمة  فــإن  ثم  ومــن 
رفض االستئناف وتأييد هذا الحكم 

المستأنف ألسبابه.

شــفعت “حســنة االجتهاد” ومســاحة الحرية المطلوبة لمزاولــة المهن الطبية بطمأنينة وفقًا لألصــول العلمية الثابتة، 
إلــى جانــب عــدم توفر البينة الكاملة على التســبب المباشــر في الوفاة، شــفعت لعضوي فريق طبــي جراحي من تهمة 
التسبب في وفاة مريضة بعد إجراء عملية جراحية لها، وتدهور حالتها الصحية بعد مغادرتها غرفة اإلفاقة، بعد أن 

برأت محكمة أول درجة اثنين آخرين من أعضاء الفريق مما نسب لهم من اتهامات. 

وتــشــيــر تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إلـــى أن 
دعــواهــا  فــي  ذكـــرت  العامة  النيابة 
أوامـــر  أعــطــت  ــى  ــ األول المتهمة  أن 
االنتهاء  قبل  اإلفــاقــة  لقسم  طبية 
مـــن اإلجــــــراء الـــجـــراحـــي، وقــامــت 
الخروج  خانة  على  بالتوقيع  أيضا 
من  االنتهاء  قبل  اإلفاقة  غرفة  من 

اإلجراء الجراحي.
يقم  لــم  الثاني  المتهم  أن  وذكـــرت 
بتقييم حالة المجني عليها والتأكد 
من إفاقتها التامة قبل خروجها من 
ترتب  مما  للجناح،  اإلفــاقــة  غــرفــة 
عــلــيــه عـــدم وضـــع أجـــهـــزة مــراقــبــة 
ــاء نــقــل  ــ ــن ــ الـــوظـــائـــف الـــحـــيـــويـــة أث

المجني عليها.
ولــفــتــت إلـــى أن الــمــتــهــمــة الــثــالــثــة 
قامت بإعطاء المجني عليها جرعة 
المورفين الثانية دون تدوين وقت 
بتسليم  قــيــامــهــا  ــدم  ــ وعـ الــجــرعــة 
خروجها  قبل  واٍف  مكتوب  تقرير 
المتهمة  قــامــت  كــمــا  لــالســتــراحــة، 
من  عليها  المجني  بــإخــراج  الرابعة 
طبيب  حضور  دون  اإلفــاقــة  غرفة 
التخدير للمعاينة شخصيًا من قبله.

وقالت إنه عالوة على ذلك، لم يتم 
في  عليها  المجني  التأكد من وضع 

وجود  من  بالرغم  الجانبي  الوضع 
غثيان، مما ترتب عليه تدهور حالة 
المجني عليها وحدوث أضرار بالغة، 
أدى إلى دخولها في غيبوبة تسببت 
الحقًا في توقف الوظائف الحيوية 

التي أدت إلى وفاتها.
حكمت  درجــة  أول  محكمة  وكانت 
ــاء عــلــى طــلــب الــنــيــابــة الــعــامــة،  ــن ب
والمتهم  األولــــى  المتهمة  بــحــبــس 
الثاني لمدة سنة، وقدرت 500 دينار 
كفالة لكل منهما لوقف التنفيذ، كما 
الثالثة  المتهمين  بــبــراءة  حكمت 
والرابعة مما نسب إليهما من اتهام، 
والثاني  األولــى  المتهمان  دفــع  مما 
إلـــى الــطــعــن عــلــى الــحــكــم وتــقــديــم 
ــذي رفــضــتــه  ــ طــلــب االســتــئــنــاف الـ

النيابة العامة.
غنيم  عبدالرحمن  المحامي  وقــال 
إنـــه مـــن الــمــســتــقــر عــلــيــه أال تــقــوم 
وقــوع  بــمــجــرد  الطبيب  مــســؤولــيــة 
بــل يجب  الــضــرر،  الخطأ وحـــدوث 
بينهما،  السببية  عالقة  تتوافر  أن 
بمعنى أن ينشأ الضرر نتيجة الخطأ 

الذي ارتكبه المسؤول.
ــيــن أنـــه ولـــذلـــك تــحــتــل الــعــالقــة  وب
ــي نـــطـــاق الــمــســؤولــيــة  الــســبــبــيــة فـ

الطبية أهمية كبيرة، فبغير توافرها 
الطبيب  إلــى  المنسوب  الخطأ  بين 
والضرر الذي لحق بالمريض، تنتفي 

عن األول كل المسؤولية.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه البـــــد مــــن قــيــام 
أن  الــضــرر  عــن  الطبيب  مــســؤولــيــة 
ــق الـــظـــروف الــتــي  يــكــون فــعــلــه وفـ
العادي  للمجرى  ووفقًا  فيها  حصل 
لألمور أن يحدثه، ولذلك فإنه يجب 
التفرقة بين األسباب التي أدت إلى 
إحداث الضرر للوصول إلى السبب 
الذي  المألوف  السبب  وهو  المنتج، 
إلى  األمــور  يؤدي بحسب مجريات 

إحداث الضرر.
وأشـــار إلــى أنــه ال يقع الــضــرر الــذي 
ــتــيــجــة خــطــأ  يــصــيــب الـــمـــريـــض ن
إذ قد تساهم عدة  الطبيب وحــده، 
الذي  عوامل أخــرى في ذلــك األمــر 
يــتــرتــب عــلــيــه انـــتـــفـــاء مــســؤولــيــة 
الطبيب نتيجة تدخل تلك العوامل.

نــتــيــجــة  ــرر  ــضــ ــ ال ــان  ــ كـ إذا  وقـــــــال، 
ال  الحالة  هــذه  ففي  أخــرى،  أسباب 
يــكــون الــطــبــيــب مـــســـؤوالً؛ النــتــفــاء 
والضرر،  بين خطئه  السببية  عالقة 
وبــالــتــالــي يــكــون لــهــذا األخــيــر دفــع 

مسؤوليته.

وتابع أنه من المستقر عليه أن الطب 
ومسلمة  ثابتة  تعتبر  أصــوالً  يشمل 
ــل فـــي فــتــرة مــعــيــنــة من  عــلــى األقــ
وتطور  الزمن  بمرور  وتتغير  الزمن 
ــول  ــذه األصــ ــ ــيــة، وهـ ــطــب الـــعـــلـــوم ال
يتسامحون  وال  العلم  أهــل  يعرفها 
ممن  يتخطاها  أو  يجهلها  مــن  مــع 

ينتسب إليهم.
وأوضح أن مهنة الطب تستلزم ترك 
للطبيب  االستقالل  من  معين  قــدر 
ــل، تــتــنــاســب  ــمـ ــعـ فـــي الــتــقــديــر والـ
وحرية المهنة بحيث لكل حالة على 
حدة، ويكون له حق المفاضلة بين 
وسيلة  ليختار  المختلفة  األساليب 
أكــثــر مناسبة  ــراهــا  ي الــتــي  ــعــالج  ال

للحالة التي بين يديه.

وبين أن مسؤولية الطبيب تثور إذا 
ثبت أنه لم يؤد عمله الجراحي وفقًا 
المقررة أو خالفها،  العلمية  لألصول 
مــســؤوالً  الطبيب  يــكــون  وبــالــتــالــي 
أو  ونتيجته  العمل  تعمده  بحسب 
ــدم تــحــرزه فــي أداء  تــقــصــيــره وعــ

الجراحة بالمستوى المطلوب.
واســتــدرك أنــه حــال الــتــزم الطبيب 
العلمية  األصـــول  وفــق  عمله  بـــأداء 
الثابتة، فال مسؤولية عليه أيًا كانت 
نتيجة عالجه، إذ ال يضمن للمريض 
ــذل الــعــنــايــة  ــب ــشــفــاء بـــل يــلــتــزم ب ال
عليه  اســتــقــرت  مــا  حسب  الكافية 

أحكام القضاء البحريني والعربي.
وذكر أن القضاء مستقر على قبول 
ــروري مــن المخاطر  وجـــود قــدر ضـ
الجراحي  التدخل  بطبيعة  مرتبط 
لم  فــإن  الجراحية،  العملية  إلجــراء 
بالرغم  الــجــراحــيــة  العملية  تنجح 
من بذل العناية المطلوبة واللتزامه 
فــإنــه ال  الــثــابــتــة،  الطبية  ــاألصــول  ب

مسؤولية عليه تجاه المريض.

نقص األوكسجين

وبناء على ذلك، قالت المحكمة إن 
من الثابت من أوراق الدعوى أن ما 
تعرضت له المجني عليها هو نقص 
األكسجين، وكان الثابت من أقوال 
رئيس اللجنة الفنية لتقرير األخطاء 
مهنة  لمزاولي  واألخالقية  المهنية 
الطب البشري في تحقيقات النيابة 

العامة بأنه ال يعلم عن أسباب نقص 
األوكسجين.

ــرر في  ــاد وقــ ــه عـ ــى أنـ وأشـــــارت إلـ
أقواله لدى سؤاله لدى محكمة أول 
درجـــة حـــول ســبــب وفـــاة المجني 
لـــم تــتــوصــل  ــة  ــجــن ــل عــلــيــهــا، أن “ال
لوفاة  الرئيس  السبب  معرفة  إلــى 

المجني عليها”.
اللجنة  رئيس  أن  المحكمة  وذكرت 
ــمــمــرضــات شـــهـــدوا بــأن  الــفــنــيــة وال
ونسبة  واعية  كانت  عليها  المجني 
من  نقلها  قبل   %  100 األكسجين 
لم  األوراق  أن  كما  اإلفــاقــة،  غرفة 
ــذي ارتــكــبــه  ــ تــكــشــف كــنــه الــخــطــأ ال
يمكن  حتى  الطبي  الفريق  أعضاء 
محاسبتهم، عالوة على طول الفترة 
الــزمــنــيــة بــيــن الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
والـــوفـــاة، مــمــا يــدخــل فــي وجـــدان 
ــة والــتــشــكــك في  ــب ــري الــمــحــكــمــة ال

صحة إسناد االتهام للمستأنفين.
ذلك  كــان  لما  أنــه  المحكمة  ورأت 
وكان من األمور المستقرة أنه يجب 
للطبيب حتى يمارس  ترك مساحة 
من  السامية  رســالــتــه  وأداء  عمله 
خدمة المريض وتخفيف آالمه وهو 
مطمئن، ال يسأل إال أذا ثبت خطؤه 
الشك  قاطعة  بصفة  ظاهريًا  ثبوتًا 
فيها، األمر الذي يتعين معه والحال 
المستأنفين  ببراءة  القضاء  كذلك 

المتهمين مما أسند إليهما.

عبدالرحمن غنيم

زهير عبداللطيف

ا من التسبب بوفاة مريضة “حسنة االجتهاد” تبّرئ فريًقا طبيًّ
السبب الرئيس لموت المجني عليها مجهول
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ا يونيو المقبل عقد دورات “الجمارك العالمية” حضوريًّ
تـــرأس رئيـــس الجمـــارك رئيـــس مجلـــس 
منظمـــة الجمـــارك العالميـــة الشـــيخ أحمد 
بـــن حمد آل خليفـــة اجتماعا تنســـيقيا مع 
نـــواب رئيـــس مجلـــس المنظمـــة واألمين 
العـــام، عبر تقنية االتصـــال المرئي، لبحث 
الترتيبـــات الالزمة لعقد الـــدورة 86 للجنة 
 139/140 والـــدورة  العامـــة  السياســـات 
لمجلس المنظمـــة حضوريًا في الفترة من 
20 - 25 يونيـــو المقبل، فـــي ظل االنفراج 
والتحســـن الملحوظ ألزمة جائحة كورونا 

وإزالة قيود الســـفر إلى مقـــر المنظمة في 
ســـوف  المنظمـــة  أن  ســـيما  ال  بروكســـل، 
تحتفـــل هـــذا العـــام بمـــرور 70 عامـــا على 

إنشائها في يناير العام 1952.
وقـــد اســـتهل الرئيـــس االجتمـــاع بتقديم 
الشـــكر والتقدير لنـــواب الرئيـــس والدول 
األعضـــاء لدعمهـــم المتواصـــل لـــه خـــالل 
الفترة السابقة، مقدرا الجهود التي بذلتها 
أمانـــة المنظمة وجميـــع العاملين فيها في 
تســـيير األعمال فـــي فترة صعبـــة واجهها 
الجميـــع، معبرا عن ســـعادته لنجاح تجربة 
عقد االجتماعات من خالل تقنية االتصال 

المرئـــي وتبـــادل الوثائـــق، غيـــر أن عـــودة 
االجتماعـــات الفعليـــة فـــي مقـــر المنظمـــة 

ســـوف يكـــون تأثيرهـــا أكبـــر فـــي اتخـــاذ 
القـــرارات المهمـــة التـــي نأمـــل أن تســـرع 
مـــن وتيرة التطويـــر والفعالية في منظمة 

الجمارك العالمية.
الـــدورة  باجتماعـــات  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
والـــدورة  العامـــة  السياســـات  للجنـــة   86
139/140 لمجلـــس المنظمـــة، فقـــد تمـــت 
الموافقة على مشروعات جداول األعمال 
والترتيبات التي تقـــوم بها األمانة العامة، 
كمـــا تقرر أن يعقد اجتماع للرئيس ونواب 
الرئيـــس واألميـــن العام قبل يـــوم من بدء 

انطالق االجتماعات المذكورة.

المنامة - وزارة الداخلية
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بـــدء فعـالـيـــات “فـجـــر العـواصــــف 26”
بمشاركة أسلحة ووحدات الدفاع وخفر السواحل والحرس الوطني

تبدأ بقوة دفاع البحرين فعاليات التمرين 
التعبـــوي البحـــري )فجـــر العواصـــف/26(، 
الملكـــي  البحريـــة  ســـالح  ينفـــذه  والـــذي 
أســـلحة  مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  البحرينـــي 
وخفـــر  البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  ووحـــدات 
والحـــرس  الداخليـــة،  بـــوزارة  الســـواحل 

الوطني، وسيستمر إلى 19 مايو 2022.
ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين فجر 

العواصف، وذلك من خالل برامج وخطط 
مرســـومة تهدف إلـــى التدريـــب والتأهيل 
ورفع كفاءة جميع المشاركين في التمرين. 
وتشـــتمل فعاليـــات التمرين علـــى اإلعداد 
والتخطيـــط للعمليـــات القتاليـــة البحرية، 
القتاليـــة،  الجاهزيـــة  رفـــع  علـــى  والعمـــل 
إلى جانـــب القيام بعمليـــات تدريبية على 

إجراءات القيادة والسيطرة.

المنامة - بنا

“ كل 100 فلس تصنع فرقًا” تجَمُع 10 آالف دينار أليتام “الملكية”
كجزء من برامج المسؤولية االجتماعية، نظمت مجموعة 
اللولو العالمية حملة إنسانية تتيح لزبائنها فرصة التبرع 
بالمبالـــغ النقديـــة البســـيطة المتبقيـــة مـــن إجمالـــي قيمة 
مشـــترياتهم، حيث ســـيتم اســـتثمار تلك العوائـــد المالية 
في دعم منتســـبي المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
من األيتام واألرامل والمحتاجين، تحت شـــعار “كل 100 

فلس تصنع فرقًا”.
وقـــام مديـــر فـــرع مجموعـــة اللولـــو العالمية فـــي مملكة 
البحريـــن، جوزيـــر روبـــاواال، بتقديم شـــيك بلغـــت قيمته 
10,000 دينـــار  كإجمالـــي تبرعات شـــهر رمضـــان المبارك 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية،  العـــام للمؤسســـة  لألميـــن 
مصطفى الســـيد، والذي بدوره أعرب عن شكره وامتنانه 

للكرم والجهود الكبيرة التي بذلت خالل الحملة. 
عزمهـــا  عـــن  العالميـــة  اللولـــو  مجموعـــة  صرحـــت  كمـــا 
لزيـــادة مبالغ التبرعـــات من خالل الشـــركة باإلضافة إلى 

مواصلـــة الحملـــة التي تعكس بدورها كـــرم أهل البحرين 
المعطـــاء عبر زبائن فـــروع اللولو لدعـــم األيتام واألرامل 

والمحتاجين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - وزارة اإلسكان

اســـتقبل وزير اإلسكان باسم الحمر 
ســـفير  الـــوزارة،  بديـــوان  بمكتبـــه 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  الشـــعبية 
عبدالحميـــد أحمـــد خوجـــة، وذلـــك 
بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لبالده لدى 
المملكة. وخـــالل اللقاء رحب وزير 
اإلســـكان بالسفير الجزائري، مشيًدا 
بالعالقـــات الطيبـــة التـــي تربط بين 

البلدين الشقيقين ومستوى التعاون 
والتنســـيق في مختلـــف المجاالت، 
متمنًيـــا لـــه التوفيـــق والنجـــاح في 
مـــن  الدبلوماســـية.  مهامـــه  أداء 
جانبـــه، أكـــد الســـفير خوجة حرص 
بـــالده علـــى تحقيق التعـــاون البناء 
مع مملكـــة البحريـــن وتطويـــره بما 
يحقـــق مصلحة البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.

تعاون مع الجزائر في مختلف المجاالت

الصخير - جامعة البحرين

اآلداب  كليـــة  عميـــد  تســـلَّم 
بجامعـــة البحريـــن عبدالعزيـــز 
“الكليـــة  جائـــزة  بوليلـــه، 
 ،Premier College ”المتميـــزة
من وكالـــة االعتماد البريطانية 
فـــي  خـــالل مشـــاركته  وذلـــك 
المؤتمر الســـنوي الـــذي نظمته 
البريطانيـــة،  االعتمـــاد  وكالـــة 
يومـــي االثنين والثالثـــاء )9 - 

10 مايو 2022(. 
ت كلية اآلداب هذه الجائزة العالمية لحصولها على أعلى مستويات  واستحقَّ

التقييم العالمي لبرامجها لألعوام األربعة المقبلة )2022 - 2026(.
وأكد عميد اآلداب - خالل كلمة له في المؤتمر - أن هذا التكريم يعدُّ شرًفا 
كبيـــًرا لجامعـــة البحرين، وهو في نفس الوقت تحـــدٍّ جديد للمحافظة على 
التميز في جميع األصعدة ال سيما البرامج األكاديمية التي تطرحها الكلية، 
وتلبـــي حاجات ســـوق العمـــل المحليـــة، والعالمية، وتحقق أهـــداف التنمية 

المستدامة، والرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030.
م بوليلـــة الشـــكر لرئيـــس مجلـــس إدارة وكالـــة االعتمـــاد البريطانيـــة  وقـــدَّ
موريـــس دومـــك، والرئيـــس التنفيـــذي للوكالة لـــي هامونـــد، ورئيس فريق 
االعتماديـــة لورنس واتســـون، ورئيســـة المؤتمر لزلي هاتـــون، على الجائزة 

العالمية المقدمة للكلية.

“اآلداب” تتسلم جائزة “الكلية المتميزة”



Vacancies Available األحد 15 مايو 2022 - 14 شوال 1443 - العدد 104961

MY PETS 

has a vacancy for the occupation of

  GROOM 

, suitably qualified applicants can contact

 17536617  or  MYPETS.WLL@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

The K - Hotel 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

, suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39252020  or  sharef.works@gmail.com

DELMA MARINE 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17704044  or  DELMA@DELMA.COM.BH

QuickTech Electronics 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 33397122  or  HAMAD.EMAAIL@GMAIL.COM

DAN BLU COMMISSION 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39211211  or  CUBAO_1970@YAHOO.COM

GARLIC BROASTED - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17777777  or  HASH2H2@GMAIL.COM

LAVANDA SPA 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33246611  or  lavandaspa@yahoo.com

Seedar Trading Est 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39875475  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM

AlTarmem Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39366296  or  F.BUKHALLAF@GMAIL.COM

OCTOBER  Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 33533878  or  BKB106@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

KAYAN HOME TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33313602  or  Whaidarah1990@GMAIL.COM

SAKAN RIFFA AUTO PARTS CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39862086  or  BIJUT@BATELCO.COM.BH

DELMA MARINE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17704044  or  DELMA@DELMA.COM.BH

AL KUDS CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 33133301  or  ALQUDSCARGO@GMAIL.COM

Curry Cafe W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 32354271  or  CURRYCAFE2020@GMAIL.COM

ABDULLA ALI ALMANSOOR ALFUDHALA ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39227472  or  CAPTAINMARINESERVICES@GMAIL.COM

M K STEEL & ALUMINUM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33558629  or  SAWARI.DOC@GMAIL.COM

ALRAYHEEN Laundry 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 39805092  or  HASAN-475@HOTMAIL.COM

GAMBIT GULF CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17473333  or  HAMAD772702@HOTMAIL.COM

ALAWADHI CAR SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 

, suitably qualified applicants can contact

 17273114  or  alawadhicarservices@gmail.com

SENSE  BUTY  SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17699595  or  LAMALNOAIMY@HOTMAIL.COM

RED MAN BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39849759  or  NOORAIN@GMAIL.COM

Gulf Tashbeeq Infotech Solutions W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 16636636  or  ADMIN@GTSGROUPINTERNATIONAL.COM

New Maqdeem Stationery Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39453150  or  BINOY5339@YAHOO.COM

Bambudha WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 38098080  or  HUANGT67@YAHOO.COM

ALMOBARKIYA FOR IRONING CLOTHES 

has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 

, suitably qualified applicants can contact

 37264343  or  MOHD10920@LIVE.COM

Orienta Intrnational for construction 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33322402  or  STE_1@HOTMAIL.COM

AL HADRYA CARGO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39839807  or  AZIZ7447@HOTMAIL.COM

VARNA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33069330  or  AALBINALI668@GMAIL.COM

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 

, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH

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

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

Korean engine for auto spare parts 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 35085580  or  AL_SHABAHI2010@HOTMAIL.COM

KHALID BUTT ADVERTISEMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38027554  or  KHALIDBUTT2200@GMAIL.COM

CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SAFETY EMPLOYEE 

, suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM

Rasha electricals equipments 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39333110  or  RVD_HHH@HOTMAIL.COM

SUN & SAND SPORTS WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

, suitably qualified applicants can contact

 39448544  or  aljawad75@hotmail.com

ALMEABAD ELECTRICAL WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 33157387  or  ALMEABAD81@GMAIL.COM

BRANDS SPORTS STORE CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17725275  or  ADMIN@ALIREZA-GROUP.COM

KUWAITAN BACHAH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 34472263  or  JASMINDREAM824@GMAIL.COM

Ismail majeed aasad qassim 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 13654211  or  ISMAEEL10@ICLOUD.COM

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 

, suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com

MANDI ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

, suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

ABU HAMZA AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM

PAINT ME ARTY PARTY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17341217  or  PAINTMEFORART@HOTMAIL.COM

SEINS KITCHEN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 33995542  or  monsterwiches.bh@gmail.com

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH

WLD ALHADDAD GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33899902  or  ALIALAHAD84@GMAIL.COM

RUB UP CAR WASHING AND POLISHING 

has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17687235  or  HAMADALSAEED@YAHOO.COM

Creativity dreams Aluminium 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39236566  or  GOLDENBIRD.BH@GMAIL.COM

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 32022227  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM

TARQ WORLD CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39292801  or  BUSHRAALHASAN191@GMAIL.COM

TEAM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39289289  or  teamco98@gmail.com

Creativity dreams Aluminium 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39236566  or  GOLDENBIRD.BH@GMAIL.COM

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

OLYMPIA GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17784253  or  OLYMPIA_GARAGE@WINDOWSLIVE.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 

, suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com

Sama AL Bahar Restaurant and coffeeshop 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 39188667  or  SAMIAALI461@GMAIL.COM

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 32022227  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM

NEXT MEDIA CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 35384753  or  BILAL.AHMED@NEXTMEDIABH.COM

MOH’D QAMBAR AUTO ELECTRICAL & A/C REPAI 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17723704  or  hello@qamber.me

Nidukki Trading Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17456218  or  OPERATIONS@NIDUKKI.BH

Bludan towers construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestebh99@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

HENSON ELEC. &CONST. CONTRACTING & TRADIING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

, suitably qualified applicants can contact

 17242422  or  HECWLL@BATELCO.COM.BH

RP TECHNICAL EXPERTS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33382322  or  RENJITH973@GMAIL.COM

ALNEMRAN CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 66370888

Continuum Commercial W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33316063  or  SAJJADBUTT125@YAHOO.COM

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 

, suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  careers@kcbahrain.com

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

KAFLAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM

NASS SCAFFORM CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

, suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 35968032  or  FIDAKNIGHA@GMAIL.COM

Arabian Pearl Gulf School 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

, suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  malaali@batelco.com.bh

Marwa gents salon 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER 

, suitably qualified applicants can contact

 39633648  or  QASSAB.1966@HOTMAIL.COM

OUR SHOES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39631125  or  OUR.SHOES@HOTMAIL.COM

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net

Top men tailoring workshop 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17600650  or  pollyne@topmenbh.com

FAY BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 

, suitably qualified applicants can contact

 32188886  or  AL0000TAMIMI@HOTMAIL.COM

GOLDEN VENUS FOODSTUFF TRADING BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 39295603

ALI AL QAED TAILORING STORES 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 

, suitably qualified applicants can contact

 39444016  or  hameedmanya@gmail.com

ELITE TRAVEL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  HAMEED912@HOTMAIL.COM

ALKAIROUAN CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33119945  or  ALSAMAHEEJI@GMAIL.COM

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

, suitably qualified applicants can contact

 17179895  or  ANIL7205@GMAIL.COM

The Seat Shop For auto Upholstery 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38304039  or  AANTAKYA@GMAIL.COM

MOHAMMED KHAN MANAGEMENT SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 33860711  or  QASIM.SHINWARI@OUTLOOK.COM

MUMTAZ GUL WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36089520  or  NABISALEH3444@GMAIL.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH

TURQUOISE MEDICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

, suitably qualified applicants can contact

 13622999  or  RAMI.ANTONIOS@TURQUOISE.CC

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

, suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

NEWCASTLE CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 39424245  or  newcastle51280@gmail.com

Bfc group holdings  wll 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD, COMPUTER SOFTWARE 

, suitably qualified applicants can contact

 39600903  or  TAHER.HUSSAIN@BFC.COM.BH

Acacia Palace contracting 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38330844  or  acaciapalace97@gmail.com

Relay Engineering Limited 

has a vacancy for the occupation of

  FITTER 

, suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

ALI BIN YOUSIF FAKHRO & SONS CO. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17717676  or  mahmood@fakhRoo.com

House of glam salon 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 

, suitably qualified applicants can contact

 17162020  or  hyaga2006@gmail.com

WEB TREE MEDIA SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

, suitably qualified applicants can contact

 17879121  or  VENKATESHRAOKALLYA@GMAIL.COM

ASIF ELITE INTERNATIONAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36721534  or  MUHAMMADASIF6276@GMAIL.COM

ADAM PASTRIES 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

, suitably qualified applicants can contact

 17555221  or  PAINTPLUS@HOTMAIL.COM

FUTURE ENERGY SYSTEMS 

has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17258811  or  accounts@futurenergy.me

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM

MAJID AL FUTTAIM PROPERTIES BAHRAIN B S C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae

AL EKTHISAS FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  EKD434@GMAIL.COM

AL DANGYA GYPSUM & PAINTING EST. 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

, suitably qualified applicants can contact

 17414344  or  LAAAB1234@HOTMAIL.COM

YASEEN PHARMACY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 33756928  or  NASPUTHUMANA@GMAIL.COM

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com

NAWAF SALON (GENTLEMEN) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM

MARIA LINE GENERAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17292677  or  acmemohd@gmail.com

MAGIC BUBBLES ADS & PUBLICITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33433664  or  PRAVEEN@BUBBLESADS.COM
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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

  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

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

AL MAKEENA TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

, suitably qualified applicants can contact

 17262986  or  PRINCEALMAKEENA@GMAIL.COM

Marble Country Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33881933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 

, suitably qualified applicants can contact

 17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM

HIJAZ FIBERGLASS BAHRAINI PARTNERSHIP 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17464910  or  HIJAZINT@GMAIL.COM

SEA STAR CONSTRACTION 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17677025  or  ADMIN@SEASTAR_GROUPS.COM

Araek constructions co  wll 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39811686  or  araekco@gmail.com

Golden vision contracting 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17590026  or  ALIKADHEM@LIVE.COM

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com

NOOR ALKAWTHAR COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

, suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  operation@mcsix.me

TECH-PERFECT STRUCTURALS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

, suitably qualified applicants can contact

 77744774  or  RIYADH73@GMAIL.COM

TECH-PERFECT STRUCTURALS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 77744774  or  RIYADH73@GMAIL.COM

TAIBAT BANQUETS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39424244  or  H_ALAWADHI@YAHOO.COM

AVOLA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17701115  or  RAJEESHKK4@GMAIL.COM

Um Almudon For Clearance of Government Transactions 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 

, suitably qualified applicants can contact

 17253176  or  AHMED.RASHID.ALHAJRI@GMAIL.COM

CAFETERIA ABU SHEHAB 2021 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT(TRI-STAR & BOEING) 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

GULF AIR B.S.C. (C) 

has a vacancy for the occupation of

  CABIN CREW / FLIGHT STEWARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17337804  or  recruitment@gulfair.com

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

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  zainabhr@aldoorbh.com

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

has a vacancy for the occupation of

  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

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17180530  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh

Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17500777  or  hr@seven-energy.com

CREATIVE LINE DESIGN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

, suitably qualified applicants can contact

 17276617  or  abdulla@creativeline.me

ALBARKA TRADING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

, suitably qualified applicants can contact

 33500974  or  RILWAN25@GMAIL.COM

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

, suitably qualified applicants can contact

 32337777  or  ALI.ALQATTAN@MAF.AE

KAZEROONI BUILDING PRODUCTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES ENGINEER 

, suitably qualified applicants can contact

 17716466  or  SIRUSKBP@BATELCO.COM.BH

MY CAFE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

, suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

Derby Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com

MISHAL NASS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 33889480  or  MNASS.CONT@GMAIL.COM

BAHRAIN WORKSHOP CO. 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700798  or  Khalifa@bwceng.com

LION CONSTRUCTION CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17610233  or  info@lionconstruction.net

Narees Food Cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36923558  or  saifumanama@gmail.com

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEERING TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com

MCDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 77660133  or  AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM

ALSAIQAL DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

, suitably qualified applicants can contact

 33338411  or  ALSAIQALDECOR@GMAIL.COM

HUSSAIN ABDULKRIM AHMED NASSER 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17613146  or  HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM

MOVENPICK HOTEL BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

, suitably qualified applicants can contact

 17460047  or  Fatema.Meftah@movenpick.com

SUKH AC WORKSHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39943776  or  SUKH.AIRCONDITION.BH@GMAIL.COM

Valabdas muljimal & bros w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39989907  or  info@vmbros.com

Al Qalamoon Resturant for Food and Beverage Service Activities 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

, suitably qualified applicants can contact

 33444721  or  ORYEX.EST@GMAIL.COM

PASTA EXPRESS 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 17780161  or  HR@PASTAEXPRESSGROUP.COM

FEDORA air conditioning Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33871955  or  maheshyogidas@gmail.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

ALHARAM TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 39461621  or  ELHARAMPPM@GMAIL.COM

DRAGAN AUTO SERVILES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17611939  or  jaffar.aliwi@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

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

  CARPENTER 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17830909  or  info@esmaelylenzohm.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

Shri Shri Construction 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17713199  or  sarah_noor_mohd@yahoo.com

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 66642233  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH

PROTECTS SECURITY SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

, suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

NASEEM ALBAHAR FOR SHISHA AND TOBACCO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33169471  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM

PARVAIZ SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 

, suitably qualified applicants can contact

 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR 

, suitably qualified applicants can contact

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM

ALNAIM GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

, suitably qualified applicants can contact

 39678349  or  jassimpalace@yahoo.com

Green circle  Real Estate management 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 34443540  or  FAWAZ83IM@GMAIL.COM

ALNOORAIN BAKERY EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  BUZAAL1970@HOTMAIL.COM

UNITED ELECTRONICS COMPANY - EXTRA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 

, suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM

SKYWALL TECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 

, suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 36228808  or  GRIPSERVICES.COM@GMAIL.COM

Alburhama Trading W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  hassan@arabasian.com

WEST CITY TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17760191  or  ABDULLA.ABUDAHOOM@GMAIL.COM

SKYWALL TECH W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 36145020  or  SKYWALLBAHRAIN@GMAIL.COM

SHADOW PALACE LADIES SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM

CORAL TRAVEL AND TOURS 

has a vacancy for the occupation of

  TICKETING CLERK 

, suitably qualified applicants can contact

 17811002  or  ALI@CORALTOURS.NET

ALFAYEZ UPHOLSTERY 

has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 

, suitably qualified applicants can contact

 33022299  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM

Al Dalae Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

, suitably qualified applicants can contact

 33840744  or  FATEMAAHMED2030@GMAIL.COM

ADEL ABDULLA GOLD SMITH & JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM

Zohaib Contracting Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33001435  or  MRTASAWAR@GMAIL.COM

Al Dalae Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 

, suitably qualified applicants can contact

 33840744  or  FATEMAAHMED2030@GMAIL.COM

PUSPA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 33388773  or  ALIAMMASH3388@GMAIL.COM

AFANDI GOLD SMITHS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17244548  or  ALIAFANDI@YAHOO.COM

PARVAIZ SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.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

HAMAD KHALIL CONSTURCTION OF BUILDINGS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 35306735  or  hamadjafenbh@gmail.com

SIMS CITY CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39460608  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM

J & P CONTRACTING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 

, suitably qualified applicants can contact

 17243791  or  JPCONTRACTINGCO@MAIL.COM

PARVAIZ SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 39029467  or  IPERVAZ1@GMAIL.COM

ALMUMTAZ AUTO GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 

, suitably qualified applicants can contact

 38886188  or  YOUNISJANAHI4@GMAIL.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

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

  MASON 

, suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

MANDI ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

MANDI ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

, suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

, suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

, suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net
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عواصم-وكاالت

أمــس  فلسطيني  تــوفــي 
مــتــأثــًرا بجروح  )الــســبــت( 
ــي أبـــريـــل  ــب بـــهـــا فــ ــيـ أصـ
خــــــــال صـــــــدامـــــــات مــع 
في  اإلسرائيلية  الشرطة 
بــاحــة الــمــســجــد األقــصــى 
ــشــرقــيــة  فــــي الــــقــــدس ال
ذكــرت  مــا  وفــق  المحتلة، 

وفاة  اإلسرائيلي  كــارم  عين  هداسا  مستشفى  وأعلن  طبية.  ومــصــادر  عائلته 
في  المستشفى،  إلى  القديمة  البلدة  من  قليلة  أسابيع  قبل  نقل  الــذي  الجريح 
حالة خطرة بسبب إصابة في الرأس. كما أعلنت أسرة الفقيد وفاته في رسالة 
أنه  الى  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأشــارت  الصحافيين.  إلى  أرسلتها  صوتية 
الشرقية  القدس  بيت حنينا في  عاًما( وهو من حي   23( الشريف  وليد  يدعى 
المحتلة. وأوضحت الوكالة أنه أصيب في 22 أبريل خال صدامات بين القوات 

اإلسرائيلية وشبان فلسطينيين في باحة المسجد األقصى.
وقالت متحدثة باسم المستشفى إن إصابته ليست ناجمة عن ذخيرة حية.

وفي 22 أبريل، دخلت الشرطة اإلسرائيلية الحرم القدسي واستخدمت “وسائل 
المبكى  حائط  باتجاه  حجارة  فلسطينيون  رشــق  أن  بعد  المحتجين  لتفريق” 

المقدس لدى اليهود ويقع على سفح باحة المسجد األقصى، بحسب الشرطة.

استشهاد فلسطيني خالل صدامات مع الشرطة اإلسرائيلية
بيروت - األناضول

بـــدأ الــجــيــش الــلــبــنــانــي، أمــس 
في  انــتــشــاره  تعزيز  )الــســبــت(، 
مدن الباد وشوارعها استعداًدا 
المزمع  البرلمانية  لانتخابات 

عقدها اليوم )األحد(.
المدرعات  عشرات  وشوهدت 
التابعة  الــعــســكــريــة  ــيـــات  واآللـ

للجيش تتحرك في العاصمة بيروت وتتمركز في عدد من الشوارع والساحات.
وأعلن الجيش في بيان عبر حسابه على تويتر، أن وحداته “بدأت االنتشار على 

األراضي اللبنانية كافة لحفظ أمن العملية االنتخابية وضمان سامة إجرائها”.
ودعت قيادة الجيش عبر البيان ذاته، المواطنين إلى “التعاون وااللتزام بتعليمات 
القوى األمنية”. كما بث الجيش على تويتر شريط فيديو أعلن فيه االنتشار في 
مختلف المناطق اللبنانية.  وأظهر الفيديو “تحرك مدرعات وآليات باتجاه مناطق 
من  عــدد  فــي  الجيش  مــن  عناصر  انتشار  إلــى  باإلضافة  مختلفة  لبنانية  ومــدن 
الشوارع”. ويصف محللون وخبراء االنتخابات المقرر إجراؤها اليوم بالمصيرية”، 

وبأنها “األهم” منذ عقود في الباد.
وتأتي االنتخابات بعد احتجاجات شعبية عارمة اندلعت أواخر 2019، وفي ظل 
المزمعة  الرئاسية  أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، كما تسبق االنتخابات 

في أكتوبر المقبل.

لبنان: الجيش ينتشر بالمدن عشية االنتخابات البرلمانية

العثور على مقبرة جماعية 
من التسعينات بالنجف

عــثــر فــي مــحــافــظــة الــنــجــف بجنوب 
العراق على مقبرة جماعية تعود إلى 
تسعينات القرن العشرين، أخرج منها 
15 جثماًنا من أصل 100 يعتقد أنها 
مسؤول  ــاد  أفـ مــا  على  فيها،  دفــنــت 
الجماعية  المقبرة  على  وعثر  أمــس. 
إنشاء مجمع سكني  في شهر  أثناء 
مرحلة  إلــى  تاريخها  ويــعــود  أبــريــل، 
 1991 الــعــام  الشعبانية  االنــتــفــاضــة 
ضّد صّدام حسين والتي أسفرت عن 

مقتل نحو 100 ألف شخص.

المجلس األعلى لالتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة اإلمارات

معارك ضارية في شرق أوكرانيا تبطئ تقدم القوات الروسية

أصحاب السمو الشيوخ األعضاء أكدوا حرصهم على الوفاء لما أرساه الراحل

رئيس االستخبارات: كييف ستكسب الحرب “قبل نهاية العام”

أمس  لــاتــحــاد  األعــلــى  المجلس  انتخب 
محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب  بــاإلجــمــاع 
اإلمــارات  لدولة  نهيان رئيًسا  زايــد آل  بن 

العربية المتحدة.
قصر  في  أمــس  اجتماًعا  المجلس  وعقد 
رئيس  نائب  برئاسة  بأبوظبي  المشرف 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم.
الشيخ  السمو  صاحب  االجــتــمــاع،  حضر 
محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو 
القاسمي عضو  بن محمد  الشيخ سلطان 
الشارقة وصاحب  األعلى حاكم  المجلس 
النعيمي  راشـــد  بــن  حميد  الشيخ  السمو 
الــمــجــلــس األعـــلـــى حــاكــم عجمان  عــضــو 
محمد  بــن  حمد  الشيخ  السمو  وصــاحــب 
الــشــرقــي عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى حاكم 
الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن 
راشد المعا عضو المجلس األعلى حاكم 
أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود 
األعلى  المجلس  القاسمي عضو  بن صقر 

حاكم رأس الخيمة.
وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة 
الدستور  مــن   51 الــمــادة  بموجب  تــم  أنــه 
انــتــخــاب صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
لدولة  رئيًسا  باإلجماع  نهيان  آل  زايد  بن 
للمغفور  خلًفا  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان.

وأكـــد أصــحــاب الــســمــو الــشــيــوخ أعــضــاء 
البالغ  حرصهم  لاتحاد  األعلى  المجلس 
ــراحـــل فقيد  ــاه الـ ــ ــاء لــمــا أرسـ ــوفـ عــلــى الـ
استمدها  ومبادئ  أصيلة  قيم  من  الوطن 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  من 
والتي  ثــراه،  نهيان طيب هللا  آل  سلطان 
العربية  ــارات  ــ ــة اإلمـ رســخــت مــكــانــة دولـ
ــمــتــحــدة عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي  ال

الوطنية  إنــجــازاتــهــا  وتــعــززت  والــعــالــمــي 
المختلفة.

ــن ثــقــتــه الــتــامــة  وأعـــــــرب الـــمـــجـــلـــس عــ
كما  اإلمـــــارات سيبقى  دولـــة  بـــأن شــعــب 
زايـــد والــمــؤســســون دومـــا حــارًســا  أراده 
جميع  عــلــى  ومكتسباته  لــاتــحــاد  أمــيــًنــا 
المستويات، داعين هللا عز وجل أن يوفق 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

فــي خــدمــة وطنه  نهيان ويــســدد خــطــاه 
وشعب اإلمارات الكريم.

الشيخ  السمو  صاحب  أعــرب  جانبه،  من 
محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة 
أصحاب  إخوانه  إياها  أواله  التي  الغالية 
األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
ــا المولى  لــاتــحــاد حــكــام اإلمــــارات راجــًي
حمل  على  ويعينه  يوفقه  أن  وجــل  عــز 

وأداء  العظيمة  األمــانــة  هــذه  مسؤولية 
اإلمــارات  حقها في خدمة وطنه وشعب 

الوفي.
أمس  أعلنت،  قد  ــارات  اإلمـ دولــة  وكانت 
األول الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ 
خليفة بن زايد. وقد أعلنت وزارة شؤون 
الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس األعام 

مدة 40 يوًما.

ا على منطقــة دونباس  أعلنــت أوكرانيــا أمــس )الســبت( أنهــا تصــّد هجوًما روســيًّ
شرق البالد وتعهدت إجالء آخر مقاتليها المتبقين من مصنع آزوفستال المحاصر.

الــدول  أكــدت مجموعة  ذلــك،  في غضون 
“تعترف  لن  أنها  الكبرى  السبع  الصناعية 
إطاًقا” بالحدود التي تحاول روسيا إعادة 
بفرض  وتعهدت  الحرب  خال  من  رسمها 
على  الخناق  لتشديد  العقوبات  من  مزيد 

موسكو.
ــيـــس الــمــخــابــرات  ــع رئـ مـــن جـــانـــبـــه، تـــوقـ
الــعــســكــريــة األوكـــرانـــيـــة أن تــبــلــغ الــحــرب 
“مرحلة فاصلة” بحلول أغسطس وتنتهي 

بهزيمة روسيا قبل نهاية السنة.
ــوات إلــى  وجــهــت روســيــا الــتــي أرســلــت قـ
بشكل  اهتمامها  فبراير،   24 في  أوكرانيا 
متزايد إلى شرق أوكرانيا منذ نهاية مارس 

بعد أن فشلت في السيطرة على العاصمة 
كييف. يعتقد محللون غربيون أن الرئيس 
جنوب  ضــم  إلــى  يتطلع  بوتين  فاديمير 
لكن  المقبلة،  األشهر  في  وشرقها  أوكرانيا 

يبدو أن قواته تواجه مقاومة شديدة.
وأكــــد حــاكــم مــنــطــقــة لــوغــانــســك )شــــرق( 
األوكــرانــيــة  ــقــوات  ال أن  غــايــداي  سيرغي 
نهر فاصل  لعبور  صّدت محاوالت روسية 

وتطويق مدينة سيفيرودونيتسك.
قــتــال عنيف على  ــاك  “هــن غـــايـــداي  وقـــال 
مشيًرا  دونــيــتــســك”،  منطقة  مــع  ــحــدود  ال
المعدات  فــي  كبيرة  روســيــة  خسائر  ــى  إل

واألفراد.

“هجوم مضاد” 

وقالت االستخبارات العسكرية البريطانية 
الروسية تكبدت خسائر  القوات  إن  أيًضا 

فادحة أثناء محاولتها عبور النهر.
الخطورة  شديدة  المناورة  أن  وأضــافــت 
القادة  له  الذي يتعرض  “الضغط  وتعكس 
في  عملياتهم  فــي  تقدم  إلحـــراز  الـــروس 

شرق أوكرانيا”.
في  “فشلت  الروسية  القوات  أن  وأكــدت 
تركيز  رغـــم  مــلــمــوس  تــقــدم  أي  تحقيق 

القوات في هذه المنطقة”.
كبير  دفاعي  مسؤول  قال  واشنطن،  في 
إن معظم العمليات تجري اآلن في منطقة 

دونباس.
ــال حـــاكـــم منطقة  ــك، قــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
مقطع  فــي  سينيغوبوف  أولــيــه  خاركيف 

ــغــرام إن الــقــوات  ــل فــيــديــو نــشــره عــبــر ت
األوكرانية تشن هجوًما مضاًدا في اتجاه 

مدينة إيزيوم شمال شرق الباد.
وقالت هيئة األركان العامة األوكرانية إن 
قواتها تمكنت من إخراج الجيش الروسي 
ــويــة  ــاألول مـــن خــاركــيــف الــتــي تــحــظــى ب

بالنسبة لموسكو.

وصّرح متحدث باسمها بأن “جهود العدو 
انسحاب  ضــمــان  عــلــى  تــتــركــز  الرئيسية 

وحداته من مدينة خاركيف”.
وتوقع القادة الغربيون نزاًعا طويل األمد 
نصر سريع  روسيا في تحقيق  بعد فشل 
في مواجهة المقاومة األوكرانية العنيدة.

لــكــن رئــيــس االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 

األوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف قال 
إن األشهر المقبلة ستكون حاسمة.

وقال لشبكة سكاي نيوز إنه “متفائل” إزاء 
“المرحلة  وأضــاف  للنزاع،  الحالي  المسار 
من  الثاني  النصف  في  ستكون  الفاصلة 

أغسطس”.
ورأى أن “معظم العمليات القتالية الفعلية 

ستكون قد انتهت بنهاية هذا العام”.
اضطرابات  بــحــدوث  بــودانــوف  تنبأ  كما 
لــذلــك دون  نتيجة  ــا  روســي فــي  داخــلــيــة 

الخوض في التفاصيل.
مـــن جــانــبــهــا، رفـــضـــت روســـيـــا اتــهــامــهــا 
المدارس  سيما  وال  المدنيين  باستهداف 
في منطقة دونباس، بعد أن قالت أوكرانيا 
األسبوع الماضي إن 60 شخًصا قتلوا في 

قرية بيلوغوريفكا.

أبوظبي - وام

كييف، لندن - وكاالت

عقب اختيار الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة اإلمارات

جانب من المعارك في شرق أوكرانيا

تهنئة الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة اإلمارات

طهران - وكاالت

قــــــتــــــل شــــــخــــــص خــــــال 
ــات فــــي مـــدن  ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ
إيرانية هذا األسبوع رفًضا 
أسعار  رفــع  الحكومة  لقرار 
مواد غذائية أساسية، وفق 
ما نقلت وكالة محلية أمس 
ــمــان.  ــرل ــب ــي ال ــن عــضــو فـ عـ

لمواجهة  اإلجـــراءات  من  سلسلة  أخيًرا  رئيسي  إبراهيم  الرئيس  وأعلن 
في  جذرية  تعديات  شملت  الباد،  تعانيها  التي  االقتصادية  الصعوبات 
نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض.

ا ، نزل المئات إلى  وبين إعان رئيسي ودخول األسعار حيز التنفيذ رسميًّ
الشوارع احتجاًجا في مدن عدة خصوًصا في جنوب الباد مثل محافظة 
نقلت  الرسمي. والسبت،  اإلعــام  أفــاد  ما  )جنوب غــرب(، وفق  خوزستان 
وكالة “إيلنا” عن أحمد آوائي، النائب عن مدينة دزفول في خوزستان، أن 
“شخًصا من )مدينة( أنديمشك سقط خال التجمعات األخيرة في دزفول”. 
أو ظروف مقتله  الشخص  بشأن هذا  تفاصيل إضافية  آوائــي  ولم يحدد 

وتاريخه.
وهاجم محتجون في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان، متاجر استهاكية 

وأضرموا النيران في مساجد، وفق ما أفادت الوكالة الرسمية كذلك.

سقوط قتيل خالل احتجاجات ارتفاع األسعار بإيران

النجف - وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

خليفة بن زايد رحمه ااهلل... هدوء كامل وذكاء متوقد واطالع واسع
نتقـــدم بخالـــص التعـــازي والمواســـاة إلـــى األشـــقاء فـــي دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له صاحب الســـمو 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مســـيرة حافلة بالعطاء 
واإلنجـــازات، وحقق لشـــعبه العزيز االزدهار والوئـــام والتطور 

المذهل في شتى الميادين.
إنجازات سموه طيب هللا ثراه ال تعد وال تحصى وقد تأخذ منا 
مجلدات، لكنني أنقل بعض ما جاء في حوار لسموه مع مجلة 
“آخر ساعة” المصرية في مايو 1969، العدد 1805، عندما كان 
وليـــًا للعهد إلمارة أبوظبي. فمـــن أقواله في ذلك اللقاء “هدفنا 
األول االنتقال بأبناء الشعب إلى حياة أفضل... مسكن حديث 
لكل أســـرة، واســـتقرار وهناء لكل فرد، ومدارس تتيح للجيل 
الجديـــد فرصـــة العلم إلى أقصـــى مدى، والتقـــدم باإلمارة في 

شتى المجاالت”.
أما الكاتب مصطفى شـــردي وهو الصحافي الذي أجرى اللقاء 
مع ســـموه طيب هللا ثراه فيقول: “الشـــيخ خليفة بن زايد هو 

صـــورة صادقـــة لوالـــده الشـــيخ زايد حاكـــم أبوظبـــي، الهدوء 
الكامـــل والتفكير العميـــق المنتظم، والثقة الواعيـــة بالنفس... 
والكلمـــات المنتقاة التي تدل على ذكاء متوقد أصيل واطالع 
واســـع متعـــدد المجـــاالت، وقبل أن أقابله ســـمعت عنـــه الكثير 
في أبوظبي كلها... في العاصمة، وفي الصحراء وفي بساتين 
النخيل بمدينة العين، أحسســـت بنبضات الحب لألمير الشاب 
في قلوب أبناء الشـــعب جميعًا، ليـــس فقط ألنه ابن زايد، لكن 
ألن الفتـــرة القصيـــرة التـــي حكم فيهـــا منطقة العين اســـتطاع 
خاللهـــا أن يجســـد تعليمـــات والـــده وأمانيـــه الطموحـــة فـــي 
اإلصالح والتقدم بأمانة وإخالص وفهم عميق لألمور. وعندما 
جلســـت إليـــه، كان كل اهتمامـــي أن أعـــرف صورة المســـتقبل 
بالنســـبة لمدينة العين بصفته المشـــرف والمســـؤول األول عن 
تنفيـــذ المشـــروعات الضخمـــة التـــي خططت من أجلهـــا وتنفذ 

فيها حاليًا”.
رحـــم هللا الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان القائـــد الذي حمل 

المسؤولية واألمانة وحقق لبلده الخير والمجد والتقدم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نعزي اإلمارات قيادًة وشعًبا
حـــزن كبيـــر طال العالم بوفاة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة رحمه هللا وغفر له، والذي قدم 
الكثير والكثير ألبناء بلده، من بناء، وعمران، وتنمية، ودعم ال محدود.
والفقيـــد الراحـــل من رجـــاالت الرعيل الذهبـــي، والذي ســـاهم في بناء 
اإلمـــارات الحديثة بشـــكلها الزاهر الذي نراه اليوم، فـــكان منذ البدايات 
مالزمـــًا لوالـــده الشـــيخ زايـــد بن ســـلطان آل نهيان طيـــب هللا ثراه، في 
مهمته الصعبة لتحســـين حياة القبائل، وإقامة ســـلطة الدولة الحديثة، 
وبأثـــر انعكس عليه بتحمل مســـؤولية الرعية والنظـــر في احتياجاتهم 

ومطالبهم.
ومنـــذ اللحظات األولى، أثبت الشـــيخ خليفة بن زايد رحمه هللا قدرات 
فـــذة فـــي تنفيـــذ المهمـــات الموكلة إليه مـــن والـــده، على رأســـها تنفيذ 
المشـــاريع التنمويـــة فـــي المنطقة الشـــرقية، خصوصا التـــي تهدف إلى 

تحسين الزراعة.
لذلـــك، ُكلف بشـــغل سلســـلة مـــن المناصـــب الرئيســـة بالتـــدرج، وأصبح 
المســـؤول التنفيذي األول لحكومة والـــده، وتولى بثبات وثقة وعزيمة 
وإرادة اإلشـــراف علـــى تنفيذ جميع المشـــاريع الكبـــرى التي تركت األثر 
فـــي بنـــاء الدولة اإلماراتيـــة اليوم، حتى توليه منصـــب ولي عهد إمارة 
أبوظبـــي عـــام 1969، ومن ثم حاكما لها ووزيرا محليـــا للدفاع والمالية 

لإلمارة عام 1971. 
وفـــي نوفمبـــر 2004 تم انتخابه رحمه هللا رئيســـًا لدولـــة اإلمارات بعد 
وفـــاة والـــده “زايـــد الخير”، ومنها شـــارك على نطاق واســـع في توســـيع 
مجـــاالت البنـــاء والتنميـــة الحضريـــة فـــي ربـــوع البـــالد، والتي شـــملت 
المنشـــآت الصناعيـــة والبتروكيماويـــة، ومشـــاريع الســـكن للمواطنيـــن، 

وبرنامج المساعدات اإلنمائية لدولة اإلمارات، وغيرها الكثير.
وخالل هذه الفترة الزاهية، ســـاهم الفقيـــد الكبير في إدخال تطويرات 
مهمـــة فـــي السياســـات الخارجيـــة اإلماراتيـــة، عـــززت مكانـــة الدولـــة، 
وحضورهـــا الفعـــال عربيًا وإقليميـــًا ودوليًا، ومعها التـــزام اإلمارات في 
قضايـــا البيت العربي واإلســـالمي، وتعزيـــز المبـــادرات اإلنمائية للدول 
الفقيـــرة والمنكوبـــة، حيـــث تعتبـــر مؤسســـة خليفة بـــن زايـــد آل نهيان 
لألعمال اإلنســـانية، ثالث أكبـــر جهة مانحة للمســـاعدات الخارجية في 

دولة اإلمارات، وبمساعدات طالت 70 دولة حول العالم.
مكانة رجل العطاءات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه هللا، والتي 
ال نستطيع أن نوجزها بمتن هذا المقال، ورثها أبناء اإلمارات األوفياء، 
والتي سنراها موجودة وقائمة على الدوام في حياة اإلنسانية جمعاء.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

السالم لغة األقوياء
الجنوح للسلم دوما لغة األقوياء على مر الزمان، والسلم يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالحكمة، خصوصا إن كان الســـلم بيد القوي، فكل جبار يســـتطيع 
أن يبطـــش فلـــوال ما لديه من قـــوة لما تجبر، أما أن تكـــون قويا وتختار 

السلم منهاجا فهي حكمة ما بعدها حكمة.
لذلك فإن لغة الســـالم هي لغة القوي الحقيقية، ونحن هنا في البحرين 
اخترنـــا بكامـــل إرادتنـــا أن نجنـــح دومـــا للســـلم، وهـــي طبيعـــة حقيقية 
يعيشـــها الشـــعب بكامـــل إرادتـــه وباختياره، لـــذا ترى الغريـــب والقريب 
والقاصـــي والداني يشـــهد لمملكـــة البحرين احترامهـــا الحقيقي لحقوق 

اإلنسان وحرية األديان وممارسة المعتقدات الدينية.

اقتلوا حامل الرسالة!

وبين لغة السلم والحرب وجدنا أنفسنا مدهوشين ونحن نتابع عن كثب 
مقتـــل اإلعالميـــة أبـــو عاقلة وهي تقـــدم وصفا حقيقيا لمـــا يحدث على 
أرض وطنها، قتلت بدم بارد ومقصود وتم التهجم على تشييع جثمانها، 

في خرق واضح لمواثيق اإلعالم وحقوق اإلنسان.

اإلعالم الغربي في مأزق

كتـــب زميلـــي محمـــد أبوعبيـــدة عنوانا صريحـــا عندما قـــال إن اإلعالم 
الغربي بكل ميوله في مأزق حقيقي بعد أن همش عملية قتل اإلعالمية 

واكتفى بذكر تاريخ ميالدها ووفاتها.

البحرين تستنكر

اســـتنكرت البحريـــن مقتل أبو عاقلة ودعت إلـــى تحقيق فوري في هذا 
الشأن، ببساطة شديدة ألن البحرين تؤمن بلغة السالم.

سمر األبيوكي

نتقـــدم بخالـــص العـــزاء للشـــعب اإلماراتـــي الشـــقيق واألمـــة العربية 
جمعاء في وفاة فقيد األمة العربية الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
أحـــد رموز األمـــة العربية وأحد رجالها األوفيـــاء الذين قدموا الكثير 
لألمـــة واســـتحقوا أن نبكيهم ونخلدهـــم ونتذكر مآثرهـــم ومواقفهم 

المجيدة.
لقد ارتبط اسم الشيخ خليفة بن زايد بمواقف النبل والعطاء السخي 
فـــي الكثيـــر مـــن الظـــروف والمواقف التـــي تمر بهـــا األمتـــان العربية 
واإلســـالمية، فأينما توجهنا وجدنا أثًرا لعطائه في كل مكان في هذا 

العالم.
لذلك ســـيبقى اســـمه خالًدا في ذاكرة األمة كما بقي اسم الشيخ زايد 

بن ســـلطان آل نهيان الذي بقي رمًزا للخير والعطاء في ذاكرة األمة، 
وأطلـــق عليـــه زايـــد الخير لكثـــرة مواقفه التـــي قدمت الخيـــر للدول 

والشعوب العربية.
ال نقـــول إال مـــا يرضي ربنا، إنـــا لله وإنا إليه راجعـــون، وكل ابن أنثى 

وإن طالت سالمته... يوًما على آلة حدباء محمول.
رحم هللا الشـــيخ خليفة بن زايد وأســـكنه فسيح جناته جزاء عطائه 
الكثير ومواقفه الشجاعة والنبيلة تجاه شعب دولة اإلمارات الشقيقة 

وتجاه كل القضايا اإلنسانية في العالم العربي وفي العالم أجمع.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

نعزي أنفسنا لوفاة فقيد األمة

علـــى مـــدى أكثر من عامين مـــن المعاناة مع فيـــروس كورونا “كوفيد 
19”، تولد لدى الكثيرين إحساس بأن هذه المأساة أخطر ما يمكن أن 
يواجه البشـــرية، وأن اإلصابة بهذا الفيروس قد تعني انتهاء الحياة، 
إلـــى أن وصلنـــا لمرحلة ولله الحمد مـــن الطمأنينة التـــي كانت كافية 
إلعـــادة الحياة لصورة قريبة من الطبيعية التي كنا نعيشـــها قبل هذا 

الوباء اللعين.
لعـــل مـــن أهم ما ســـاعد في الوصول لهـــذه المرحلة بعـــد توفيق هللا، 
هـــو التكاتـــف العالمـــي والتضامـــن اإلنســـاني فـــي المواجهـــة، إدراًكا 
واقتناًعا بأنه الطريق لنجاة الجميع، وأنه ليس بمقدور دولة أن تنجو 
بمفردهـــا وتترك اآلخرين، فهذا الشـــعور بأن الجميع في مركب واحد 
في مواجهة خطر مشـــترك ســـاهم فـــي تجاوز المرحلـــة األصعب من 

الجائحة. 
رغـــم أن هذه النســـبة المقبولة من النجاح كان يجـــب أن تكون دافًعا 
لالستمرار في ذات الممارسات والسلوكيات لتحقيق النجاح الكامل، 
إال أنـــه يبـــدو أنها كانت ســـبًبا فـــي التراخـــي والتهـــاون والتخلي عن 

التزامات من قبل بعض الدول، ما ينذر باحتمالية تزايد خطر كوفيد 
19 مجـــدًدا، خصوصا أن هناك تفاوًتا بين دول العالم في مســـتويات 

النجاح.
مـــن هنـــا، حذر رئيـــس وزراء بريطانيا الســـابق غوردون بـــراون الذي 
يعمل حاليا سفيرا لمنظمة الصحة العالمية لشؤون التمويل الصحي، 
فـــي حديث للبي بي ســـي مؤخـــًرا مـــن أن العالم يخاطر “بالســـير بال 
وعـــي” إلـــى أزمـــة جديـــدة يتســـبب فيها فصيـــل جديد مـــن فيروس 
كوفيـــد 19، إذا لم ُتعزز برامج التطعيم في البلدان منخفضة الدخل، 
مطالًبا الدول الغنية بتقاسم تكلفة اللقاحات واالختبارات والعالجات 
على مســـتوى العالم، ال سيما أنه لم يتم تطعيم سوى 11 بالمئة فقط 
مـــن ســـكان البلدان منخفضـــة الدخل في الوقت الـــذي من المهم فيه 
الوصول إلى نسبة 70 بالمئة، محذرا من أنه إذا لم تدفع الدول الغنية 
مقابـــل مـــا هو مطلـــوب اآلن، فقـــد تواجه تكاليـــف اقتصادية ضخمة 
الحقا إذا ظهر فيروس متغير أكثر فتكا في البلدان منخفضة الدخل 

وتم اكتشافه بعد فوات األوان.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حتى ال يظهر فصيل جديد من فيروس كورونا



اللجنة اإلعالمية

لمنتخـــب  دوليـــة  مشـــاركة  أول  فـــي 
البحريـــن للســـيدات للبليـــارد تمكنـــت 
العبـــة منتخبنـــا الوطني نهلة الســـني 
مـــن الوصول للدور النهائي في بطولة 
كأس االتحـــاد العربي للبليارد 8 كرات 
للسيدات والمقامة على صالة االتحاد 
فـــي  والســـنوكر  للبليـــاردو  المصـــري 
القاهـــرة بعـــد فوزهـــا المســـتحق على 
الالعبة الكويتية هيفـــاء الناصر بدور 
النصـــف نهائـــي بنتيجـــة 5/ 2. وبشـــأن 
العبـــة  تقدمـــت  المبـــاراة  مجريـــات 
منتخبنا الوطني نهلة الســـني بنتيجة 
2/ 0، ولكـــن ســـرعان ماعدلـــت الالعبة 
الكويتية هيفاء الناصر نتيجة المباراة 
بفوزها بالشوط الثالث والرابع لتصبح 
نهلـــة  البطلـــة  ولكـــن   .2 /2 النتيجـــة 
أصرت علـــى الفـــوز بالمبـــاراة وإثبات 
نواياها البطولية بعد تقديم أداء رائع 

وفوزها بثالثة أشواط متتالية لتنهي 
المبـــاراة بنتيجـــة 5/ 2 وتضـــع قدمهـــا 

كأول المتأهلين لنهائي البطولة.
وســـتقابل الالعبـــة نهلة الســـني العبة 
القـــالف؛  منـــال  الكويـــت  منتخـــب 
لتحديـــد هويـــة البطـــل لهـــذه البطولة 
اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، 

وتحديـــد هوية بطلة العرب لمســـابقة 
الثمانـــي كـــرات. وأشـــاد رئيـــس الوفد 
المرافق حامد ضيف بالمستوى الرائع 
الـــذي قدمه فريـــق الســـيدات للبليارد 
الســـني  نهلـــة  الالعبـــة  إصـــرار  وأكـــد 
الظفـــر باللقب العربـــي األول لمنتخب 

البحرين للسيدات.

أول مشاركة دولية لمنتخب البحرين للسيدات للبليارد

السني إلى نهائي بطولة كأس االتحاد العربي للبليارد

نهلة السني

االتحاد البحريني لكرة القدم

تشــارك الكــوادر البحرينيــة لكــرة قــدم الصــاالت فــي إدارة منافســات كــرة 
الصــاالت بــدورة األلعــاب الخليجية الثالثــة، والتي تســتضيفها الكويت من 

16 وحتى 31 مايو الجاري.

 ويشـــارك عضو لجنة الحكام باالتحاد 
ومكتشـــف  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي 
ومقيم الحكام اآلسيوي لكرة الصاالت 
عبدالرحمـــن عبدالقـــادر بصفته عضًوا 
في لجنة حكام كرة الصاالت بالدورة، 
لكـــرة  الدولـــي  الحكـــم  يشـــارك  كمـــا 
إدارة  فـــي  البحـــار  الصـــاالت حســـين 
منافســـات الرجـــال والحكـــم الدولـــي 
لكـــرة الصاالت عبدالرحمن الدوســـري 

في إدارة منافسات السيدات.
 ويعـــد الحكـــم الدولي لكـــرة الصاالت 
البحـــار ضمـــن نخبـــة حـــكام  حســـين 
قارة آســـيا على مستوى كرة الصاالت 
للعـــام 2022، وســـبق لـــه إدارة العديد 

مـــن المباريات فـــي مختلف البطوالت 
المهمـــة للعبـــة، كمـــا شـــارك فـــي إدارة 
كأس العالم لكرة الصاالت 2021 كأول 
حكـــم بحريني دولي يتواجد في هذه 
البطولـــة، في حين يعد الحكم الدولي 
لكـــرة الصاالت عبدالرحمن الدوســـري 
مـــن الوجـــوه التحكيمية الشـــابة على 
مســـتوى الصاالت، وهـــو حاصل على 
 ،)2018( العـــام  فـــي  الدوليـــة  الشـــارة 
ويتواجـــد في هذا العام )2022( ضمن 
نخبـــة حكام آســـيا لكرة الصـــاالت، أما 
عبدالرحمـــن عبدالقـــادر فهـــو معتمـــد 
كمقيم ومكتشـــف حكام آسيوب لكرة 

الصاالت منذ العام 2017.

بحرينيـــة  كـــوادر   3 مشـــاركة  وتعـــد   
بالـــدةرة تواصـــال للثقة الكبيـــرة التي 
تتمتـــع بهـــا الصافـــرة البحرينيـــة على 
جميـــع األصعـــدة، مـــن خـــالل تواجـــد 
مختلـــف كوادرها في تحكيم مختلف 
وعلـــى جميـــع  والـــدورات  البطـــوالت 

المستويات.

دورة األلعاب الخليجية الثالثة بالكويت

طاقم بحريني إلدارة منافسات كرة الصاالت

حسين البحار

الرفاع يصل الكويت والتدريبات تنطلق اليوم
استعداًدا لمنافسات كأس االتحاد اآلسيوي

الكويتيـــة  العاصمـــة  إلـــى  وصلـــت 
الكويـــت ظهـــر أمـــس )الســـبت( بعثـــة 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
للمشـــاركة فـــي مباريـــات المجموعـــة 
الثانيـــة عـــن منطقـــة غـــرب آســـيا في 
بطولة كأس االتحاد اآلســـيوي، وكان 
في اســـتقبال البعثـــة الرفاعيـــة بعضًا 
مـــن أعضـــاء العالقات العامـــة بالنادي 
العربي الكويتي مســـتضيف مباريات 
24 مايـــو  لغايـــة   18 مـــن  المجموعـــة 
الجـــاري، وكذلك مدير الفريق مصباح 
الكعبـــي الـــذي ســـبق البعثة إلـــى هناك 
قبـــل يوميـــن للترتيـــب لكافـــة األمور 

المتعلقة بالفريق.
ويترأس الوفد الرفاعي السيد محمد 
التنفيـــذي  المديـــر  الجناحـــي  أحمـــد 
للنـــادي ويضـــم المـــدرب كالً من: علي 
عاشور والمســـاعدان عادل المرزوقي 
وســـيد محمود جالل، مدرب الحراس 
علـــي ســـعيد، مـــدرب اللياقـــة البدنية 
منـــاف نابـــي، مديـــر الفريـــق مصبـــاح 
عبدالـــرزاق  الفريـــق  إداري  الكعبـــي، 
البلوشـــي، أخصائـــي العـــالج الطبيعي 
والمنســـق  الديـــن  نـــور  عبدالرحمـــن 
اإلعالمـــي حســـين الـــدرازي، وعضـــوا 
المركز اإلعالمي أسامة محمد وأحمد 
ثوالســـي  المهمـــات  وعامـــل  عاشـــور 
ثارونـــت، باإلضافة إلـــى 23 العبًا هم: 

مؤيـــد عجان، محمد عنـــز، هزاع علي، 
صالح العشبان، حمد الشمسان، هاشم 
الســـيد عيســـى، سعود العســـم، محمد 
الرميحي، جاســـم الشيخ، حمد ياسر، 
ســـيدمهدي  محمـــد جاســـم مرهـــون، 
باقر، عبدالكريم فردان، كميل األسود، 
عدنان فواز الشـــرعة، عبـــدهللا فريح، 
رضا الســـيد عيســـى، عباس العصفور، 
علي حســـن ســـعيد، علي جوهر، سالم 
ســـلمان  يحيـــى،  محبـــوب  يوســـف، 

عبدهللا.

واســـتقر الفريـــق الرفاعـــي فـــي فندق 
سيمفوني ستايل السالمية، وستكون 
تدريباته باستاد ثامر بنادي السالمية، 
بينمـــا مباراتـــه األولـــى ســـتكون أمام 
العربي المســـتضيف يـــوم األربعاء 18 
مايـــو، الثانية مـــع ظفـــار العماني يوم 
21 مايـــو، الثالثـــة مـــع شـــباب الخليل 
الفلســـطيني بتاريخ 24 مايو، ويتأهل 
متصدر كل مجموعة من المجموعات 
الثـــالث إلـــى الـــدور الثانـــي باإلضافة 

ألفضل فريق ُيحقق المركز الثاني. 

وســـتنطلق التدريبـــات الرفاعيـــة في 
ملعـــب نـــادي الســـالمية اليـــوم األحـــد 
أفـــراد  بقيـــادة عاشـــور، فيمـــا خضـــع 
أمـــس  أمـــس  الفنـــدق  فـــي  البعثـــة 
لفحوصـــات )PCR( الخاصة بالكشـــف 
عـــن فيـــروس كورونا، وذلك بحســـب 
أقرهـــا  التـــي  االحترازيـــة  التدابيـــر 
االتحـــاد اآلســـيوي للعبـــة والتـــي ُتلزم 
جميع الفرق بإجراء هذا الفحص فور 

الوصول للدولة المستضيفة.

المركز اإلعالمي

فريق الرفاع لكرة القدم
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اللجنة اإلعالمية

تبدأ الوفود المشـــاركة في البطولة 
الدوليـــة األولى البارالمبية للريشـــة 
إلـــى  الوصـــول   ،2022 الطائـــرة 
البحريـــن للمشـــاركة فـــي البطولـــة 
البارالمبيـــة  اللجنـــة  ينظمهـــا  التـــي 
البحرينيـــة بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 
الطائـــرة  للريشـــة  البحرينـــي 
تســـتضيفها  والتـــي  واألســـكواش 
مملكـــة البحرين ألول مـــرة وتعتبر 
ثانـــي دولـــة فـــي الشـــرق األوســـط، 
البطـــوالت  أقـــوى  مـــن  وتعتبـــر 
العالـــم  مســـتوى  علـــى  البارالمبيـــة 

وســـتبدأ المنافســـات فـــي الفترة ما 
بين 16 21- مايو 2022. 

وأكـــدت مديـــرة الوفـــود المشـــاركة 
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  مطـــر  مريـــم 
انتهـــت من تجهيز كافـــة الترتيبات 
الالزمة الســـتقبال الفرق المشاركة 
بعد تشكيل اللجان العاملة، مشيرة 
والســـيارات  الحافـــالت  أن  إلـــى 
لنقـــل  جاهـــزة  ســـتكون  الخاصـــة 
الوفود المشاركة من مطار البحرين 
الدولي إلى مقر السكن.  وأوضحت 
فـــي  يشـــارك  بـــأن  الوفـــود  مديـــرة 

العبـــا   ”180“ مـــن  أكثـــر  البطولـــة 
والعبـــة مـــن “33” دولـــة مـــن جميع 
أنحـــاء العالم، وســـتقام منافســـات 
البطولـــة في إحدى صاالت الشـــيخ 
خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن  عيســـى 

.D وتحديدًا في الصالة

بدء وصول وفود بطولة البارالمبية للريشة الطائرة 2022

دوري األبطال الجديد
كشفت العديد من المصادر العالمية عن رغبة االتحاد األوروبي بتغيير 

نظام بطولة دوري ابطال أوروبا بدءًا من موسم 2024/2025... 
حيث يعتزم اليويفا رفع عدد الفرق المشاركة في البطولة من 32 إلى 
36 على أن يتم استبدال نظام المجموعات الثمانية بمجموعة واحدة 
تضــم جميــع الفــرق بحيــث يلعــب كل فريق ضــد 10 أنديــة مختلفة... 
وســيكون الالفــت فــي التعديالت الجديــدة منح مقعديــن للفرق التي 
لديهــا أفضــل تصنيــف فــي أوروبــا ولكنهــا فشــلت فــي التأهــل لدوري 

أبطال أوروبا بشكل مباشر )مثل وضع مانشستر يونايتد حاليًا(.
مــن الواضــح أن هــذه التعديــالت ســتلقى الكثيــر مــن ردود األفعــال 
الســلبية نظرًا ألن بعض بنودها ستســهم بطريقة مباشــرة في إضعاف 
المنافســات فــي الدوريــات المحليــة علــى وجــه التحديــد... فالفــرق 
الكبيــرة التــي اعتادت على التواجد فــي دوري األبطال لن تكون قلقة 
إطالقًا في حال كان مردودها سيئًا في موسما ما... ألنه مهما احتلت 
من مراكز متأخرة في ســلم ترتيب الدوريات المحلية ســتجد نفســها 
فــي نهايــة المطاف متأهلًة لدوري األبطال تلقائيًا بحكم أفضليتها في 

التصنيف األوروبي.
 االتحــاد األوروبــي يعتقــد بهذه التعديــالت “غير المدروســة” أنه قادر 
علــى التصــدي لمشــروع دوري الســوبر األوروبــي الذي أطلقــه الثالثي 
العــام  اإليطالــي  ويوفنتــوس  اإلســبانيان  وبرشــلونة  مدريــد  ريــال 
الماضــي... حيــث يــرى اليويفــا أن زيــادة عــدد المباريات سيســهم في 
زيــادة أربــاح البــث لألنديــة المشــاركة... بيــد أن مشــاركة العديــد مــن 
الفــرق المغمــورة التــي ستســمح لهــا التعديــالت الجديــدة بالمشــاركة 
ســتجعل البطولــة أقــل جودًة وقيمــة فنية دون أدنى شــك في ذلك... 
بــل وأن فكرتهــا تأتــي منافيــًة أساســًا لفكــرة دوري الســوبر األوروبــي 
التــي تهــدف لرفع جودة البطولــة إعالميًا وفنيًا وتســويقيًا عبر إقامة 
المباريات القوية والتنافسية بين أقوى األندية األوروبية دون وجود 

أندية مجرد وجودها شكليًا في البطولة كما يحدث اآلن.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي
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مجموعة قوية ليد النجمة بـ“اآلسيوية”
أجريـــت أمس )الســـبت( مراســـم 
قرعـــة بطولـــة األندية اآلســـيوية 
24 لكـــرة اليـــد للرجـــال والمقـــرر 
إقامتهـــا في حيـــدر آبـــاد الهندية 
 30 إلـــى   22 مـــن  الفتـــرة  خـــالل 
إلـــى  والمؤهلـــة  المقبـــل  يونيـــو 
بطولة “ســـوبر جلوب” في أكتوبر 

المقبل بالسعودية.

ووقع ممثل مملكة البحرين فريق 
النجمـــة فـــي المجموعـــة الثانيـــة 
الكويتـــي  مـــن:  كل  تضـــم  التـــي 
الســـعودي،  الصفـــا  الكويتـــي، 
الوكـــرة القطـــري وميـــس كرمـــان 
اإليراني، فيما تكونت المجموعة 
الســـعودي،  النـــور  مـــن:  األولـــى 
العربـــي  الكويتـــي،  القادســـية 

القطري ومســـتضيف البطولة تي 
سبورتس الهندي.

يذكر أن النجمة الذي ظفر باللقب 
اآلســـيوية بالعام 2017، سيسعى 
القويـــة  المنافســـة  يحقـــق  ألن 
وتكـــرار األمـــر ذاتـــه، وخصوًصـــا 
أن إدارة الفريـــق تســـعى لتدعيم 

الفريق بعناصر محترفة.

سبورت
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بعد مرور أكثر من أيام على إصداره، 
مازال ديو النجمة إليسا والنجم 

سعد لمجرد يحقق نسبة عالية من 
المشاهدة على موقع يوتيوب، حيث 

حصد إلى اآلن أكثر من 23 مليون 
مشاهدة. كما و احتل المرتبة 23 
بين الفيديوهات األكثر مشاهدة 

خالل الـ24 ساعة األخيرة على 
اليوتيوب، حيث حصد اكثر من 4 

ماليين مشاهدة.

tariq_albahhar

36 فيلمًا تتنافس على 12 جائزة في مهرجان أفالم السعودية
أعلنــت إدارة مهرجــان أفــام الســعودية الــذي ينطلــق فــي الفتــرة مــن )2 - 9 
يونيو 2022( عن قبول 69 فيلمًا من أصل 125 تم تسجيلها حتى نهاية مارس 
2022م، وتضمنــت األفــام المقبولــة للــدورة الثامنــة 36 فيلمــًا للمشــاركة في 
جميــع المســابقات، بواقع 8 أفام عن فئة الفيلــم الطويل، و28 فيلمًا عن فئة 

الفيلم القصيرة، كما تم ترشيح 33 فيلمًا ضمن برنامج العروض الموازية.

المنافسة على النخالت الذهبية 

لمسابقات األفالم  

ضمـــن  الســـعودية  األفـــالم  تتنافـــس 
مســـابقة األفالم الطويلـــة على جوائز 
إلـــى  باإلضافـــة  الذهبيـــة”،  “النخلـــة 
وهـــي  جائـــزة،  لـــكل  ماليـــة  مكافـــأة 

كالتالي:   
فيلـــم  ألفضـــل  الذهبيـــة  النخلـــة   -١

طويل. 
لجنـــة  لجائـــزة  الذهبيـــة  النخلـــة   -٢

التحكيم. 
٣- النخلة الذهبية ألفضل ممثل. 
٤- النخلة الذهبية ألفضل ممثلة. 

٥- النخلة الذهبية ألفضل موسيقى. 
الذهبيـــة ألفضـــل صـــورة  النخلـــة   -٦

سينمائية. 
الذهبيـــة ألفضـــل  النخلـــة  جائـــزة   -7

سيناريو منفذ. 

كمـــا اســـتحدثت إدارة المهرجان لهذه 
الدورة جائـــزة الفيلـــم الخليجي التي 
الخليجيـــة  األفـــالم  عليهـــا  تتنافـــس 

المرشحة ضمن المسابقة.
وتتنافس األفـــالم القصيـــرة الروائية 
األفـــالم  مســـابقة  ضمـــن  والوثائقيـــة 
“النخلـــة  جوائـــز  علـــى  القصيـــرة 
الذهبيـــة”، باإلضافة إلى مكافأة مالية 

لكل جائزة، وهي كالتالي:   
فيلـــم  ألفضـــل  الذهبيـــة  النخلـــة   -١

قصير. 
فيلـــم  ألفضـــل  الذهبيـــة  النخلـــة   -٢

وثائقي قصير. 
٣- جائـــزة جبـــل طويق ألفضـــل فيلم 

قصير عن مدينة سعودية. 

٤- جائـــزة عبـــدهللا المحيســـن للفيلـــم 
األول. 

مسابقة السيناريو غير المنفذ

مشـــاركات  المهرجـــان  واســـتقبل 
السيناريو الطويل والقصير؛ للمنافسة 
علـــى جوائز مســـابقة الســـيناريو غير 
المنفـــذ والتـــي تـــم اســـتحدث جائـــزة 
غـــازي القصيبي ألفضل ســـيناريو عن 
رواية ســـعودية ألول مرة. وســـتتأهل 
للدخـــول ضمـــن  الفائـــزة  المشـــاركات 
معمـــل تطويـــر الســـيناريو، وهـــو أحد 

البرامـــج المتخصصة، التي يتم العمل 
فيها على تطوير المشـــاركات الفائزة، 
وإعدادهـــا كمشـــاريع جاهـــزة لإلنتاج. 
وســـتكون جوائز مســـابقة الســـيناريو 

غير المنفذ كالتالي:
١- جائزة أفضل سيناريو طويل أول. 
٢- جائزة أفضل سيناريو طويل ثاٍن.  
طويـــل  ســـيناريو  أفضـــل  جائـــزة   -٣

ثالث. 
٤- جائزة أفضل سيناريو قصير أول. 
٥- جائزة أفضل سيناريو قصير ثاٍن. 

القصيبـــي ألفضـــل  غـــازي  ٦- جائـــزة 

سيناريو عن رواية سعودية. 

المهرجان في دورته الثامنة

يأتـــي مهرجان أفـــالم الســـعودية في 
دورتـــه الثامنـــة بتنظيـــم مـــن جمعية 
الســـينما، بالشـــراكة مـــع مركـــز الملـــك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي “إثراء”، 
وزارة  فـــي  األفـــالم  هيئـــة  وبدعـــم 

الثقافة.
الضـــوء  لتســـليط  منـــه  وكمبـــادرة 
ومؤسســـي  األولـــى،  التجـــارب  علـــى 
الحراك الســـينمائي في الخليج، يكّرم 

كالً  الثامنـــة  دورتـــه  فـــي  المهرجـــان 
مـــن الســـينمائي الســـعودي خليـــل بن 
إبراهيـــم الـــرواف، والـــذي يعتبـــر أول 
ممثـــل عربي في هوليـــوود، والمخرج 
الكويتـــي خالـــد الصّديق، وهـــو ُمنتج 
وُيعـــد  ومخـــرج،  ســـيناريو  وكاتـــب 
أحـــد أهـــم رواد الحركـــة الســـينمائية 
الكويتيـــة. وقـــد اختـــار المهرجان في 
دورتـــه الثامنـــة محـــوًرا مهًمـــا، وهـــو 
الســـينما الشـــعرية، حيث يركز العديد 
من الندوات للحديث عن دور السينما 

الشعرية في صناعة األفالم.
وإلـــى جانـــب عـــروض أفـــالم النخلـــة 
الذهبيـــة، واألفـــالم الموازيـــة، وأفالم 
المهرجـــان  الشـــعرية، يقـــدم  الســـينما 
حزمـــة مميـــزة مـــن البرامـــج الثقافية 
النـــدوات  تشـــمل  التـــي  واإلثرائيـــة، 
المتقدمـــة،  التدريبيـــة  والـــورش 
باإلضافـــة إلى توفير منصة لشـــركات 
اإلنتاج، والمنتجيـــن، وصّناع األفالم، 
لتمكيـــن مشـــاريعهم من خالل ســـوق 
اإلنتـــاج. كمـــا يقـــوم مهرجـــان أفـــالم 
 15 وترجمـــة  بإصـــدار  الســـعودية 
كتابـــًا ضمـــن السلســـلة المعرفية التي 

يصدرها كل عام.

نظــم بيــت الفــرج أول لقــاء عربي وملتقى للفنون التشــكيلية بمشــاركة نخبة مــن الفنانين 
العــرب، وهــم الفنــان عبدالــرزاق حمــودة من سويســرا، والفنانــة الفة المثنانــي من تونس، 
والفنــان طــارق عبيــد مــن تونــس، والفنــان عبدالفتــاح بالــي مــن المغــرب، والفنــان محمد 
النوري من العراق، والفنانة عبير عربيد من لبنان، والفنان محمد النفاتي “فرنسا”، والفنانة 

الروسية المقيمة في تونس اوليغا مالكوفا.

أصيـــال  تعبيـــرا  الملتقـــى  لوحـــات  وحملـــت 
وصادقا عن شـــخصية األمة التي ننتمى لها، 
وتجارب واتجاهات وتيـــارات أضفت عليها 
عبيرهـــا الخـــاص، وال يملـــك المتذوق ســـوى 
قـــوة التراســـل الفطـــري بين العيـــن واأللوان 
وإيقـــاع التكويـــن. كل لوحة شـــاهدتها كانت 
تمثـــل جاذبيـــة الحيـــاة واســـتحواذ الطبيعة 
التـــي نفـــذ إلى دقائقهـــا وهمســـاتها كل فنان 
ليصـــوغ منها نســـيجه الســـاحر. عاشـــوا في 
عزلـــة عاكفيـــن علـــى نســـيجهم الفنـــي الرائع 
يصوغونـــه من عالمهم المشـــع ببهجـــة الورد 

وشواطئ النور.
“البالد” زارت الملتقى وســـجلت هذه الوقفة 

مع الفنانين العرب المشاركين.

عبدالرزاق حمودة “سوسيرا”:

الشـــك أن تنظيـــم بيـــت الفرج لهـــذا الملتقى 
الدولي التشكيلي يعد بادرة جميلة وخطوة 
رائعـــة تصب في تنشـــيط الحـــراك الفني في 
البحريـــن وأيضـــا فـــي الـــدول العربيـــة، وكل 
فنان مشارك في هذا الملتقى خاض التجربة 
والمغامرة بشـــكل حر في عالم التشكيل ولم 
يتقيـــد بموضـــوع معيـــن ووظـــف موهبتـــه 
الفنيـــة القويـــة في إثـــراء الملتقـــى بلوحات 
ذات مســـتوى تتوافـــق مع خبرتـــه وتجربته، 

وســـتكون بالتأكيـــد إضافـــة إلـــى مقتنيـــات 
ومجموعة بيت الفرج.

وأضـــاف حمـــودة: مـــن أهـــم حســـنات هـــذا 
الملتقـــى الـــذي نظمـــه بيـــت الفـــرج، هو فتح 
آفـــاق للتعـــارف والتعـــاون وتبـــادل الخبرات 
بين الفنانين العرب على اختالف توجهاتهم.

عبير عربيد “لبنان”:

هـــذا الســـمبوزيوم أو الملتقى مهـــم جدا لكل 
الفنانيـــن المشـــاركين، ألنـــه قرب المســـافات 
بينهم وجعلهم يتبادلون الخبرات والمعارف 
فـــي حقل الفنون التشـــكيلية، وتنظيمه بحد 
ذاتـــه بهذا المســـتوى الرفيع، تأكيـــد الهتمام 
الكبير بالثقافة والفنون من قبل بيت الفرج، 
وليـــس هنـــاك أجمل مـــن تمضيـــة الفنان في 
عمـــل لوحته وانجازها أمـــام األصدقاء وفي 
مـــكان واحد يجمعهـــم، ناهيك عـــن التعارف 
واكتشاف البلد المضيف، الذي حقيقة ودون 
أي مجاملة أبهرنا بحســـن الضيافة والرصيد 
والثقافـــة  التـــراث  مـــن  والهائـــل  الضخـــم 

واألصالة.

عبدالفتاح باللي “المغرب”:

اســـتطاع بيت الفرج بتنظيمه لهـــذا الملتقى 
الفني العربي المتميز أن يجمع تحت مظلته 

ثلـــة من خيرة الفنانين العـــرب ومن مختلف 
الدول، وأيضـــا خلق انســـجاما فنيا لمختلف 
التيـــارات على أرض مملكـــة البحرين، ودون 
شـــك ســـيثرى هذا الملتقى بإشعاعه الساطع 
ومـــداه المشـــهد الثقافـــي فـــي البلـــد بصفـــة 
خاصـــة، وللفنان البحرينـــي بصفة عامة. كما 
أن هـــذا االلتحام الذي وفره الملتقى خلق لنا 
فرصـــة للتواصل والتعارف وزيارة مجموعة 

من األصدقاء الفنانين في البحرين.
كمـــا أكد باللي أن بيت الفرج ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي تحريك عجلـــة اإلبداع فـــي البلد، 
وأنـــه علـــى يقين بأن هـــذا الملتقى ســـيكون 
نقطـــة بداية وتشـــجيع لكل من له غيره على 

الفنون للمضي قدما في نفس الطريق.

محمد النفاتي “فرنسا”:

إنه لمن الشـــرف أن أشـــارك في هذا الملتقى 

الـــذي ينظمه بيـــت الفرج إلـــى جانب قامات 
وأســـماء  التشـــكيلي  الفـــن  فـــي  وأســـاتذة 
المعـــة يعرفهـــا القاصـــي والدانـــي، وهذا في 
حـــد ذاتـــه مكســـب لـــكل المشـــاركين، حيث 
تجتمـــع الخبـــرات والمعـــارف مـــن مختلـــف 
الدول العربية تحت ســـقف واحد. شـــخصيا 
مشـــاركتي فـــي هـــذا التجمـــع العربـــي الفني 

مكسب وإضافة كبيرة لمسيرتي الفنية.

ألفة المثناني “تونس”:

أشـــكر بيت الفرج علـــى تنظيمه لهذا الحدث 
الفنـــي العربـــي الكبيـــر الـــذي ســـاهم فـــي مد 
جســـور التواصـــل والتعـــارف بيـــن مختلـــف 
الفنانيـــن العـــرب، ونتمنـــى أن تكـــون هنـــاك 
ملتقيـــات مماثلـــة وذلـــك لدورهـــا المؤثر في 
تنشـــيط الحركـــة التشـــكيلية فـــي البحريـــن 

وفي عموم وطننا العربي.

ملتقى بيت الفرج للفنون التشكيلية... مظلة تجمع الفنانين العرب
المشاركون: خطوة رائعة تصب في تنشيط الحراك الفني في البحرين

أسامة الماجد | تصوير: رسول الحجيري

عبدالرزاق حمودة متحدًثا لـ “البالد”

ألفة المثناني

عبير عربيد

محمد النفاتي

“البالد” مع الفنان حمودة والنفاتي

عبدالفتاح باللي أولغا مالكوفا
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“البحرين اإلسالمي” يستعرض ربط عمل المؤسسات المالية اإلسالمية بالمناهج التعليمية
البنك يستقبل طالب مدرسة الرفاع فيوز الدولية

 ،)BisB( استقبل بنك البحرين اإلسالمي
حديثا، عددا من طلبة المرحلة الثانوية 
“التوجيهـــي” من مدرســـة الرفـــاع فيوز 
الدولية، وذلك في المقر الرئيس للبنك. 
وهدفت الزيارة إلى تقديم فكرة شاملة 
عـــن كيفيـــة عمـــل المؤسســـات الماليـــة 
اإلســـالمية في الواقع وربطها بالمناهج 
التعليميـــة المعنيـــة بالمعامـــالت المالية 

اإلسالمية.
نبـــذة  بتقديـــم  الزيـــارة  برنامـــج  وبـــدأ 
تعريفيـــة عن بنـــك البحرين اإلســـالمي 
من قبـــل دائـــرة االتصاالت المؤسســـية 
تـــم من خاللها التطرق إلى تاريخ البنك 
وأهم محاور الهوية التجارية من الوعد 

المؤسسي وقيم البنك وركائز العمل. 
ثم اســـتعرضت دائرة التنسيق والتنفيذ 
التـــي  اإلســـالمية  المنتجـــات  الشـــرعي 
والشـــركات  لألفـــراد  البنـــك  يقدمهـــا 

والشباب. 
بعدهـــا زار الطلبـــة مختبـــر االبتـــكار في 

البنك، وهو عبارة عن مساحة مخصصة 
استكشـــاف  البنـــك  لموظفـــي  تتيـــح 
تقنيـــات التكنولوجيـــا الماليـــة الجديدة 
المتاحـــة حالًيا فـــي االنترنت، ومحاولة 
االســـتفادة منهـــا بربطها بأنظمـــة البنك 
والوصول إلى حلول جديدة في مجال 

التكنولوجيا المالية. 
واختتمـــت الزيـــارة بجولـــة فـــي الفـــرع 
الرقمـــي، إذ تـــم خاللها تســـليط الضوء 

واســـتعراض  الفـــرع  مميـــزات  علـــى 
إمكاناته المتعددة والتي تشـــمل إجراء 
العديد من المعامالت باستخدام منصة 
مصرفيـــة للخدمـــة الذاتيـــة وذلك دون 
الحاجـــة لمعامـــالت ورقيـــة أو لتفاعـــل 

بشري.
وقالت رئيس تنفيذي الموارد البشـــرية 
فـــي البنك، أفنـــان صالح “نحن ســـعداء 
باســـتقبال طلبـــة مدرســـة الرفـــاع فيوز 
الدولية، حيث ساهمت هذه الزيارة في 

الربـــط بيـــن الجانـــب العملـــي والمناهج 
عمـــل  بكيفيـــة  المعنيـــة  األكاديميـــة 
المؤسســـات المالية اإلسالمية. ويندرج 
ذلـــك تحـــت مظلـــة برنامج المســـؤولية 
االجتماعية “جود” الساعية إلى التركيز 
على التعليم واالبتـــكار من أجل تجهيز 
إلـــى  باإلضافـــة  ُمتمكنـــة  عاملـــة  قـــوى 
المســـاهمة بإنشاء أجيال تتمتع بالوعي 
ومتســـلحة بالعلم والمعرفة لتتمكن من 

دخول سوق العمل مستقبالً”.

قالـــت مجموعـــة اإلمـــارات لالتصاالت، 
أمس الســـبت، إن وحدتها أطلس 2022 
هولدنجز ليمتد اســـتحوذت على 2766 
مليون ســـهم في شركة فودافون مقابل 

4.4 مليار دوالر.
وأضافـــت المجموعـــة فـــي بيان لســـوق 
أبوظبي لألوراق المالية، أنها تملك اآلن 

9.8 % من أسهم فودافون.
هـــدف  أن  المجموعـــة  وأوضحـــت 
االســـتحواذ هو االســـتفادة مـــن خبرات 
“فودافـــون” العالمية التي تعد من أقوى 
العالمات التجارية على مســـتوى العالم 
فـــي قطاع االتصـــاالت، بجانـــب تميزها 

في التحول الرقمي.

وحسب البيان، فإن مجموعة “اتصاالت” 
تدعـــم مجلـــس إدارة فودافـــون وفريق 
اإلدارة الحالـــي واســـتراتيجية األعمال 
الحاليـــة التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا فـــي 
نوفمبر 2021، مؤكدة أنها ال تســـعى إلى 

تمثيل في مجلس اإلدارة.
هـــذا  “يوفـــر  المجموعـــة  وتابعـــت 
االســـتثمار فرصة مهمة لتحقيق القيمة 
رأس  مكاســـب  خـــالل  مـــن  مســـتقبال 
المـــال وتوزيعات األرباح المحتملة وقد 
يؤدي هذا االســـتثمار إلى عقد شراكات 
تجاريـــة محتملـــة في مجـــاالت البحث 
التكنولوجيـــة  والتطبيقـــات  والتطويـــر 

والمشتريات”. 

“اتصاالت” اإلماراتية تشتري 9.8 % 
في “فودافون” مقابل 4.4 مليار دوالر

ارتفعت أســـعار النفط بنحو 4 %، بعدما 
ســـجلت أســـعار البنزيـــن فـــي الواليـــات 
المتحـــدة أعلى مســـتوى علـــى اإلطالق، 
في حين بدت الصين مستعدة لتخفيف 
مـــن  قيـــود كورونـــا، ووســـط مخـــاوف 
تراجـــع أكبـــر فـــي اإلمـــدادات إذا فرض 
االتحـــاد األوروبـــي حظـــرا علـــى النفـــط 

الروسي.
وزادت العقـــود اآلجلة لخام برنت 4.10 
دوالر، بمـــا يعـــادل 3.8 %، إلى 111.55 
دوالر للبرميـــل عند التســـوية. وصعدت 
العقـــود اآلجلـــة لخـــام غـــرب تكســـاس 
الوســـيط األميركـــي 4.36 دوالر، أو 4.1 

%، إلى 110.49 دوالر للبرميل.
وارتفعـــت العقـــود اآلجلـــة للبنزيـــن في 
الواليات المتحدة إلى أعلى مســـتوياتها 

علـــى اإلطالق، بعـــد هبـــوط المخزونات 
لألســـبوع الســـادس على التوالي. وعزز 
ذلـــك هوامش ربـــح التكريـــر لترتفع إلى 
أعلـــى مســـتوياتها منذ أن ســـجلت رقما 

قياسيا في أبريل 2020.
وشهدت السوق تقلبا مع احتمال فرض 
االتحـــاد األوروبي حظـــرا على إمدادات 
النفـــط الروســـي بمـــا يـــؤدي إلـــى نقـــص 
المعروض، ووســـط مخـــاوف إزاء تعثر 

الطلب العالمي.
وأدى التضخـــم والرفـــع الحـــاد ألســـعار 
الفائدة إلى صعود الدوالر األميركي إلى 
أعلى مستوياته في 20 عاما، ما حد من 
مكاســـب أســـعار النفط خالل األســـبوع، 
إذ إن ارتفـــاع الدوالر يجعل النفط أعلى 

تكلفة عند شرائه بعمالت أخرى.

ارتفاع قياسي لسعر البنزين األميركي يصعد بالنفط 4 %

أقيمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بينهما بالفرع الرئيسي للبنك

“الوطني” وجامعة المملكة يوفران منتج “تمويل التعليم” للطلبة

“stc البحرين” تطلق ألول مرة بالمنطقة نظام المراقبة الذكي األتوماتيكي الموحد

وّقــع بنــك البحريــن الوطنــي )NBB( مذكــرة تفاهــم مع جامعــة المملكة 
لتوفيــر ُمنتــج “تمويــل التعليــم” للطلبــة.  وأقيمــت مراســم التوقيــع في 
الفرع الرئيسي لبنك البحرين الوطني، بحضور نادر البستكي ومحمود 
فريــد مــن جامعة المملكة، وصبــاح الزياني وأحمد المســقطي من جهة 
البنــك. ومــن منطلــق التزامــه باالســتثمار فــي المجتمــع، يســعى بنــك 
البحريــن الوطنــي عبــر برنامــج “تمويل التعليــم” لتوفير أفضــل الحلول 
المالية للطلبة لتغطية رســوم التعليم األكاديمي ومع فترة ســداد تصل 

إلى 7 سنوات. 

وســـيحظى العمالء المســـتفيدون من 
هـــذا المنتـــج التمويلـــي بأســـعار فائدة 
تنافســـية وإجراءات موافقة ســـريعة، 
بجانـــب إعفائهم من الرســـوم اإلدارية 
ورســـوم التأمين. باإلضافـــة إلى ذلك، 
ســـيحظى الطلبـــة المتميـــزون بفرصة 
لالنضمام إلى برنامج التدريب المهني 

لدى البنك. 
ويهدف هذا البرنامج لمنحهم خبرات 
أوســـع وتعريفهم بالقطـــاع المصرفي، 
باإلضافـــة إلى تقديم فرصـــة تدريبية 

بعد التخرج.
للخدمـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
المصرفيـــة لألفـــراد فـــي البنـــك صباح 
الزيانـــي “تماشـــيا مـــع إطـــار الحوكمة 

والمؤسســـية،  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
االســـتثمار  مبـــدأ  علـــى  يركـــز  والـــذي 
مـــع  التعـــاون  يســـعدنا  االجتماعـــي. 
حلولنـــا  لتوفيـــر  المملكـــة  جامعـــة 
التعليـــم  مؤسســـات  عبـــر  التمويليـــة 
العالـــي المختلفة فـــي المملكة. وعليه، 
فإننـــا نتطلـــع قدًمـــا للتعاون المســـتمر 
مـــع مختلـــف الجامعـــات كجـــزء مـــن 
مســـاهمتنا في تحقيـــق رؤية البحرين 

.”2030
مـــن جانبه، قـــال نائب رئيـــس جامعة 
المملكة نادر البستكي “نحن فخورون 
البحريـــن  بنـــك  مـــع  بشـــراكتنا  جـــًدا 
الوطني، الذي ُيعد من أبرز المؤسسات 
المالية الرائدة في المملكة. وســـيتيح 

هـــذا التعـــاون حصـــول الطلبـــة علـــى 
فـــرص التعليم العالي عبر اســـتفادتهم 
مـــن  الُمقـــدم  التمويـــل  برنامـــج  مـــن 
البنـــك، وســـيتمكن الطلبـــة أيًضـــا مـــن 
تحقيـــق تطلعاتهم الكتســـاب المعرفة 
والخبـــرة العملية في هـــذا المجال من 
خـــالل فـــرص التدريـــب التـــي يوفرها 
لهـــم البنـــك. في هـــذا الســـياق، يتتابع 

حرصنا على تطوير وتوطيد شراكاتنا 
لُنســـاهم أكثر في إعداد أجيال واعدة 

من القادة”.
البحريـــن  بنـــك  يســـعى  وبـــدوره، 
الوطنـــي لتوفيـــر تشـــكيلة أوســـع مـــن 
العـــروض التمويليـــة لخدمـــة العمـــالء 
وتغطيـــة متطلباتهم الماليـــة لمختلف 

المستويات األكاديمية.

نظـــام  البحريـــن،   stc شـــركة  دشـــنت 
المراقبة االتوماتيكي الموحد وبرنامج 
 ”uNOC” مركز عمليات الشبكة الموحد

بالشراكة مع شركة هاواوي. 
ويعتبـــر هـــذا البرنامـــج األول من نوعه 
فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا 
واحـــدة  منصـــة  خـــالل  مـــن  ليعمـــل 
تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية 
مثل الـــذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 

وتقنيات األتمتة.
هـــذا  إطـــالق  عـــن  الشـــركة  وأعلنـــت 
البرنامج الجديد في قمة القادة لمجلس 
 ،)SAMENA Council( ســـامينا   -
حيث ســـيتبنى البرنامج أعلى مستوى 
لتبســـيط  واألتمتـــة  الرقمنـــة  لتقنيـــات 

وتوحيـــد عمليات شـــركة stc البحرين.  
وسيعمل مركز عمليات الشبكة الموحد 
مـــن  العديـــد  وتشـــغيل  توفيـــر  علـــى 
الخدمات منها؛ تقنيـــة االتصال وتقنية 
والبيـــع  األعمـــال  وإدارة  المعلومـــات 
بالجملـــة عبر منصـــة واحدة تســـتخدم 
تقنيـــات رقميـــة عاليـــة الجـــودة. وقال 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة stc البحرين 
نـــزار بانبيله “نحن فخورون جًدا بكوننا 
فـــي طليعة الشـــركات التـــي تعمل على 
تحقيـــق أجنـــدة البحريـــن الرقميـــة من 
المتطـــورة  التقنيـــات  تدشـــين  خـــالل 
الجديدة. ومن خالل استخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي تمكنا 
من تحسين تجربة المستخدم ومراقبة 

جميـــع خدمات stc عبـــر برنامج موحد 
للـــذكاء االصطناعي. كمـــا أننا فخورون 
بالعمل مع شـــركائنا في شـــركة هاواوي 
مـــن أجـــل المواصلـــة فـــي فتـــح آفـــاق 

عجلـــة  وتســـريع  جديـــدة  وخدمـــات 
التحول الرقمي في المملكة”.

العمـــالء،  تجربـــة  تحســـين  وبهـــدف 
ســـتقوم هذه المنصة المتكاملة بإنشاء 
اطـــار عمـــل موحـــد لتحســـين فعاليتهـــا 
حيث سيكون المركز كلوح تحكم ذكي 
لخدمـــات مختلفـــة عـــدة، مثـــل النظـــام 
الموحد لكل من إدارة الخدمات وإدارة 
الصيانـــة الميدانيـــة وجـــودة االتصـــال. 
وفـــي المرحلـــة األولى، ســـتركز المنصة 
علـــى تعزيـــز خدمـــة المراقبـــة الذكيـــة 
ربـــط  ذلـــك  فـــي  بمـــا   )Zero touch(
العمليـــات المجراة عبـــر مواقع مختلفة 
وتقديـــم التقارير في الوقت الفعلي من 

خالل ضغطة واحدة.

7.8 مليون دينار صافي ربح “البحرين الوطنية القابضة BNH” للربع األول 2022
بزيادة 312 % بسبب المكاسب االستثنائية غير المتكررة الناتجة عن إعادة التصنيف

  أعلنــت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضة )رمز التداول: BNH(، وهي الشــركة األم لشــركة البحرين الوطنية للتأمين )bni( وشــركة 
البحريــن الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة)bnl(، نتائجهــا المالية للربع األول للفتــرة المنتهية في 31 مــارس 2022. وحققت المجموعة 
خالل الربع األول 2022 صافي ربح عائد للمساهمين قدره 7.78 مليون دينار مقارنة مع 1.89 مليون دينار وذلك بزيادة قدرها 312 
%. كمــا بلغــت ربحيــة الســهم خــالل الربع األول 69.1 فلســا مقارنة مع 16.7 فلســا في الربــع األول من العام الســابق. وارتفع إجمالي 
الدخــل الشــامل العائــد للمســاهمين بنســبة 326 % إلــى 5.86 مليــون دينار للربــع األول المنتهي في 31 مــارس 2022 مقارنة مع 1.37 

مليون دينار خالل الفترة المماثلة من العام الماضي.

صافـــي  فـــي  الزيـــادة  ســـبب  ويعـــود 
االرباح لفتـــرة الثالثة أشـــهر المنتهية 
فـــي 31 مـــارس 2022 بالمقارنـــة مـــع 
الفتـــرة المماثلة من العام الســـابق إلى 
المكاســـب االســـتثنائية غير المتكررة 
الناتجـــة عن إعادة التصنيف، والبالغة 
تتعلـــق  والتـــي  دينـــار.  مليـــون   5.87
بإعادة تصنيف شـــركة الـــدرع العربي 
للتأميـــن التعاونـــي بالمملكـــة العربيـــة 
زميلـــة  شـــركة  وهـــي  الســـعودية، 
الملكيـــة،  بطريقـــة حقـــوق  محتســـبة 

ُأعيـــد تصنيفهـــا إلـــى اســـتثمار مالـــي 
متوفـــر للبيع بنـــاًء على إعـــادة تقييم 
انخفـــاض  بعـــد  الجوهـــري”  “التأثيـــر 
حصـــة المجموعة مـــن 15 % إلى 9.4 

 .%
وكان االنخفاض نتيجة اندماج شركة 
الـــدرع العربـــي للتأميـــن التعاوني مع 
الشـــركة األهلية للتكافـــل في المملكة 

العربية السعودية. 
يذكر أن المكاسب من إعادة التصنيف 
ليـــس لها تأثير مباشـــر على التدفقات 

النقديـــة للمجموعـــة وهـــي ناتجة عن 
ذات  المحاســـبية  المعاييـــر  تطبيـــق 

الصلة.
كما ارتفع إجمالي حقوق المســـاهمين 
)بعد اســـتثناء حقـــوق األقليـــة( لفترة 
الثالثـــة أشـــهر المنتهية في 31 مارس 
2022 بنســـبة 4 % ليصـــل إلى 64.70 
مليون دينار مقارنة مع 62.22 مليون 
أمـــا   .2021 العـــام  نهايـــة  فـــي  دينـــار 
مجموع الموجودات فقد بلغ 127.69 
 119.28 مـــع  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون 

مليـــون دينار بنهاية العام الســـابق، أي 
بزيادة قدرها 7 %.

وقـــال رئيـــس مجلـــس اإلدارة فاروق 
المؤيـــد “مـــع انحســـار أزمـــة الكرونـــا 
وعودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها، 
ســـجلت المجموعـــة نمـــوا جيـــدا فـــي 

اجمالـــي األقســـاط كما حققـــت نتائج 
االســـتثمارية  المحفظـــة  مـــن  جيـــدة 
مـــن  الجيـــد  األداء  الـــى  باإلضافـــة 
الشركات الزميلة، ما ساهم في ارتفاع 
صافـــي األربـــاح وهـــو مـــا يعـــد انجازا 
جديـــرا باإلشـــادة فـــي ظل المنافســـة 

فـــي  التأميـــن  صناعـــة  فـــي  الحـــادة 
مملكة البحريـــن، إضافة إلى التقلبات 

المتزايدة في األسواق العالمية”.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
الفنيـــة  النتائـــج  “إن  الـــوزان  ســـمير 
لمعظـــم القطاعـــات التشـــغيلية كانـــت 
جيـــدة وطرحت المجموعـــة منتجات 
جديـــدة للســـوق المحلـــي فـــي العـــام 
المنصرم والعمل جار على طرح مزيد 
من المنتجـــات األخرى وكذلك إضافة 
وتعزيـــز التغطيات الحالية لتتماشـــى 
مع متطلبات العصر وتطلعات الزبائن. 
كمـــا نعمل حاليا وبالتنســـيق مع بعض 
شـــركاتنا الزميلة على تقديم خدمات 
حصريـــة تناســـب أنشـــطتهم وتدعـــم 
يرغبـــون  التـــي  الجديـــدة  المنتجـــات 

بطرحها في القريب العاجل”.

عقب توقيع مذكرة التفاهم

نزار بانبيله

فاروق المؤيد

أفنان صالح

سمير الوزان



تشارك جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، كعادتها، في الكثير من المحافل والمؤتمرات الدولية وعلى رأسها مؤتمرات 
االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير، التي ُتعقد سنوًيا في بلدان مختلفة من دول العالم، حيُث سيترأس وفد البحرين لهذا 
العــام الرئيــس الفخــري للجمعية إبراهيم الدوســري، لحضور فعاليات المؤتمر التاســع واألربعون لالتحــاد الدولي لمنظمات التدريب 
والتطويــر الــذي ســيعقد فــي جمهورية الهند. وســيرعى هــذا الحدث المهــم الكثير من المؤسســات الدولية والرئاســة الهندية ووزير 

التربية والتعليم ووزير الطاقة والموارد البشرية.

وبهذه المناســـبة، قال رئيس مجلس 
لمنظمـــات  الدولـــي  االتحـــاد  إدارة 
الـــدورة،  لهـــذه  التدريـــب والتطويـــر 
أحمد البناء “يسعدنا نحن في مملكة 
االتحـــاد  هـــذا  نتـــرأس  أن  البحريـــن 
الدولي المهم والذي سيحتفل بمرور 
50 عاًمـــا على تأسيســـه فـــي القاهرة 
العـــام المقبل، حيث ُيعد هذا االتحاد 
من أكبر االتحادات المهتمة بالتنمية 
البشرية واستدامتها بحكم ما يدركه 
المـــال  رأس  أن  مـــن  أجمـــع  العالـــم 
الحقيقي ألية دولة أو مؤسســـة هي 
مواردهـــا البشـــرية واالحتـــراف فـــي 
تنميتهـــا وتطورهـــا وصقـــل مهارتها. 
وما يزيدنا فخًرا مشاركة وفد مملكة 

البحرين، الذي يضم أكثر من 20 فرًدا 
مـــن المتخصصين فـــي إدارة وتنمية 
الموارد البشرية، حيث سيغادر الوفد 
يـــوم 17 مايو الجاري للمشـــاركة في 
أعمـــال المؤتمـــر والمعـــرض الدولي. 
وعلـــق البنـــاء بأنـــه باإلضافـــة للكلمة 
الرئيســـة التـــي ســـيلقيها فـــي حفـــل 
افتتـــاح أعمـــال المؤتمر، ســـتكون له 
ورقة عمل علمية يتناول فيها أهمية 
إعـــادة التأقلـــم و التموضـــع لجميـــع 
العـــام  القطاعيـــن  فـــي  المؤسســـات 
والخاص لتســـتطيع هذه المؤسسات 
مواكبة التطورات والتغيرات وأيضا 
االقتصاديـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
والتكنولجيـــة فـــي الســـنوات المقبلة 

بمشـــاركة خبير اإلدارة ديف أورليج 
من الواليات المتحدة األميركية.

وشـــدد البناء على أهميـــة مخرجات 
هـــذا المؤتمـــر، خصوًصـــا أنـــه يأتـــي 
بعـــد تداعيـــات الجائحة التـــي أثرت 
علـــى ســـير أعمـــال المؤسســـات فـــي 
العالـــم إيجابا أو ســـلبا، إال أنه ما زال 
االهتمـــام بالعنصـــر البشـــري يتصـــدر 
أولويات أهداف الدول والمؤسسات، 
بشـــكل  االهتمـــام  هـــذا  انصـــب  بـــل 
أساســـي علـــى التركيز علـــى القيادة 
الفاعلـــة وإعـــادة التموضـــع والتأقلم 
والكفاءة في األداء وتنوع المهارات 
وتعددهـــا وربطها بأحـــدث توجهات 
التكنولوجيا الرقمية، بالتالي ال بد أن 

تكـــون هناك آليـــات مختلفة لمعالجة 
مختلـــف التحديـــات التـــي تواجههـــا 

المؤسسات.
يشـــار إلى أن المؤتمر هذا العام يركز 
على 4 محاور رئيســـة وهي: المحور 
المحـــور  المهـــارات،  محـــور  األول: 
المحـــور  التســـويق،  محـــور  الثانـــي: 
الثالث: محـــور التكنولوجيا، المحور 

الرابع: محور االستدامة والنمو.
وســـوف يتحـــدث فـــي هـــذا المؤتمر 
مـــا ُيقارب 35 مـــن المتخصصين من 
الواليـــات األميركيـــة، بريطانيا، ومن 
وســـلطنة  كالبحريـــن  الخليـــج  دول 

عمان وباقي دول العالم. 
والمعروف عـــن مملكة البحرين بأنها 
مكانتهـــا  تعزيـــز  فـــي  ســـباقة  دائمـــا 

المؤسســـات  مختلـــف  مـــع  الدوليـــة 
فقـــد  ولذلـــك  المتخصصـــة  المهنيـــة 
كانت لديها اليد الطولى في تأسيس 
وانتشـــاره  وتطويـــره  االتحـــاد  هـــذا 
عالميا خالل الســـنوات الماضية، وال 
العمـــل خصوصـــا  ننســـى دور وزارة 
فـــي أواخـــر التســـعينات مـــن خـــالل 
جهـــود وزيـــر العمـــل الســـابق آنـــذاك 
وترأســـه لوفـــد مملكـــة البحريـــن في 

هذا اإلتحاد.
يذكـــر أن االتحـــاد الدولـــي لمنظمات 
التدريـــب والتطويـــر قد ُتأســـس في 
العـــام 1972 في جنيف – سويســـرا، 
وهو منظمة عالمية للتدريب وتنمية 
الموارد البشـــرية متعدد الجنســـيات 
والثقافـــات مع مجلـــس إدارة متنوع 
يضـــم فـــي عضوتـــه 21 عضـــوا مـــن 
مختلـــف دول العالم، ومنذ تأسيســـه 
يعقـــد االتحـــاد اجتماعه ســـنوًيا في 

مختلف دول العالم.

“االتحاد الدولي للتنمية البشرية” يناقش القيادة الفاعلة والكفاءة وربطها بالتكنولوجيا الرقمية
وفد بحريني رفيع سيغادر إلى الهند بعد غد 17 مايو للمشاركة في المؤتمر

 أحمد البناء

شـــهدت مملكـــة البحريـــن فـــي الربـــع 
األول من العام الجاري إصدار 544.5 
و544  ألًفـــا   544( ـــا  مصرفيًّ شـــيًكا 
شـــيًكا( بقيمة تقدر بنحـــو 1.88 مليار 
دينـــار، مقابل إصـــدار 557 ألف و107 
شيكات بقيمة تقدر بنحو 1.65 مليار 
دينار، وذلك وفًقا ألحدث إحصائيات 

لمصرف البحرين المركزي.
وتراجعـــت قيمة الشـــيكات المرتجعة 
بنهايـــة الربـــع األول من العـــام الجاري 
بنســـبة 30.5 % على أســـاس ســـنوي، 
إذ بلغـــت قيمتهـــا 56.4 مليـــون دينـــار 
بنهايـــة الربـــع األول 2021 بانخفـــاض 
بــــ39.2  قياًســـا  دينـــار،  مليـــون   17.2
مليـــون دينـــار بنهاية الربـــع األول من 

2022، ممـــا يعد مؤشـــًرا واضًحا على 
مملكـــة  فـــي  المصرفيـــة  التســـهيالت 
البحرين ووعي المتعاملين بما تشّكله 

الشيكات من ضمان قانوني ملزم.
المرتجعـــة  الشـــيكات  قيمـــة  وتمثـــل 
بنهايـــة الربـــع األول من العـــام الجاري 
مـــا نســـبته 2.1 % من إجمالـــي قيمة 

الشيكات الصادرة.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة 
و746  ألـــف   13 األول  الربـــع  بنهايـــة 
شـــيًكا تمثـــل مـــا نســـبته 2.5 % مـــن 
الصـــادرة،  الشـــيكات  عـــدد  إجمالـــي 
مقابـــل 13 ألـــف و993 شـــيًكا مرتجًعا 
في الفتـــرة المماثلة مـــن العام 2021. 
الشـــيكات  ارتجـــاع  أســـباب  وتعـــود 

إلـــى عوامـــل تقنيـــة وماليـــة، إذ بلغت 
الشـــيكات المرتجعـــة ألســـباب ماليـــة 
27.2 مليـــون دينار، و12 مليون دينار 

ألسباب تقنية.
وشـــهدت قيمـــة الشـــيكات المرتجعة 
ألســـباب ماليـــة زيـــادة بنســـبة 8.1 % 
مـــن 11.1 مليـــون دينار بالربـــع األول 
مـــن 2021 ووصلـــت إلـــى 12 مليـــون 
دينـــار في الفترة المماثلـــة من 2022، 
فـــي حيـــن تراجعـــت قيمة الشـــيكات 

ألسباب تقنية بنسبة 40.1 %.
إصـــدار  تـــم  الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
195.77 ألـــف شـــيك )195 ألًفـــا و768 
شـــيًكا( بقيمـــة إجماليـــة بلغـــت نحـــو 
شـــهد  حيـــث  دينـــار،  مليـــون   699.2

انخفـــاض لقيمة الشـــيكات المرتجعة 
مليـــون دينـــار 13.1 مليـــون دينار في 
فبرايـــر لتصل إلـــى 12.1 مليون دينار 

في مارس.
واتضـــح أن عدد الشـــيكات المرتجعة 
فـــي مـــارس الماضـــي بلـــغ 4.31 ألـــف 
شـــيك تمثـــل مـــن نســـبته 2.2 % مـــن 
الصـــادرة،  الشـــيكات  عـــدد  إجمالـــي 
تمثـــل  شـــيًكا  و522  آالف   4 مقابـــل 
مـــا نســـبته 2.7 % مـــن إجمالـــي عدد 
فبرايـــر  فـــي  الصـــادرة  الشـــيكات 

الماضي.
المرتجعـــة  الشـــيكات  قيمـــة  وكانـــت 
ألســـباب ماليـــة 7.1 مليـــون دينار، و5 

ماليين دينار ألسباب تقنية.

إجمالي قيمة الشيكات الصادرة بالربع األول 2022
الشيكات المرتجعة بـ 39.2 مليون دينار

business@albiladpress.com
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“رحيق الزهور” يفتتح الفرع 13 في دار كليب
افتتـــح أمـــس الفرع 13 من سلســـلة 
محـــالت رحيـــق الزهور فـــي منطقة 
دار كليب، وحضر االفتتاح لفيف من 
األهـــل واألصدقـــاء وفـــي مقدمتهم 
محمـــود حميـــد صاحـــب محـــل بيـــع 
الـــورود الشـــهير. وعبـــر حميـــد عنـــد 
افتتاحـــه الفرع عن ســـعادته البالغة 
بهذا الحدث، وقال إنه ينوي افتتاح 
الفـــرع رقـــم 14 فـــي منطقـــة الديـــر 
وعلـــى  المقبليـــن،  الشـــهرين  خـــالل 
هـــذا يكـــون رحيـــق الزهور قـــام بمد 
فروعه فـــي جميع محافظات مملكة 

البحرين.
وذكر حميد على هامش االفتتاح أن 
ســـعر الورود لم يرتفع بسبب الحرب 
القائمـــة بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا إنما 

كانـــت الزيـــادة في أســـعار الشـــحن، 
مؤكـــدا أنه ال ينوي رفع ســـعر الورود 
محـــالت  كل  فـــي  فلـــس   200 عـــن 

رحيق الزهور.
من جانبـــه قال محمـــد البقالي، أحد 
زبائـــن المحـــل القدمـــاء، إن عالقتـــه 
بالمحـــل ممتـــدة إلـــى أكثـــر مـــن 10 
سنوات ماضية، وتحديدا منذ بداية 
الفرع األول، مشـــيرا أن هناك عالقة 
صداقـــة ومحبـــة نشـــأت بينـــه وبين 
صاحـــب المحل بســـبب تـــردده على 

المحـــل، موضحا البقالـــي أن معاملة 
المحـــل مع الزبائن مثاليـــة جدا وهو 

أصبح وعائلته عميال ثابتا للمحل.
من جهتها هنأت مالك حميد )شقيقة 

بهـــذه  شـــقيقها  المحـــل(  صاحـــب 
المناســـبة، داعيـــة المولـــى عـــز وجل 
أن يكتـــب التوفيق له في هذا الفرع 

وفي كل الفروع.

صاحب المحل: ال 
نية لرفع سعر الورد 

عن 200 فلس

بدر الحايكي

أمل الحامد

1.9
مليــار دينــار



8.8

1.29

دوالر مليون 

دوالر مــلــيــون 

أعلن بنك الســـام عن طرح “هدايا دانات الرقمية” بُحلة جديدة 
عبـــر التطبيق الرقمي، حيث يتم إصـــدار “هدايا دانات الرقمية” 
خـــال دقائـــق معـــدودة عن طريق تطبيـــق بنك الســـام الرقمي 
بكل ســـهولة وُيسر. وســـيحصل الزبائن أيًضا على فرصة للتأهل 
في الســـحوبات األسبوعية للفوز بجوائز حصرية عند استخدام 

الخدمة وذلك حتى نهاية شـــهر مارس من العام 
 .2023

وتوفر “هدايا دانات الرقمية” طريقة رقمية 
إلهـــداء  االســـتخدام  وســـهلة  آمنـــة 

األهـــل واألصدقاء مبالـــغ نقدية في 
حســـاب دانات لمختلف المناســـبات 
االجتماعيـــة، مثل: التخرج والزواج 

والوالدة وغيرها. وســـيتم تخصيص 
ســـحوبات خاصة لجميع مســـتخدمي 

هذه الميـــزة ومنحهم فرصة الفوز بمبلغ 
وقدره 50 دينارا بحرينيا أسبوعًيا.
رئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 

الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد 
محمـــد  الســـام،  بنـــك  فـــي 

بوحجي “يسعدنا اإلعان 
عن تقديم “هدايا دانات 

الرقميـــة” بشـــكلها الجديـــد، والتـــي تتيـــح للزبائن إرســـال هدايا 
نقدية بشـــكل رقمـــي وآمن عبر تطبيـــق الهاتف النقـــال، ومقابل 
كل اســـتخدام لهـــذه الميـــزة، ســـيحظى الزبائـــن بفرصـــة الفـــوز 
بجائزة نقدية. وعليه، فإننا ندعو الجميع لاســـتمرار باالستثمار 
فـــي حســـاب “دانـــات للتوفير” بمبلـــغ 50 دينـــارا بحرينيـــا فأكثر 
واالحتفـــاظ بـــه لفترة أطـــول لتـــزداد فرصهـــم بالفوز 
بجوائـــز قّيمـــة ضمـــن ســـحوبات البرنامـــج. كما 
نؤكـــد اســـتمرارنا بطـــرح المزيـــد مـــن العروض 
علـــى  الُمجزيـــة  الترويجيـــة  والحمـــات 
مـــدار العـــام”. وقد طرح بنك الســـام 
مـــن  جديـــدة  نســـخة  مؤخـــًرا 
برنامـــج “دانـــات للتوفيـــر” 
لعـــام 2022 تحت عنوان: 
بالذهـــب”،  ملـــيء  “عـــام 
والتي تتضمن جوائز يومية 
الذهـــب  مـــن  جرامـــرات   10
وجوائز شـــهرية عبـــارة عن 0.5 
كيلوجـــرام وكيلوجـــرام واحـــد 
من الذهب، باإلضافة إلى 
الجائـــزة الكبرى وهي 10 
كيلوجرامات من الذهب.

عبر التطبيق الرقمي وفرصة للفوز بـ 50 دينارا أسبوعًيا

“السالم” يقّدم “هدايا دانات الرقمية” بُحلة جديدة

محمد بوحجي

أعلنـــت زيـــن البحرين عـــن تعيين رنـــا الماجد في 
منصب المدير التنفيذي للموارد البشـــرّية. وكانت 
الماجـــد قـــد انضمـــت لفريـــق العمـــل بشـــركة زيـــن 
البحريـــن فـــي العـــام 2003 فـــي منصب مســـؤول 

مبيعـــات، ثم انتقلت إلـــى إدارة الموارد 
البشـــرّية، حيـــث تولـــت مســـؤولية 

إجـــراء تحليـــات الوظائـــف، كما 
ســـاعدت الشـــركة علـــى اختيار 
المرشـــحين المناســـبين أثنـــاء 
إدارة  وحـــدة  فـــي  عملهـــا 
مســـيرة  وتشـــمل  المواهـــب. 
وخبراتهـــا  المهنّيـــة  الماجـــد 

الواســـعة شـــّتى جوانب مجال 
المـــوارد البشـــرّية، بما في ذلك 
فتـــرات مـــن العمـــل فـــي وحدة 

ووحـــدة  والتطويـــر  التعّلـــم 
واالســـتحقاقات  الرواتب 

ووحدة التوظيف. 
الرئيـــس  وقـــال 

ي  لتنفيـــذ ا
زيـــن  لشـــركة 

الماجـــد  أثبتـــت  “لقـــد  هـــوارد:  دنـــكان  البحريـــن، 
كفاءتهـــا بالفعل باعتبارها جزًءا حيوًيا من أســـرة 
الفاعلـــة  إســـهاماتها  ســـاعدت  إذ  البحريـــن،  زيـــن 
علـــى مـــدار الســـنين الماضية علـــى تعزيـــز فريقنا 
وإثـــراء مهاراتـــه؛ لذا فإننا ســـعداء بترقيتها إلى 
منصب المديـــر التنفيذي للموارد البشـــرّية، 
حيث ستســـاعد رؤاهـــا الثاقبة وخبراتها 
الواســـعة على بنـــاء كوادر عمـــل قوية 
وقادرة على التغلب على أي تحديات 

مستقبلّية”.
ومـــن جهتهـــا قالت رنـــا الماجـــد: “إنه 
لشـــرف عظيم لي أن ُيعهـــد إلّي بهذا 
المنصب الرئيســـي الرفيع في شركة 
زيـــن البحرين التـــي أعتبرهـــا بمثابة 
داري، حيث قضيت فيها كل مسيرتي 
المهنّية الســـابقة. وأنا متحمسة للغاية 
لمهـــام عملـــي الجديـــدة وأتطلع إلى 
علـــى  الشـــركة  مســـاعدة 
بناء فريق العمل الذي 
لتعزيـــز  تحتاجـــه 
أدائها في السوق”.

انضمت لفريق العمل بالشركة في العام 2003

“زين” تعّين مديًرا تنفيذًيا جديًدا للموارد البشرّية

رنا الماجد 

أعلــن بنــك ABC اإلســامي أمــس عــن نتائجه الماليــة للربع األول من العــام 2022، حيث أنهى البنك الربــع األول من العام الجاري 
محققــًا أرباحــًا صافيــة بلغــت 8.8 مليــون دوالر أميركــي، وهــو يمضي بشــكل كبير في طريــق توقعات الربــع األول، وقد نمت 
األنشــطة المصرفيــة األساســية على أســاس ســنوي مع الخــروج التدريجي مــن تأثيرات انتشــار جائحة كوفيــد19-. وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، شــهدت أعمــال أســواق رأس المــال نشــاًطا ضعيًفــا خــال الربع األول بســبب البيئــة ذات معــدالت الربح 
المرتفعــة وكذلــك التقلبــات التي شــهدتها األســواق بســبب الوضع الجغرافي-السياســي. ومع اســتقرار األســواق واعتياد 
المســتثمرين والمصدريــن علــى البيئــة الجديدة ذات معــدالت الفائدة المرتفعــة، “فإننا نتوقع أن تنتعش أعمال أســواق 

رأس المال بإصدارات الصكوك الجديدة والتسهيات المشتركة”.

مالمح األداء الرئيسة

 * بلغـــت األربـــاح الصافيـــة 8.8 مليـــون دوالر 
أميركـــي، مســـجلة انخفاًضـــا بنســـبة 15.6 % 

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
* بلـــغ مجمـــوع الدخـــل التشـــغيلي 9.1 مليون 
دوالر أميركي، مســـجًا انخفاًضا بنســـبة 22.5 

% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021. 
* يرجـــع التبايـــن فـــي قيمـــة مجمـــوع الدخـــل 
التشـــغيلي واألربـــاح الصافيـــة مقارنـــة بنتائج 
ضعـــف  إلـــى  رئيـــس  بشـــكل  الماضـــي  العـــام 
األنشـــطة في أســـواق رأس المال خال الربع 
األول، باإلضافـــة إلى الزيـــادة غير االعتيادية 

فـــي األرباح خال الربـــع األول من العام 2021 
والناتجة عن تدوير بعض األصول.  

* بقيت الميزانية العامة قوية، إذ بلغت النسبة 
الكلية لكفاية رأس المال 40.7 %.

وقال العضـــو المنتدب لبنك ABC اإلســـامي، 
حماد حسن “لقد بدأنا العام بمتحور أوميكرون 
والـــذي كان أخـــف وطـــأة، ونتيجـــة لذلك ومع 
عـــودة  فـــي  أســـهم  فقـــد  أقـــل،  قيـــود  وجـــود 
األعمـــال التجارية إلـــى مســـتوياتها الطبيعية. 
وســـيكون لذلك تأثيـــًرا إيجابًيا على اكتســـاب 
البنـــك للعماء الجدد، وهو ما يعد معياًرا مهًما 
لألعمال، وبذلك فإننا نســـير إلى حد كبير وفق 
مســـار األداء المتوقع خـــال العام 2022. ومع 

التحســـن فـــي بيئة االئتمـــان لاقتصـــاد الكلي 
واســـتفادة المنطقـــة من ارتفاع أســـعار النفط، 
فإننـــا نظل متفائليـــن بحذر فيمـــا يتعلق بأداء 
األعمال الذي سيتسارع خال األشهر المقبلة”.

األداء المالي

* بلغـــت األرباح الصافية خال الربع األول 8.8 
مليـــون دوالر مقارنـــة مـــع 10.4 مليـــون دوالر 
المسجلة خال الربع األول من العام الماضي.

* بلـــغ إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي 9.1 مليـــون 
دوالر مقارنـــة مـــع 11.7 مليـــون دوالر خـــال 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
* تمثلت مخصصات الخســـائر االئتمانية خال 
هـــذه الفتـــرة فـــي اســـترداد مخصص قـــدره 2 
مليـــون دوالر أميركـــي مقارنة مـــع 0.7 مليون 
دوالر ســـجلت خـــال الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العام 
الماضـــي. ويعود ســـبب االســـترداد بقيمة أكبر 
بشـــكل رئيس إلى التحســـن الذي شهدته بيئة 

االقتصاد الكلي في عالم ما بعد الجائحة.
* بلغـــت المصروفـــات التشـــغيلية 2.1 مليـــون 

دوالر مقارنـــة مـــع 1.9 مليون دوالر المســـجلة 
خـــال الفتـــرة ذاتها مـــن العام الماضـــي، وذلك 
مـــع عـــودة األعمال إلـــى مســـتوياتها الطبيعية 

مقارنة مع العام الماضي.

الميزانية العامة

* بلغ إجمالي موجودات بنك ABC اإلســـامي 
2.285 مليار دوالر في 31 مارس 2022 مقارنة 
مـــع 2.332 مليـــار دوالر المســـجلة فـــي نهايـــة 
العـــام 2021. ومن المتوقع أن تنمـــو الميزانية 
العامة مع التقدم خال هذا العام، وذلك تزامًنا 
مع التحســـن المتوقع في أنشطة أسواق رأس 

المال، باإلضافة إلى نشاط العماء عموما.
* بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 
2022 نحـــو 306 مايين دوالر مقارنة مع 297 
مليون دوالر المسجلة في نهاية العام 2021. 

* بقيت القاعدة الرأســـمالية للبنـــك قوية جًدا، 
حيـــث إن النســـبة الكليـــة لكفايـــة رأس المـــال 
بلغـــت 40.7 %، وبلغت نســـبة الفئة األولى من 

رأس المال 40 %.

األرباح الصافية لـ “ABC اإلسالمي” خالل الربع األول 2022
الميزانية العامة بقيت قوية لتبلغ النسبة الكلية لكفاية رأس المال 40.7 %

أعلنــت إنوفســت أمــس عن نتائجهــا المالية لفترة الُربــع األول من العام 2022، حيث ســجلت 
المجموعــة صافــي ربــح لمســاهمي الشــركة األم بلــغ 1.29 مليــون دوالر أميركــي مقارنــة مــع 

خسارة وقدرها 74 ألف دوالر أميركي لنفس الفترة من العام 2021. 

وعليه، بلغ النصيب األساســـي من صافي ربح 
للســـهم الواحد 0.43 ســـنتا أميركيا مقارنة مع 
خســـارة وقدرهـــا )0.02( ســـنتا أميركيـــا للربـــع 
األول من العـــام 2021 حيث تعزا هذه الزيادة 
بشـــكل رئيس إلى الزيـــادة في اإليـــرادات من 
االســـتثمارات العقاريـــة والرســـوم مـــن اإلدارة 

والخدمات األخرى.
 أمـــا صافـــي الربح التشـــغيلي فقـــد ارتفع إلى 
1.28 مليـــون دوالر أميركـــي للربـــع األول مـــن 
هـــذا العـــام مقارنـــة مع خســـارة وقدرهـــا 278 
ألف دوالر أميركي للربع األول من العام 2021 
نتيجـــة تحســـن ملحـــوظ يعـــزا إلـــى مكاســـب 
فـــي الدخل التشـــغيلي الموحـــد باإلضافة إلى 
انخفـــاض المصاريـــف التشـــغيلية. وقـــد زادت 
االيردات التشـــغيلية بنســـبة 79 % لتصل إلى 
3.45 مليون دوالر أميركي للسنة مقارنة بالعام 

الماضـــي والبالغة 1.93 مليـــون دوالر أميركي، 
بينما انخفضت المصاريف التشـــغيلية بنســـبة 
طفيفـــة، لتبلغ 2.17 مليـــون دوالر أميركي في 
الُربـــع األول مـــن العام 2022 مقارنـــًة مع 2.21 
مليـــون دوالر أميركـــي لنفس الفتـــره من العام 

 .2021
أمـــا على صعيد المركز المالي، فقد بلغ إجمالي 
حقوق مســـاهمي الشـــركة األم 144.38 مليون 
دوالر أميركي للسنة الحالية مقارنة بـ 143.09 
مليـــون دوالر أميركي بنهايـــة العام 2021. أما 
إجمالـــي األصول الموحدة فقد شـــهدت زيادة 
طفيفـــة خال نفس الفترة لتصل إلى 245.75 
مـــع 243.48  مقارنـــة  أميركـــي  دوالر  مليـــون 
 2021 العـــام  بنهايـــة  أميركـــي  دوالر  مليـــون 
لتشـــكل السيولة النقدية منها ما نسبته 11 % 

لتصل إلى 26.38 مليون دوالر أميركي.

وتعليقـــا على هذه النتائـــج قال رئيس مجلس 
إدارة إنوفســـت، محمـــد حامد الشـــلفان “بدأنا 
هـــذا العام من أرضية صلبـــة لتحقيق عدد من 
األهـــداف المخطـــط لها خال الربـــع األول من 
الســـنة. وفًقا الســـتراتيجيتنا الجديدة، أخذت 
لتفعيـــل  التمهيديـــة  الخطـــوات  المجموعـــة 
الشـــراكات  وبنـــاء  العقـــاري  التطويـــر  قطـــاع 
االســـتراتيجية من خال إعادة إحياء شـــركة 
ذراع  تعـــد  التـــي  )تعميـــر(،  للتعميـــر  الخليـــج 
أمـــا  العقـــاري.  للتطويـــر  إنوفســـت  مجموعـــة 
بخصـــوص التطورات المتعلقة بعقد الشـــراكة 
المعلـــن عنه حديثـــا، والذي تم خالـــه التوقيع 
ما بين شـــركة األولى للعقار، وهي شركة تابعة 
لمجموعـــة إنوفســـت، وشـــركة ســـمو القابضة 
ومقرها المملكة العربية الســـعودية وذلك فيما 
يتعلـــق بتطويـــر أرض مطلـــة علـــى البحـــر في 
المنطقة الشـــرقية بمســـاحة إجماليـــة وقدرها 
مليـــون متـــر مربـــع، فقـــد تـــم أخـــذ الخطـــوات 
الرخصـــة  الســـتصدار  تمهيـــدا  الضروريـــة، 

والموافقـــات الضروريـــة من الجهـــات المعنية 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والـــذي مـــن 
المتوقع الحصول عليها خال الربع األخير من 
الســـنة الحالية. بالمضي قدما في العام 2022، 
ســـتكون الوجهـــة خـــال الســـنة نحـــو التركيز 
لتحقيـــق أهداف خطة العمـــل المعتمدة وذلك 

من أجل تحقيق القيمة المضافة لمساهمينا”.
مـــن جانبـــه، صـــرح الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
أن  “يســـعدنا  بقولـــه  الجـــار،  ياســـر  إنوفســـت 
نـــرى مواصلة مجموعة انوفســـت في تحقيق 
الربحية للســـنة الســـابعة على التوالي، ما يعزز 
قوة اســـتراتيجيتنا وتحســـن جودة محفظتنا 
االســـتثمارية. في ســـياق أحدث اســـتثماراتنا، 
واصلت شـــركة مجموعة الصناعات المتطورة 
فـــي دولـــة الكويـــت المتخصصـــة فـــي صناعة 
األخشـــاب الباستيكية تســـجيلها ألداء متميز 
ومتجـــاوزة األرقـــام التقديريـــة خـــال الربـــع 
األول مـــن الســـنة الحالية، ما يبشـــر بمســـتقبل 
الشـــركات  عـــن  أمـــا  االســـتثمار.  لهـــذا  واعـــد 

التابعـــة، وعلى صعيد المشـــروعات اإلنشـــائية 
شـــركة  عليهـــا  حـــازت  التـــي  والمناقصـــات 
تامكون، التـــي تم اإلعان واإلفصاح عنها في 
اآلونـــة األخيرة، فقد تم االقتراب من تشـــييد 
اإلساســـات ألحد المشـــروعات والمتعلقة بعدد 
4 مبـــان ســـكنية تتضمـــن 282 وحـــدة. وأمـــا 
على صعيد المشـــروع اإلســـكاني اآلخر والذي 
يتضمـــن تشـــييد 520 وحـــدة ســـكنية فقد تم 
البدء باالجتماعات الفنية التمهيدية لانطاق 
بالمشـــروع. كمـــا شـــهد مشـــروع ســـكن العمال 
تحســـنا ملحوظـــا فـــي نســـبة اإلشـــغال نتيجة 
للجهـــود المبذولـــة وإعـــادة ضخ المشـــروعات 
القطـــاع  قبـــل  مـــن  الســـوق  فـــي  اإلنشـــائية 
فـــي  لاســـتثمار  وبالنســـبة  والعـــام.  الخـــاص 
القطاعـــات األخـــرى فـــإن المجموعـــة على بعد 
خطـــوات معـــدودة لتحديـــد توجههـــا في أحد 
االســـتثمارات في القطاع الصحي عاوة على 
قطع مرحلة مهمة القتناص أحدى الفرص في 

قطاع األطعمة واألشربة”.

صافي ربح “إنوفست” للربع األول من العام 2022
زيادة في اإليرادات التشغيلية بنسبة 79 % لتصل إلى 3.45 مليون دوالر
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إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بلغ 
144.38 مليون دوالر
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الشـــيخ  شـــرم  مدينـــة  تســـتضيف 
المصريـــة هذا العـــام المؤتمر العربي 
للتقاعـــد، الـــذي يتقـــدم في نســـخته 
منصـــة  ليصبـــح  وينمـــو  السادســـة 
إقليمية رئيســـة تلتقـــي فيها صناعة 
االجتماعيـــة  والتأمينـــات  التقاعـــد 
خطـــوة  فـــي  االســـتثمار،  وصناعـــة 
ستشـــهد الحـــدث، الـــذي ابتـــدأ فـــي 
البحريـــن، ينتقل إلى مدينة مختلفة 

من العالم العربي كل عام.
ســـيعقد المؤتمر  الذي تنظمه شركة 
فينتـــك روبـــوز، الشـــركة البحرينيـــة 
والتقاعـــد،  االدخـــار  لتكنولوجيـــا 
المقبـــل،  ســـبتمبر  و29   28 بتاريـــخ 
المصريـــة  الحكومـــة  مـــع  بالشـــراكة 
ممثلة بوزارة المالية، والهيئة العامة 
القوميـــة  والهيئـــة  الماليـــة،  للرقابـــة 
واالتحـــاد  االجتماعـــي،  للتأميـــن 

المصري للتأمين.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
المؤتمـــر  ورئيـــس  روبـــوز  فينتـــك 
إبراهيـــم خليـــل، إنه بعـــد عامين من 
االفتراضيـــة،  والفعاليـــات  اإلغـــاق 
يعد هـــذا أول تجمـــع إقليمي لقطاع 
والتقاعـــد  االجتماعيـــة  التأمينـــات 
بحضـــور فعلي، ما يوفر فرًصا كبيرة 
للتواصـــل وتطوير األعمـــال لحوالي 
بالحـــدث.  مشـــارك  منـــدوب   500
وســـوف ترحب مدينة شـــرم الشيخ 
ترحيًبـــا الئقـــا، وتجعـــل  بمشـــاركينا 
مـــن  مميـــزة  تجربـــة  المؤتمـــر  مـــن 

خـــال الموضوعات الثرية والبرامج 
اإلجتماعية وجودة المشـــاركين من 

كل دول المنطقة.
وتحت شـــعار “آفاق أنظمـــة التقاعد 
التغييـــر   -  2050 للعـــام  العربيـــة 
 45 المؤتمـــر  ســـيضم  والفـــرص”، 
متحدًثـــا عالمًيـــا وإقليمًيا يناقشـــون 
“إطـــار  لبنـــاء  الحيويـــة  المكونـــات 
عمل للتأمينـــات االجتماعية واألمن 
التقاعدي” طويـــل األجل في الوقت 
مفتـــرق  العالـــم  فيـــه  يواجـــه  الـــذي 
طـــرق علـــى الصعيديـــن االقتصادي 
واالجتماعـــي. وكانـــت شـــركة أيون، 
وســـي.إيه.إم.  بنشـــن،  وســـمارت 
بنجماركنـــغ، ومجموعـــة إف.إن زد.، 
أكبـــر مزود لخدمات التقاعد الخاص 
والثـــروة فـــي العالـــم خـــارج ســـوق 
الواليـــات المتحـــدة، أول الداعميـــن 

لهذا الحدث كرعاة باتينيين.

انطالق المؤتمر العربي للتقاعد 
بشرم الشيخ 28 سبتمبر

التركيز على تقديم الخدمات المصرفية 
للشركات خصوصا “الصغيرة والمتوسطة”

أعلنت شــركة اإلثمار القابضة ش.م.ب، الشــركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقًرا لها، عن تســجيل أرباح في 
الربع األول حيث أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022. 

صـــرح بذلك رئيس مجلس إدارة شـــركة 
اإلثمـــار القابضة، صاحب الســـمو الملكي 
األمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة 
وموافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى النتائج 

المالية الموحدة للشركة.
وقـــد ســـجلت شـــركة اإلثمـــار القابضـــة 
بلـــغ  صافـــي ربـــح خـــاص بالمســـاهمين 
1.14 مليون دوالر أميركي لفترة الثاثة 
أشـــهر المنتهية في 31 مارس 2022، أي 
انخفض بنســـبة 87.2 % مقارنة بصافي 
ربـــح بلـــغ 8.86 مليـــون دوالر أميركـــي 
سجل في الفترة نفسها من العام 2021. 
وكان إجمالي صافي الربح لفترة الثاثة 
أشـــهر المنتهية فـــي 31 مارس 2022 قد 
بلـــغ 6.47 مليـــون دوالر أميركي مقارنة 
بصافـــي ربـــح بلـــغ 13.85 مليـــون دوالر 
أميركـــي ســـجل فـــي الفتـــرة نفســـها من 
عام 2021. أما عائد السهم لفترة الثاثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2022، فقد 
بلغ 0.04 ســـنتات أميركيـــة مقابل 0.30 
ســـنتات أميركيـــة في الفترة نفســـها من 

العام 2021.
وكان الدخـــل التشـــغيلي لفتـــرة الثاثـــة 
أشـــهر المنتهيـــة فـــي 31 مـــارس 2022 
قـــد بلـــغ 55.30 مليـــون دوالر أميركـــي، 

أي ارتفـــع بنســـبة 14.7 % مقابل 48.23 
مليـــون دوالر أميركي ســـجل في الفترة 

نفسها من العام 2021.
وبلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة لإلثمـــار 
القابضـــة 29.22 مليـــون دوالر أميركـــي 
كمـــا فـــي 31 مـــارس 2022، أي انخفض 
بنســـبة 22.6 % مقارنة بـ 37.76 مليون 
ديســـمبر   31 فـــي  كمـــا  أميركـــي  دوالر 

 .2021
وكانـــت الخســـائر المتراكمـــة كما في 31 
مـــارس 2022 قد بلغـــت 801.52 مليون 
دوالر أميركـــي وبلغـــت نســـبتها 106 % 
مـــن رأس المال. وقـــد ظلت الموجودات 
مســـتقرة عند 9.26 مليار دوالر أميركي 
كما في 31 مارس 2022، أي زادت بنسبة 
2.5 % مقابل 9.03 مليار دوالر أميركي 
كما في 31 ديسمبر 2021. يذكر أنه في 

اجتماع الجمعيـــة العمومية غير العادية 
الـــذي انعقد فـــي 17 مارس 2022، وافق 
مســـاهمو اإلثمـــار القابضـــة علـــى صفقة 
تتمثـــل فـــي بيع بعض األصول الرئيســـة 

للشركة في البحرين لبنك السام. 
وتتضمـــن هـــذه األصول إجمالـــي ملكية 
اإلثمار القابضة في كلٍّ من بنك البحرين 
ســـوليدرتي  مجموعـــة  و  والكويـــت 
القابضة، إحدى أكبر مجموعات التكافل 
علـــى مســـتوى العالـــم وكونهـــا الشـــركة 
األم لشـــركة ســـوليدرتي البحريـــن )رمـــز 
 ،)”SOLID“ التداول في بورصة البحرين
باإلضافة إلى األعمال المصرفية لألفراد 
لبنـــك اإلثمـــار، بنـــك التجزئة اإلســـامي 
الـــذي يتخـــذ مـــن البحرين مقـــًرا له وهو 
شـــركة تابعة بالكامـــل لإلثمـــار القابضة.  
وحيث إنه تم موافقة مســـاهمي اإلثمار 

القابضة على هذه الصفقة، فإن األصول 
األساســـية في البيانات المالية الموحدة 
للشـــركة قـــد تغيـــرت وفًقـــا لذلـــك. وبعد 
انعقاد هذه الصفقة، فإن اإلثمار القابضة 
ستحتفظ بمحفظة متنوعة من األصول 
الماليـــة المحليـــة والدوليـــة وغيرها من 
األصول التي تتضمن األعمال المصرفية 

في كل من البحرين وباكستان. 
كشـــركة  فسيســـتمر  اإلثمـــار،  بنـــك  أمـــا 
تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل لشـــركة اإلثمار 
كمؤسســـة  دوره  وســـيواصل  القابضـــة، 
مصرفيـــة مبتكرة ومتوافقـــة مع أحكام 
الشـــريعة اإلســـامية، حيـــث ســـيحافظ 
البنـــك علـــى عملياتـــه المصرفيـــة كبنـــك 
إسامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف 
البحرين المركزي، متخصص في مجال 
األعمال المصرفية للشركات والخدمات 
المتعلقة بها، خصوصا قطاع المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوســـطة متســـارع النمـــو 
وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــات 

الجهات التنظيمية.
إن الموجودات والمطلوبات التي تخضع 
إلـــى اســـتكمال الصفقـــة أعـــاه قـــد تـــم 
نشرها بشكل منفصل على أنها “محتفظ 
بها للبيع” فـــي معلومات البيانات المالية 

الموحدة وفًقا للمعايير المحاسبية.

ارتفاع الدخل التشغيلي 14.7 % ليبلغ 55.30 مليون دوالر
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 أعلـــن بنـــك اإلثمـــار ش.م.ب. )مقفلـــة(، 
بنك التجزئة اإلســـامي الـــذي يتخذ من 
البحرين مقًرا له، عن تســـجيل أرباح في 
الربع األول من العام الجاري، حيث أعلن 
عـــن نتائجه الماليـــة لفترة الثاثة أشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 31 مـــارس 2022. صـــرح 
بذلـــك رئيس مجلـــس إدارة بنـــك اإلثمار 
األميـــر عمـــرو  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
الفيصـــل في أعقـــاب مراجعـــة وموافقة 
الماليـــة  النتائـــج  علـــى  اإلدارة  مجلـــس 

الموحدة للبنك. 
وأظهـــرت النتائـــج الماليـــة لبنـــك اإلثمار 
تســـجيل صافـــي ربـــح خاص بمســـاهمي 
البنـــك بلـــغ 0.196 مليون دينـــار بحريني 
لفتـــرة الثاثـــة أشـــهر المنتهيـــة فـــي 31 
مـــارس 2022، مقابـــل صافـــي ربـــح بلـــغ 
0.153 مليـــون دينار بحريني ســـجل في 
2021. وكان  العـــام  مـــن  الفتـــرة نفســـها 
صافي الربح لفترة الثاثة أشهر المنتهية 
 1.502 بلـــغ  قـــد   2022 مـــارس   31 فـــي 
مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح 
بلـــغ 1.547 مليون دينار بحريني ســـجل 

في الفترة نفسها من العام 2021. 
وقال سمو األمير عمرو الفيصل “باألصالة 
عن نفســـي ونيابة عن مجلس إدارة بنك 
اإلثمـــار، يطيـــب لي أن أعلن بـــأن النتائج 
الماليـــة لبنـــك اإلثمـــار تظهـــر بـــأن البنـــك 
على اســـتعداد لبدء المرحلـــة المقبلة من 
التطور على أســـس قويـــة وصلبة. وهذا 
يمثل خطوة مهمة في تحول المجموعة 
بما يتماشـــى مع القرارات االستراتيجية 
التـــي اتخذها المســـاهمون ويمثـــل أيًضا 
إضافـــة إلـــى تاريخنـــا الممتد لعقـــود من 
الزمن كرواد رئيسين في مجال الصيرفة 

والتمويل اإلسامي في المنطقة”. 
ستشـــهد  التـــي  المقبلـــة،  المرحلـــة  إن 
تركيز البنك بشـــكل حصـــري على تقديم 
مـــن  للعمـــاء  المصرفيـــة  الخدمـــات 
الشـــركات، خصوصـــا قطاع المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة متســـارع النمـــو، 
تأتي بعد اإلعان في شهر يناير الماضي 
بـــأن الشـــركة األم لبنـــك اإلثمـــار، شـــركة 
اإلثمـــار القابضـــة، وبنك الســـام قد اتفقا 
علـــى صفقـــة تتمثل فـــي اســـتحواذ بنك 

الســـام على األعمـــال المصرفية لألفراد 
لبنـــك اإلثمـــار فـــي البحريـــن، باإلضافـــة 
إلـــى االســـتحواذ علـــى إجمالـــي ملكيـــة 
اإلثمار القابضة في كل من بنك البحرين 
ســـوليدرتي  ومجموعـــة  والكويـــت 
القابضة. وبعد اتمام هذه الصفقة، والتي 
وافق عليها مساهمو اإلثمار القابضة في 
اجتمـــاع الجمعية العموميـــة غير العادية 
الـــذي عقـــد فـــي 17 مـــارس 2022، فـــإن 
بنـــك اإلثمـــار يرغـــب باالســـتمرار كبنـــك 
مملوك بالكامل لشـــركة اإلثمـــار القابضة، 
البحريـــن  مصـــرف  قبـــل  مـــن  مرخـــص 
المركـــزي ومتخصص في مجال األعمال 
المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة 
بهـــا وذلك بعد الحصـــول على الموافقات 

النهائية من الجهات التنظيمية.
إن الموجودات والمطلوبات التي تخضع 
إلـــى اســـتكمال الصفقـــة أعـــاه قـــد تـــم 
نشرها بشكل منفصل على أنها “محتفظ 
بهـــا للبيع” في معلومـــات البيانات المالية 

الموحدة وفًقا للمعايير المحاسبية. 
مـــن جانبه، قـــال الرئيـــس التنفيذي لبنك 

النتائـــج  إن  عبدالرحيـــم  أحمـــد  اإلثمـــار 
الماليـــة للبنك تظهر أن جهـــوده لتحقيق 
التحـــول في عمليـــات المجموعـــة تؤتي 
ثمارهـــا مع تهيئة البنك جيًدا لاســـتفادة 
المهمـــة  التحديـــات  مـــن  بشـــكل أفضـــل 
مجـــال  فـــي  المتاحـــة  النمـــو  وفـــرص 

الخدمات المصرفية للشركات.
النتائـــج  “أن  عبدالرحيـــم  وأضـــاف 
الماليـــة للبنـــك للفتـــرة المنتهيـــة فـــي 31 
مـــارس 2022 تظهـــر ارتفاًعـــا في الدخل 
التشـــيغيلي ليبلـــغ 20.193 مليـــون دينار 
16 % مقابـــل  بحرينـــي، أي زاد بنســـبة 
17.350 مليـــون دينـــار بحرينـــي ســـجل 
في الفترة نفســـها من العام الماضي. كما 
تظهر النتائج أيًضا أن إجمالي مطلوبات 
البنـــك، بما فـــي ذلك محفظة الحســـابات 
االســـتثمارية المطلقة، ارتفـــع ليصل إلى 
3.306 مليـــار دينـــار كمـــا فـــي 31 مارس 
مقابـــل   %  2.4 بنســـبة  زاد  أي   ،2022
3.231 مليـــار دينـــار كما في 31 ديســـمبر 

.”2021

ارتفاع بالدخل التشيغيلي بنسبة 16 % ليبلغ 20.193 مليون دينار

بنـــك اإلثمـــار يسجـــل أرباحــــا 
في الربـــع األول للعــام 2022

9 مايو 2022

شركة ألمنيوم البحرين 
ALBH BD 1.29

شركة مجمع البحرين 
لألسواق الحرة 

DUTYF BD 0.6

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.37

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.34

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.45

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.551

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.144

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.17

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.245

شركة ناس 
NASS BD 0.034

البنك األهلي المتحد 
AUB $ 1.015

مجموعة البركة المصرفية 
BARKA $ 0.32

بنك السالم 
SALAM BD 0.096

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.315

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.504

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.08

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.435

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.5

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.135

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.332

إنوفست
INOVEST $ 0.47

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.06

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.079

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.625

أحمد عبدالرحيم األمير عمرو الفيصل 

1.14 مليون دوالر صافي ربح “اإلثمار 
القابضة” للربع األول للعام 2022

إبراهيم خليل



مومباي - رويترز

قالت الحكومة الهنديـــة إنها حظرت صادرات القمح بأثر 
فـــوري مع ســـعي ثانـــي أكبر منتـــج للقمح فـــي العالم إلى 

تهدئة ارتفاع أسعار المحلية.
وأضافـــت الحكومة أنه ســـيتم الســـماح بشـــحنات القمح 
بخطابات ائتمان صـــدرت بالفعل، وإلى تلك البلدان التي 

تطلب اإلمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

وكان المشـــترون العالميـــون يعتمـــدون علـــى الهنـــد فـــي 
الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات 
مـــن منطقة البحر األســـود منذ غزو روســـيا ألوكرانيا في 

أواخر فبراير، وفق رويترز.
ويأتـــي القـــرار الهنـــدي بعـــد أيـــام قليلـــة فقط مـــن إعالن 
الحكومـــة أنهـــا تســـتهدف شـــحنات قياســـية هـــذا العـــام، 
إذ أدت موجـــة الحـــر القائـــظ إلى تقليص اإلنتـــاج لترتفع 

األسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق.
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كشـــف رئيـــس غرفـــة التجـــارة األميركية فـــي البحرين 
)AmCham Bahrain(، قيس الزعبي، عن ضم 7 شركات 
أميركيـــة جديـــدة تعمـــل فـــي قطاعـــات عـــدة لعضويـــة 
الغرفة حديثا، موضحا أن هذه الشـــركات حريصة على 
االنضمام الى غرفة التجارة األميركية بالبحرين للعديد 
من االســـباب ولكـــن أهمها بغـــرض الوصـــول والتواصل 
مـــع صانعي القرار التنفيذيين من الشـــركات الرائدة في 
القطاع الخاص والهيئات الحكومية ذات الصلة، مشيرا 
إلـــى أن هـــذه الشـــركات تعمـــل فـــي القطاعـــات المهنية 
المؤثـــرة وترغـــب فـــي التعـــرف علـــى مجتمـــع األعمـــال 
واالقتصاد المحلي واللوائح وفرص التوسع في السوق 

البحريني.
وذكـــر الزعبي أن الشـــركات التي تـــم ضمها حديثا تعمل 
في قطاعات مصرفية وتجارية وصناعية واستشـــارات 
وخدمـــات وأجهزة كمبيوتر وألعـــاب إلكترونية وغيرها، 

وهي:
تمثـــل  التـــي   )Elames Trading  ( ايالمـــس  شـــركة   
العديـــد من العالمـــات التجاريـــة العالميـــة المتميزة في 
توريـــد الحمامـــات والمطابخ والبـــالط والرخام وحلول 

األرضيـــات المصفحـــة / الفينيـــل / الســـجاد، ومنتجـــات 
الحديـــد للممتلكات الخاصة والتجاريـــة. وG4S - وهي 
شـــركة أمنيـــة عالمية رائـــدة ومتكاملـــة، متخصصة في 
تقديـــم خدمات وحلول أمنية للعمـــالء في أكثر من 80 
دولـــة. وتقدم G4S فـــي البحرين خدمـــات أمنية كاملة 

للمصارف والشركات المالية واألفراد والممتلكات.
وإدارة مـــوارد الفكـــر )IRM( - وهـــي شـــركة استشـــارية 
االســـتراتيجية  ســـتربط  التـــي  الخدمـــات  علـــى  تركـــز 
والتكنولوجيـــا واالبتـــكار للمنظمـــات ورجـــال وســـيدات 
األعمـــال، وتســـتفيد IRM من الخبرة الواســـعة للمالكين 
فـــي مجال أســـواق رأس المـــال، والخدمـــات المصرفية 

والتمويل، واإلدارة، والتعليم، وتطوير العقارات.
وJVMH Computers - وهـــي شـــركة جديـــدة ناشـــئة 
متخصصـــة في بناء أجهـــزة كمبيوتر مخصصة لأللعاب 
لتناســـب احتياجـــات ومواصفـــات كل عميـــل. وكذلـــك 
Optus Consultants - وهـــي شـــركة ناشـــئة جديـــدة 
تحديـــد  فـــي  والدعـــم  اإلداريـــة  االستشـــارات  تقـــدم 
المصادر واالختيار واالســـتخدام الفعـــال آلالت تحريك 
التربـــة والمركبـــات التجارية الســـتخدامها في المحاجر 

والتعدين والبناء والهدم وتطهير الموقع.

وأيضـــا Salad Master - وهـــي شـــركة أميركية ورائدة 
عالمًيـــا في ابتـــكار أدوات الطهي على مـــدار الـ 76 عاًما 
الماضيـــة، وتتمثـــل مهمتها فـــي تثقيف المجتمع بشـــأن 
كيفيـــة التعـــرف علـــى أهميـــة الغـــذاء فـــي المعركة ضد 

األمراض المرتبطة بالنظام الغذائي.
وكذلـــك ســـتاندرد تشـــارترد - وهو أحد البنـــوك الدولية 
الرائـــدة فـــي البحريـــن، ويقـــدم مجموعـــة واســـعة مـــن 
المنتجات والخدمات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية لعمالء الشركات، والتجاريين، واألفراد.
وأشـــار الزعبي إلى أن أعضـــاء غرفة التجارة األميركية 
هـــم صانعي القـــرار التنفيذييـــن يتكونون مـــن 500 من 
شركات المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، والشركات 
التي تديرها العائالت، ورجال األعمال واألفراد - يمثلون 

الشركات األميركية والبحرينية والعالمية األخرى من 
جميع القطاعات المهتمة بالتجارة واالســـتثمارات 

بين الواليات المتحدة األميركية والبحرين. 
واختتم الزعبي بالقول “باعتبار أن أعضاء 

الغرفـــة هـــم أهـــم أصولها التـــي ترتكز 
عليها لذلك تسعى الغرفة إلى ضم 

عدد أكبر من الشركات في إطار 

الجهود المتواصلة للغرفة لدعم نمو األعمال 
وتنميتهـــا في المملكة وتعزيز االســـتفادة 

من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين 
مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركية، وذلك انسجاما مع سلسلة 

مبـــادرات تهـــدف إلى تحقيق تحســـن 
في األنشطة التجارية واالستثمارية 

يـــة  د قتصا ال ا و
البلديـــن  بيـــن 

الصديقين”.

انضمام 7 شركات بقطاعات مختلفة لغرفة التجارة األميركية بالبحرين
بغرض التواصل مع صانعي القرار التنفيذيين بـ “الخاص” والهيئات الحكومية... الزعبي:

قيس 
الزعبي

البحرين  أصدر محافظ مصرف 
المركزي رشيد المعراج قرار رقم 
21 لسنة 2022 بإلغاء الترخيص 
ــة أوركـــــــس  ــركــ ــــشــ ــــوح ل ــن ــمــ ــمــ ــ ال
لخدمات التأمين المؤرخ بتاريخ 

28 أكتوبر 1998. 
ــرار بـــعـــد اإلطـــــالع  ــ ــقـ ــ وجــــــاء الـ
البحرين  مــصــرف  قــانــون  عــلــى 
المالية  والــمــؤســســات  الــمــركــزي 
لسنة   64 رقــم  بالقانون  الــصــادر 
على  وبــنــاء  وتــعــديــالتــه،   2006
توصية المدير التنفيذي للرقابة 
ــغــاء الــتــرخــيــص  ــإل الــمــصــرفــيــة ب
ــمــمــنــوح لــلــشــركــة الـــمـــذكـــورة،  ال
ــة الــنــشــاط  ــزاولـ لــتــوقــفــهــا عـــن مـ
الــــمــــرخــــص بـــــه حــــســــب قـــــرار 
الــعــاديــة  غــيــر  الــعــامــة  الجمعية 
سبتمبر   21 بــتــاريــخ  لــلــشــركــة 

.2020
وتــــأســــســــت شــــركــــة أوركـــــــس 
لخدمات التأمين في 28 أكتوبر 
مــجــال  فــــي  ــلـــت  ــمـ وعـ  ،1998

وســـطـــاء الـــتـــأمـــيـــن، بــرأســمــال 
ألف   100 قيمته  نــقــًدا  مــدفــوع 
ــا لــلــبــيــانــات  ــًقـ ديـــنـــار، وذلــــك وفـ
“سجالت”  موقع  على  المنشورة 
والتجارة  الصناعة  لوزارة  التابع 

والسياحة.
ويـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوع مـــؤســـســـات 
التأمين المصرح لها في البحرين 
ديــســمــبــر  حــتــى  مــؤســســة   144
شركات  ممثلي  تشمل  ال   2020
التأمين، منها 34 مؤسسة تعمل 
ــــك وفــًقــا  كــوســطــاء تــأمــيــن، وذل
موقع  على  المنشورة  للبيانات 

مصرف البحرين المركزي.

إلغاء ترخيص بشركة خدمات تأمين

“األهلي المتحد” يمنح فوائد تصاعدية تصل إلى 5 %
عبر خدمة الودائع الثابتة بالدوالر األميركي

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد ش.م.ب عــن أحدث عروضــه على الودائــع الثابتة 
بالدوالر األميركي، والتي تقدم للعمالء فوائد تصاعدية على مدخراتهم تصل 

إلى 5 %. 

كمـــا أن هـــذه الودائع متوافـــرة لفترات 
تتراوح بين 12 و24 و36 شهرًا. 

زيـــادة  علـــى  العمـــالء  ولتشـــجيع 
مدخراتهـــم، فـــإن هـــذه الودائـــع تقـــدم 
كل  تصاعـــدي  بشـــكل  ترتفـــع  فوائـــد 
ســـتة أشـــهر، وبســـرعة أكبـــر كلمـــا زاد 
حجـــم الوديعة، كما أنها تمنحهم حرية 
االختيار بين اســـتالم فوائدهم شهريا 

أو مرتين في السنة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وقـــال 
المصرفيـــة  الخدمـــات   – للمجموعـــة 
“نعمـــل  ســـايغال  ســـوڤرات  لألفـــراد، 
باســـتمرار علـــى إيجـــاد طـــرق مبتكرة 
لحـــث عمالئنا علـــى االدخـــار وتحقيق 

أكبـــر اســـتفادة ممكنة مـــن مدخراتهم. 
ودائعنـــا الجديـــدة بالـــدوالر األميركي 
تتميز بنسب فوائد تصاعدية ستساعد 
عمالءنا على تنمية مدخراتهم بشـــكل 
أكبـــر، كل مـــا عليهـــم هـــو توفيـــر مزيد 
واالحتفـــاظ بمدخراتهـــم لفترة أطول. 
صممـــت خدماتنـــا الخاصـــة بالتوفيـــر 
لتجعـــل أحـــالم عمالئنـــا فـــي متنـــاول 
أيديهـــم، ومع هذه النســـب التصاعدية 
التـــي تتزايـــد بشـــكل أســـرع مـــع مرور 
اآلن  عمالئنـــا  لـــدى  أصبـــح  الوقـــت، 
أســـباب أكثر للتوفير مـــن أجل تحقيق 

أحالمهم”.
وأضـــاف “في ظل البيئـــة الحالية التي 

تشـــهد ترقبا الرتفاع معـــدالت الفائدة، 
فـــإن العمالء قد يترددون في الدخول 
فـــي ودائع ثابتة لفترات طويلة، وذلك 
فائـــدة  معـــدالت  تفوتهـــم  أن  خشـــية 
أعلى في المستقبل. إال أنه مع ودائعنا 
االطمئنـــان  اآلن  يمكنهـــم  الجديـــدة، 

إلـــى أنهـــم ســـيحصلون علـــى معدالت 
تصاعدية مضمونة كل ستة أشهر”.

يذكر أن هذه الودائع متاحة للمواطنين 
والمقيميـــن على حد ســـواء. كما يمكن 
اســـتخدام الوديعـــة كضمـــان للحصول 
علـــى تســـهيالت ماليـــة تصـــل قيمتهـــا 
إلـــى 99 % من قيمـــة الوديعة. لتقديم 
االتصـــال  للعمـــالء  يمكـــن  الطلبـــات، 
مباشـــرة بمدراء حســـاباتهم في البنك، 
أو زيـــارة أقـــرب فـــرع للبنـــك األهلـــي 
المتحد، أو ملء االستمارة المخصصة 

وإرسالها إلكترونيا من أي مكان.
وتضـــاف هذه الخدمة إلـــى العديد من 
خدمات التوفير األخـــرى التي يقدمها 
البنـــك األهلـــي المتحـــد، والتي تشـــمل 
حســـاب حصادي، والعديد من خدمات 
حســـب  خصيصـــا  المصممـــة  التوفيـــر 

احتياجات العمالء.
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إعداد: منى المطلق

 اإلجابـــة: جـــاء القانـــون المدنـــي البحرينـــي  «
معرفـــًا بشـــكل صريـــح عقـــد المقاولـــة، بأنـــه عقد 
يلتـــزم بمقتضاه أحـــد الطرفين أن يـــؤدي عمالً 
للطـــرف اآلخـــر مقابـــل عـــوض. ويكـــون عقد 
المقاولة بقيام المقاول بتقديم عمل بالمواد 
التي قام الطرف اآلخر بشـــرائها وتزويده 
بهـــم، أو أن يقوم المقاول بتقديم العمل 
وتوفيـــر المـــادة إلتمام العمـــل المتفق 

عليه.
بمجـــرد  « العقـــد  ينعقـــد 

ارتباط اإليجاب والقبول وبتوافر 
أركان العقـــد المتمثـــل فـــي الرضا 

والمنطوي على التعبير عن اإلرادة سواء باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة، 
وال يلـــزم فيـــه شـــكالً معينـــًا إال إذا نـــص القانون أو االتفـــاق على ذلك 
حســـب ما جاء فـــي القانون المدني البحريني، كمـــا نصت المادة )44( 
مـــن القانون المدني البحريني )إذا ارتبـــط اإليجاب بالقبول لزم العقد 
طرفيه، وال يكون ألي منهما التحلل من أحكامه حتى قبل أن يفترقا 

بالبدن(. ومن خصائص عقد المقاولة:
- أن يكـــون عقـــدا رضائيـــا وال يشـــترط النعقاده شـــكالً خاصًا، بل  «

يكفي تراضي الطرفين، وبأن يتم ذلك كتابًة أو شـــفاهًة إذ ال تشترط 
الرسمية فيه.

- عقـــد معاوضة بأن يقتضي كل طرف مقابالً لما يقدم، فالمقاول  «
ال يـــؤدي عمـــالً بنية التبرع، وبذلك يكون لـــكل طرف نية أخذ المقابل 

لما يعطي.

- عقـــد وارد علـــى عمـــل، فيكـــون األداء األساســـي فـــي العقد هو  «
القيام بعمل مقابل أجرة معينة.

اســـتناًدا إلى القاعدة القانونية “على الدائن إثبات االلتزام، وعلى  «
المديـــن إثبـــات التخلـــص منـــه”، فإنه يمكـــن للمقاول الـــذي عقد عقده 
شـــفاهًة مع الطرف اآلخر، رفع دعوى أمام المحكمة المدنية؛ للمطالبة 
بالمبالغ المســـتحقة مع إرفاق المســـتندات الداعمة لموقفه، والمتمثلة 
في اإليصاالت واالســـتعانة بوســـائل اإلثبات كاســـتدعاء الشـــهود، أو 
ندب الخبير للمعاينة، أو توجيه اليمين، مع التنويه بأن كل من وجهت 
إليه اليمين الحاســـمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن 
يردها على خصمه خسر دعواه، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكلها.

يســـتخلص مما تقدم أنه يجوز إثبات عقد المقاولة بكافة وسائل  «
اإلثبات القانونية؛ باعتباره عقدا رضائيا ال يستلزم الشكلية.

 الســؤال: أنا صاحب شــركة مقاوالت، واتفقت مع مجموعة على تشــطيب بناية بســعر 26 ألف دينار، ويشــمل التشــطيب: أعمال الجبس والصباغة وتركيب البالط،  «
وأفادونــي بــأال داعي إلبرام عقد معهم، وأعطيتهــم مبلغا مقدما، وبدأ العمل، وأمضينا في تنفيذ العمل وســداد الدفعات وكل األمور على ما يرام، وبعد تشــطيب كل 
العمــل تبقــى مبلغ 2553 دينارا، وكلما أطالبهم بالســداد يؤجلــون الدفع لما بعد بيــع البناية، وبعد بيع العقار حولنــي على المالك الجديد، وأمضيــت قرابة عامين في 

المطالبة، ولكن من دون نتيجة، فكيف أحصل على حقي وأنا لم أوقع عقدا معهم، ولكن لدي أرصدة وفواتير تثبت ما أقوله؟

Muna.almutlaq@albiladpress.com 

تســتقبل “البــالد” مختلــف االستفســارات وطلبــات االستشــارة القانونيــة عمومــًا، واالقتصاديــة والتجاريــة والعماليــة تحديــدًا. وجــرى التعــاون مــع نخبة مــن المحامين 
ة الزاوية أو من خالل حسابات “البالد” بمنصات التواصل االجتماعي.  المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعدَّ

وللسائل ذكر اسمه ان رغب.ومعنا في زاوية اليوم   المحامية جنان أنور

مالك شركة دار القمة  «


