
أرباح “األهلي المتحد” للعام 2022

أشـــاد ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة بالعالقات الثنائية الوثيقة التي تربط 
بين مملكـــة البحرين وجمهورية كازاخســـتان الصديقة، 
وحـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز وتوثيـــق هـــذه 

العالقات لكل ما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين.
جـــاء ذلك خـــالل اســـتقبال صاحـــب الجاللـــة، في قصر 

الصافريـــة أمـــس، نائـــب رئيس الـــوزراء وزيـــر خارجية 
جمهوريـــة كازاخســـتان مختـــار تيليوبيـــردي؛  بمناســـبة 
زيارتـــه للمملكة، حيث نقل إلى جاللتـــه تحيات وتقدير 
رئيس جمهورية كازاخســـتان قاسم جومارت توكاييف 
التقـــدم  بـــدوام  البحريـــن  لمملكـــة  تمنياتـــه  وأخلـــص 
والتطـــور، فيمـــا أبلغـــه جاللتـــه بنقـــل تحياتـــه وتمنياته 
الطيبة لفخامته ولشـــعب كازاخســـتان الصديق بالمزيد 

من الرقي واالزدهار.
ورحب جاللة الملك المعظم، بنائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية الكازاخســـتاني الزائر، واســـتعرض معه ســـبل 
دعم وتنمية عالقات الصداقة وتعزيز أوجه التعاون في 
المجـــاالت كافة، منوها جاللته بمثل هذه الزيارات التي 
تعكـــس الحـــرص المتبادل علـــى تطوير العمل المشـــترك 

والتطلع إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي.

تعزيز أوجه التعاون آلفاق أرحب مع كازاخستان
حرص متبادل على تطوير العمل المشترك... الملك المعظم:

الملك المعظم مستقباًل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان
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إقرار التوجهات العامة للخطاب اإلعالمي الحكومي... مرسوم ملكي:

وزير اإلعالم رئيًسا لمجلس إدارة االتصال الوطني
المنامة- بنا

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعّظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )16( 
لســـنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز االتصال 
الوطنـــي، وذلـــك بنـــاًء على عـــْرض رئيس مجلس 

الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
ُيشّكل مجلس إدارة مركز االتصال الوطني برئاسة 
وزير اإلعالم، وعضوية كل من: الشـــيخ خليفة بن 
أحمـــد آل خليفة، والعميد محمـــد محمد بن دينه، 

والســـيدة ابتهال أحمد الطواش، والدكتورة أروى 
حســـن الســـيد علـــي إبراهيم والســـيد وليـــد خالد 
الشـــيخ، ومـــن بيـــن اختصاصـــات المجلـــس إقرار 

التوجهات العامة للخطاب اإلعالمي الحكومي.
ا على  ويجتمـــع مجلـــس اإلدارة أربع مرات ســـنويًّ
األقـــل بدعـــوة مـــن رئيســـه فـــي المـــكان والزمـــان 
اللذين يحددهمـــا، ويجوز للرئيس دعوة المجلس 
الجتمـــاع غير عادي كلمـــا دعت الحاجة لذلك، كما 

يجـــوز دعـــوة الرئيـــس التنفيـــذي للمركـــز لحضور 
حـــق  لـــه  يكـــون  أن  دون  المجلـــس  اجتماعـــات 

التصويت.
ويكون االجتماع صحيًحا بحضور أغلبية أعضاء 
المجلـــس، علـــى أن يكـــون مـــن بينهـــم الرئيـــس، 
وُيصِدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء 
ح الجانب  الحاضرين، وعند تساوي األصوات ُيرجَّ

)٠٢(الذي منه الرئيس.

وزير الداخلية: رفع كفاءة التعامل األمني لمواجهة مختلف التحديات
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رياضيون من أجل الوطن

المنامة - بنا

ترقبوا بعد غٍد األحد...

“^” تنشر لقاء 
مع القائد العام لقوة دفاع البحرين

 المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

عملية التخطيط اإلستراتيجي في قوة الدفاع تسير جنبًا إلى جنب مع عملية 
البناء الحضاري التي تشهدها البالد في ظل الرعاية الملكية السامية

زياراتنـــا التفقديــــة لوحدات قـــوة الدفاع هي للوقــوف على جاهزيتهـــا 
ومتابعة إنجازات التطوير والتحديث فيها

يحتل التعاون الدفاعي الخليجي مكانة متقدمة من مجاالت التعاون العسكري 

تقــــدم نوعــي في جهــــــود حفظ األمن اإلقليمي والتصــــدي لإلرهــــاب 
والتطرف وتجفيف مصادر تمويله

نتابع االستهداف المتعمد للمياه اإلقليمية والهجمات العدائية المتكررة للسفن التجارية

نولي اهتمامــًا لالستفادة من الخبرات المختلفـة في بنــاء القوات المسلحة 
وتوفير أحدث منظومـــات التسليـــح

ُدشنــــت بقــــوة الدفــــــاع مؤخـــــراً السفــــن الدوليــــة 35 و55 و81 متـراً

تدشين أحدث الطائرات المقاتلة في ترسانة السالح الجـوي بالعالم قريبــًا

صفقــــة “إف 16“ المطــــورة هي األكبـــــر في تاريـــخ قـــوة دفاع البحريــن

البد من الحزم مع ميليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران والتي تسعى لدمار المنطقة

إرساء دعائــم األمـــن السيبراني 
لحفظ االستقرار ومحاربة اإلرهاب 

ومعالجــــة مشكــــالت مصــادر 
التهديد الجديـــدة

القيادة العسكرية الموحدة رسالة 
سالم لمستقبل تسوده حماية 

األمن واالستقرار الخليجي

ال نثق في النظام اإليراني لما 
يضمره من خطر وتهديد وإرهاب 

مستمر على دولنا

)١٢( - )١٨(

مليـــــــون دوالر
546.1)١٩(



صــدر عــن ملــك البــالد المعّظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة 
مرسوم رقم )16( لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز اإلتصال الوطني، وذلك 

بناًء على عْرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
اإلتصـــال  مركـــز  إدارة  مجلـــس  ُيشـــّكل 
الوطني برئاســـة وزير اإلعـــام، وعضوية 

كل من:
1 - الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

2 - العميد محمد محمد بن دينه
3 - السيدة ابتهال أحمد الطواش

4 - الدكتـــورة أروى حســـن الســـيد علـــي 
إبراهيم

5 - السيد وليد خالد الشيخ
وتكـــون مـــدة العضوية فـــي المجلس أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وإذا خـــا محل أحد أعضـــاء المجلس ألّي 
ن َمن يحل محله بـــذات األداة،  ســـبب يعيَّ

وُيْكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الثانية

يختص مجلس اإلدارة باآلتي:
1 - الموافقـــة علـــى الخطـــط العامـــة التي 

تكفل تحقيق أهداف المركز.
للخطـــاب  العامـــة  التوجهـــات  إقـــرار   -  2

اإلعامي الحكومي.
3 - اعتمـــاد اآلليـــات التـــي تحقـــق تكامـــل 
المتعلقـــة  واالســـتراتيجيات  الخطـــط 
باالتصـــال واإلعـــام لـــدى كافـــة الجهـــات 

الحكومية.
4 - اعتمـــاد اآلليات المرتبطة بتنفيذ مهام 

وصاحيات المركز.
5 - أيـــة مهام أخـــرى ُيكلَّف بها من مجلس 

الوزراء.
المادة الثالثة

ا  يجتمـــع مجلس اإلدارة أربع مرات ســـنويًّ
علـــى األقل بدعوة من رئيســـه في المكان 
ويجـــوز  يحددهمـــا،  اللذيـــن  والزمـــان 
للرئيـــس دعـــوة المجلـــس الجتمـــاع غيـــر 
عادي كلمـــا دعت الحاجة لذلك، كما يجوز 
دعـــوة الرئيـــس التنفيذي للمركـــز لحضور 
اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق 

التصويت.

ويكون االجتماع صحيًحا بحضور أغلبية 
أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم 
الرئيس، وُيصِدر المجلس قراراته بأغلبية 
وعنـــد  الحاضريـــن،  األعضـــاء  أصـــوات 
ح الجانب الذي منه  تساوي األصوات ُيرجَّ

الرئيس.
المادة الرابعة

ُيعّيـــن مجلـــس اإلدارة مـــن بيـــن موظفـــي 
المركـــز مقـــرًرا ألعمالـــه، يتولـــى التحضير 
الجتماعاتـــه، وتحريـــر محاضـــره، والقيام 
بأيـــة مهمـــة أخـــرى يكلفه بهـــا المجلس أو 

رئيسه.

المادة الخامسة
لمجلـــس اإلدارة أن يشـــّكل لجاًنـــا فرعية أو 
فرَق عمٍل من بين أعضائه أو من غيرهم من 
موظفي المركز، لدراسة موضوٍع أو أكثَر من 
ن على  الموضوعـــات المعروضة عليه، ويتعيَّ
هـــذه اللجان تقديـــم تقارير بنتائـــج أعمالها، 

وُتعَرض هذه التقارير على المجلس.
المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكٌل 
فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه المرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشـــر في 

الجريدة الرسمية.
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أشاد ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة بالعاقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط بيـــن مملكة البحرين وجمهورية كازاخســـتان 
الصديقـــة، وحـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز 
وتوثيـــق هـــذه العاقـــات لكل مـــا فيه خيـــر وصالح 
الشـــعبين الصديقيـــن. جـــاء ذلـــك خـــال اســـتقبال 
صاحـــب الجالـــة فـــي قصـــر الصافرية أمـــس نائب 
رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان 
مختار تيليوبيردي؛  بمناســـبة زيارته للمملكة، حيث 
نقـــل إلى جالته تحيـــات وتقدير رئيـــس جمهورية 
كازاخســـتان قاســـم جومـــارت توكاييـــف وأخلـــص 
تمنياتـــه لمملكـــة البحرين بـــدوام التقـــدم والتطور، 

فيمـــا أبلغـــه جالته بنقـــل تحياته وتمنياتـــه الطيبة 
لفخامته ولشـــعب كازاخســـتان الصديق بالمزيد من 
الرقـــي واالزدهـــار. ورحـــب جالـــة الملـــك المعظـــم، 
بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكازاخستاني 
الزائر، واســـتعرض معه ســـبل دعـــم وتنمية عاقات 
الصداقة وتعزيز أوجه التعاون في المجاالت كافة، 
منوهـــًا جالتـــه بمثـــل هـــذه الزيـــارات التـــي تعكس 
الحـــرص المتبـــادل علـــى تطويـــر العمـــل المشـــترك 
والتطلـــع إلى آفـــاق أرحب من التعـــاون الثنائي. من 
جهتـــه، أعـــرب نائب رئيس الـــوزراء وزيـــر خارجية 
كازاخســـتان عـــن شـــكره وتقديره لصاحـــب الجالة 
على حفاوة االســـتقبال وكرم الضيافـــة، مثمنًا دعم 

جالته لتعزيز العاقات المشتركة.

المنامة - بنا

تعزيــز أوجــه التعــاون آلفاق أرحـب مع كازاخستــان
حرص متبادل على تطوير العمل المشترك... الملك المعظم:

المنامة - بنا

إقرار التوجهات العامة للخطاب اإلعالمي الحكومي... مرسوم ملكي:

وزيـر اإلعـالم رئيًسـا لمجلس إدارة االتصــال الوطنــي

تعزيز التنسيق المالي بين البحرين وعمان
العالقات الثنائية تستند ألسس راسخة من التعاون... وزير المالية:

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 
األخويـــة  العاقـــات  عمـــق  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وســـلطنة 
عمان الشـــقيقة، وما تســـتند إليه من أســـٍس راسخة 
في التعـــاون والعمل المشـــترك في المجـــاالت كافة، 
بفضـــل مـــا تحظـــى به مـــن رعايـــة واهتمام مـــن لدن 
ملك مملكة البحريـــن المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وأخيـــه صاحب الجالة 
الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم ســـلطان عمان 

الشقيقة.
جاء ذلك لدى استقباله سفير سلطنة عمان الشقيقة 
لدى مملكة البحرين فيصل البوسعيدي، حيث رحب 
بالسفير، وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، والدفـــع 

بمسارات العمل نحو مستوياٍت أكثر تقدًما في شتى 
المجاالت.

كمـــا جـــرى خال اللقـــاء بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 

والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي 
المجـــال المالـــي واالقتصـــادي، ومناقشـــة عـــدٍد مـــن 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، رئيس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
الفلسطينية رئيس االتحاد الفلسطيني 
لكـــرة القـــدم بدولة فلســـطين الشـــقيقة 
الفريـــق جبريل الرجـــوب، وذلك صباح 
أمـــس الخميـــس. ورحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين برئيـــس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 

األولمبيـــة الفلســـطينية رئيـــس االتحاد 
الفلســـطيني لكرة القـــدم، وخال اللقاء 
أشـــاد معاليـــه بعمق العاقـــات األخوية 
التـــي تجمـــع بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، 
والتطـــور  التقـــدم  كل  معاليـــه  متمنيـــًا 
اللقـــاء  حضـــر  الفلســـطينية.  للرياضـــة 
ســـفير دولـــة فلســـطين الشـــقيقة لـــدى 
مملكـــة البحرين طه عبدالقادر، ورئيس 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم العقيد 
الركن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

القائد العام: العالقات مع فلسطين عميقة

أجـــرى ملك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، اتصاال هاتفيا مع أخيه 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة االنتقالي فـــي جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة الفريق أول الركـــن عبدالفتاح 
البرهـــان. وأعرب جالة الملك المعظم عن اعتزازه 
بالعاقات األخويـــة التاريخية الوثيقة التي تجمع 
بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة، 
مؤكدا حـــرص المملكة على تعزيز وتنمية التعاون 

الثنائـــي والتنســـيق المشـــترك لـــكل ما فيـــه الخير 
والنفـــع للبلدين والشـــعبين الشـــقيقين وللشـــعوب 
العربيـــة كافـــة، معبـــرا جالته عن خالـــص تمنياته 
الســـوداني  االنتقالـــي  الســـيادة  مجلـــس  لرئيـــس 
بالتوفيـــق والســـداد فـــي الجهـــود التـــي يقـــوم بها 
للســـام  الســـوداني  الشـــعب  تطلعـــات  لتحقيـــق 
واالســـتقرار والنمـــاء واالزدهـــار. مـــن جانبه شـــكر 
الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان جالة الملك 

المعظم على ما تحظى به عاقات األخوة الوثيقة 
بين البلدين الشـــقيقين من عناية ودعم من جالة 
الملك المعظم، وما تشـــهده علـــى الدوام من تطور 
ونمـــاء في مختلف المجاالت، لما من شـــأنه تعزيز 
التعـــاون المشـــترك واالرتقـــاء به إلى آفاق أشـــمل، 
متمنيـــا لجالـــة الملـــك المعظـــم موفـــور الصحـــة 
والســـعادة، ولمملكـــة البحريـــن وشـــعبها مزيـــد من 

التقدم والرقي واالزدهار.

تمنى له جاللته التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في األمن واالستقرار

الملك المعظم يجري اتصاال برئيس مجلس السيادة االنتقالي بالسودان



ُعمان اإلإمارات الكويت البحرين ليبياالعراق م�صر  اململكة املتحدة

القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2022 )مدققة(

 اأ�شتخرجت امليزانية املوحدة والقوائم املوحدة للدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف احلقوق املبينة اأعاله من القوائم املالية املوحدة  للبنك األأهلي املتحد �ش.م.ب. 

لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2022، والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ش األإدارة ومت تدقيقها من قبل اإرن�شت ويونغ، مملكة البحرين براأي غري متحفظ يف 2 فرباير 2023.

www.ahliunited.com :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا

)مرخ�ش من قبل م�شرف البحرين املركزي كم�شرف قطاع جتزئة تقليدي(

امليزانية املوحدة
يف 31 دي�شمرب 2022

2021 2022

األف

دوألر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

املوجودات

 1.819.841 1.643.192 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية 

 1.731.698 2.340.304 اأذونات خزانة وودائع لدى بنوك مركزية 

 4.116.647 3.467.846 ودائع لدى بنوك 

 22.075.148 21.221.325 قرو�ش و�شلف 

 9.923.294 9.955.597 ا�شتثمارات حمتفظ بها لغر�ش غري املتاجرة 

 343.076 350.958 ا�شتثمارات يف �شركات زميلة 

 188.648 189.065 ا�شتثمارات عقارية 

 916.200 1.557.338 فوائد م�شتحقة القب�ش وم�شتقات مالية وموجودات اأخرى 

 311.929 325.302 ممتلكات ومعدات 

 486.889 510.045 ال�شهرة وموجودات اأخرى غري ملمو�شة 

 41.913.370 41.560.972 جمموع املوجودات

املطلوبات واحلقوق

املطلوبات

 4.638.973 4.077.229 ودائع من بنوك 

 3.775.499 4.359.845 اقرتا�شات مبوجب اتفاقيات اإعادة �شراء 

 25.203.941 24.393.349 ودائع العمالء 

 1.088.822 1.778.323 اقرتا�شات ألأجل 

 1.278.187 1.113.365 فوائد م�شتحقة الدفع وم�شتقات مالية ومطلوبات اأخرى

 9.983 9.462 مطلوبات ثانوية

 35.995.405 35.731.573 جمموع املطلوبات

احلقوق

 2.533.621 2.786.983 راأ�ش املال - األأ�شهم العادية

 1.936.083 1.588.521 اإحتياطيات

 4.469.704 4.375.504 احلقوق العائدة اإىل مالك البنك  

 1.000.000 1.000.000 اأوراق راأ�شمالية دائمة و�شكوك مدرجة �شمن راأ�ش املال فئة 1

 448.261 453.895 حقوق غري م�شيطرة

 5.917.965 5.829.399 جمموع احلقوق

 41.913.370 41.560.972 جمموع املطلوبات واحلقوق 

القائمة املوحدة للتغريات يف احلقوق
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2022

2021 2022

األف

دوألر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

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

641.255 261.204 جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة

)2.000( )2.000( تربعات 

)120.649( )304.034( اأرباح األأ�شهم العادية املدفوعة 

)23.356( )23.356(

 توزيع على اأوراق راأ�شمالية دائمة مدرجة �شمن

راأ�ش املال فئة 1

)16.363( )17.410(

 التوزيع املتعلق بال�شكوك الدائمة املدرجة �شمن

راأ�ش املال فئة 1

1.412 )155(

 حمول من احتياطي الدخل ال�شامل األآخر من بيع ا�شتثمارات

اأ�شهم حقوق امللكية 

)891( -

امل�شروفات املتعلقة بال�شكوك الدائمة ال�شادرة مدرجة �شمن 

راأ�ش املال فئة 1 واأخرى

)525( - ناجت من ا�شتحواذ اإ�شايف يف �شركة تابعة 

)2.362( 11 تغريات يف �شركات تابعة  

)8.457( )8.460( تغريات يف �شركات زميلة 

4.469.704 4.375.504 الر�صيد يف 31 دي�صمرب العائد اإىل مالك البنك     

1.000.000 1.000.000

 اأوراق راأ�صمالية دائمة و�صكوك مدرجة �صمن

راأ�س املال فئة 1

448.261 453.895 حقوق غري م�صيطرة 

5.917.965 5.829.399 جمموع احلقوق يف 31 دي�صمرب    

القائمة املوحدة للدخل
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2022

2021 2022

األف

دوألر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

 1.348.252 1.729.456 دخل الفوائد 

 476.463 820.332 م�شروفات الفوائد 

 871.789 909.124 �شايف دخل الفوائد

 104.386 107.940 ر�شوم وعموألت - �شايف 

 34.750 36.255 دخل املتاجرة

 62.620 149.087 ا�شتثمارات ودخل اآخر 

 35.383 34.485 ح�شة البنك من نتائج �شركات زميلة 

 237.139 327.767 الر�شوم ودخل اآخر 

 1.108.928 1.236.891 الدخل الت�صغيلي 

 122.350 231.294 خم�ش�ش اخل�شائر األئتمانية وخم�ش�شات اأخرى

 986.578 1.005.597 �صايف الدخل الت�صغيلي 

 175.357 186.318 تكاليف املوظفني

 34.624 35.388 ا�شتهالك 

 117.025 146.138 م�شروفات ت�شغيلية اأخرى

 327.006 367.844 امل�صروفات الت�صغيلية 

 659.572 637.753 الربح قبل ال�صرائب والزكاة

 21.641 55.456 م�شروف �شريبي وزكاة

 637.931 582.297 �صايف الربح لل�صنة

 30.687 36.195 �شايف الربح العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة

 607.244 546.102 �صايف الربح العائد اإىل مالك البنك

ن�صيب اأرباح ال�صهم العائد اإىل مالك البنك لل�صنة:

 5.1 4.5

 الن�شيب األأ�شا�شي واملخف�ش لل�شهم العادي يف األأرباح

)�شنت اأمريكي(

القائمة املوحدة للدخل ال�صامل
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2022

2021 2022

األف

دوألر اأمريكي

 �ألف

دوالر �أمريكي

 637.931 582.297 �صايف الربح لل�صنة 

الدخل ال�صامل اآلآخر

 36.418 )1.272( �شايف تغريات القيمة العادلة خالل ال�شنة 

 353 2.887 �شايف التغري يف اإحتياطي اإعادة تقييم العقارات 

)1.826( )302.121( تعديالت حتويل عمالت اأجنبية

 672.876 281.791 جمموع الدخل ال�صامل لل�صنة

 31.621 20.587 جمموع الدخل ال�شامل العائد اإىل حقوق غري م�شيطرة

 641.255 261.204 جمموع الدخل ال�صامل العائد اإىل مالك البنك

القائمة املوحدة للتدفقات النقدية
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2022

2021 2022

األف

دوألر اأمريكي

 �ألف

دوالر  �أمريكي

)712.712( 1.765.840 �شايف التدفقات النقدية من/ )امل�شتخدمة يف( األأن�شطة الت�شغيلية

)815.412( )1.082.851( �شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف األأن�شطة األ�شتثمارية

 1.160.447 384.985 �شايف التدفقات النقدية من األأن�شطة التمويلية

)367.677( 1.067.974 يف النقد وما يف حكمه �صايف التغيري 

 204 )48.409( �شايف فروق �شرف العمالت األأجنبية

 2.976.999 2.609.526 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

 2.609.526 3.629.091 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�صمرب  

عادل اللبان  

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة  

 خالد حممد جنيبي

ع�شو جمل�ش األإدارة

 حممد الغامن

نائب رئي�ش جمل�ش األإدارة
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ه  وزير المالية واالقتصاد الوطني ينوِّ
بعمق العالقات البحرينية البريطانية

اســـتقبل وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، البرلماني 
بحـــزب العمال ووزير الخارجية والكومنولث 
والتنمية في حكومة الظل البريطانية ديفيد 

المي، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
ورحـــب الوزيـــر بديفيد المـــي، منوهـــًا بعمق 
العالقـــات التاريخيـــة المتميـــزة بيـــن مملكـــة 
البحرين وبريطانيا الصديقة، الفتًا إلى أهمية 
مواصلـــة تعزيـــز تلـــك العالقـــات والدفـــع بها 
نحـــو آفاٍق أرحب لمزيد مـــن التعاون والعمل 

المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت بمـــا يعود 
بالخيـــر والنمـــاء لصالـــح البلديـــن والشـــعبين 
الصديقين. كما جرى خالل اللقاء بحث سبل 
تعزيز أطر التعاون بين البلدين خصوصًا في 
المجالين المالي واالقتصادي، ومناقشة عدٍد 

من المواضيع ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

التعاون مع كازاخستان في المجاالت التجارية والثقافية والنقل
استثمار عالقات الصداقة بين البلدين لتحقيق المزيد... نائب رئيس الوزراء:

أكـــد نائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، أهمية تعزيز التعـــاون الثنائي 
بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان، وذلك 
عبر استثمار عالقات الصداقة القائمة بين البلدين 

والبناء على ما تحقق بينهما.
جـــاء ذلك لدى اســـتقباله في قصر القضيبية أمس 
نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة 
كازاخســـتان مختـــار تيليوبيـــردي، بحضـــور وزيـــر 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر شـــؤون 
البلديات والزراعة وائل المبارك، ووزير المواصالت 
واالتصاالت محمد الكعبي، ووزير شـــؤون مجلس 

الوزراء حمد المالكي، والوفد المرافق.
ب الشـــيخ خالـــد بن عبد  وفـــي مســـتهل اللقاء، رحَّ
هللا بالضيـــف بمناســـبة زيارتـــه البـــالد، معربـــًا في 
الوقـــت نفســـه عـــن حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
االرتقـــاء بمســـتويات التعـــاون نحـــو آفـــاق أرحب 
لمزيـــد مـــن االزدهار بما يعود بالخيـــر والنماء على 

البلدين وشعبيهما الصديقين.
كمـــا جرى خالل اللقاء بحث ســـبل االســـتفادة من 
المقومـــات التـــي يتمتع بها البلـــدان الصديقان عبر 
تبـــادل الزيـــارات بيـــن الجانبيـــن على المســـتويين 
الرســـمي واألهلـــي، وذلك في المجـــاالت التجارية 
واالقتصاديـــة والثقافيـــة وقطـــاع النقـــل وغيرها، 

عـــالوة علـــى اســـتعراض أبـــرز المســـتجدات علـــى 
الســـاحتين اإلقليمية والدولية، ومناقشة عدد من 

القضايا ذات االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعـــرب نائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر 
شـــكره  عـــن  كازاخســـتان،  جمهوريـــة  خارجيـــة 
وتقديـــره علـــى مـــا حظي بـــه والوفـــد المرافق من 

حفـــاوة االســـتقبال فـــي مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًا 
حـــرص بالده علـــى تعزيز وتنمية التعـــاون الثنائي 

بين البلدين الصديقين.
وأقـــام نائـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء مأدبة غداء 
خارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  لنائـــب  تكريمـــًا 

جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق.

ثــقــافــيــة تسلط  ــة أســبــوعــيــة  ــ ــ زاوي
ــات  ــحـ ــلـ ــطـ ــصـ ــمـ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــوء عـ ــ ــ ــضـ ــ ــ الـ
ــغــويــة والــشــعــبــيــة  ــل ــمــســمــيــات ال وال
اء الكرام.  وتقدم فائدة جديدة للقرَّ

إعداد: عباس السنيني 

فـــي كل عـــام يمر علينا شـــهران من شـــهور الســـنة 
يان بـ “جمـــادى األولـــى” و”جمادى  الهجريـــة مســـمَّ

اآلخرة”، فما المقصود بـ “ُجَماَدى”؟

ة  ُســـّمي الُجَماَديان بهذا االســـم في عهد كالب بن ُمرَّ
الجـــد الخامس لنبينا الكريم محمد )ص(، وذلك نحو 
العام 412م. وتذكر الروايات أن السبب في تسمية 
هذين الشهرين بهذا االسم أنه اتَّفق عند تسميتهما 
أن الماء كان يتجّمد فيهما من شدة البرد القارس.

ومـــن العـــرب مـــن كان يســـمي فصـــل الشـــتاء كلـــه 
“ُجَمـــاَدى” ســـواء اتفق أن جاء الشـــتاء في شـــهري 
جمـــادى األولى وجمـــادى اآلخرة أو في غيرهما من 
شـــهور الســـنة الهجرية. ويبـــدو أن المناخ في فصل 
الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل 
فيـــه الجماديان، خصوًصا شـــمالي الجزيـــرة العربية، 

حتى أن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. 
وحـــدث أن ُأمطـــرت بالد “تيمـــاء” َبـــَرًدا كالَبْيض في 
ُجَمـــاَدى األولى من ســـنة 226هــــ )841م( َفَقتل منهم 
ا  ـــا وجغرافيًّ عـــدًدا كبيـــًرا، و”تيماء” بـــالد تقع تاريخيًّ
في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربية، 
ا اسم محافظة بالمملكة العربية السعودية  وهي حاليًّ

ا منطقة تبوك.  تتبع إداريًّ
وكان العـــرب إذا قالـــوا “ُجَمـــاَدى خمَســـٍة” قصدوا به 
“جمـــادى اأُلولـــى”، وهـــو الشـــهر الخامس من شـــهور 
الســـنة الهجرية، وكانت العـــرب أيًضا تقول: “ُجَماَدى 
ٍة” ُمعنونين به ما ُعرف فيما بعد بشـــهر “جمادى  ِســـتَّ
اآلخرة” والمقصود بهذه التسمية هو تمام ستة أشهر 
من أول الســـنة الهجرية بعد األشهر الخمسة: )محرم 

وصفر وربيع األول وربيع اآلخر، وجمادى األولى(.
ُيشـــار إلى أن الشـــهور العربية كلها مذكَّرة إال ُجماَدى 
األولـــى وُجَمـــاَدى اآلخـــرة فإنهمـــا مؤنثتـــان. كمـــا أن 
ُيقـــال  وال  اآلِخـــرة”،  “جمـــادى  ُيقـــال  أن  الصحيـــح 
“جمـــادى الثانية”؛ ألنَّ الثانية ُتوِحـــى بوجود ثالثة، 

بينما ُتوَجد في السنة الهجرية ُجماديان فقط.

ما المقصود بـ “ُجَماَدى”؟

 قسم الديسك المركزي
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفة أن توفير البنية التحتية الالزمة 
لتشجيع األفراد على ممارسة األنشطة الرياضية 
المختلفة، وتمكينهم من مزاولتها بســـهولة ويسر 
عبر توفير مقوماتها نابع من االهتمام الذي توليه 
مملكة البحرين بقيادة ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة بالصحة 

العامة للمجتمع وتعزيزها.
جاء ذلك لدى مشـــاركة الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
البلديـــات  شـــؤون  وزارة  منتســـبي  خليفـــة،  آل 

والزراعـــة، وأمانـــة العاصمـــة والمجالـــس البلدية، 
وأهالـــي محافظـــة العاصمـــة، وعـــدد مـــن الفـــرق 
الرياضية التطوعية، فعالية المشـــي التي نظمتها 
الـــوزارة فـــي ممشـــى أم الحصـــم صبـــاح أمـــس؛ 
احتفاًء باليوم الرياضي لمملكة البحرين، وإيذانًا 

باالفتتاح الرسمي للممشى.
ولـــدى وصولـــه موقـــع الفعاليـــة، كان فـــي مقدمة 
مستقبليه وزير شـــؤون البلديات والزراعة، وائل 
المبـــارك، ومحافـــظ العاصمـــة، الشـــيخ راشـــد بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وعـــدد مـــن المســـؤولين 

والمدعوين.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة: 
الوزاريـــة  اللجنـــة  مـــن  الحكومـــة، وبمتابعـــة  “إن 

للمشـــاريع التنمويـــة والبنية التحتية وبالتنســـيق 
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة، مســـتمرة فـــي تنفيـــذ 
وتوفيـــر المرافـــق العامـــة فـــي جميـــع محافظات 
المملكة واالرتقاء بها وصيانتها، الســـيما المماشي 
ذات الواجهـــات البحريـــة، والتـــي مـــن شـــأنها أن 
تكفل تمتع المواطنين ببيئة آمنة، وحياة صحية، 
ممارســـة  علـــى  نفســـه  الوقـــت  فـــي  وتشـــجعهم 

الرياضات المختلفة بوصفها أسلوب حياة”.
كمـــا أثنى الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا علـــى الجهود 
التـــي تبذلهـــا وزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
في تطوير المماشـــي العامة، وموجهًا في الوقت 
نفسه إلى التوسع في مثل هذه المشاريع الهادفة 
إلى االرتقاء بصحة اإلنســـان مـــن خالل الرياضة 

التي باتت تشكل ثقافة مجتمعية.
من جانبه، أعرب وزير شؤون البلديات والزراعة، 
عن شـــكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء 
علـــى مـــا تحظـــى بـــه مشـــاريع وبرامـــج الـــوزارة 
مـــن دعمـــه، ومتابعـــة اللجنـــة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، مقـــدرًا فـــي الوقـــت 
نفســـه للشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا الحـــرص على 
مشـــاركة منتســـبي الـــوزارة واألهالـــي االفتتـــاح 

الرسمي لممشى أم الحصم.
ولفـــت المبارك إلى اهتمام الـــوزارة بتنفيذ المزيد 
من مشاريع المماشي في مختلف مناطق المملكة؛ 
وترفيهـــي  اجتماعـــي  متنفـــس  بمثابـــة  لتكـــون 
بالخدمـــات  وتزويدهـــا  والمقيميـــن،  للمواطنيـــن 

والمتطلبات الملبية لقضاء تجربة آمنة وصحية.
ويقـــع ممشـــى أم الحصـــم فـــي الجهـــة المحاذية 
لشـــارع الشيخ عيسى بن ســـلمان باتجاه المنامة، 
وعلـــى طـــول يقـــدر بنحـــو 900 متـــر. ويتكـــون 
إســـمنتيًا، و20 جهـــاز  40 كرســـيًا  مـــن  الممشـــى 
إحمـــاء. كمـــا يحتـــوي علـــى 16 لوحـــة تعريفيـــة 
بالمشـــروع، وتحيط به نحو 150 شجرة مزروعة 
ضمـــن مبادرات الخطة الوطنية للتشـــجير، وذلك 
في الشـــريط الذي يفصل شـــارع الشـــيخ عيســـى 
بـــن ســـلمان عـــن الممشـــى مثـــل أشـــجار الـــرول 
والبونســـيانا وغيرهـــا، علـــى مســـاحة تزيـــد على 

1500 متر مربع.

مفتتًحا ممشى أم الحصم احتفاًء باليوم الرياضي... الشيخ خالد بن عبداهلل:

توفير البنية التحتية الالزمة لتشجيع األفراد على ممارسة الرياضة
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شـــهد وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، أمـــس، حفــــل تخريـــج الـــدورة 
األولـــى إلعـــداد مدربـــي الصاعقـــة، ودورة الصاعقة 
التأسيســـية الســـابعة والثالثين، والتـــي تضم عدًدا 
مـــن الضبـــاط والتالميـــذ العســـكريين واألفـــراد من 
مختلف إدارات وزارة الداخلية ومنســـوبي الحرس 
الوطنـــي، وذلـــك بحضور رئيس األمن العام وســـمو 
محافـــظ الجنوبيـــة ووكيـــل وزارة الداخليـــة وقائد 

قوة األمن الخاصة.
 وفـــي مســـتهل الحفـــل، أعـــرب الوزيـــر عن أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات لملـــك البـــالد المعّظـــم 

القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة الذكرى 
الخامســـة والخمســـين علـــى تأســـيس قـــوة دفـــاع 
البحريـــن، والتـــي أرســـى جاللتـــه، ركائزهـــا األولى، 
وأصبحـــت خـــالل مـــا يزيد عـــن نصف قـــرن، حصًنا 
للوطـــن وحامًيـــا لمكتســـباته الوطنيـــة.   كمـــا ثّمـــن 
الوزير التوجيهات الملكية الســـامية، والتي كان لها 
الفضـــل في زيـــادة كفـــاءة األداء الشـــرطي وتعزيز 
مسيرة التطوير والتحديث في المنظومة األمنية.

كمـــا أعرب الوزير عـــن خالص التهانـــي والتبريكات 
لولـــي العهـــد، نائـــب القائـــد األعلـــى، رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، بمناســـبة ذكرى تأســـيس قوة دفاع 
البحريـــن، معّبـــًرا عـــن اعتـــزازه بما وصلـــت إليه من 
كفـــاءة وجاهزيـــة، بفضـــل متابعـــة واهتمام ســـموه 
لتبقـــى درًعـــا للوطـــن، مشـــيًدا بحرص ســـموه على 
تقديـــم الدعـــم والمســـاندة لتطويـــر األداء األمنـــي 
والمساهمة في مواجهة التحديات األمنية بالكفاءة 

والجاهزية المطلوبة.
 وأكـــد الوزير، أن التدريب والتطوير ركائز رئيســـية 
فـــي اســـتراتيجية التطويـــر والتحديـــث المعمـــول 
بهـــا فـــي وزارة الداخلية من خـــالل تطبيق المناهج 
العلميـــة الحديثة، وتبني أفضـــل المعايير التدريبية 
التـــي تلبـــي االحتياجـــات األمنية وتســـهم في رفع 

كفـــاءة التعامل مع مختلف المســـتجدات، بجاهزية 
عالية وانضباطية ودقة في األداء.

 وقـــد ألقـــى قائد قوة األمـــن الخاصـــة، كلمة، أعرب 
في بدايتها عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على 
حضـــوره، مشـــيًدا بتوجيهـــات معاليـــه لتطوير قوة 
األمن الخاصة ورفع معدل الكفاءة والجاهزية التي 
تتمتع بها من خالل االعتماد على التدريب المتقدم 
والمفاهيم الشـــاملة للوصول إلى القدرة والمستوى 
االحترافـــي، منّوًهـــا إلى أن التدريـــب، عصب العمل 
األمنـــي وأســـاس التطويـــر والتحديث، بمـــا يضمن 

أداء المهام باحترافية في مختلف الظروف.
 بعـــد ذلـــك، قـــّدم الخريجـــون، عـــدًدا مـــن المهارات 

العمليـــة التي أظهـــرت كفاءتهم العالية، مجّســـدين 
مســـتوى التدريـــب الذي تلقوه ومـــا وصلوا إليه من 

جاهزية عالية ألداء الواجبات. 
 ثـــم كّرم الوزيـــر األوائل منهم، والتقـــى الخريجين، 
حيث هنأهم بالنتائج الطيبة التي حققوها، مشـــيًدا 
بأدائهـــم الـــذي يؤكـــد قدرتهـــم وكفاءتهم فـــي أداء 
ا إياهـــم على بذل المزيد  المهـــام الموكلة إليهم، حاثًّ
مـــن الجهـــد والعطاء لخدمة الوطـــن. كما أعرب عن 
تقديـــره للقائمين على دورتـــي الصاعقة وجهودهم 
المخلصة فـــي تحديث البرامـــج التدريبية، وهو ما 
بدا واضًحا فـــي مخرجات هاتين الدورتين، متمّنًيا 

للجميع، التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

رفع كفاءة التعامل األمني لمواجهة مختلف التحديات 
تبني أفضل المعايير في تحديث البرامج التدريبية... وزير الداخلية:

قـــوة الدفـــاع لمـــا يزيـــد علـــى نصـــف قـــرن حصـــٌن للوطـــن وحـــاٍم لمكتســـباته الوطنيـــة
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المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وزيـــر الخارجية عبداللطيف 
لجنـــة  عضـــو  مـــع  أمـــس،  الزيانـــي 
الشـــؤون الخارجيـــة فـــي البرلمـــان 
األلماني )البوندستاغ( أرمن الشيت.

وتم خالل االجتماع، بحث عالقات 
الصداقة القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهورية ألمانيا االتحادية، وسبل 
االرتقـــاء بعالقات التعـــاون الثنائي 
بين البلدين فـــي مختلف المجاالت 
السياســـي  المجـــال  فـــي  خصوصـــا 
والبرلماني ومجال حقوق اإلنســـان 

المشـــتركة  المصالـــح  يحقـــق  بمـــا 
للبلدين الصديقين

حســـن  النائـــب  االجتمـــاع،  حضـــر 
الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  حســـن، 

بمجلـــس  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
النـــواب، وأحمـــد القرينيـــس، رئيس 
قطـــاع الشـــؤون األوروبيـــة بـــوزارة 

الخارجية.

االرتقاء بعالقات التعاون الثنائي مع ألمانيا

ال “انفرادي” إال في حاالت التأديب... واالتصاالت والزيارات تتم بشكل دوري
أكـــدت األمانـــة العامـــة للتظلمـــات فـــي 
تصريـــح لهـــا أنهـــا وفـــي إطـــار مهامهـــا 
الوظيفية والقانونية في زيارة السجون 
وأماكن الحبـــس االحتياطي واالحتجاز 
للتحقيق في الشكاوى أو المساعدة في 
تســـوية الطلبـــات التي تـــرد إليهـــا وتقع 
ضمـــن نطـــاق اختصاصهـــا الـــذي حـــدده 
مرســـوم إنشـــائها رقم )27( لســـنة 2012 
المعدل بمرســـوم رقم )35( لسنة 2013، 
قامـــت وعلـــى مـــدار الشـــهور الماضيـــة 
بمتابعـــة ألحـــوال مجموعة مـــن النزالء 
ادعـــاءات  عـــدة  بشـــأنهم  أثيـــرت  ممـــن 
وأصـــدرت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 

األولـــى، حكمها عليهـــم أخيرًا في قضية 
الشـــروع بتهريب عدد مـــن المحكومين 
مـــن مركـــز إصـــالح وتأهيل النـــزالء في 

)جو(.
وإلحاقًا بالتصريح الذي أصدرته األمانة 
العامـــة بتاريخ 7 ســـبتمبر 2022 بشـــأن 
هـــذا األمـــر، فقد واصلـــت التحقيق فيما 
ورد إليها من شـــكاوى وطلبات مساعدة 
مـــن ذوي هـــؤالء وال ســـيما فيمـــا يتعلق 
بمسألة الزيارات واالتصاالت، حيث قام 
محققـــو األمانة بأكثر من زيارة ميدانية 
إلى مركز إصالح وتأهيل النزالء، التقوا 
فيها بعدٍد من النـــزالء المذكورين، وفي 

كل مـــرة تتم إفـــادة ذويهـــم بما خلصت 
إليـــه التحقيقات في الشـــكاوى وطلبات 
المســـاعدة المقدمة منهم، وكذلك قامت 
وبحســـب  للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة 
بالتحقـــق  لديهـــا  المتبعـــة  اإلجـــراءات 
مـــن أوضـــاع هـــؤالء النـــزالء وظروفهم 
المعيشية والخدمات المقدمة إليهم من 
خالل االطالع على الوثائق والمستندات 
وكاميرات المراقبـــة واإلفادات الصادرة 

من إدارة المركز.
وقد تبين أن النزالء المعنيين يحصلون 
على حقوقهم في الزيارات واالتصاالت 
بشـــكل دوري وطبقـــًا لقانـــون مؤسســـة 

اإلصـــالح والتأهيل والئحتـــه التنفيذية، 
بزيـــارات  الســـماح  مراعـــاة  تتـــم  كمـــا 
هـــؤالء  لـــذوي  اســـتثنائية  واتصـــاالت 
النـــزالء خاصـــة في بعـــض المناســـبات، 
كمـــا تـــم التحقـــق مـــن حصولهـــم علـــى 
الطعـــام  مثـــل  المعيشـــة  مســـتلزمات 
واألدوات  والمالبـــس  والشـــراب 

الشـــخصية والرعايـــة الصحيـــة كســـائر 
النـــزالء اآلخريـــن، وفيمـــا يتعلـــق بمكان 
وجـــود هـــؤالء النـــزالء فقـــد تـــم التأكـــد 
وتســـكينهم  النـــزالء  تصنيـــف  أن  مـــن 
فـــي مجموعـــات معينـــة يتـــم بموجـــب 
كفلهـــا  وتنظيميـــة  إداريـــة  إجـــراءات 
القانون وتتماشـــى مـــع المعايير الدولية 

في مسألة فصل النزالء.
وفـــي كل األحـــوال، فإن جميـــع المباني 
التـــي يتم تســـكين النزالء فيهـــا تتوافق 
مع التصاميم الهندســـية القياســـية التي 
ودرجـــات  واإلضـــاءة  التهويـــة  توفـــر 

الحرارة المالئمة.

إلـــى  بســـهولة  الوصـــول  توفـــر  كمـــا 
المرافق األخـــرى مثل دورات المياه، مع 
مراعـــاة الجوانـــب األمنيـــة، كمـــا أفادت 
إدارة المركـــز أن النـــزالء المذكوريـــن ال 
يخضعون ألي عزل انفـــرادي عقابي، إال 
في الحـــاالت التي ُتطبق علـــى أي نزيل 
التأديبيـــة  الجـــزاءات  أوضحتهـــا  كمـــا 
التـــي توقع وفق المـــادة )56( من قانون 

مؤسسة اإلصالح والتأهيل.
ورحبـــت األمانـــة على الـــدوام بتلقي أي 
شـــكاوى أو طلبـــات مســـاعدة مـــن ذوي 
بـــكل  غيرهـــم،  مـــن  أو  النـــزالء  هـــؤالء 

الوسائل التي أتاحتها أمام الجمهور.

ضاحية السيف - األمانة العامة للتظلمات

عقد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد 
الزيانـــي، فـــي مقر الـــوزارة، أمس، جلســـة 
مباحثـــات مع نائـــب رئيس الـــوزراء وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة كازاخســـتان مختـــار 
تليوبيردي، وذلك بمناســـبة زيارته لمملكة 

البحرين.
وزيـــر  رّحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي   
الخارجيـــة بنائـــب رئيـــس الـــوزراء وزيـــر 
كازاخســـتان  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
تليـــو بيـــردي، مشـــيًدا بصداقتـــه الخالصة 
لمملكـــة البحريـــن، وحرصـــه الدائـــم علـــى 
تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بين البلدين 
الصديقين، منّوًها بالدور البارز الذي تقوم 
بـــه جمهورية كازاخســـتان لتعزيز عالقات 

الصداقة والتعاون بين الدول اآلسيوية.
 من جانبه، أعرب تليوبيردي عن ســـعادته 
والوفـــد المرافق لزيـــارة مملكـــة البحرين، 
مشـــيًدا بجهود المملكة فـــي دعم التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بيـــن البلديـــن علـــى 
المســـتوى السياســـي وفـــي إطـــار التعاون 
مع المنظمات اإلقليمية والدولية، بما فيها 
مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة )سيكا(، 
مثنًيـــا علـــى جهـــود الوزيـــر فـــي ترســـيخ 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بيـــن  التعـــاون 

الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  خـــالل  وجـــرى   
عالقات الصداقة والتعـــاون الوثيقة التي 

تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
مختلـــف  فـــي  الصديقـــة  كازاخســـتان 
المجـــاالت، وتدارس ســـبل تكثيـــف أوجه 
التعـــاون الثنائـــي بين البلديـــن الصديقين 
والمضـــي به قدًما نحو مســـتويات أوســـع 

وأكثـــر شـــمواًل، واالســـتفادة مـــن الفـــرص 
المتاحة لتنمية وتطوير عالقات الصداقة 

الوثيقة بما يخدم المصالح المشتركة.
 كمـــا اســـتعرض الجانبـــان جهـــود تعزيـــز 
األمـــن  لتحقيـــق  اآلســـيوي  التعـــاون 

واالســـتقرار والنماء في القارة اآلسيوية، 
ودفـــع مســـيرة التقـــدم واالزدهـــار لخيـــر 

وصالح شعوب القارة اآلسيوية.
وتـــم التأكيد خالل المباحثات على أهمية 
المشـــترك  والتنســـيق  التشـــاور  اســـتمرار 

على المســـتوى السياســـي والدبلوماســـي، 
ومواصلـــة توحيـــد المواقـــف والدعم بين 
البلديـــن تجـــاه مختلـــف القضايـــا الدولية 
وفـــي كافـــة المحافـــل الدولية، واســـتمرار 
تبـــادل الزيارات بين كبار المســـؤولين في 

البلدين.
 وبهذه المناسبة، سّلم نائب رئيس الوزراء 
وزيـــر خارجية جمهورية كازاخســـتان إلى 
وزيـــر الخارجيـــة ميدالية مؤتمـــر التفاعل 
وتدابيـــر بنـــاء الثقـــة )ســـيكا(، تقديـــًرا من 
رئاســـة المؤتمر للجهود التـــي يبذلها وزير 
الخارجية، في إطـــار عضوية المملكة في 
المؤتمر، لتعزيز وتطوير التعاون المشترك 

بين الدول األعضاء في المؤتمر.
 وقـــد أعـــرب وزيـــر الخارجية عن الشـــكر 
واالمتنـــان لمختار تليوبيـــردي على منحه 
هـــذه الميداليـــة، التـــي ترمز إلـــى التعاون 
والتضامـــن بيـــن الدول األعضـــاء لتحقيق 
األهـــداف والمصالـــح المشـــتركة، متمّنًيـــا 

للمؤتمر دوام التوفيق والنجاح.
 حضـــر االجتمـــاع وكيل الوزارة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفة، والمدير العام ألكاديمية محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية 
الشـــيخة منيـــرة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، 
ورئيـــس قطـــاع شـــؤون حقـــوق اإلنســـان 
قطـــاع  ورئيـــس  الســـيد،  أروى  الســـفير 
الهـــادئ  والمحيـــط  اآلســـيوية  الشـــؤون 
الســـفير فاطمة الظاعن، وسفير جمهورية 
كازاخســـتان لـــدى مملكة البحريـــن المقيم 
فـــي الرياض بيـــرك آرين، والوفـــد المرافق 
خارجيـــة  وزيـــر  الـــوزراء  رئيـــس  لنائـــب 

جمهورية كازاخستان.

المنامة - وزارة الخارجية

تكثيف أوجه التعاون لمستويات أوسع وأشمل مع كازاخستان
استمرار التشاور والتنسيق على المستويين السياسي والدبلوماسي

فصل النزالء يتماشى مع القانون ويحصلون على الطعام والشراب والمالبس... “التظلمات”:

منح المستفيدين حرية اختيار مساحة وموقع الوحدة أو القسيمة
1658 طلباً قيد االنتظار في “عاشرة الشمالية” ... “اإلسكان”:

العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  أّكـــدت 
فـــي رّدهـــا علـــى الســـؤال البرلمانـــي المقـــّدم مـــن 
عضـــو مجلـــس النواب جميل مال حســـن، بـــأّن عدد 
المواطنيـــن المســـتفيدين من الخدمات اإلســـكانية 
مـــن أهالي الدائـــرة العاشـــرة بالمحافظة الشـــمالية 
بلغ 1549 مســـتفيدًا خـــالل الفصلين التشـــريعيين 
الســـابقين، وأوضحـــت بـــأن إجمالي عـــدد الطلبات 
اإلسكانية المدرجة على قائمة االنتظار في الدائرة 
العاشـــرة بالمحافظـــة الشـــمالية يبلـــغ 1658 طلبـــًا، 
بواقـــع 1563 طلبا لوحدات ســـكنية، و45 لقســـيمة 

سكنية، و50 طلبًا لخدمة شقق التمليك.
وقالت الوزارة إنها تحرص على حصول المواطنين 

مـــن ذوي الدخـــل المحـــدود علـــى الســـكن المالئم، 
مـــن خـــالل توفيرهـــا خدمـــات إســـكانية متنوعـــة 
تتيـــح للمواطـــن اختيـــار الخدمـــة األكثـــر مالئمـــة 
لظروفـــه االجتماعيـــة والمعيشـــية والمتمثلـــة فـــي 
خدمة تمليك وحدة ســـكنية “بيـــت”، خدمة تمليك 
وحدة ســـكنية “شقة”، خدمة التمويالت اإلسكانية 
بأغراضها المتنوعة “تمويل تســـهيل” والذي يندرج 
ضمنه “تسهيل عقاري” و”تسهيل تعاون” و”تسهيل 
البيـــت العود”، إلى جانب خدمتـــي “مزايا” و”مزايا” 
الفئـــة المســـتحدثة، باإلضافة إلى خدمة القســـيمة 

السكنية، وخدمة تمويل الترميم.
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  وأشـــارت 

إلـــى أّن الخطـــط ترتكـــز خـــالل المرحلـــة المقبلـــة 
على تنمية مبادرات الشـــراكة مـــع القطاع الخاص؛ 
بوصفهـــا الحـــل المســـتدام لمـــا توفره مـــن مميزات 
منهـــا الحصـــول علـــى خدمة فوريـــة، اختيـــار نوع 
ومســـاحة وموقـــع الوحـــدة أو القســـيمة أو الشـــقة 
الســـكنية حســـب احتياجـــات كل أســـرة، باإلضافة 
إلى االستغالل األمثل للميزانية المخصصة لقطاع 
الســـكن االجتماعـــي مـــن خـــالل توفيـــر أكبـــر عدد 

ممكن من الخدمات اإلسكانية للمواطنين.
وتابعـــت الـــوزارة بأّنهـــا قد توســـعت فـــي مبادرتي 
وحـــدات  وتوفيـــر  التمويليـــة  الحلـــول  تنويـــع 
إســـكانية بأسعار تالئم المستفيدين من التمويالت 

اإلســـكانية، بناء علـــى نجاح مبادرات الشـــراكة مع 
القطـــاع الخاص خـــالل األعـــوام الســـابقة، وإثبات 
جدواهـــا فـــي تحقيـــق االســـتدامة لقطـــاع الســـكن 
االجتماعـــي، حيث تم تنويـــع الخيارات واألغراض 
التمويليـــة التـــي تمنحهـــا الـــوزارة للمواطنيـــن مـــن 
خـــالل تمويل تســـهيل و”مزايا” الفئة المســـتحدثة، 
بحيـــث أصبحـــت تقـــدم للمواطـــن خيارات شـــراء 
مســـكن، أو بناء مســـكن، أو شـــراء أرض، أو شـــراء 
أرض وبنائهـــا، أو شـــراء عقـــار لـــدى أحـــد األقارب، 
أو المشـــاركة بيـــن مجموعة من المنتفعين لشـــراء 
خدمات إســـكانية مشـــتركة، فضالً عن زيادة الحد 
اإلســـكانية  التمويـــالت  لقيمـــة  األدنـــى واألقصـــى 

كدعم مالي مقدم من الحكومة.
كما ذكرت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني أنها 
دّشـــنت برنامج حقوق تطوير األراضي الحكومية، 
بمـــا يحقـــق معادلـــة تقليـــص الفجـــوة بيـــن قيمـــة 
التمويـــالت وبيـــن توفيـــر المعـــروض مـــن وحدات 
بأســـعار مخفضـــة، منّوهـــة بـــأن تربـــط الـــوزارة مع 
الشـــركات العقارية التي توّفر الوحدات اإلسكانية 
عالقة شـــراكة وتنســـيق عالية المســـتوى، ومؤّكدة 
اســـتمرارها فـــي تنفيـــذ مشـــاريع بمدينـــة ســـلمان، 
ومدينـــة خليفـــة، وضاحيـــة الرملـــي، باإلضافة إلى 
المناطق المخصصة لشريط العمارات السكنية في 

عدة مناطق بالمملكة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في مقر الوزارة أمس، مع وزير 
البريطانيـــة،  الظـــل  حكومـــة  خارجيـــة 
ديفيـــد المـــي، بمناســـبة زيارتـــه مملكة 

البحرين.
 وتـــم خـــالل االجتمـــاع، بحـــث أوجـــه 
التعـــاون المشـــترك القائـــم بيـــن البلدين 
العالقـــات  إطـــار  فـــي  الصديقيـــن 
التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي تربـــط بيـــن 
المتحـــدة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
االحتـــرام  علـــى  القائمـــة  الصديقـــة، 

المتبـــادل والرغبة المشـــتركة في تنمية 
التعاون الثنائي فـــي مختلف المجاالت 
بمـــا يعـــّزز المصالـــح المشـــتركة، إضافة 

إلى القضايا ذات االهتمام المشترك.

 حضر االجتمـــاع، النائب مريم الظاعن، 
ورئيس قطاع شـــؤون حقوق اإلنســـان، 
الســـفير أروى الســـيد، ورئيـــس قطـــاع 

الشؤون األوروبية أحمد القرينيس.

العالقات الوطيدة مع بريطانيا قائمة على االحترام المتبادل
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فرصـــة عمـــر، طبق من ذهب، ربما، لكن األكيـــد أن احتفاالت القاهرة هذه 
الســـنة باليوبيـــل الذهبي لوفاة عميـــد األدب العربي الدكتور طه حســـين 
ستشـــهد تدشيًنا لمشـــروع تنويري جديد يحمل عنوان: طه حسين كمان 
وكمـــان، هـــذا المشـــروع يمكـــن أن يعتمد علـــى اإلرث التاريخـــي الثقافي 
واألدبـــي الذي تركه العميد خالل القرن العشـــرين، وكيف أنه كان قنطرة 

مفعمة باإلرادة والعزيمة لنقل الحضارة الغربية إلى الشرق.
ولم ال فهو قاهر الظالم الذي فقد بصره منذ طفولته الصعيدية البسيطة، 
ومنذ كان يدرس تحفيظ القرآن في كتاتيب ذلك الزمان، ومنذ كان طالًبا 
مشاكًســـا في األزهر الشـــريف، خصوصا مع أســـتاذه الكفيف مثله الشيخ 
يوسف عبدالرحمن الدجوي الذي رفض منحه درجة العالمية التي تعادل 
الدكتـــوراه فـــي ذلك الوقت، ما دفع به وبـــإرادة من حديد إلى أن يحصل 
على هذه الدرجة العلمية الرفيعة من جامعة الســـوربون الفرنسية والتي 

تعد من أشهر وأعرق الجامعات العالمية على اإلطالق.
حياة قاهر الظالم وتزامًنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب تحولت إلى 
قصص ونوادر وحكايات شـــعبية، سواء من خالل الندوات التي اكتظت 
بهـــا أروقة وأجنحة وقاعات المعرض الدولي أم عن طريق مؤلفاته التي 

مازالت األكثر مبيًعا في هذا السوق الثقافي الدولي، خصوصا كتابه الذي 
يحكي قصة حياته، والذي يحمل اسم “األيام” إلى جانب “المعذبون في 
األرض” و”حديـــث األربعاء” و”في الشـــعر الجاهلي”، إضافـــة إلى رواياته 

الخالدة “شجرة البؤس” و”دعاء الكروان” و”الحب الضائع” وغيرها .
مشـــروع طه حســـين كمان وكمان ســـوف ينطلق قريًبا إلعـــداد المفكرين 
من خالل أول مؤسســـة ســـترعى المفكرين وتتولـــى تربيتهم وحمايتهم 
وإعدادهـــم تيمًنـــا بســـيرة طه حســـين أو علـــى هامش ســـيرته، وضفاف 
نورانياتـــه، وتشـــبثا باألمـــل الكبير في أن الوطن الذي أنجب طه حســـين 
يمكنـــه أن يأتـــي بأكثـــر مـــن طه حســـين، بشـــرط أن تكـــون لدينـــا اإلرادة 
والمشروع، وأن نمتلك من المؤسسات الداعمة المؤمنة بالفكرة والقادرة 
علـــى اتخـــاذ القـــرار الشـــجاع وتنفيـــذه وفًقا لجـــداول أعمـــال وخطوات 
واضحـــة، بحيـــث ال يصبـــح هذا المشـــروع بوًقا حماســـًيا بمناســـبة مرور 
خمســـين عاًمـــا علـــى وفـــاة الراحـــل الكبيـــر. “المقـــال كامـــال فـــي الموقـــع 

اإللكتروني”.

* كاتبة مصرية

المردي.. رائد الصحافة البحرينية الحديثة
حســـنا فعـــل مركـــز كانـــو الثقافـــي بتنظيمـــه ندوة عـــن الراحـــل محمود 
المردي، والذي اســـتضاف كال من مؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة 
“البالد”، وســـميرة رجب، وأدارها الشـــاعر علي عبدهللا خليفة، وحضرها 

لفيف من المهتمين والمثقفين.
ولـــد األديـــب والمفكر محمود المـــردي عام ١٩٢٤، وتلقـــى تعليمه األول 
بمـــدارس البحرين، وبـــدأت تطلعاته الصحافية عـــام ١٩٥٠م، وكانت له 
محـــاوالت جـــادة فـــي تأســـيس العديد من الصحـــف، “صـــوت البحرين” 
و”القافلـــة” و”الوطـــن” و”الشـــعلة”. ومـــن عـــام ١٩٥٦ وحتى عـــام ١٩٦٥، 
توقـــف إصدار الصحف البحرينيـــة، حتى كان الموعد مع ميالد صحيفة 
جديدة هي “األضواء”، والتي صدرت في التاســـع من ســـبتمبر من العام 
١٩٦٥م، وكان يمثل إصدارها بداية لمرحلة جديدة من العمل الصحافي 

المنتظم.
نالت “األضواء” شـــهرة واســـعة، كونهـــا الصحيفة األســـبوعية المنتظمة 

بالمملكة، وكانت تصدر كل سبت، بشكل منتظم.
طموحـــات المردي لم تتوقـــف، فكانت رغبته في إصدار صحيفة يومية 
منتظمـــة الصدور الهم األكبر، فكان إصـــدار جريدة أضواء الخليج التي 

صدرت لفترات، وتوقفت.
أصابت المردي خيبة أمل كبيرة، جراء ذلك، لكن العزيمة باقية واإلصرار 
بـــاق وكبيـــر.. فـــكان الموعد، األحـــد األول مـــن فبراير من عـــام ١٩٧٦م، 
بإصـــدار صحيفـــة أخبـــار الخليج كأول صحيفـــة دائمة يوميـــة منتظمة 

الصدور، حيث ترأس تحريرها حتى وفاته رحمه هللا عام ١٩٧٩م.
مثلـــت صحيفـــة أخبـــار الخليـــج، بدايـــة جديـــدة للصحافـــة البحرينيـــة 

الحديثة.
هـــذه رحلـــة موجـــزة ومختصـــرة لمحمـــود المردي فـــي عالـــم الصحافة، 

متحديا الظروف المختلفة، بإصرار وعزيمة.

* كاتب بحريني

Sayedhaider65@gmail.com

* السيد حيدر رضي

تأثير تقنية “البلوكشين” في قطاع العقارات
انتقلت تطبيقات العقارات في البلوكشين من النظرية إلى الواقع بسبب 
التبني واسع النطاق للعمالت المشفرة، يمكن أن يكون للبلوكشين تأثير 
على ســـوق العقـــارات وعلى تحويلـــه إلى األفضل من خالل اســـتخدام 

شبكة متطورة من أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات.
ما هو البلوكشين في العقارات؟ تستخدم عقارات البلوكشين شبكة من 
أجهـــزة الكمبيوتـــر ونقـــاط نهاية اتصـــال )أو عقدا( لتكون بمثابة شـــركة 
ضمـــان أكثـــر تقدمًا وأمانـــًا، وبدالً من مجـــرد تداول المســـتندات، يمكن 
توســـيع قدرات عقارات البلوكشين لتشمل كل جانب من جوانب قطاع 
العقـــارات تقريبا، وبالتالي، قد تســـاعد عقارات البلوكشـــين المشـــاركين 
فـــي قطاع العقارات في تبادل العمالت والســـجالت والعقـــود القانونية 

وأنواع أخرى من المعلومات عبر شبكة آمنة.
وهنـــا ما قد يتوقعه ســـوق العقارات من تعامالت البلوكشـــين العقارية: 
يقبـــل البائـــع عرضـــا علـــى منزله ويطلـــب المال عبر شـــبكة البلوكشـــين، 
يتم تســـهيل طلب البائع من خالل شـــبكة واســـعة من أجهزة الكمبيوتر 
المتقدمة والمعروفة باســـم العقد، ثم معالجة طلب النقود والتحقق من 
معلومـــات العقد وبذلك يكون إتمام العملية بالكامل بطريقة إلكترونية، 
حيـــث يعتبـــر قطاع العقـــارات التقليدي مـــن األصول الثابتـــة، وبيع هذا 
األصل بالطريقة التقليدية يتطلب وقتا طويال، وعملية تستدعي الكثير 
مـــن اإلجـــراءات إلتمـــام نقـــل الملكية من طـــرف إلى آخر، ومـــن الممكن 
أن يســـتغرق األمر أســـابيع عديدة، وإذا تم إصـــدار الترميز العقاري عبر 
البلوكشـــين، فسيصبح من األسهل بكثير شـــراء وبيع وتداول حصصك 
في أي أصل عقاري باستخدام البلوكشين كنظام أساسي يتم من خالله 
إجـــراء المعاملـــة والتحقـــق منهـــا بشـــكل فـــوري وخالل فتـــرة ال تتعدى 

دقائق، بل وتحويل األموال عبر العمالت المشفرة بشبكة البلوكشين.
وهنـــا أبـــرز الخدمات التي مـــن الممكن أن تغيرها تقنية البلوكشـــين في 
قطاع العقارات.. العقود الذكية، سهولة المعامالت، التمويل اإللكتروني، 
سندات ملكية األرض، تسريع جميع عقود البيع والتأجير ونقل الملكية، 

وإمكانية عمل رموز غير قابلة للتداول في العقار. 

* كاتب وخبير في تقنيات البلوكشين

* محمد قمبر

* نعمات مدحت

طه حسين كمان وكمان

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

للتواصل: 17111483

مصيبتي الكبرى أنني دخلت الصحافة من باب األدب
قبـــل دخولـــي عالم الصحافة قبل 27 عاما، كانـــت كل مداركي وقدراتي العقلية 
متجهة ناحية القصة القصيرة، ترعرعت في كنف بلزاك وفولبير وديستوفيسكي 
وتولستوي وغيرهم، وكان حلمي الظفر بمكانة أدبية وفكرية كالتي ظفر بها من 
سبقونا ومهدوا لنا الطريق، خصوصا أن التربة التي نبت فيها كانت بمثابة دفتر 
العشـــق والحب لألدب، لكن حدثت بعد ذلك انعطافات غير متوقعة رســـمت لي 
معالم طريق جديد وعالم مختلف.. عالم راق وفي الوقت نفســـه متعب ويخلع 

الروح، وهو عالم الصحافة.
قبـــل ندوة بداية الصفحات الثقافية فـــي الصحافة المحلية اليومية البحرينية، 
التي تحدث فيها الصديق الشاعر فواز الشروقي، أرسل إلي قصاصة مقابلة مع 
الوالـــد محمـــد الماجد رحمه هللا حينما كان مشـــرفا على الصفحـــة الثقافية في 
أخبار الخليج منتصف الســـبعينات، ووجدت فيها فقرة فتحت الذاكرة والزمان 
ليعود بساعته الخزفية ويقول لي.. لقد شربت من نفس النبع.. دخلت الصحافة 

من باب األدب.. كوالدك!
يقـــول والـــدي رحمه هللا “كانت مصيبتي الكبرى أننـــي دخلت الصحافة من باب 
األدب، وبعد فترة وجدت نفســـي صحافيا، غارقا في عالم ال يرحم، طوال ســـبع 

ســـنوات ورغـــم أنني أفتخر بما كتبتـــه في تلك اآلونـــة، إال أن صراعا عنيفا كان 
يدور في نفســـي، كان األمر يتلخص في هذا الســـؤال.. من أنا؟ صحافي يركض 
وراء الخبر، وراء التحقيق، بل وراء المشاكل والمتاعب، أم قصاص يوظف كل 
طاقته لما يريده هو.. فاشال كان أم موفقا.. كان الصراع عنيفا لكنه انتهى على 
خير، فقد انتصر القصاص، أو األديب - إذا لم تكن هذه الكلمة ثقيلة على أسماع 
المخضرمين، وبعد صدور مجموعتي القصصية األولى “مقاطع من ســـيمفونية 
حزينة” توقفت عن الكتابة، وتزوجت األسفار، وحفرت هذا السؤال في صدري: 
هـــل لـــي مكان علـــى الخارطة القصصيـــة في البحرين؟ وســـؤال آخـــر: ماذا بعد 
مقاطـــع من ســـيمفونية حزينة؟ العملية إذا، أوال وأخيـــرا عملية تأمل ومراجعة، 

بكل ما يصحب ذلك من ألم وحزن واغتراب”.
ونفـــس الســـؤال طرحته على نفســـي بعد صـــدور كتابي األخير “أبـــواب عالقة.. 
أحاديث في الثقافة والفنون”، ماذا بعد؟ كل شـــيء كان يرعبني، يبعث داخلي 

شعورا مثل البكاء ومثل الجوع. ترى.. من فينا السر األكبر.. أنا أم أبي.

كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

لـــم أكد أصدق مـــا تناقلته الصحف المحلية ووســـائل التواصـــل االجتماعي 
عن تلك الواقعة التي هزت الشـــارع السعودي، والتي تتعلق بالمواطنة التي 
تعمل في قســـم حضانـــة األطفال حديثي الوالدة واالعتـــداء على 11 طفاًل 
من الرضع! وحســـب مصدر مسؤول في النيابة العامة أعلنت عقوبة قاسية 

تشمل السجن 5 سنوات وغرامة 27 ألف دوالر.
نيابة االدعاء العام قامت باســـتئناف الحكم وطالبت بتشـــديد العقوبة على 
المتهمـــة بســـبب شـــناعة جنايتهـــا بحـــق الرضـــع مســـلوبي اإلرادة، وكون ما 
أقدمـــت عليـــه خيانة ألنها مؤتمنـــة عليهم وعلى أرواحهـــم وصحتهم بحكم 
مهماتهـــا الوظيفيـــة. ال شـــك أن خبـــرا مثـــل هـــذا لم يهز الشـــارع الســـعودي 
فحســـب، بل العالم كله، تصوروا حجم هذه الجريمة النكراء، وكيف ســـمح 
لهـــا قلبهـــا القاســـي ولم يوقفهـــا إيمانها ودينها عـــن اإلقدام على هـــذا العمل 
البشـــع.. تصوروا معي كيـــف يكون حال الوالدين وهمـــا يتلقيان هذا الخبر، 
حيـــث إن األطفـــال حديثـــي الـــوالدة معرضون بســـهولة لعاهات مســـتدامة 
بســـبب ضعف أبدانهم وهشاشـــة عظامهم، وبصراحة شـــديدة اقشـــعر بدني 
وأنـــا أقـــرأ الخبر وأكاد ال أصدق! فهذه الحاالت أعتبرها شـــاذة ودخيلة على 

مجتمعاتنـــا، والحق يقال إن الممرضين ذكـــورا وإناًثا يقومون بجهود كبيرة 
واستثنائية في عملهم، لذا أطلقت عليهم صفة “مالئكة الرحمة”.

فالتمريض من أســـمى المهن على اإلطالق، ومن المهن القديمة في التاريخ، 
إذ مارســـت النساء مهنة التمريض منذ زمٍن بعيد نظًرا للحاجة إلى االعتناء 
بالمرضـــى وتقديـــم الرعاية لهـــم، وقد برزت هـــذه المهنة أيًضا فـــي التاريخ 
اإلســـالمي بشـــكٍل كبير، حيث كانت المســـلمات ُيرافقن الجنود إلى الحرب 
لالعتنـــاء بالجرحـــى وتقديـــم الرعايـــة التمريضيـــة لهم، وقد تطـــّورت مهنة 
التمريـــض عبر الزمـــن حتى وصلت إلى وضعها الحالي اليوم، وأصبحت من 
أكثر المهن انتشـــاًرا، وهي مهنة إنسانية تحتاج إلى القدرة الكبيرة والمهارة 

العالية، والرغبة الحقيقية في مساعدة المرضى دون كلٍل أو ملل.
أتمنـــى أن يتحقق طلـــب نيابة االدعاء العام، وأن يتم تشـــديد العقوبة على 
الممرضة لتمثل درًســـا قاسًيا لكل من تســـول له نفسه العبث بأرواح أطفالنا 

فلذات أكبادنا. وحسبي هللا ونعم الوكيل.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

جريمة ال تغتفر
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بغداد ـ وكاالت

أعلنت السعودية والعراق، أمس الخميس، 
ا لتخفيف التوتر  أن البلدين “يعمالن ســـويًّ

في المنطقة وتعزيز استقرارها”.
 جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية 
فرحـــان  بـــن  فيصـــل  األميـــر  الســـعودي 
ونظيـــره العراقي فؤاد حســـين في مؤتمر 

صحفي بمقر وزارة الخارجية في بغداد.
وقـــال ابـــن فرحـــان: “العالقـــة مـــع العراق 
ا كبيًرا الفترة األخيرة  تشـــهد زخًما إيجابيًّ
بالبلديـــن  القيـــادات  توجيهـــات  بفضـــل 
ونعمـــل باســـتمرار بهذا الزخـــم خاصة في 

الجانب االقتصادي”.
وأضـــاف: “ندعـــم كل جهـــود العـــراق فـــي 
تعزيز الرخاء واالستقرار والنمو، وسنعمل 
علـــى دعـــم ذلك من خـــالل تفعيل مجلس 
التنســـيق المشترك الذي يعمل على تفعيل 

مشاريع وفرص عديدة”.
“لـــن نســـتطيع تحقيـــق هـــذه  واســـتدرك: 
المســـتهدفات إال باســـتقرار المنطقة، وهنا 
ـــا فـــي  ا ومهمًّ يلعـــب العـــراق دوًرا أساســـيًّ
تعزيز استقرار المنطقة ونحن منخرطون 

ا لتحقيق ذلك”. سويًّ
مـــن جانبـــه، قـــال حســـين: “زيـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة الســـعودي مهمـــة، وتأتـــي فـــي 
وقـــت تتميـــز بكثـــرة التحديـــات وظروف 
إجـــراء  المهـــم  مـــن  لـــذا  ا،  جـــدًّ حساســـة 
الحـــوارات والنقاشـــات حـــول التحديـــات 

التي تهم المنطقة عامة”.
وأضـــاف: “العالقات الثنائيـــة بين البلدين 
العـــراق  تزويـــد  إلـــى  ونتطلـــع  تطـــورت، 
بالطاقـــة الكهربائيـــة ســـواء مـــن الشـــبكة 

السعودية أو الخليجية”.

السعودية والعراق يعمالن على تخفيف التوتر في المنطقة

مستوطنون يقتحمون كنيسة 
“حبس المسيح” في القدس

القدس المحتلة - سبوتنيك

اقتحم مستوطنون، أمس )الخميس(، كنيسة 
ــبــلــدة الــقــديــمــة في  “حــبــس الــمــســيــح” فـــي ال

القدس الشرقية، وحاولوا إضرام النار فيها.
“ثالثة  أن  القدس،  بيان محافظة  وجــاء في 
مستوطنين اقتحموا كنيسة “حبس المسيح” 
العمرية،  المدرسة  مقابل  القديمة  البلدة  في 
ــوا بــتــكــســيــر وتــحــطــيــم مــحــتــويــاتــهــا،  ــامــ وقــ

وحاولوا إشعال النار فيها بهدف إحراقها”.
الموجود  “الحارس  بأن  المحافظة  وأضافت 
في المكان تصدى لهم وقام بإبالغ الشرطة”.

في الذكرى السنوية للحرب... عقوبات أوروبية جديدة بانتظار روسيا

فون دير الين: مستقبل أوروبا تتم كتابته في أوكرانيا
أكـــدت رئيســـة المفوضيـــة األوروبيـــة 
أمـــس  اليـــن،  ديـــر  فـــون  أورســـوال 
الخميس، أن االتحاد األوروبي سيقف 
إلـــى جانـــب أوكرانيـــا، مشـــيرة إلى أن 
بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 

يخاطر بمستقبل بالده.
وأوضحت رئيسة المفوضية األوروبية 
أن مســـتقبل أوروبـــا تتـــم كتابتـــه فـــي 
االتحـــاد  أن  إلـــى  الفتـــة  أوكرانيـــا، 
األوروبـــي يعتزم فـــرض عقوبات على 
موســـكو فـــي الذكـــرى األول لالجتياح 

الروسي ألوكرانيا.
وقالت المسؤولة األوروبية في مؤتمر 
صحفي مشترك مع الرئيس األوكراني 
 24 “بحلـــول  زيلينســـكي:  فولوديميـــر 
فبرايـــر، أي بعد عام واحد بالضبط من 
بدء الغزو، نعتزم فرض حزمة عاشـــرة 

من العقوبات”.
ولفتت إلى أن “روسيا تدفع اليوم ثمنا 
باهظـــا؛ ألن عقوباتنا تقوض اقتصادها 
وتعيـــده جيـــال إلـــى الـــوراء”، علمـــا أن 
بروكســـل تفرض منذ نحو سنة سلسلة 
عائـــدات  مـــن  للحـــد  العقوبـــات؛  مـــن 

موسكو لدعم غزوها.

وقالت فون دير الين: “روســـيا تخســـر 
بســـبب  يوميـــا  يـــورو  مليـــون   160
تحديد ســـقف لسعر نفطها”، كما عبرت 
أوكرانيـــا  “ارتياحهـــا” إلجـــراءات  عـــن 

لمكافحة الفساد.
والخميس، وصل أكثر من 12 مسؤوال 
بـــارزا باالتحـــاد األوروبـــي إلـــى كييف 
للتعهـــد بمســـاعدات عســـكرية وماليـــة 
وسياســـية، وهي رحلة هدفها تسليط 
الضوء على الدعم المقدم إلى أوكرانيا 
قبل الذكرى السنوية األولى لالجتياح 

الروسي.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحّمـــل 

الغـــرب  أمـــس،  الفـــروف،  ســـيرغي 
مسؤولية أي تصعيد في حدة الصراع 

مع أوكرانيا.
وقـــال فـــي لقـــاء تلفزيونـــي مـــع قنـــاة 
“روسيا 24” إن الغرب “يعمل علنا” على 

تصعيد الصراع في أوكرانيا.
وأضـــاف أن الغـــرب ال يحـــاول ســـوى 
“إلحـــاق هزيمـــة بروســـيا، وجعلها غير 
قـــادرة على اســـتعادة قوتها لعشـــرات 

السنين”.
وتابع: “نرى كيف يخوض حلف شمال 
األطلســـي )الناتـــو( حربا ضد روســـيا”، 
مشـــيرا إلى عزوف روسيا عن “مطالبة 

شـــركائها فـــي منظمـــة معاهـــدة األمن 
يتعلـــق  فيمـــا  للمســـاعدة  الجماعـــي”؛ 

بالعمليات العسكرية في أوكرانيا.
األوكرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
دميتري كوليبا، أعلن أن بالده ستتسلم 
ما بيـــن 120 و140 دبابة غربية الصنع 
شـــحنات  مـــن  األولـــى”  “الدفعـــة  فـــي 

سيرسلها تحالف يضم 12 دولة.
حمايـــة  بمنحهـــا  “ليوبـــارد2”  وتتميـــز 
شـــاملة لطاقمهـــا مـــن التهديـــدات مثل 
العبـــوات الناســـفة أو األلغام أو النيران 

المضادة للدبابات.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، أكـــدت الواليـــات 
المتحـــدة أنها ستســـلم كييف 31 دبابة 
“أبرامـــز إم 1”، كمـــا أعلن وزيـــر الدفاع 
الفرنسي سيبستيان لوكورنو أن بالده 
ســـتزود أوكرانيـــا بـ 12 مدفًعـــا إضافًيا 

من نوع “سيزار”.
يذكـــر أن دول حلف شـــمال األطلســـي 
إمـــداد  يتســـبب  أن  تخشـــى  “ناتـــو” 
أوكرانيا بمعدات عســـكرية في تصعيد 
وتيرة الصـــراع، وتحوله إلى حرب مع 

روسيا.

عواصم ـ وكاالت

زيلينسكي مستقباًل فون دير الين في كييف 

الخرطوم - وكاالت

ذكرت وســـائل إعالم عبرية أن طائرة إســـرائيلية هبطت أمس 
الخميس في مطار الخرطوم تزامنا مع الحديث عن مفاوضات 
ســـرية جرت مؤخرا بين تل أبيب والســـودان؛ إلنهاء اللمســـات 
األخيـــرة قبـــل توقيـــع اتفـــاق التطبيـــع تتويجـــا لموافقـــة البلد 
اإلفريقـــي علـــى االنضمـــام إلـــى اتفاقـــات أبراهام وإنهـــاء حالة 
العـــداء فـــي ظـــل وســـاطة أميركيـــة تهدف إلـــى توســـيع دائرة 

التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.
وقالـــت الهيئـــة العامـــة للبث اإلســـرائيلي صبـــاح الخميس “في 
خلفيـــة نيـــة الســـودان توقيـــع اتفاقيـــات أبراهام مع إســـرائيل 
هبطت طائرة تنفيذية إسرائيلية تقّل مديرين إسرائيليين قبل 

فترة وجيزة في العاصمة الخرطوم”.
وتحـــدث مســـؤول إســـرائيلي رفـــض الكشـــف عـــن اســـمه أن 
السودان من المحتمل أن يكون الدولة القادمة التي تنضم إلى 
اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” 
اإلســـرائيلية، مشـــيرا إلـــى أن مفاوضـــات جـــرت بيـــن الجانبين 

حول هذا األمر في األيام واألسابيع األخيرة. 
2020 عـــن اهتمامـــه  وكان الســـودان قـــد أعلـــن فـــي أكتوبـــر 

باالنضمـــام إلـــى اتفاقـــات أبراهـــام، خاصـــة بعـــد أن اشـــترطت 
الواليـــات المتحدة تطبيـــع العالقات بين إســـرائيل والخرطوم 
لشطبها من األميركية للدول الراعية لإلرهاب وإعادة الحصانة 

السيادية لها.
وبعد ثالثة أشهر وّقع السودان القسم التصريحي من االتفاقية 
بحضور وزير المالية األميركي آنذاك ســـتيفن منوتشـــين، لكنه 

لم يوقع الوثيقة المقابلة مع إسرائيل.
وقال مســـؤول إســـرائيلي إن بالده “تأمل اآلن في الدخول في 
اتفاقيـــات مع دول أخرى بما في ذلك موريتانيا وإندونيســـيا”، 
مضيفا “هناك ســـبع أو ثماني دول عربية أو إســـالمية يمكن أن 

نضيفها إلى اتفاقيات أبراهام “ دون أن يذكر أسماءها.
وكانت السفارة األميركية بالخرطوم قد أعلنت في يناير2021 
عن توقيع الســـودان مع الواليـــات المتحدة “اتفاقـــات أبراهام” 
التي وافقت بموجبها الســـلطة االنتقاليـــة على تطبيع عالقاتها 
مـــع إســـرائيل وهنأتهـــا، مشـــيرة إلـــى أنهـــا خطـــوة “مـــن شـــأنها 
مســـاعدة الســـودان أكثـــر فـــي مســـار االنتقـــال نحو االســـتقرار 

واألمن والفرص االقتصادية”.
وكشـــفت تقاريـــر عبريـــة عـــن قيـــام مســـؤولين ســـودانيين من 
المجلـــس العســـكري بزيـــارات ســـرية إلى إســـرائيل فـــي المدة 

األخيرة.
وكان وزير الخارجيـــة األميركي أنتوني بلينكن قد أعلن خالل 
زيارته إلسرائيل قبل أيام أن واشنطن تعمل على توسيع دائرة 

التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.

وفد إسرائيلي يزور الخرطوم لوضع اللمسات األخيرة لتطبيع العالقات

السـودان يستعـد لالنضمـام إلى اتفاق السالم

خطوات تطبيع العالقات بين إسرائيل والسودان بدأت في 2021 

موسكو ـ وكاالت

فالديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  اعتبـــر 
بوتيـــن أمس الخميس أّن بالده مهّددة 
“مجّدًدا” بـ”دّبابات ألمانية”، في إشـــارة 
إلـــى مدّرعات ليوبـــارد2- التي تعّهدت 
برلين تزويد كييـــف بها للتصّدي للغزو 
الروســـي الـــذي قارنـــه ســـّيد الكرملين 

مجّدًدا بالحرب ضد هتلر.
 وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين 
علـــى  الســـوفياتي  االتحـــاد  النتصـــار 
الجيش األلماني في ســـتالينغراد، قال 
بوتين “هذا أمر ال يصدق لكّنه حقيقي. 

نحـــن مهّددون مجّدًدا بدّبابات ليوبارد 
ألمانيـــة”، مؤّكـــًدا في الوقت نفســـه أّن 
روســـيا قـــادرة على “الـــرّد” على الدول 

التي تهّددها.
 وأضاف الرئيس الروسي في االحتفال 
الـــذي أقيـــم فـــي فولغوغـــراد، جنـــوب 
غـــرب البالد، “مرة أخـــرى، يريد خلفاء 
هتلـــر محاربـــة روســـيا علـــى األراضي 
األوكرانية باســـتخدام باندرفوتســـي”، 
االســـم الذي أطلق على أنصار القومي 
المتطـــّرف األوكرانـــي ســـتيبان بانديرا 
)1959-1909( الذي تعاون مع النازيين 

خالل الحرب العالمية الثانية.
الذيـــن  “أولئـــك  أّن  بوتيـــن  وأضـــاف   

وبينهـــا  األوروبيـــة،  الـــدول  يجـــّرون 
ألمانيـــا، إلى حرب جديدة ضّد روســـيا 
ويقّدمـــون ذلك، بشـــكل غير مســـؤول، 
علـــى أّنـــه أمـــر واقـــع، وأولئـــك الذيـــن 
يتوّقعـــون هزيمـــة روســـيا في ســـاحة 
المعركـــة، من الواضـــح أّنهم ال يفهمون 
أّن حرًبـــا معاصرة مع روســـيا ســـتكون 

مختلفة تماًما”.
وتابع الرئيس الروســـي “نحن ال نرسل 
دّباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما نرّد 
عليهـــم به، وهذا األمـــر لن يقتصر على 

استخدام مّدرعات”.

بوتين: روسيا مهددة “مجدًدا” بـ “دّبابات ألمانية”

الرئيس الروسي

طهران ـ رويترز

اّتهمـــت إيـــران إســـرائيل أمـــس الخميـــس بالوقـــوف وراء الهجـــوم 
بطائـــرات مســـيرة على مصنع عســـكري بالقرب مـــن مدينة أصفهان 

بوسط البالد، مساء السبت. 
 وقـــال مبعوث طهران لدى األمم المتحدة أمير ســـعيد إيرواني في 
رســـالة إلى األميـــن العام للمنظمة الدولية أن بـــالده “تحتفظ بالحق 

في رد حازم في الوقت والطريقة التي تشعر أنها ضرورية”.
 اعتبـــر مبعوث طهران لدى األمم المتحدة أمير ســـعيد إيرواني في 
رسالة إلى األمين العام للمنظمة الدولية أن التحقيقات األولية تشير 
إلى مســـؤولية إســـرائيل في الهجـــوم بطائرات مســـيرة على مصنع 

عسكري بالقرب من مدينة أصفهان بوسط البالد، مساء السبت.
 وأضاف إيرواني في الرسالة أن “إيران تحتفظ بالحق في رد حازم 
فـــي الوقـــت والطريقة التي تشـــعر أنهـــا ضرورية”، وأن “هـــذا الفعل 

الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي”.
 مـــن جهتهـــا، أفـــادت وكالـــة أنبـــاء الطلبـــة اإليرانية أمـــس أن إيران 
ألقـــت باللـــوم علـــى إســـرائيل فـــي هـــذا الهجـــوم، الـــذي جاء وســـط 
تصاعـــد للتوتـــر مـــع الغرب بســـبب ملف طهـــران النـــووي وتزويدها 
روســـيا باألســـلحة فـــي حربهـــا مـــع أوكرانيا، بمـــا في ذلـــك “طائرات 
مســـيرة انتحارية”، إضافة إلى قمع المظاهـــرات المناهضة لحكومة 

الجمهورية اإلسالمية.

إيران تّتهم إسرائيل 
بالمسؤولية عن هجوم أصفهان

باريس ـ أ ف ب

جعفـــر  اإليرانـــي  المخـــرج  أعلـــن 
بناهي المســـجون في طهران منذ 
ســـتة أشـــهر، أنه بـــدأ إضرابـــًا عن 
الطعـــام؛ احتجاجـــًا علـــى ظروف 
احتجـــازه، وفقـــًا لبيـــان أصدرتـــه 

زوجته أمس الخميس.
أوقـــف جعفر بناهـــي الذي 

حـــازت أفالمـــه جوائز 
عـــّدة مهرجانات  في 
ســـينمائية أوروبيـــة، 
فـــي يوليو قبـــل بدء 

موجـــة االحتجاجـــات 
تشـــهدها  التـــي 

الجمهوريـــة اإلســـالمية منذ 
سبتمبر.

فـــي  بناهـــي محتجـــزًا  يـــزال  وال 
ســـجن إويـــن فـــي طهـــران، رغـــم 
الشـــهر  عنـــه  باإلفـــراج  اآلمـــال 

الماضي.

وقـــال المخـــرج الســـينمائي الذي 
بدأ إضرابًا عـــن الطعام في األول 
فبرايـــر “اليـــوم، مثـــل الكثيـــر من 
األشخاص المحاصرين في إيران، 
ليـــس لدي خيار ســـوى االحتجاج 
على هذا الســـلوك الال إنســـاني 
بأكثر مـــا أعتّز بـــه: حياتي”، 
مضيفـــًا “ســـأرفض تناول 
الطعام والشراب وأخذ 
أي دواء حتى إطالق 
وتابـــع  ســـراحي”. 
“ســـأبقى علـــى هـــذه 
الحالـــة حتى، ربمـــا، يخرج 

جسدي بال حياة من السجن”.
وكان جعفر بناهي البالغ من العمر 
62 عامـــًا أوقـــف فـــي 11 يوليـــو 
لقضاء حكم بالســـجن لمدة ســـت 
ســـنوات صـــدر فـــي العـــام 2010 

بتهمة “الدعاية ضّد النظام”.

المخرج اإليراني المسجون بناهي يضرب عن الطعام
نيويورك بوست

اعتـــرف محامـــو هانتـــر بايـــدن، نجل 
الرئيس األميركي جو بايدن، أن جهاز 
الكمبيوتـــر المحمول، الذي كشـــف عن 
فضائـــح عديدة عنـــه، والذي تركه في 
ورشـــة إلصالح أجهـــزة الكمبيوتر هو 

بالفعل ملك له.
وفـــي رســـالة مؤلفـــة مـــن 14 

إلـــى  وموجهـــة  صفحـــة 
المدعيـــة العامة لوالية 
ديالوير كاثي جينينغز، 
بايدن،  ادعى محامـــي 

آبـــي لويـــل أن صاحـــب 
محـــل التصليـــح جون بول 

ماك إســـحاق وصل “بشكل غير 
قانونـــي” إلى بيانات جهـــاز الكمبيوتر 
المحمـــول الخـــاص بهانتـــر وعمـــل مع 
المحامي الشـــخصي للرئيس الســـابق 
جوليانـــي  رودي  ترامـــب  دونالـــد 
لـ”تســـليح المحتويـــات الدنيئـــة والتي 

تؤدي إلى تجريمه، واســـتخدامها ضد 
جو بايدن”. يذكر أن إسحاق استحوذ 
علـــى الكمبيوتـــر المحمـــول والقـــرص 
الصلـــب فـــي أواخـــر العـــام 2019 بعد 
فـــي  أشـــهر  لعـــدة  وفشـــله  محاولتـــه 
إخطـــار هانتـــر بايـــدن بـــأن الجهـــاز 
أن  وبمجـــرد  لالســـتالم.  جاهـــز 
رأى مالـــك المتجر محتويات 
المحمـــول،  الكمبيوتـــر 
ذلـــك رســـائل  فـــي  بمـــا 
اإللكترونـــي  البريـــد 
التـــي توضـــح تفاصيل 
اســـتغالل النفـــوذ الذي شـــارك 
فيه نائـــب الرئيس آنذاك جو بايدن 
ومقاطـــع فيديو لبايـــدن األصغر وهو 
يدخـــن الحشـــيش ويمـــارس الجنـــس 
مع البغايا ومرؤوســـيه في العمل، قام 
بتنبيه مكتب التحقيقـــات الفيدرالي، 

الذي أخذ الجهاز في ديسمبر 2019.

هانتر بايدن يتبّنى مخزن فضائحه الجنسية
أنقرة ـ األناضول

التركـــي  البرلمـــان  رئيـــس  أعلـــن 
الموافقـــة  أن  شـــنطوب  مصطفـــى 
لالنضمـــام  الســـويد  طلـــب  علـــى 
إلـــى حلـــف الناتـــو أمـــر مســـتحيل 
عندمـــا تـــرى فقـــط من ســـتوكهولم 

تصريحات حول تنفيذ التزاماتها 
وال ترى أفعااًل حقيقية.
وقـــال شـــنطوب لوكالة 

أمـــس  “األناضـــول” 
الخميـــس: “تفهم أننا 
ال نرى إال تصريحات 

فـــي  حزمهـــا  حـــول 
مجال مكافحـــة العناصر 

“إنهـــم  يقولـــون  اإلرهابيـــة. 
يوافقون على تغيير بنود الدستور” 
وإلـــى آخـــره. وفي حقيقـــة األمر ال 
يوجد هناك شـــيء”. كمـــا أردف أنه 
“فـــي مثل هـــذه الظـــروف عندما ال 
يتـــم تنفيـــذ االلتزامـــات ال يمكننـــا 

بالطبع الموافقة على الطلب”.
 يأتـــي ذلـــك بعـــد أن أعلـــن الرئيس 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي 
األربعـــاء أن موقـــف بـــالده إيجابي 
إزاء طلـــب فنلنـــدا االنضمـــام إلـــى 
حلـــف شـــمال األطلســـي، لكنها ال 

تدعم طلب السويد.
كمـــا أضـــاف خـــالل خطاب 
موّجه إلى نواب البرلمان 
من نواب حزبه العدالة 
والتنميـــة، أن “موقفنا 
إيجابـــي،  فنلنـــدا  إزاء 
ـــا تجـــاه  ولكنـــه ليـــس إيجابيًّ
الســـويد”، مردًفا: “ينبغي للســـويد 
أال ُتعنـــى بعـــبء المحاولة في هذه 
المرحلـــة. لـــن نقـــول )نعـــم( لطلبهم 
الخاص باالنضمام إلى حلف شمال 
يســـمحون  دامـــوا  مـــا  األطلســـي 

بإحراق القرآن”، وفق “رويترز”.

تركيا ترفض الموافقة على طلب انضمام السويد للناتو
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علي السماك

36779771
جعفر النكال
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مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
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Vacancies Available
AL NOOR STAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 39449112 or alnoorstar.g@gmail.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 QUALITY INSPECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 17675246 or MFIAKRAM@GMAIL.COM 

ALMATOOQ CONSTRUCTIONS EST 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 32133133 or amirmatooq@icloud.com 

MOROCCAN MEN HAIR SALON W l l 

has a vacancy for the occupation of

 MASSEUR

 suitably qualified applicants can contact

 39616292 or jbucheeri@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com 

Flower maternity children accessories 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39620288 or ALFADEL20@HOTMAIL.COM 

MACHINSER STAR SOLUTIONS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 39424492 or S-AL-ZAYED@HOTMAIL.COM 

NOOR AL YAQEEN BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39655898 or issf_9@hotmail.com 

MUHBIAN GROCERY 

has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17714710 or MUHEBYIANGROCERY@GMAIL.COM 

REEF BOUTIQUE HOTEL B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17564343 or shawqi.alsayegh@reef-island.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17564981 or ashokrma@gmail.com 

NEW LINE FOR ORGANIZING EXHBITIONS AND CONFRENCES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33353431 or iprojects.groupint@gmail.com 

NADWAH SALON 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 39656645 or alethad56066@gmail.com 

METAL PLEX KTICHEN FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17716602 or SUWAIFI.GROUP@YAHOO.COM 

ZAEDON BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER

 suitably qualified applicants can contact

 17877184 or ZBCSUNIL@BATELCO.COM.BH 

SMART SECURITY & SAFETY 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRONICS TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17555025 or HUSAIN.ALHELLI@GMAIL.COM 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ALGHABRA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 66708118 or info@awtadi.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36566422 or careers@bh.lulumea.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

BIG BEN SCAFFOLDING CONSTRUCTION AND EQUIPMENTS RENTAL 

has a vacancy for the occupation of

 EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

 suitably qualified applicants can contact

 39416687 or STAR_STAR2009@HOTMAIL.COM 

NEJOOM JAW COLDSTORE 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 34573196 or riyasn1@gmail.com 

Prestige Gift Jewellery Co.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39181883 or ALYOUSIFYA@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (PROJECT)

 suitably qualified applicants can contact

 33993977 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ALHRAM FOR WEDDINGS AND PROPORT IONERS SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36900332 or alialattar67@yahoo.com 

UNITED SUPPLIES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36736725 or marilou.martinez@unitedhotelscompany.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39770606 or proffice@almoayyedcg.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39770606 or proffice@almoayyedcg.com 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 AIR-CONDITIONING TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

BAWARCHI RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33332444 or GREENTREEBH@GMAIL.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com 

Kanoo Performance 

has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17264528 or HR.S@EKKANOO.COM 

CAFETERIA HYDERABAD SNACKS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33330363 or mahmoodesa74@gmail.com 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

MOHAMED HASAN ALSHAIBANI est. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM 

ZENON AIR CONDITIONING AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33100058 or ZENONGROOP2022@GMAIL.COM 

NEW VICTORIA LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

 39853626 or ABDULHAMEED6439@GMAIL.COM 

Alkafeel construction 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17231022 or alkafeelconstruction@gmail.com 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 34567893 or HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 34567893 or HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

CONSULUM BAHRAIN CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 DIRECTOR

 suitably qualified applicants can contact

 38383626 or LAD@CONSULUM.COM 

FUTURE RENT CARS 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 36775566 or BUHAMAD171@GMAIL.COM 

FUTURE RENT CARS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 36775566 or BUHAMAD171@GMAIL.COM 

REHAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33162922 or AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

DAR AL-SHIFA MEDICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR

 suitably qualified applicants can contact

 16161616 or KTMALI@DARALSHIFA.COM.BH 

UNIVERSE ONE CLEANING CONTRACTING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 39660750 or TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

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

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

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising      إلعالناتكـــم

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

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

القيد 158114
التاريخ 1/2/2023

وزارة الصناعة والتجارة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 2350 لسنة 2023
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الوسيلة المفضلة للعقارات ذ.م.م

السادة  إليها  تقدم  قد  بأنه  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
رقم  القيد  بموجب  المسجلة  ذ.م.م  للعقارات  المفضلة  الوسيلة  اصحاب شركة 
158114 ، طالبين تغيير االسم التجاري من الوسيلة المفضلة للعقارات ذ.م.م 
التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى  ذ.م.م  األستشارية  المفضلة  الوسيلة  الى 
تاريخ  يوما من  يوم  المذكورة خالل مدة خمسة عشر  اإلدارة  إلى  باعتراضه 

نشر هذا اإلعالن .

تاريخ   17 - 01 - 2023
  CR2023-7164   إعالن رقم
تنازل أو بيع – عن المحل التجاري

تقدم إلينا السيد / السيدة مهديه محمد حسين الماحوزي بتحويل المحل التجاري 
التالي: إلى السيد/ السيدة زهره السيد جالل ابراهيم طاهر علوي فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم القيد : 2 – 19527

االسم التجاري : خياطة الدنياصور

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بحل و تصفية
شركة محمد عبدالرحيم للمحاسبة واالستشارات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 145173

إليها السيد محمد بن عبدالرحيم  التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم  تعلن إدارة 
بن حمادي الجحدلي مالك شركة محمد عبدالرحيم للمحاسبة واالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقم 145173 ، بطلب تصفية الشركة تصفية )اختيارية( وتعيين السيد محمد بن عبدالرحيم بن حمادي 
الجحدلي مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من 
بنص  و عمال   ،  2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 

المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
عنوان  التالي:  العنوان  على  ذلك  و  اإلعالن،  هذا  نشر  تاريخ  من  يوم   15 الالزمة، خالل  بالمستندات 

المصفي: محمد بن عبدالرحيم بن حمادي الجحدلي
38022005

ma_cpa20@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تغيير اسم شركة صيادكو للدعاية واإلعالن ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السيد/ السيدة 
احمد ابراهيم عبدالعظيم حسانين نيابة عن السادة شركة صيادكو للدعاية واإلعالن ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم )158133-1(، طالبين تغيير اسم الشركة من : 
صيادكو للدعاية واإلعالن ذ.م.م

SAYADCO PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L
الى :

صيادكو لالستشارات والعقارات ذ.م.م
SAYADCO CONSULTANCY AND REAL ESTATE W.L.L

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

local@albiladpress.com
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أكـــد النائـــب مهدي الشـــويخ أن وزير 
التربية والتعليم محمد جمعة اطلعه، 
خـــال اللقـــاء الـــذي جمعهمـــا أخيـــرا، 
على عدد من مشاريع الوزارة الرامية 
إلـــى رفع مســـتوى التحصيـــل العلمي 

لدي الطلبة والطالبات.
وجـــدد النائـــب رفضـــه فكـــرة العودة 
للدراســـة عن بعد، لما شـــهده الجســـد 
التعليمـــي مـــن أضـــرار أثنـــاء جائحة 
كورونـــا وأثـــر علـــى تحصيـــل الطلبة، 
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أن  مبينـــا 
عبـــر عن ميله في اســـتمرار الدراســـة 

الحضورية.
ووافـــق مجلـــس النواب في جلســـته 
األخيـــرة علـــى اقتـــراح برغبـــة بصفة 
تطبيـــق  بخصـــوص  االســـتعجال 
الدراســـة عن بعد أثناء شـــهر رمضان 

المبـــارك، في جميع مدارس البحرين، 
إال أن غالبيـــة ردود الفعـــل من أولياء 
األمور على منصات وسائل التواصل 
االجتماعـــي عارضـــت تطبيـــق هـــذه 

الفكرة. 
وأوضح الشـــويخ أن تجربـــة التعليم 
)عـــن بعـــد( ليســـت عمليـــة، خصوصا 
الدراســـية  ســـنواتهم  فـــي  لألطفـــال 
األولى، مشـــيرا إلى التكلفة اإلضافية 

األمـــور  أوليـــاء  ســـيتحملها  التـــي 
بضرورة توفيـــر اإلنترنت في المنزل 

وحاسوب لكل طفل.
وأشـــار الشـــويخ إلـــى أن لقـــاءه مـــع 
الوزيـــر تطـــرق إلـــى ملـــف العاطليـــن 
عـــن العمـــل، خصوصـــا العاطليـــن من 
حملـــة الشـــهادات فـــي اللغـــة العربية 
والجغرافيـــا  والتاريـــخ  واإلســـامية 
الذيـــن يصعب عليهـــم الحصول على 
وظيفـــة فـــي مواقع أخرى باســـتثناء 
وزارة التربية والتعليم، مشـــددا على 
ضرورة وضع الحلـــول لتوزيع هؤالء 
العاطليـــن على المـــدارس الحكومية 
أوال ومـــن ثم المـــدارس الخاصة في 
حال اســـتكمال جميع هـــذه الوظائف 
مـــن  الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي 

البحرينيين.

ليست عملية خصوصا لألطفال

الشويخ رافضا التعليم عن بعد: وزير التربية يميل للحضور

مهدي الشويخ 

بدر الحايكي

قـــال النائب خالـــد بوعنق، وهو عضو 
هيئـــة المكتب في المجلس الســـابق، 
عمـــا أثير في بعض وســـائل التواصل 
االجتماعي عن إقرار مكتب المجلس 
بمنـــح األميـــن العـــام عـــاوة مقدارها 
750 دينـــارا، ومنـــح األمنـــاء العامين 
عـــاوة  والمديريـــن  المســـاعدين، 
مقدارها 500 دينار، إنه كام عار عن 

الصحة.
وأضـــاف أن الصحيـــح هـــو أن مكتب 
المجلـــس الســـابق لـــم يرفـــض منـــح 
العـــاوة، وإنمـــا طلـــب قـــرار مكتـــب 
مجلـــس  وقـــرار  الشـــورى  مجلـــس 
الـــوزراء، وقـــد انتهت مـــدة المجلس 
أثنـــاء إعـــادة عـــرض الموضـــوع على 
تلـــك الهيئـــة، وبعد أن انعقـــدت هيئة 
مكتـــب المجلـــس الحالـــي تـــم عرض 

الطلب.
وأردف: مكتـــب المجلـــس الحالي قد 
قـــرر منح عاوة مقدارهـــا 300 دينار 
لـ 6 مديرين فقط لم تشـــملهم العاوة 
التي تم ضمها إلـــى رواتب المديرين 
الذين سبقوهم، وهي عاوة أقل من 
العـــاوة التي قررها مجلـــس الوزراء 
ومجلس الشـــورى في منح المديرين 

عاوة قدرها 500 دينار.
وأشـــار إلـــى أن المجلـــس لـــم يحصل 
الســـنوات  فـــي  علـــى أي ماحظـــات 
األربـــع الماضيـــة مـــن ديـــوان الرقابة 
الماليـــة واالداريـــة، وإن دل ذلك على 
شـــيء، فإنما يدل على كفاءة األمين 
العـــام وكفـــاءة الطاقـــم اإلداري الذي 
يديـــره، وأنـــه على ثقة بـــأن المجلس 
بتوجيهـــات الرئيـــس أحمـــد المســـلم 

ســـوف يواصـــل هـــذا النهـــج، متمنًيـــا 
من الـــرأي العـــام اســـتقاء المعلومات 
مـــن مصادرهـــا وعـــدم االلتفـــات إلى 

الشائعات المغرضة.

تصريح التميمي

رفض رئيـــس لجنـــة المرافـــق العامة 
والبيئـــة بمجلس النواب بدر التميمي 
اإلدالء بـــأي تصريـــح صحافـــي، على 
خلفية الســـؤال الـــذي وجهته “الباد” 
لـــه بشـــأن رفضـــه لزيـــادة العـــاوات 
برواتب بعض الموظفين في مجلس 

النواب.
وفـــي بدايـــة المكالمة كـــذب التميمي 
أن  إلـــى  نـــوه  ثـــم  الموضـــوع،  أصـــل 
مجلس النواب سيصدر بيانا صحافيا 

يوضح فيه حقيقة ما جرى.

التميمي: المجلس سيصدر بيانا... بوعنق:

300 دينار عالوة لـ 6 مديرين بـ”النيابي” و500 بـ “الشورى”
بدر الحايكي
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NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

 BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

VIBRANT SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 17615858 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD

 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

A.HADI JAFFAR ALI A.ALI / ALTAIR ALMUHAJER-7621 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39833841 or AH5894791@GMAIL.COM 

FLAWLESS BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 17295967 or RMS.JHO@GMAIL.COM 

118 market for foodstuff 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17213003 or JTCWLL@GMAIL.COM 

Salman Dental Center 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17448000 or m_teirab@hotmail.com 

HI NIGHTS FASHION 

has a vacancy for the occupation of

 TAILOR

 suitably qualified applicants can contact

 39749769 or GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 17826660 or PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

GAURI INTERIOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17311146 or BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

KINGDOM READYMIX CO.W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17466776 or ABDULLAH@THEKINGDOM.BIZ 

QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or hrd@dreamgroup.bh 

ALADRAJ REPAIR OF MOTOR 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39112276 or ALADRAJ40@GMAIL.COM 

AL QASSMA REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39402131 or SKYONEE@HOTMAIL.COM 

Allawi Tailoring 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36677709 or allaWi@bahRainpay.com 

ABACUS BUILDERS COLLAGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE

 suitably qualified applicants can contact

 17789689 or GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY

 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

THE JUICERY HEALTHY DRINKS 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)

 suitably qualified applicants can contact

 39150505 or KHALEDCHILWAN@HOTMAIL.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36509129 or info@magicshinebh.com 

SILVER CITY CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39188855 or SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SHAHZAD ZAFAR VEGETABLES AND FRUITS 

has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39657771 or SHAHZAD@SHAHZAD.COM.BH 

ABU NABEEL Brokerage 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39464099 or public2016@hotmail.com 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17345569 or YAMAMAHOUSE1@GMAIL.COM 

SISLER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAD OF COOK

 suitably qualified applicants can contact

 32111352 or shadi@ARMADAGROUPCO.COM 

DORAT ALKHAIR CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36685211 or MZAH_85@HOTMAIL.COM 

SULB COMPANY  B.S.C. CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39944980 or jobs@foulath.com.bh 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER

 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MACHINE OPERATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17001335 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY TRUCK)

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33747598 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

HOZTI SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33621007 or HOZTIBH@GMAIL.COM 

BLUE WATER SEWAGE TREATMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 38416314 or BLUEWTER@BATELCO.COM.BH 

BAWAREJ CONTRACTING CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33551441 or bawarej.bh@gmail.com 

AMNA SHAHZADI GHULAM HUSAIN LAL DEEN OMER DEEN 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17214915 or AMNA56689@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

FUDDRUCKERS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17722171 or leah@foodvestholding.com 

Solid Bridge Trading Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 33622555 or waleed@jehani.net 

NEW MAS TRADING WLL 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 36515167 or ESSAM.KAZZAZ.LAWCONS@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Praxis Cleaning Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 17180403 or PRAXIS.GROUP@YAHOO.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RESTAURANT MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 17742080 or hussein@themeatco.com 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17668584 or mmcrobin@gmail.com 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17668584 or mmcrobin@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

We Invent House W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17002888 or VINCENT@INVENTHOUSE.NET 

NAVITAS ELECTRICALS WLL 

has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 33777287 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

Wyndham Garden W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 TRAINEE

 suitably qualified applicants can contact

 66316666 or mohammed@panoramabh.com 

NB MEDIA & ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 33001591 or MDRASAL2020@YAHOO.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

HAMEED ALI SYED CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66660843 or SYEDHAMEEDBUTTERFLY@GMAIL.COM 

F I L BAHRAIN EDUCATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17341122 or JASSIM96@YAHOO.COM 

FIRST HOTELS COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ROOM ATTENDANT

 suitably qualified applicants can contact

 36060888 or PRO@GOLDENTULIPBAHRAIN.COM 

GSPU Chartered Accountants Vocational Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

 AUDITOR

 suitably qualified applicants can contact

 17008944 or PRINCEGSPU@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

ALSAKHIR GATE  MANAGEMENT OF REAL ESTATE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 34356569 or ranyahabdullah2021@gmail.com 

AL MASHARIQ SAUDI FOR TRADING & CONTRACTING BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 QUALITY STANDARDS SPECIALIST

 suitably qualified applicants can contact

 33332973 or SAAD@ALMASHARIQ.COM 

URBAN CONSTRUCTION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66633638 or UBCBAH@GMAIL.COM 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 66370888 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN

 suitably qualified applicants can contact

 39606407 or ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

AMINA MOHAMMAD IQBAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66908835 or AMIRBHSOHAIL@GMAIL.COM 

SKY STARS SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36306145 or HAFIZULLAH35969883@GMAIL.COM 

MUNEEB INTERIOR DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33657400 or WAJIDBUTT444@GMAIL.COM 

SEVEN COLOUR DECOR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 66383637 or SEVENCOLOURBPC@GMAIL.COM 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17826260 or info@CIHBAHRAIN.COM 

BAHRAIN PRIDE TRADING CENTRE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17601873 or NAYLASHAKEEL.STC@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39464122 or ROYAL_SIMO@HOTMAIL.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17403548 or info@7hills-group.com 

Star-Grace Management Services W.l.l 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36863894 or stargracemanagement@gmail.com 

KONYALI AHMET USTA FOR RESTAURANTS CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CHEF

 suitably qualified applicants can contact

 17532229 or newconcept.bahrain@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35611928 or ALABER1@HOTMAIL.COM 

EXALOGIC SOLUTIONS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 DATA ANALYST

 suitably qualified applicants can contact

 38433424 or SHASSAN250@GMAIL.COM 

ZANGUL CAFETERIA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER

 suitably qualified applicants can contact

 38151111 or ZANGULTECHNOLOGY@GMAIL.COM 

ASTRAL POOLS AND PLUMBING W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)

 suitably qualified applicants can contact

 17003352 or ASAS2002MD@GMAIL.COM 

AL JANNAT PRINTING AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 32155758 or 0305shah@gmail.com 

BU  WASEEM W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17312055 or MSD008700@GMAIL.COM 

BEARD KDK SALON BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 BARBER

 suitably qualified applicants can contact

 36291199 or VENU.REVUPALLI@GMAIL.COM 

WHITE SHINE INTERIOR BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38354234 or SAB421142@GMAIL.COM 

DURAT SAR CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 34113333 or BU.CASH.CASH@GMAIL.COM 

COOL BREEZE IRONING TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(LAUNDRY)

 suitably qualified applicants can contact

 66988876 or LEENA20876@GMAIL.COM 

MASIH ADVERTISING & DECORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 35358011 or WASEELA.GCC@GMAIL.COM 

COATTECH SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ADMINISTRATOR

 suitably qualified applicants can contact

 36040711 or SUBA@CTSBAH.COM 

BARZAN MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 33543825 or BARZANCOBH@GMAIL.COM 

A.HADI JAFFAR ALI A.ALI / ALTAIR ALMUHAJER-7621 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39833841 or AH5894791@GMAIL.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 

BENU RANA  PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 36103555 or BAHADUR83122@GMAIL.COM 

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR

 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

 THERAPIST

 suitably qualified applicants can contact

 17713000 or hussain.almajed@gulfhotelsgroup.com 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 MASON

 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 WINDER (YARN THREAD)

 suitably qualified applicants can contact

 37217337 or info@esmaelylenzohm.com 

ARAB POULTRY & LIVE- STOCK CO. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 39691654 or arabpoul@hotmail.com 

SARJU PRASAD MAHARAJ MANWALAL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 38254141 or Maraheb707@hotmail.com 

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

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

AlFateh Group W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 LABOURER

 suitably qualified applicants can contact

 17222222 or Jasim@alfateh.bh 

AlFateh Group W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 17222222 or Jasim@alfateh.bh 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 39904366 or hanafico@batelco.com.bh 

ALSATER CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER

 suitably qualified applicants can contact

 39443556 or SATTER@BATELCO.COM.BH 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

 PAINTER

 suitably qualified applicants can contact

 17784584 or HR@AMJASSIM.COM 

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER(SALES)

 suitably qualified applicants can contact

 39633420 or HASSAALI9012@HOTMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(HEAVY VEHICLE)

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

 WELDER

 suitably qualified applicants can contact

 17491190 or usmc@batelco.com.bh 

UNION STATIONERY COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 36060500 or MD@UNIONGROUP.CC 

ALTALIAH AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC

 suitably qualified applicants can contact

 36791200 or mohd.derazi@gmail.com 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 39649922 or HR.S@EKKANOO.COM.BH 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 

has a vacancy for the occupation of

 PRINTER (GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 17405333 or tylosprinting@gmail.com 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

 MANAGER

 suitably qualified applicants can contact

 38000669 or ashraf.nour@yokogawa.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR

 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

Alosra Restaurant  X L W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 36318555 or admin@uniquewll.com 

HAS CAFE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33111179 or ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

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

has a vacancy for the occupation of

 OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)

 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

THAMSEENA RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)

 suitably qualified applicants can contact

 36391819 or IJAZUK28@GMAIL.COM 

DEVES GATE CAR WASH MANUAL 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39464585 or YKHALFAN@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPER MARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 CASHIER

 suitably qualified applicants can contact

 17556665 or careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN

 suitably qualified applicants can contact

 17558558 or careers@bh.lulumea.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

FASHEL HASAN AALAARIS / SR ALFALAK ALMASHHON - 10377 

has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN

 suitably qualified applicants can contact

 39772119 or ALAREES.FISHING.CO@HOTMAIL.COM 

ABLE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39275734 or M-RAHMA@HOTMAIL.COM 

SAMSON PUBLICITY AND ADVERTISING 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 33900911 or SULTANAHOMECO@GMAIL.COM 

WESTMINSTER GULF CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER

 suitably qualified applicants can contact

 39453805 or AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

MANILA BUILDING MAINTENANCE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(MAINTENANCE)

 suitably qualified applicants can contact

 17281154 or manilacontracting@gmail.com 

AL NOOR STAR GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

 WORKER

 suitably qualified applicants can contact

 39449112 or alnoorstar.g@gmail.com 
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

تحـــت رعايـــة صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه 
للفروســـية  راشـــد  نـــادي  ينظـــم  هللا، 
وســـباق الخيل فـــي الواحدة من ظهر 
اليوم )الجمعة( مهرجان سباق الخيل 
الســـمو  صاحـــب  كأس  علـــى  الكبيـــر 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
والـــذي ســـيقام علـــى مضمـــار ســـباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
للفروســـية  راشـــد  نـــادي  وأكمـــل 
إلقامـــة  التنظيميـــة  اســـتعداداته 
الســـباق الكبير، فيمـــا تأهبت مختلف 
اإلسطبالت المشاركة لتجهيز وإعداد 
نخبة من أقـــوى الجياد واألبطال في 
المضمار البحريني والتي ســـتتنافس 
على الفـــوز بكؤوس ســـمو ولي العهد 
المحلـــي  والنتـــاج  العربيـــة  للجيـــاد 
نـــادي  كأس  بجانـــب  والمســـتورد، 
البحريـــن للســـباقات وكأس األوكـــس 
وداربـــي البحرين، وكأســـي أنكورمان 
الدولييـــن  الشـــوطين  فـــي  وحـــوار 
السابع والثامن ضمن سلسلة سباقات 

بطولة البحرين الدولية.
وســـتبدأ اإلثـــارة مـــن الشـــوط األول 
صاحـــب  كأس  علـــى  ســـيقام  الـــذي 
الســـمو الملكـــي  ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء والمخصـــص لجيـــاد الدرجة 
األولـــى مـــن خيـــل البحريـــن العربيـــة 
األصيلة “الواهو” مســـافة 1400 متر، 
وبمشـــاركة 7 جياد مـــن نخبة وأقوى 
جيـــاد ســـباقات الخيـــل العربيـــة فـــي 
المضمـــار البحرينـــي والتـــي ســـبق لها 
تحقيـــق انتصـــارات ومراكـــز متقدمة 
فـــي الســـباقات الكبيرة في المواســـم 
الحالـــي  الموســـم  وكذلـــك  الماضيـــة 
وتنافســـت فيما بينها عدة مشاركات 
وآخرهـــا  التفـــوق  خاللهـــا  وتبادلـــت 
ســـباق كأس ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة الشـــهر 
الحصـــان  خاللهـــا  وتفـــوق  الماضـــي 
1797” إلســـطبل  زريـــر  أم  “كحيـــالن 
الخالديـــة والذي يســـعى لتكرار فوزه 
بالـــكأس الغالية للموســـم الثاني على 
التوالـــي وتأكيـــد تفوقـــه علـــى نفـــس 
الجيـــاد رغـــم المنافســـة القويـــة مـــن 
جانب الحصان اآلخر لنفس اإلسطبل 
“عبيـــان 1777” والذي ســـيعتمد على 
جاهزيتـــه فـــي مشـــاركته األولى هذا 
الخبيـــر  الحصـــان  وكذلـــك  الموســـم 
البطل في السباقات العربية “كحيالن 
عافـــص 1708” والســـاعي الســـتعادة 
انتصاراته في الكؤوس الكبيرة بفوزه 
بـــكأس ولـــي العهد مرتيـــن متتاليتين 
قدراتـــه  أثبـــت  بعدمـــا  خصوصـــًا 
بتحقيقه المركزين األول والثاني في 
مشاركاته هذا الموسم، كما سيحاول 
 ”1695 عافـــص  “كحيـــالن  الحصـــان 
إلثبات وجوده وقدراتـــه وانتصاراته 
واســـتعادة  الكبيـــرة  الســـباقات  فـــي 
فـــوزه بالـــكأس الغاليـــة الموســـم قبل 

الماضي.
كأس  علـــى  الثانـــي  الشـــوط  ويقـــام 
نادي البحرين للسباقات لجياد سباق 
التوازن “مستورد” مسافة 1600 متر، 
وبمشـــاركة كبيـــرة بلغـــت 18 جـــوادًا، 
حيث يتوقع أن تكون المنافسة قوية 
ومتكافئـــة بيـــن عـــدة جيـــاد حســـب 
تقارب مستوياتها ونتائجها السابقة.

األفرس تتنافس على “األوكس”

ويقـــام الشـــوط الثالـــث علـــى “أوكس 
البحريـــن” برعايـــة “مزرعـــة المزدهـــر” 
الدرجـــة  مـــن  لألفـــرس  والمخصـــص 
األولـــى “نتـــاج محلي” مســـافة 1800 

متـــر، وتبـــرز للمنافســـة الفـــرس “بنت 
الجزيـــرة” إلســـطبل المحمديـــة التـــي 
أثبتـــت قدراتهـــا بفوزيهـــا بالمركزيـــن 
األول والثانـــي فـــي مشـــاركتيها هـــذا 
“عذبـــه”  الفـــرس  وكذلـــك  الموســـم، 
ملك ســـمو الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفـــة والتـــي ظهرت 
المركزيـــن  بتحقيقهـــا  قويـــة  بصـــورة 
األول والثاني هذا الموســـم، والفرس 
“أكويـــال” ملـــك عبـــدهللا فـــوزي نـــاس 

والساعية لتحقيق فوزها األول.

من يخطف الداربي؟

ويقـــام الشـــوط الســـابع علـــى داربـــي 
البحريـــن لجياد الدرجـــة األولى “نتاج 
حيـــث  متـــر،   2000 مســـافة  محلـــي 
الحصـــان  حـــول  الترشـــيحات  تـــدور 
“بـــالك شـــادو” ملـــك إم أند إي ريســـنغ 
والحصان “مدلل” إلســـطبل المحمدية 
إلســـطبل  هيلـــن”  “فـــان  والحصـــان 
العاديات والحصان “أمواج” إلســـطبل 
مســـتويات  علـــى  بنـــاء  آر  كـــي  إم 
األولـــى  الثالثـــة  المراكـــز  وتحقيقهـــا 
والتنافس بينها خالل مشاركاتها هذا 

الموسم. 

صراع األبطال

الشـــوط  صـــوب  األنظـــار  وســـتتجه 
علـــى كأس  الـــذي ســـيقام  الســـادس 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
“شـــركة  برعايـــة  الـــوزراء  رئيـــس 
هولـــدن” والمخصص لجيـــاد الدرجة 
األولى “مستورد “ مسافة 2000 متر، 
وبمشـــاركة كبيـــرة بلغـــت 15 جـــوادًا 
من نخبـــة أبطال الجياد المســـتوردة 
والتـــي ســـتخوض واحـــدًا مـــن أقوى 

األشواط المرتقبة هذا الموسم سعيًا 
لنيـــل الكأس الغالية، وســـط توقعات 
بمنافســـات مثيـــرة بيـــن عـــدة جيـــاد 
تتمتـــع بإمكانـــات المنافســـة والفـــوز، 
حيث دفع إســـطبل المحمدية بكتيبة 
مـــن جيـــاده القويـــة المعروفـــة التـــي 
المضمـــار  فـــي  انتصـــارات  حققـــت 
البحريني ســـعيًا لتكرار الفوز بالكأس 
للمـــرة الثانية علـــى التوالـــي وأبرزها 
الحصان “ذا كوفكس كيد” الذي أثبت 

إمكاناته بفوزه في جميع مشـــاركاته 
هذا الموســـم وبينها شوطان دوليان، 
لنفـــس  اآلخـــر  الحصـــان  وكذلـــك 
األســـطبل “زاغاتو” الذي ظهر بصورة 
قوية وحقق المركزين األول والثاني 
هـــذا الموســـم، فيما يخوض إســـطبل 
العاديات الشـــوط بجواديـــن أبرزهما 
“بـــاي الين” بقيادة بـــول هانغان، فيما 
بــــ3  فيكتوريـــوس  إســـطبل  يشـــارك 
جيـــاد أبرزها الحصان “بـــورت ليونز” 
الساعي لتكرار فوزه بالكأس الموسم 
قبـــل الماضـــي فضـــالً عـــن انتصاراته 
فـــي الســـباقات الكبيرة فـــي البحرين 

والسعودية.
األولـــى  للمـــرة  الشـــوط  وسيشـــهد 
مشـــاركة جيـــاد مـــن خـــارج البحرين 
بوينـــت”  “وارن  الحصـــان  وأبرزهـــا 
إلسطبل جودلفين اإلماراتي وبقيادة 
الفارس العالمي ريتشارد مولن والذي 
يعتبـــر مـــن الجيـــاد المرشـــحة نظـــرًا 
إلمكاناتـــه ويحمـــل التصنيف األعلى 
في الشوط وفي سجله 4 انتصارات، 
بجانب مشـــاركة الحصـــان “لوكاندر” 
الـــذي خاض مشـــاركات في أشـــواط 
بطولـــة البحرين الدولية وحقق الفوز 

في الشوط الدولي األول.

صراع أبطال النتاج

كأس  علـــى  الثامـــن  الشـــوط  ويقـــام 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء والمخصـــص لجيـــاد 
الدرجة األولى “نتاج محلي” مســـافة 
2000 متـــر وبمشـــاركة 8 جيـــاد مـــن 
أبطـــال ونخبة جيـــاد النتـــاج المحلي 
والتـــي ســـبق لهـــا تحقيـــق انتصارات 
وســـبق لهـــا التنافـــس فيمـــا بينها في 
أن  ينتظـــر  حيـــث  ســـباقات،  عـــدة 
يشـــهد صراعًا بين الحصان “الطارق” 
إلســـطبل الخالديـــة الـــذي يحمل في 
رصيـــده 9 انتصـــارات في الســـباقات 
الكبيرة وســـيعتد ظهـــوره اليوم على 
جاهزيتـــه فـــي مشـــاركته األولى هذا 
الموســـم، وينافســـه الحصان “تارس” 
والـــذي  نـــاس  فـــوزي  عبـــدهللا  ملـــك 
أبـــرز الجيـــاد المتطـــورة  يعتبـــر مـــن 
فـــي أشـــواط النتـــاج المحلـــي وحقق 
3 انتصـــارات بقيـــادة نفـــس الفـــارس 
حســـين مكي، والحصـــان “باتل أوف 
تـــاالس” إلســـطبل العاديـــات والـــذي 
ظهر بقوة واســـتطاع تحقيق فوزين 
فـــي مشـــاركتيه األخيرتين في نفس 
المســـافات الطويلـــة وبقيـــادة نفـــس 

الفارس.

الدولية  الجولـــة  يكســـب  مـــن 
الرابعة؟

سيشهد ســـباق كأس سمو ولي العهد 
إقامـــة الجولـــة الرابعـــة مـــن سلســـلة 
الدوليـــة  البحريـــن  بطولـــة  ســـباقات 
لســـباق الخيـــل والتـــي تقام للموســـم 
الثاني على التوالي برعاية ودعم من 
“مجلس التنمية االقتصادية وشـــركة 
ألمنيوم البحرين )ألبا( وشـــركة بتلكو 
وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين 
والكويـــت وبنـــك الســـالم ومجموعة 
جي إف إتش العالمية، وسايا كورب، 
ومركز البحريـــن للمجوهرات”، وذلك 
بمشـــاركة مالك ومدربيـــن وجياد من 
مختلف أنحاء العالم، حيث تشـــتمل 
البطولـــة علـــى 10 أشـــواط تقام على 
ســـباقات متفرقة بواقع شوطين في 
كل ســـباق خـــالل موســـم الســـباقات 

المحلية.
وسيشهد الشـــوطان الدوليان السابع 
والثامـــن مشـــاركة مجموعـــة كبيـــرة 
والعالميـــة  البحرينيـــة  الجيـــاد  مـــن 
التـــي  األهميـــة  حجـــم  يعكـــس  ممـــا 
تكتســـبها أشـــواط البطولـــة الدوليـــة 
مـــن حيث المشـــاركة الكبيـــرة للجياد 
العاليـــة  وتصنيفاتهـــا  ومســـتوياتها 
الجيـــاد  مـــن  بينهـــا مجموعـــة  ومـــن 
مـــن مختلـــف اإلســـطبالت البحرينية 
والعالمية والتي ســـبق لها المشـــاركة 
والفوز في األشواط الدولية السابقة، 
حيث ســـيقام الشـــوط الدولي السابع 
علـــى كأس أنكورمـــان لجيـــاد ســـباق 
 1800 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
وســـط  جـــوادًا   16 وبمشـــاركة  متـــر 
منافسة متكافئة بين عدد من الجياد 
وأبرزها  “كوال فورســـت – كالســـيكل 
أ  وات   – إمبـــرور  اركتـــك   – ويـــف 
ولكـــم”، فيما ســـيقام الشـــوط الدولي 
الثامن على كأس حوار لجياد ســـباق 
 1200 مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن 
متـــر مســـتقيم وبمشـــاركة 18 جوادًا 
 – ســـتار  “أوشـــن  المرشـــحين  وأبـــرز 
فايتـــر بايلوت – إن فيغل” على ضوء 
مســـتوياتها ونتائجها في مشاركاتها 

هذا الموسم.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سموه يرعى سباق الخيل الكبير اليوم:

منافســـــات قويـــة علـــــى كـــؤوس “حــــــوار” و “أنكورمـــان” و “الداربـــي” و “األوكــــــس”

صراع األبطال ونخبة الجياد للفوز بكؤوس سمو ولي العهد

TM



مكتب رئيس مجلس الوزراء ينظم فعالية بمناسبة يوم البحرين الرياضي
أكـــد مدير عام مكتب رئيس مجلس 
الـــوزراء حمـــد يعقـــوب المحميد، أن 
فعاليـــات اليـــوم الرياضـــي أضحـــت 
إحـــدى الفعاليـــات التي تعـــزز أهمية 
بمـــا  مجتمعيـــة،  كثقافـــة  الرياضـــة 
يســـهم فـــي تعزيـــز الصحـــة العامـــة 
لدى الجميع، مشـــيرا إلـــى ما تحظى 
بـــه الرياضـــة البحرينيـــة مـــن رعاية 
واهتمـــام مـــن  ملـــك البـــاد المعظـــم 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة، حفظه هللا ورعاه، 
ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس 
الـــوزراء ولـــي العهد صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة، حفظه هللا.

جاء ذلك خال تنظيم مكتب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، أمـــس الخميـــس، 
فعاليـــة رياضيـــة بمناســـبة االحتفاء 
بيـــوم البحريـــن الرياضي، بمشـــاركة 
عدٍد من مسؤولي وموظفي المكتب. 
حيـــث نـــوه المحميد بالحـــرص الذي 

أبداه منتسبو المكتب على المشاركة 
فـــي الفعالية وما تخللهـــا من فقرات 
رياضيـــة تعكـــس الهـــدف الـــذي مـــن 

أجله تقرر تخصيص هذا اليوم.
رئيـــس  مكتـــب  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
مجلس الوزراء إلى أن ما وصل إليه 

القطاع الرياضي في مملكة البحرين 
من مســـتويات عالية يأتـــي ليعكس 
الحرص والدعم المســـتمر من ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
وشـــؤون الشـــباب رئيـــس المجلـــس 
والرياضةســـمو  للشـــباب  األعلـــى 

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  والنائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة، رئيـــس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الشـــيخ  البحرينيةســـمو  األولمبيـــة 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوًهـــا 

بالجهود المبذولـــة في تعزيز مفهوم 
الوعـــي  وزيـــادة  للجميـــع  الرياضـــة 
المجتمعي بأهمية ممارســـتها لما لها 
من أثٍر إيجابي في تحســـين الصحة 
العامـــة وانعكاســـها بالتالـــي إيجاًبـــا 

على مختلف المناحي.

المنامة - بنا

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

النائـــب  مـــن  كريمـــة  ورعايـــة  بحضـــور 
األول لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، انطلقت 
الوطنـــي  الرياضـــي  اليـــوم  فعاليـــات 
البحريـــن  حلبـــة  علـــى  أمـــس،   ،  2023
بحضـــور  واحـــد  للفورمـــوال  الدوليـــة 
رســـمي وجماهيري كبير من المواطنين 

والمقيمين واألسرة الرياضية.
وحضـــر الفعاليـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة 
العامة للرياضة  ســـمو الشيخ سلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة ووكيل وزارة شـــئون 
مجلـــس الـــوزراء نائـــب رئيـــس اللجنـــة 
األولمبية ســـمو الشيخ عيســـى بن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون 
اإلعام رمزان النعيمـــي، ووزير التنمية 
االجتماعيـــة أســـامة العصفـــور، ووزيـــر 
فخـــرو،  عبـــدهللا  والتجـــارة  الصناعـــة 
ووزيرة شـــؤون الشـــباب روان توفيقي، 
وعـــدد مـــن كبـــار المســـؤولين ورؤســـاء 

االتحادات واألندية الرياضية.
بـــن حمـــد  وشـــهد ســـمو الشـــيخ خالـــد 
الفعاليـــات  مـــن  عـــددا  خليفـــة  آل 
أقيمـــت  التـــي  الرياضيـــة  واألنشـــطة 

علـــى حلبـــة البحريـــن الدوليـــة بتنظيـــم 
مـــن االتحـــادات الرياضية وسلســـلة من 
العـــروض والفعاليـــات المتنوعة احتفاال 
باليـــوم الرياضي الوطني، وتابع ســـموه 
البرامـــج الرياضيـــة المختلفـــة للفعاليـــة 
التي ســـتمتد حتى يوم الســـبت المقبل، 
لكافـــة  بالمجـــان  مفتوحـــة  وســـتكون 

المواطنين والمقيمين.
ســـباق  شـــارة  بإطـــاق  ســـموه  وقـــام 
الماراثون، كما دشـــن سموه تطبيق “يا 
نلعـــب” الذي أطلقـــه االتحـــاد البحريني 
مـــن خالـــه  للجميـــع، والـــذي  للرياضـــة 

يمكـــن ألي مجموعـــة مـــن المواطنين أو 
المقيميـــن ممارســـة رياضتهـــم المفضلة 
فـــي المـــكان والوقـــت الـــذي يفضلونـــه، 
ويهـــدف إلى تشـــجيع النـــاس على أداء 

األنشطة الرياضية والحركية.
وبهذه المناســـبة، أكد سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة أن اليـــوم الرياضي 
أصبـــح واحـــدا مـــن الفعاليـــات الوطنية 
المهمـــة، التي تجســـد تماســـك المجتمع 
التناغـــم  روح  وتعكـــس  البحرينـــي، 
والتفاعـــل اإليجابـــي وتحفيـــز عناصـــر 
مشـــيرا  الرياضـــة،  لممارســـة  المجتمـــع 

ســـموه إلى أن اليـــوم الرياضي بصبغته 
النشـــاطات  مختلـــف  وعبـــر  الوطنيـــة 
الترويحيـــة  والرياضيـــة  الحركيـــة 
والتنافســـية  والتثقيفيـــة  والمجتمعيـــة 
والهيئـــات  الـــوزارات  نظمتهـــا  التـــي 
الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع 
الخاص جســـد التاحم بيـــن كافة فئات 

المجتمع.
وأضـــاف ســـموه “دأبت مملكـــة البحرين 
فـــي كل عام على إحياء اليوم الرياضي 
الوطنـــي، والذي أصبح مناســـبة وطنية 
يحـــرص جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 

علـــى إحيائهـــا عبـــر تنظيـــم سلســـلة من 
األنشطة الرياضية والتوعوية بمشاركة 
رســـمية وشعبية واسعة، حيث ساهمت 
بأهميـــة  الوعـــي  زيـــادة  فـــي  الفعاليـــة 
الرياضة في حياة الناس، لما لها من آثار 

إيجابية على صحتهم وسعادتهم..”.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل 
خليفـــة أن إقامـــة اليـــوم الرياضـــي هـــو 
دعـــوة لكافـــة أفـــراد المجتمع لممارســـة 
الرياضة، وجعلها أســـلوب حياة وسلوكا 
يوميـــا لدورهـــا الكبيـــر فـــي المحافظـــة 
على الصحة النفسية والجسدية، معربا 

ســـموه عـــن بالغ شـــكره وتقديـــره للجنة 
المنظمـــة برئاســـة عيســـى عبدالرحيـــم 
وكافـــة القائميـــن علـــى تنظيـــم الفعالية 
الرئيســـية فـــي حلبـــة البحريـــن الدولية 
وكافة االتحادات المشاركة، مثمنا سموه 
التفاعـــل اإليجابـــي والمشـــاركة الكبيرة 
الحكوميـــة  والهيئـــات  الـــوزارات  مـــن 
العامـــة  المدنـــي  ومؤسســـات المجتمـــع 
والخاصـــة وكافة الجامعات والمدارس، 
مؤكدا أهمية اليوم الرياضي في تحفيز 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  المواطنيـــن 

وجعلها ثقافة وسلوكا دائمين.

سموه دشن تطبيق “يال نلعب” لالتحاد البحريني للرياضة للجميع

ــن ــن والمقيميـ ــدى المواطنيـ ــة لـ ــة الرياضـ ــي بأهميـ ــزز الوعـ ــي عـ ــوم الرياضـ ــموه: اليـ سـ
خالد بن حمد يفتتح الفعالية الرئيسة لليوم الرياضي بحلبة البحرين  
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سمو الشيخ عيسى بن علي يشهد اليوم الرياضي بمدرسة بيان البحرين

شـــهد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة  آل  خليفـــة  بـــن 
شـــئون مجلـــس الـــوزراء نائـــب رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة احتفالية 
مدرســـة بيان البحرين باليوم الرياضي 
الوطنـــي الـــذي أمـــس، وذلـــك بحضـــور 
الدكتـــورة الشـــيخة مـــي بنـــت ســـليمان 
العتيبـــي رئيـــس مجلس أمناء مدرســـة 
مجلـــس  وعضـــوي  البحريـــن  بيـــان 
وحمـــد  الرميحـــي  عبـــدهللا  النـــواب 
الدوي وعضو مجلس الشـــورى ســـبيكة 
الفضالة واألمين العـــام للجنة األولمبية 

البحرينية فارس مصطفى الكوهجي.

 ووصل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة بمصاحبـــة عزف 
الســـام الملكي ثم تابع ســـموه سلســـلة 
األنشـــطة والفعاليـــات الرياضيـــة التـــي 
نظمتها مدرســـة بيان البحرين بمشاركة 
واســـعة من الطلبـــة والطالبات وأعضاء 

الهيئة التعليمية والموظفين.
الشـــيخ  أكـــد ســـمو  المناســـبة،   وبهـــذه 
عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة أن 
اليوم الرياضي الوطني أصبح أحد أهم 
المناسبات الوطنية التي تحرص جميع 
مؤسســـات المجتمـــع العامـــة والخاصة 
ا، مشـــيًدا ســـموه  علـــى إحيائهـــا ســـنويًّ
بالتفاعـــل اإليجابـــي من قبـــل المدارس 

العامـــة والخاصـــة ومـــن بينهـــا مدرســـة 
بيـــان البحريـــن فـــي إقامـــة العديـــد من 

األنشـــطة الرياضيـــة التـــي تهـــدف إلـــى 
لـــدى الطـــاب  غـــرس ثقافـــة الرياضـــة 

والطالبـــات لما لها من آثار إيجابية على 
الصحة النفسية والبدنية لديهم.

إلســـهامات  تقديـــره  ســـموه  وأبـــدى   
مدرســـة بيان البحرين في رفد مســـيرة 
متقدًمـــا  نموذًجـــا  لتصبـــح  التعليـــم 
ومتميًزا للمؤسسات التعليمية الخاصة 
بمـــا  ســـموه  منّوًهـــا  البحريـــن،  بمملكـــة 
مـــن  المدرســـة  علـــى  القائمـــون  يوليـــه 
رعاية واهتمام وتطبيق أفضل المعايير 
والحرص على إياء األنشطة الرياضية 
حّيـــًزا كبيـــًرا مـــن اهتمامـــات المدرســـة 
بأهميـــة  عليهـــا  القائميـــن  مـــن  إيماًنـــا 
الرياضـــة فـــي تنشـــئة جيل واعـــد قادر 
علـــى البنـــاء والتنميـــة، متمّنًيـــا ســـموه 
مـــن  المزيـــد  البحريـــن  بيـــان  لمدرســـة 

التوفيق والنجاح.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:
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فـــي إطـــار المشـــاركة فـــي اليـــوم الوطني 
الرياضـــي لمملكة البحريـــن وبالتعاون مع 
المحافظـــة  أقامـــت  القطاعـــات،  مختلـــف 
الجنوبية بمشـــاركة وحضور ســـمو الشيخ 
محافـــظ  خليفـــة  آل  علـــي  بـــن  خليفـــة 
ســـمو  وبحضـــور  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد آل خليفة نائب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة، سلســـلة 
والمنافســـات  الرياضيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
والمســـابقات بهدف تحقيق المفهوم العام 
لليـــوم الرياضـــي وهـــو الرياضـــة للجميـــع، 
المحافظـــة  وأهالـــي  منتســـبي  بمشـــاركة 

الجنوبية.
محافـــظ  ســـمو  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه   
المحافظـــة  دور  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
مختلـــف  وإقامـــة  تنظيـــم  فـــي  الفاعـــل 
الفعاليـــات الرياضية والمجتمعية الهادفة، 
والتي تسهم إلى حد كبير في نشر مفهوم 
وتعزيـــز  المجتمعيـــة  الرياضيـــة  الثقافـــة 
النشـــاط البدنـــي وجعل الرياضة أســـلوب 
حيـــاة، حيـــث أشـــاد ســـموه بالـــدور الـــذي 
يقـــوم به ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 

النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس  خليفـــة، 
األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينية، في إطاق البرامج واألنشـــطة 
والفعاليات التي تســـاهم في تعزيز سلوك 
الرياضة بين أوساط األفراد من مواطنين 

ومقيمين في مملكة البحرين.
 وقد شهدت الفعالية عدًدا من المسابقات 

الرياضية: رياضة المشي، ورياضة البادل، 
ورياضـــة تنس الطاولـــة، ورياضة الدارت، 

باإلضافـــة إلى رياضة رفـــع األثفال، حيث 
شـــملت الرياضـــات مشـــاركة فئـــة الذكـــور 

واإلنـــاث كٍل علـــى حـــدة، والتـــي شـــهدت 
منتســـبي  قبـــل  مـــن  متميـــزة  مشـــاركة 

المحافظـــة وعـــدد مـــن أهالـــي الجنوبيـــة، 
واألندية والمراكز الشبابية بالمحافظة.

بمشاركة وحضور سمو المحافظ وسمو الشيخ سلمان بن محمد

أشاد بإسهامات المدرسة في رفد مسيرة التعليم

المحافظة الجنوبية ُتقيم سلسلة من الفعاليات الرياضية

TM



“البـــاد”  صحيفـــة  ^نظمـــت 
البحرينـــي  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون 
لرياضة ذوي اإلعاقة فعالية بمناســـبة 
رئيـــس  بحضـــور  الرياضـــي،  اليـــوم 
المـــردي  مؤنـــس  الصحيفـــة  تحريـــر 
البحـــر  أحمـــد  التنفيـــذي  والرئيـــس 
مختلـــف  فـــي  الصحيفـــة  وموظفـــي 

األقسام، فيما مثل اتحاد رياضة ذوي 
اإلعاقة المدير التنفيذي الشيخ أحمد 
بن خليفة آل خليفة وعدد من إداريي 

ومدربي والعبي االتحاد.
منتســـبي  “البـــاد”  موظفـــو  وشـــارك 
اللعـــب  اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  االتحـــاد 

واالستمتاع باألجواء الرياضية.

“^” تحتفل باليوم الرياضي مع اتحاد رياضة ذوي اإلعاقة
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احتفلـــت مجموعة طيران الخليج القابضة والشـــركات 
التابعة لها والتي تشـــمل شـــركة مطار البحرين وشركة 
طيـــران الخليـــج وأكاديميـــة الخليج للطيران وشـــرطة 
المطـــار بيـــوم البحرين الرياضي في نســـخته الســـابعة 
مـــن خالل إقامة فعاليـــات رياضية، وذلك بهدف غرس 

ثقافة ممارســـة الرياضة والتشـــجيع على اتباع أسلوب 
حياة صحي، حيث نّظمت المجموعة عدًدا من األنشطة 
الرياضيـــة تضمنت كرة القدم وكرة الســـلة ومســـابقات 
شـــد الحبل وتنس الطاولة باإلضافة إلى فقرة لتمارين 

اللياقة البدنية بمشاركة مختصين رياضيين.

“طيران الخليج”.. والثقافة الرياضية

نّظمـــت وزارة الخارجيـــة، أمـــس، 
فعاليـــة اليـــوم الرياضـــي لمملكـــة 
البرنامـــج  واشـــتمل  البحريـــن 
الرياضـــي علـــى ممارســـة رياضة 

المشي، وكرة القدم، والبادل.
نّظمـــت  الســـياق،  ذات  وفـــي 
البعثات الدبلوماســـية وقنصليات 
الخـــارج  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
اليـــوم  فـــي  ـــا  رياضيًّ برنامًجـــا 
الرياضي لمملكـــة البحرين، حيث 
تمت ممارســـة مختلف األنشـــطة 

الرياضية.

وزارة الخارجية... المشي وكرة القدم

أمـــس  الوطنـــي،  االتصـــال  مركـــز  نظـــم 
متنوعـــة  رياضيـــة  فعاليـــات  الخميـــس، 
البحريـــن  بيـــوم  احتفـــاء  لموظفيـــه 
الرياضي، تنفيذا لقـــرار مجلس الوزراء، 
برئاسة ولي العهد  رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، حفظـــه هللا، بأن يكون 
يـــوم الثانـــي مـــن فبرايـــر 2023، نصـــف 
يوم عمل فـــي كافة الـــوزارات والهيئات 
إلفســـاح  الحكوميـــة،  والمؤسســـات 
المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في 
فعاليات اليوم الرياضي، بما يكرس دور 

الرياضة كثقافة مجتمعية.

االتصال الوطني.. دور الرياضة
شارك معهد البحرين للؤلؤ 
واألحجار الكريمة “دانات” 
الرياضـــي  اليـــوم  فـــي 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي 
المشـــي  فعاليـــة  تنظيمـــه 
الجماعـــي، بحضور كوادر 
الجنســـين  مـــن  المعهـــد 
األقســـام،  مختلـــف  ومـــن 
وذلك في منطقة األفنيوز 
مقابـــل  البحريـــن  بخليـــج 
مقر المعهد بمركر البحرين 
التجاري العالمي بالمنامة.

“دانات”... المشي الجماعي

شـــاركت إدارة األوقـــاف الجعفرية فـــي فعاليات اليوم 
الوطنـــي الرياضي لمملكة البحرين، واشـــتمل البرنامج 

على ماراثون المشي الذي نظمته اإلدارة في الحديقة 
المائية بحضور منتسبي اإلدارة.

األوقاف الجعفرية.. رياضة في الحديقة المائية

شارك وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة في 
فعاليـــة اليـــوم الوطنـــي الرياضـــي لمملكة البحريـــن التي 
نظمتها شؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة لمنتسبيها 

في “واتر جاردن سيتي” بضاحية السيف.

 وأكـــد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن أهمية المشـــاركة 
فـــي هـــذه الفعاليـــة الوطنيـــة، التـــي تســـهم فـــي ترســـيخ 
اســـتراتيجية الشـــراكة المجتمعية، باإلضافـــة لدورها في 
تعزيـــز الثقافـــة الرياضيـــة والصحيـــة، متمّنًيـــا معاليه بأن 

تحقق الفعالية جميع أهدافها الموضوعة.

الجنسية والجوازات واإلقامة... تعزيز الثقافة الرياضية

شـــاركت كل مـــن مفوضيـــة حقـــوق الســـجناء 
للتظلمـــات  العامـــة  واألمانـــة  والمحتجزيـــن 
أمـــس الخميس فـــي فعاليات اليـــوم الرياضي 
للمملكـــة، وذلـــك تنفيـــذًا لتوجيهـــات مجلـــس 
الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل في 
األســـبوع الثاني من شهر فبراير كيوم رياضي 
وطنـــي يتـــم االحتفـــاء به ســـنويا فـــي مملكة 
البحريـــن. وقـــد أقامـــت األمانـــة والمفوضيـــة 
ضمن فعاليات اليوم الرياضي أنشطة رياضية 
وصحيـــة، وقـــد مثلـــت هـــذه األنشـــطة فرصة 
لـــدى منتســـبي  النشـــاط والحيويـــة  لتجديـــد 

الجهتين، مما سينعكس إيجابيا على أدائهم.

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين... تجديد النشاط

نظمت وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني فعاليات 
رياضيـــة متنوعـــة فـــي موقـــع مشـــروع مدينة ســـلمان 
احتفـــاًء بيـــوم البحريـــن الرياضـــي، بمشـــاركة وزيـــرة 
المســـؤولين  وكبـــار  العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان 

بالوزارة ومنتسبيها. 
واشـــتملت الفعاليـــات على باقة متنوعة من األنشـــطة 
الرياضيـــة، كفعاليـــة مارثون المشـــي الجماعي وجولة 

الدراجات الهوائية ومنافسات كرة الطاولة.

“اإلسكان”... رياضة في مدينة سلمان

تزامنًا مع الجهود التي تبذلها المملكة في نشر 
الوعـــي بشـــأن أهمية الحيـــاة الصحية، نظمت 
الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب )مغلقة( 
األنشـــطة  مـــن  التابعـــة مجموعـــة  وشـــركاتها 
احتفـــاالً  لموظفيهـــا  المتنوعـــة  الرياضيـــة 
اليـــوم  وشـــهد  البحرينـــي.  الرياضـــي  باليـــوم 
الرياضـــي العديـــد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات 
التـــي تـــم تنظيمها من قبـــل الشـــركة القابضة 
للنفـــط والغاز وشـــركاتها التابعـــة، مثل بطولة 
البـــادل، ومباريـــات كـــرة القدم وكـــرة الطائرة، 
وصفوف اللياقة البدنية، والمشي وغيرها من 
الفعاليات الرياضيـــة، وذلك بهدف تعزيز نمط 

حياة صحي لجميع موظفي المجموعة.

القابضة للنفط .. نمط حياة صحي

شـــارك منتســـبو جامعة البحرين فـــي فعاليات 
يـــوم البحريـــن الرياضـــي، إذ اســـتمتع أعضـــاء 
بمجوعـــة  واإلداريـــة  األكاديميـــة  الهيئتيـــن 
عمـــادة  نظمتهـــا  التـــي   الرياضيـــة  األلعـــاب 
شـــؤون الطلبة، بالتعاون كلية العلوم الصحية 
والرياضية، أمس، في مقر الجامعة بالصخير. 
جواهـــر  البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  وأعربـــت 
بنـــت شـــاهين المضاحكـــة عـــن ســـعادتها بهذه 
المناســـبة، مؤكـــدة أن يوم البحريـــن الرياضي 
يمثـــل رســـالة القيـــادة  الحكيمـــة لـــكل أبنـــاء 
الوطن وقاطنيه، بأن تكون الرياضة جزءا من 

نمط حياتهم اليومية.

جامعة البحرين ... وتجديد النشاط
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وزارة  شـــــــاركـــــــت 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاد 
الوطني في فعاليات 
يـــــــــــوم الــــبــــحــــريــــن 
الرياضي في نسخته 
الــــســــابــــعــــة، وذلـــــك 
بـــإقـــامـــة فــعــالــيــاتــهــا 
ونّظمت  الــريــاضــيــة، 
الـــــــــــــوزارة فـــعـــالـــيـــة 
ريـــــــاضـــــــة الـــمـــشـــي 
ــا بـــعـــض  ــ ــه ــ ــل ــ ــل ــخــ ــ وت

األنشطة الرياضية.

وزارة المالية.. رياضة المشي
نــــــّظــــــم نـــــــــــادي راشـــــــد 
ــاق  ــ ــب ــيــــة وســ ــفــــروســ ــ ــل ــ ل
رياضية  فعالية  الخيل 
بمناسبة اليوم الرياضي 
وذلك  البحرين،  لمملكة 
أمــس على مضمار  يــوم 
الــرفــة  بمنطقة  ــنـــادي  الـ
ــة عــــــدٍد مــن  ــاركـ ــشـ ــمـ وبـ
ــــي ومـــوظـــفـــي  ــؤول ــســ مــ
النادي واشتمل البرنامج 
ــة الــمــشــي  ــاضــ ــ عـــلـــى ري

وعدد من التمارين.

نادي راشد للفروسية.. المشي على المضمار

البحريـــن  احتضـــن حـــرم كليـــة 
البحريـــن(  )بوليتكنـــك  التقنيـــة 
بمدينـــة عيســـى يوًمـــا رياضًيـــا؛ 
الرياضـــي  باليـــوم  لالحتفـــال 
اليـــوم  واشـــتمل  البحرينـــي، 
الرياضـــي علـــى عـــدة فعاليـــات 
الجامعـــي،  المشـــي  تضمنـــت 
وجلســـة قصيـــرة عـــن التغذيـــة 
وتماريـــن  البدنيـــة،  واللياقـــة 
التمـــدد واإلحمـــاء، إضافـــة إلى 
العديـــد مـــن األنشـــطة واأللعاب 

الرياضية الجماعية.

بوليتكنك البحرين.. المشي الجامعي
شـــؤون  وزيـــرة  شـــاركت 
الشـــباب مع موظفي الوزارة 
في فعاليات اليوم الرياضي، 
والـــذي تضّمـــن حزمـــة مـــن 
األنشطة الرياضية الحركية، 
حيـــث أعربت عـــن تقديرها 
لمشاركة موظفي وموظفات 
الـــوزارة وتفاعلهم اإليجابي 
مـــع البرامـــج التـــي قدمتهـــا 
تتوافـــق  والتـــي  الـــوزارة 
مـــع األهـــداف العامـــة لليوم 

الرياضي.

وزارة الشباب.. حزمة من األنشطة الحركية

نظمـــت بلديـــة المنطقـــة 
مـــن  عـــددا  الجنوبيـــة 
الرياضيـــة  الفعاليـــات 
حديقـــة  فـــي  المتنوعـــة 
خليفـــة الكبـــرى بالرفـــاع 
بمناســـبة يـــوم البحريـــن 
بحضـــور  الرياضـــي، 
التنفيـــذي  الجهـــاز 
والمجلس البلدي وســـط 
تفاعل الفت من موظفي 
البلديـــة  وموظفـــات 

والمجلس البلدي. 

بلدية المنطقة الجنوبية.. تفاعل الفت
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ بـــمـــنـــاســـبـــة يـــــــوم الـ
النور  الرياضي، نظمت مدرسة 
العالمية مهرجاًنا رياضًيا، حيث 
بـــدأ بــاحــتــفــال فـــرق الــكــشــافــة 
والمرشدات والزهرات باألقسام 
المختلفة، وتوجه جميع الطلبة 
ومنتسبو المدرسة إلى ممارسة 
مجموعات  في  المشي  رياضة 
األلعاب  في  وشاركوا  منتظمة، 
ــي الـــســـاحـــات  ــ ــة فـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ

الخارجية للمدرسة.

مدرسة النور.. مهرجان رياضي

شـــارك االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
اليـــوم  فعاليـــات  فـــي  القـــدم 
لمملكـــة  الوطنـــي  الرياضـــي 
البحرين، بإقامـــة فعالية خاصة 
لموظفيـــه، بحضور األمين العام 

لالتحاد راشد الزعبي.
وأقـــام االتحـــاد فعالية المشـــي، 
كرويـــة  منافســـات  أقـــام  كمـــا 
مختلفـــة، باإلضافـــة إلـــى زاوية 
مخصصة في الموقع الرئيســـي 
الرياضـــي  باليـــوم  لالحتفـــاء 
الوطني بحلبة البحرين الدولية.

اتحاد الكرة.. يقيم فعالية المشي
الرياضـــي  باليـــوم  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  احتفلـــت 
الوطنيـــن وذلـــك جرًيا على عادتها الســـنوية بمشـــاركة جميع 
موظفيهـــا.  ونّظمت اللجنة األولمبيـــة فعالية اليوم الرياضي 
بمركـــز MJs Bowling حيث احتفـــل الموظفون والموظفات 
باليـــوم الرياضـــي مـــن خـــالل ممارســـة رياضـــة البولينج في 
أجواء أســـرية رائعة لـــم تخلو من المتعة والمـــرح والتنافس 
الرياضي واســـتعراض مواهبهم وقدراتهـــم برياضة البولينج 
مـــع التقاط الصـــور التذكارية الجميلة.  وقد شـــاركت اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية بفعالية اليوم الرياضـــي الوطني بحلبة 
البحريـــن الدولية للفورموال1 المقر الرئيســـي لليوم الرياضي 
عبـــر إقامة ركن خاصـــة باللجنة األولمبية لكال من األكاديمية 
األولمبيـــة والمركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل مع ركن 

آخر لعرض المالبس الرياضية الخاصة بفريق البحرين.

”MJs Bowling“ اللجنة األولمبية تحتفل بمركز

شاركت وزارة المواصالت واالتصاالت في 
فعاليات يوم البحرين الرياضي في نسخته 
الســـابعة وذلـــك بإقامة فعالياتهـــا الرياضية 
المتنوعـــة فـــي المبنـــى الرئيســـي للـــوزارة. 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  الـــوزارة  ونظمـــت 
عمليـــات  بإجـــراء  بـــدأت  إذ  الرياضيـــة، 
اإلحمـــاء، ثـــم ممارســـة رياضة المشـــي، ثم 
إطـــالق مســـابقة الدراجـــات الهوائيـــة فـــي 
الســـاحة الخلفيـــة لمبنى الـــوزارة، باإلضافة 
إلـــى مشـــاركة الموظفيـــن بالصـــور ومقاطع 
المفضلـــة  رياضتهـــم  لممارســـتهم  الفيديـــو 

أثناء أو بعد أوقات العمل.

المواصالت.. الرياضة ثقافة مجتمعية
نّظمـــت وزارة األشـــغال فعاليـــة اليـــوم 
البحرين الرياضي في”شـــاطئ مراسي 
المحـــرق،  ديـــار  بمنطقـــة  البحريـــن”، 
تضمنت أنشطة رياضية مختلفة شارك 

فيها عدد كبير من منتسبي الوزارة.
أقامتهـــا  التـــي  الفعاليـــة  وشـــملت   
الـــوزارة لمنتســـبيها عدًدا من األنشـــطة 
الرياضيـــة  والمســـابقات  والفعاليـــات 
المتنوعـــة منهـــا تماريـــن رياضيـــة فـــي 
الهواء الطلق ورياضة المشـــي ورياضة 
البـــادل والبيـــكل بـــول وبرامـــج أخـــرى 

متنوعة.

“األشغال”.. على شاطئ مراسي
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تزامًنـــا مـــن اليـــوم الوطنـــي الرياضـــي، نّظمـــت وزارة 
شـــؤون الكهرباء والماء وهيئـــة الكهرباء والماء يومها 
الرياضي الذي ضمن مجموعة من الفعاليات الرياضية 
والصحيـــة المتنوعـــة بهـــدف تعزيـــز ثقافـــة ممارســـة 
الرياضـــة، ونشـــر الوعي لـــدى مختلف الفئـــات، برعاية 
وحضور وزير شـــؤون الكهرباء والماء ياســـر حميدان 

وبمشاركة مسؤولي الهيئة ومنتسبيها.
وتضّمنـــت فعالية اليـــوم الرياضي عدًدا من األنشـــطة 
الرياضيـــة والمســـابقات التـــي القت مشـــاركة واســـعة 
مـــن موظفي الـــوزارة والهيئـــة، حيث تضّمنـــت تقديم 
فحوصـــات طبية، وتوعيـــة غذائية، وممارســـة لبعض 
التماريـــن الرياضة، باإلضافة إلى مجموعة من األلعاب 

والمنافسات المختلفة.

الكهرباء والماء.. رياضة في الهواء!
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  شـــاركت 
فعاليـــات اليـــوم الرياضـــي البحرينـــي، وذلـــك 
بالتعـــاون مـــع بنـــك الســـام بمجمـــع األفنيـــوز، 
لمملكـــة  الوطنـــي  الرياضـــي  باليـــوم  احتفـــاًء 
البحرين، وذلك بحضور رفيق النايض الرئيس 
التنفيذي لبنك الســـام ولولوة راشـــد شـــويطر 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة، وعـــدد من المســـؤولين في 
مراكـــز الرعاية الصحية األولية وبنك الســـام، 
حيـــث قدمت عـــدة فعاليات صحيـــة توعوية، 
وذلـــك تزامًنـــا مـــع اليـــوم الوطنـــي الرياضـــي 

لمملكة البحرين.

الرعاية الصحية وبنك السالم.. فعالية مشتركة 

فـــي إطـــار تعزيـــز الشـــراكة المجتمعـــة واالرتقـــاء بثقافـــة 
الرياضـــة والوعـــي بأهميـــة النشـــاط والحركة وانعكاســـها 
علـــى الصحـــة العامة، نّظمت األمانتان العامتان لمجلســـي 
الشـــورى والنواب أمـــس )الخميس(، فعاليتهما المشـــتركة 
بمناســـبة اليوم الرياضي الوطني، بنادي النجمة الرياضي، 
بمشـــاركة عـــدد مـــن أعضـــاء مجلســـي الشـــورى والنواب، 
واألميـــن العـــام لمجلس الشـــورى كريمة محمد العباســـي، 
مســـؤولي  مـــن  وعـــدد  المســـاعدين،  العاميـــن  واألمنـــاء 
ومنتسبي األمانتين العامتين. وشهدت الفعالية مجموعة 
من المســـابقات واأللعاب التنافســـية التي اتسمت بأجواء 
المتعة والترفيه، إلى جانب سحوبات أجريت على جوائز 

للموظفين المشاركين في المسابقات.

“الشورى والنواب”.. نشاط وحركة في نادي النجمة
نّظمـــت وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
فعاليـــات يـــوم البحريـــن الرياضي، 
بحضـــور  وزير الصناعـــة والتجارة 
عـــدد  ومشـــاركة  فخـــرو،  عبـــدهللا 
مـــن كبـــار المســـؤولين والمدعوين 
الصناعـــة  وزارة  ومنتســـبي 
والتجارة، وشهدت الفعاليات التي 
أقيمت فـــي كورنيش الملك فيصل 
المالـــي مشـــاركة  المرفـــأ  بمحـــاذاة 
كبيـــرة مـــن الموظفين، كمـــا تضّمن 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  البرنامـــج 

واألنشطة الرياضية.

الصناعة والتجارة.. مشاركة كبيرة

نــّظــمــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
الـــعـــمـــل فـــعـــالـــيـــات ريــاضــيــة 
متنوعة لموظفيها ومنتسبيها 
ــوم الــبــحــريــن  ــ ــي ــ ــاًء ب ــ ــف ــ ــت احــ
ــســخــتــه  الـــــريـــــاضـــــي فــــــي ن
الــســابــعــة، تــمــاشــًيــا مــع دعــوة 
مــجــلــس الــــــوزراء لــاحــتــفــال 
في  الرياضي  البحرين  بيوم 

الثاني من فبراير الجاري.
ــهــيــئــة عــدة   وقــــد نــّظــمــت ال
فـــعـــالـــيـــات لـــكـــافـــة مــوظــفــي 
ومنتسبي قطاعاتها وإداراتها 

ــة مـــســـابـــقـــات لـــكـــرة  ــامــ ــإقــ ــ ب
والغولف،  السلة  وكــرة  القدم 

باإلضافة إلى تنظيم مسابقة 
أكبر عدد خطوات، إلى جانب 

والمشروبات  األغذية  توزيع 
الصحية.

هيئة تنظيم سوق العمل.. وأكبر عدد خطوات!
نّظمـــت األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليم 
العالي فعالية رياضة لموظفيها بمناســـبة 

يوم البحرين الرياضي.
وبهـــذه المناســـبة؛ أكـــدت، األميـــن العـــام 
نائـــب رئيـــس  العالـــي  لمجلـــس التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
الرياضـــي  الوطنـــي  اليـــوم  أن  خليفـــة، 
يســـاهم فـــي ترســـيخ مفهـــوم الرياضـــة 
المجتمعية والتأكيد علـــى مفهوم أهمية 
ممارســـة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، 

من أجل تعزيز الصحة العامة.

“التعليم العالي”.. ترسيخ مفهوم الرياضة

احتفـــت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
بيـــوم البحرين الرياضي عن طريق تنفيذ 
مـــن خـــال  لمنتســـبيها  رياضيـــة  برامـــج 
التعـــاون مـــع نـــادي فيتنس تـــراك؛ لتوفير 
دخـــول مجانـــي للنـــادي الرياضـــي طوال 
اليوم الرياضي. كما نظمت الهيئة مسابقة 
أفضـــل زي رياضي للموظفين وتحفيزهم 
علـــى المشـــاركة، كمـــا تم تنظيـــم عدد من 
المســـابقات بطريقـــة مبتكـــرة؛ لبـــث روح 
المنافســـة الشـــريفة وتعزيـــز قيـــم الـــروح 

الرياضية.

هيئة علوم الفضاء .. رياضة بطريقة مبتكرة!
أقامت محافظـــة العاصمة فعالية اليوم 
البحريـــن  لمملكـــة  الرياضـــي  الوطنـــي 
فـــي الحديقـــة المائيـــة، بمشـــاركة أمانة 
العاصمـــة،  أمانـــة  ومجلـــس  العاصمـــة، 
ومديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمـــة، 
حيـــث تضمنـــت الفعاليـــة الجماهيريـــة 
المختلفـــة؛  الرياضـــات  مـــن  مجموعـــة 
وذلـــك لتحقيق ما يهدف إليه هذا اليوم 
ويعـــزز  واجتماعيـــًا  وصحيـــًا  رياضيـــًا 
ويحقـــق  والصحـــة  الرياضـــة  مفهـــوم 
الوعـــي بأهميـــة الرياضـــة ودورهـــا فـــي 

حياة الفرد والمجتمع.

محافظة العاصمة .. فعالية جماهيرية

البحريـــن  معهـــد  نظـــم 
المصرفيـــة  للدراســـات 
»BIBF« مجموعة  والمالية 
الرياضيـــة  األنشـــطة  مـــن 
بالقرب  والبدنية لموظفيه 
مـــن مقـــر المعهـــد بمنطقـــة 
وذلـــك  البحريـــن،  خليـــج 
تزامنًا مع فعاليات احتفال 
باليـــوم  البحريـــن  مملكـــة 
الرياضـــي البحرينـــي الذي 
يصادف الثاني من فبراير.

معهد “BIBF”.. أنشطة بدنية
بمناســـبة اليـــوم الرياضـــي، نّظمـــت الجامعـــة 
الخليجيـــة مجموعـــة من البرامـــج والفعاليات 
الرياضيـــة المتنوعـــة لمنتســـبيها مـــن الطلبـــة 
والموظفين، لتشمل مجاالت الرياضة واللياقة 
البدنية.  وتضّمنت برامج اليوم الرياضي عدًدا 
مـــن األنشـــطة المتنوعة التـــي بـــدأت بتمارين 
بدنيـــة قدمها المدرب أحمد البني بالتعاون مع 
نـــادي “بودي فورس”. وتلى ذلك مجموعة من 
المسابقات الرياضية المختلفة، كما واشتعلت 
المنافســـة بانطاق دوري كرة القدم الذي ضم 
خالـــه فـــرق متكونـــة مـــن األســـاتذة والطلبة، 

إضافة لمسابقة التصويب في كرة السلة.

الجامعة الخليجية.. أجواء عائلية وتمارين بدنية
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الموجودات اإلجمالية للمجموعة بلغت 41.6 مليار دوالر في 31 ديسمبر

أرباح “األهلي المتحد” للعام 2022
يشـــار هنا إلى أنه سيبدأ دمج النتائج 
الماليـــة للبنـــك األهلـــي المتحـــد للربع 
تاريـــخ  تلـــي  والتـــي   2022 الرابـــع 
بيـــت  قبـــل  مـــن  الفعلـــي  االســـتحواذ 
التمويل الكويتي ش.م.ك.ع مع نتائج 
ش.م.ك.ع  الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت 
المجمعة للعام 2022 حســـب المعايير 
الماليـــة  التقاريـــر  إلعـــداد  الدوليـــة 

المطبقة.
المتحـــد،  األهلـــي  البنـــك  أعلـــن  وقـــد 
عائـــدة  أربـــاح صافيـــة  تحقيـــق  عـــن 
لمســـاهمي المجموعة – بعد اســـتثناء 
حصص األقلية – بلغت 546.1 مليون 
دوالر لكامـــل العـــام 2022، بانخفاض 
العـــام  أربـــاح  عـــن   %  10.1 قـــدره 
بلغـــت 607.2 مليـــون  2021، والتـــي 
فـــي  الزيـــادة  بســـبب  وذلـــك  دوالر، 
المخصصات االحترازية االســـتثنائية 
وغيـــر المتكـــررة التي تـــم خصمها من 
أربـــاح البنـــك األهلي المتحد الســـابقة 
إلتمام عملية االستحواذ وغير القابلة 
للتجميـــع المحاســـبي أو التوزيـــع إلى 
الكويتـــي  التمويـــل  بيـــت  مســـاهمي 
ش.م.ك.ع حســـب قواعـــد المحاســـبة 
الدوليـــة الحاكمـــة لذلـــك. وقـــد بلغت 
مليـــون   160.2 المخصصـــات  هـــذه 
دوالر خالل الربـــع الثالث 2022. وبلغ 
كل مـــن العائـــد األساســـي والمخفض 
للســـهم للعـــام 2022 مبلغ 4.5 ســـنت، 
مقابـــل 5.1 ســـنت فـــي العـــام 2021. 
كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد 
العـــام  خـــالل  المجموعـــة  لمســـاهمي 

2022 مبلغ 261.2 مليون دوالر. 

وانخفض إجمالي حقوق المســـاهمين 
بنسبة 2.1 % على أساس مقارن ليبلغ 
4.4 مليـــار دوالر، نتيجـــة لتوزيعـــات 
األربـــاح الســـنوية وتأثيـــر التغيـــر في 
أســـعار الصـــرف، كما في 31 ديســـمبر 
2022. وبلغـــت الموجودات اإلجمالية 
للمجموعـــة 41.6 مليـــار دوالر كما في 
العائـــد  وســـجل   .2022 ديســـمبر   31
المســـاهمين  حقـــوق  متوســـط  علـــى 
بينمـــا   ،2022 للعـــام  معـــدل 12.3 % 
بلغ العائد على متوســـط األصول 1.4 
% للعـــام 2022، بالمقارنـــة مع 1.6 % 
المجموعـــة  للعـــام 2021. وحافظـــت 
على أفضل مؤشـــرات جودة األصول 
خالل العام 2022، حيث بلغت نســـبة 
المنتظمـــة  غيـــر  القـــروض  إجمالـــي 
)المرحلـــة الثالثـــة( 1.9 % من إجمالي 
تعتبـــر  االئتمانيـــة، والتـــي  المحفظـــة 
إحـــدى أقـــل معـــدالت القـــروض غيـــر 
المنتظمـــة التـــي حققهـــا البنـــك خالل 
23 عاًمـــا من تاريخه.  وتحدث محمد 
فـــؤاد الغانـــم، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
اإلدارة في البنك األهلي المتحد قائاًل: 
“رغـــم الظـــروف االقتصاديـــة الصعبة 
الناتجة عن استمرار الصراع الروسي 
التضخميـــة  والضغـــوط  األوكرانـــي، 
الدوليـــة، وتباطـــؤ االقتصـــاد العالمي، 
والتقلبـــات المســـتمرة فـــي األســـواق 
األهلـــي  البنـــك  حقـــق  فقـــد  الماليـــة، 
المتحـــد نتائـــج ممتـــازة خـــالل العـــام 
2022، حيـــث ارتفـــع إجمالـــي دخلـــه 
التشـــغيلي بنســـبة 11.5 %، مما يبين 
متانـــة وقوة نموذج أعمـــال البنك في 

كل األســـواق التي تغطيها المجموعة، 
وســـالمة نهجهـــا فـــي إدارة المخاطر. 
وإذا تـــم تحييـــد تأثيـــر المخصصـــات 
االســـتثنائية اإلضافية غيـــر المتكررة 
التـــي تـــم رصدهـــا فـــي الربـــع الثالـــث 
مـــن العام 2022 بقيمـــة 160.2 مليون 
دوالر كجزء مـــن خطة إدارة الربحية 
مـــن  بالكامـــل  والممولـــة  المســـتقبلية 
أربـــاح غير قابلة للتجميـــع أو التوزيع 
حســـب معاييـــر المحاســـبة الدوليـــة، 
فقـــد حققـــت المجموعة نتائـــج مالية 
نفتخـــر بها خـــالل العـــام 2022، حيث 
بلـــغ صافي الربح بعد الضريبة 706.3 
مليـــون دوالر، بزيادة بلغـــت 16.3 % 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق، ليحقق البنك 
بذلـــك ثانـــي أعلـــى صافـــي ربـــح بعـــد 

الضريبة في تاريخه”.
وأضاف الغانـــم: “وخالل العام 2022، 
فـــي  المتحـــد  األهلـــي  البنـــك  نجـــح 
االستحواذ على قسم خدمات األفراد 
التابع لســـيتي بنك في البحرين. وقد 
شـــملت هـــذه الصفقة شـــراء األصول 
والخصوم الخاصة بخدمات التجزئة 
وبطاقـــات االئتمان واإلقراض لألفراد 
التابعة لسيتي بنك في البحرين، وقد 
منـــح هـــذا االســـتحواذ للبنـــك األهلي 
المتحـــد قـــوة إضافيـــة فـــي قطاعات 
وقطـــاع  ربحيـــة  األكثـــر  التجزئـــة 
المتميـــزة،  المصرفيـــة  الخدمـــات 
ومّكنتـــه مـــن تعزيز حصته الســـوقية 
بطاقـــات  قطـــاع  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
االئتمـــان فـــي البحرين. وخـــالل العام 
نفســـه، كما نجح البنك األهلي المتحد 

في إصدار صكوك مرابحة مســـتدامة 
بقيمة 1.1 مليار دوالر، في صفقة هي 
األولى مـــن نوعها في القطـــاع المالي 
عالمًيـــا. وقد نالت هـــذه الصفقة إقبااًل 
كبيـــًرا من المســـتثمرين فـــي المنطقة 
والعالم، وعززت من موقع المجموعة 
القطـــاع  فـــي  بـــارز ومتميـــز  كالعـــب 

المالي”.
وختـــم حديثـــه بالقـــول: “تـــم بحمـــد 
هللا اســـتكمال صفقة االســـتحواذ من 
قبـــل بيت التمويل الكويتي في شـــهر 
نوفمبـــر 2022، وهـــي تشـــكل محطـــة 
فـــي مســـيرة  مهمـــة وعالمـــة فارقـــة 
تطـــور البنـــك األهلـــي المتحـــد، حيث 
أنهـــا شـــاهد على قـــوة مركـــزه وأدائه 
المالـــي والقيمة الكبيـــرة التي أضافها 
لمســـاهميه على مـــدى 23 عاًما. حيث 
إنـــه بموجـــب هـــذه الصفقـــة، قـــد تـــم 
المتحـــد عنـــد  البنـــك األهلـــي  تقييـــم 
مـــا يحقـــق  10.7 مليـــار دوالر، وهـــو 
معـــدل عائد داخلي بلـــغ حوالي 17.0 
% ســـنوًيا لمســـاهمي البنـــك األهلـــي 
المتحد على مدى 23 عاًما. كما مثلت 
هـــذه الصفقـــة فرصة تخـــارج مجزية 
بمعـــدل مضاِعـــف لربحية الســـهم بلغ 
16.6 مـــرة ومعـــدل ســـعر للســـهم إلى 
قيمتـــه الدفترية بلغ 2.5 مرة. كما أنها 
ســـتوفر اإلطار إلنشـــاء كيان مصرفي 
رائد فـــي مجال الخدمـــات المتوافقة 
مع الشريعة اإلســـالمية على مستوى 
لتحقيـــق  انطـــالق  ونقطـــة  المنطقـــة، 
المزيد من تطلعات كل المساهمين إن 

شاء هللا”.

القانون وحماية براءات االختراع )2(
 االختراعات الجديدة تأتي من العقول المبتكرة ذات األفق الواسع 
والتفكيـــر الخـــاّلق. واالختراعـــات ذات الفائدة لألوطان والبشـــرية 
جمعـــاء، يجـــب أن تجـــد الرعايـــة والعنايـــة وكل الدعم حتـــى تأتي 
ُأُكلهـــا الصالـــح. والعديـــد مـــن الناس لديهـــم أفكار تصلـــح ألن تكون 
اختراعـــات ذات قيمـــة عاليـــة، ولكنهم ال يعلمون أهميـــة ما يملكون 
مـــن نعـــم. وهنا يأتي الـــدور الكبير في توعية هـــؤالء الناس واألخذ 
بيدهـــم للضفـــة األخرى حيث يوجـــد من قام باالختراعـــات والتمتع 

بحقوقها ونعيمها. 
 وقانـــون بـــراءات االختراع البحريني يســـير على نهج التشـــريعات 
القانونيـــة والمعاهدات العاليمة. وهذه نقطة في صالح االختراعات 
وتشـــجيع كل مـــن يقوم بها. ألن كل شـــخص طبيعـــي أو اعتباري له 
الحـــق القانونـــي فـــي التقدم إلـــى إدارة الملكيـــة الصناعيـــة، بوزارة 
الصناعـــة والتجارة، بطلب تســـجيل براءة اختراع وأن يكتســـب ما 
يترّتـــب على ذلك من حقوق طبًقا ألحـــكام قانون براءات االختراع 

لعام 2004 وتعديالته. 
ـــا أو من األجانب الذين   وهـــذا ينطبق إذا كان هذا الشـــخص بحرينيًّ
ينتمـــون إلـــى أي مـــن البلـــدان األعضاء فـــي “اتحاد باريـــس لحماية 
الملكيـــة الصناعيـــة” أو إلـــى أي من البلـــدان التي يتمّتـــع مواطنوها 
بالمعاملـــة الوطنية بموجب أي من االتفاقيات “الثنائية” أو”الدولية” 
المعمـــول بها فـــي البحرين، أو إذا كان لدى هذا الشـــخص في إقليم 
ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة. ووفق القانون، 
إذا قـــّدم طلًبا لتســـجيل بـــراءة اختراع لدى أي مـــن الدول األعضاء 
في “اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية” أو أي من البلدان التي 
يتمتـــع مواطنوهـــا بالمعاملـــة الوطنيـــة بموجب أي مـــن االتفاقيات 
الدوليـــة أو الثنائيـــة المعمـــول بهـــا فـــي البحرين، فإنه يجـــوز لمقدم 
الطلـــب أو لمـــن آلت إليه حقوقه، وفي خالل الســـتة األشـــهر التالية 
لتقديـــم الطلـــب أن يقـــدم طلًبا مماثـــاًل إلى إدارة الملكيـــة الصناعية 
عن ذات االختراع الذي تضمنه طلبه الســـابق، وذلك وفًقا لألوضاع 
وبالشـــروط واإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا في القانـــون والالئحة 
التنفيذيـــة، وفـــي هـــذه الحالة يتمتع مقـــدم الطلب أو مـــن آلت إليه 
حقوقـــه بحق أولوية طبًقا ألحـــكام “اتفاقية باريس لحماية الملكية 
الصناعية” بشـــرط االلتزام بأحكام تلـــك االتفاقية. ومن هذا الوضع 
يّتضـــح أن القانـــون البحريني واســـع النطاق وشـــامل التطبيق وكل 

هذا يعود بالفائدة لالختراعات وللمخترعين.
 ووفـــق القانـــون، يكون الحق في البـــراءة للمخترع أو لمن آلت إليه 
حقوقه. وإذا كان االختراع نتيجة عمل مشـــترك بين عدة أشخاص 
يكـــون الحـــق فـــي البراءة لهـــم جميًعا بالتســـاوي فيما بينهـــم، ما لم 
يتفقـــوا على خالف ذلك. هذا وال يعتبر مشـــترًكا فـــي االختراع من 
اقتصرت جهوده على التنفيذ. ومن الضروري أن نذكر أيًضا، أنه إذا 
توّصل إلى االختراع أكثر من شخص ويكون كل منهم عمل بصورة 
مســـتقلة عن اآلخرين، فيكون الحق في البراءة لألســـبق في تقديم 
الطلب، وتكون األولوية لمن أتى أواًل. ولهذا فإن المبادرة واإلسراع 

في تقديم الطلب من األمور الهامة في حفظ الحقوق.
 ومـــن المســـائل الهامة التـــي يتناولها القانـــون، العالقة بيـــن العامل 
وصاحـــب العمـــل فيمـــا يتعلق بحـــق البـــراءة. ووفًقا للقانـــون تكون 
ملكيـــة البـــراءة لصاحب العمل متى كان االختـــراع ناتًجا عن تنفيذ 
عقـــد مضمونـــه إفراغ الجهد للتوّصـــل إلى االختـــراع، على أن يذكر 
اسم المخترع في البراءة. وإذا توّصل العامل، غير المكلف بموجب 
عقـــد العمل بالقيام بنشـــاط ابتكاري، إلى اختـــراع ذي عالقة بمجال 
نشاط صاحب العمل مستخدًما في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات 
صاحـــب العمل أو مـــواده األولية الموضوعة تحـــت تصرف العامل، 
فعليـــه فـــور منحـــه البـــراءة أن يخطر صاحـــب العمل بذلـــك بكتاب 
مســـّجل، ويكون لصاحب العمـــل الخيار بين اســـتغالل االختراع أو 
شـــراء البراءة، وذلك كلـــه مقابل تعويض عادل يدفـــع للعامل، على 
أن يتم الخيار خالل ثالثة أشـــهر من تاريـــخ اإلخطار بمنح البراءة. 
ويســـقط حق صاحب العمل في الخيار بانقضاء المدة المشـــار إليها 
دون أن يبـــدي رغبتـــه للعامل بكتاب مســـجل. مع العلـــم أن األحكام 
المنصـــوص عليهـــا في القانون تنطبـــق على العامليـــن المدنيين في 
الدولـــة ومـــن فـــي حكمهـــم. ويعتبـــر الطلـــب المقـــدم مـــن المخترع 
للحصـــول علـــى بـــراءة اختراع خالل ســـنة مـــن تاريخ تركـــه العمل 
بالمنشـــأة العامـــة أو الخاصـــة، كأنه ُقدم أثناء الخدمـــة. ويكون لكل 
مـــن المختـــرع وصاحب العمل جميع الحقـــوق المنصوص عليها في 

القانون. 
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د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

أمسية إدارية لميرزا بعنوان “مسيرتي في سبيل الوطن”

انطالق برنامج التبادل الثقافي بين البحرين وفرنسا
 2023 فبرايـــر   1 األربعـــاء  يـــوم  انطلـــق 
برنامـــج التبـــادل الثقافـــي لمـــدة يوميـــن 
بين متدربـــات دبلوم التجميـــل والعناية 
سويســـرا   CIDESCO مـــن  بالبشـــرة 
بمركـــز أدارا للتدريـــب ومتدربـــات دبلوم 
بفرنســـا.   E.S. Vichy مـــن  التجميـــل 
مؤسســـة E.S. Vichy هي الجهة الدولية 
المانحة لشهادة المكياج االحترافي التي 
يقدمها مركـــز أدارا للتدريب للبحرينيات 
الراغبـــات فـــي امتهـــان مجـــال المكيـــاج 

االحترافي. 
ثقافـــة  تعزيـــز  إلـــى  البرنامـــج  يهـــدف 
تبـــادل المعرفـــة والخبـــرات فـــي قطـــاع 
التجميـــل والعناية بالبشـــرة في مجاالت 
متعددة مثل عالجات الفيشـــال اليدوية 
والمكيـــاج  والمســـاج،  والكهربائيـــة، 

االحترافي، وفـــن تجميل األظافر، حيث 
قدمـــت المتدربـــات البحرينيات خدمات 
مـــع  الفرنســـيات  لنظيراتهـــن  تجميليـــة 
شـــرح الخطـــوات االحترافيـــة التـــي تـــم 
إتقانها خالل فتـــرة تدريبهن بمركز أدارا 
وبالطرف المقابل فقد عرضت المتدربات 
الفرنســـيات خبراتهـــن االحترافيـــة فـــي 

العالجات التجميلية للبشرة.
أدارا  بمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  عبـــرت 
للتدريـــب المهندســـة خلـــود أكبـــري عـــن 
التمكـــن  بمســـتوى  واعتزازهـــا  فخرهـــا 
واالحترافيـــة الـــذي قدمتـــه المتدربـــات 
البحرينيات لنظيراتهن الفرنســـيات وعن 
امتنانهـــا لتمثيلهن لمملكـــة البحرين على 
أحســـن وجه بكرمهن وحســـن ضيافتهن 

خالل فترة البرنامج.

كمـــا أشـــادت أكبري بالـــدور الكبيـــر الذي 
يلعبه قطـــاع التجميل والعناية بالبشـــرة 
فـــي دعم عجل التنميـــة االقتصادية عبر 
توفيـــر فرص عمل حقيقيـــة للبحرينيات 
كـــوادر  العمـــل وتوفيـــر  عـــن  العاطـــالت 

احتياجـــات  لتلبيـــة  مؤهلـــة  احترافيـــة 
العيـــادات الجلدية والمنتجعات الصحية 
بمملكة البحرين، راجيًة أن يكون برنامج 
التبـــادل الثقافي بمثابـــة انطالقة مملكة 

البحرين إلى سوق التجميل العالمي.

^ راعيا إعالميا للفعالية

في مجال التجميل والعناية بالبشرة

 لولوة المطلقعبدالحسين ميرزا

محمد الغانم

546.1
 مليون دوالر

ســجلت مجموعــة البنــك األهلــي المتحــد أرباحــًا صافيــة قياســية عائدة 
لمســاهميها بلغــت 203.9 مليــون دوالر أميركــي خــال الربــع األخيــر 
2022، بارتفــاع بلــغ 30.2 % مقارنــة بنفــس الربــع 2021، والــذي بلــغ 
156.6 مليون دوالر. وتعد األرباح الصافية المحققة خال الربع الرابع 
2022 هــي أعلــى أرباح ربعية معدلة تحققها المجموعة منذ تأسيســها 
في 2000. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بشــكل أساســي بزيادة 
في الدخل التشغيلي وانخفاض في المخصصات المرصودة ترجع إلى 

مبــادرة البنــك في اتباع نهج محافظ ونظرة مســتقبلية تحوطية خال 
الربع الســابق في تدعيم مخصصاته. وارتفع العائد األساســي والمخفض 
للســهم إلــى 1.6 ســنت خــال الربــع الرابــع 2022 مقارنــة بـــ 1.2 ســنت فــي 

الربــع الرابــع 2021. كمــا بلغ مجموع الدخل الشــامل العائد لمســاهمي 
المجموعــة خــال الربــع الرابــع 2022 مبلــغ 113.5 مليــون دوالر، 

بانخفــاض 23.0 %. وقــد كان األداء التشــغيلي األساســي 
قويــًا خــال هــذا الربــع، حيــث بلــغ صافــي دخــل الفوائــد 

242.5 مليــون دوالر فــي الربــع الرابــع 2022، ممــا دعــم 
إجمالي الدخل التشــغيلي بشــكل ملموس ليصل إلى 

341.4 مليون دوالر في الربع الرابع 2022.

تنظم جمعية اإلداريين البحرينية، 
إدارتهـــا  مجلـــس  تتـــرأس  التـــي 
إداريـــة  أمســـية  المطلـــق،  لولـــوة 
لمستشـــار الشـــركة القابضـــة للنفط 
والغـــاز والرئيـــس الفخـــري لجمعية 
ميـــرزا  عبدالحســـين  اإلدارييـــن 
ســـبيل  فـــي  “مســـيرتي  بعنـــوان 

الوطن”.
يأتي ذلك تزامًنا مع تدشـــين كتاب 
عبدالحســـين ميـــرزا، وتتركز فكرة 

التاريخـــي  الســـرد  علـــى  الكتـــاب 
لمذكـــرات ميـــرزا لقصـــص النجـــاح 
والقياديـــة،  اإلداريـــة  والـــدروس 
االثنيـــن  يـــوم  مســـاء  فـــي  وذلـــك 
الموافـــق 6 فبرايـــر 2023 في تمام 
العاشـــرة  حتـــى  الســـابعة  الســـاعة 
مســـاء، بقاعـــة المؤتمـــرات بفنـــدق 
كـــراون بـــالزا، بحضـــور عـــدد مـــن 
الشـــخصيات اإلداريـــة البـــارزة في 

مملكة البحرين.



 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة أن االســـتثمار 
فـــي تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الســـياحية 
فـــي مملكـــة البحريـــن ال يقـــل أهمية عن 
االستثمار في رأس المال البشري؛ بهدف 
وقـــادرة  مؤهلـــة  وطنيـــة  كـــوادر  إعـــداد 
االقتصـــادي  القطـــاع  هـــذا  إدارة  علـــى 
نحـــو  علـــى  فروعـــه  بمختلـــف  الواعـــد 
يحقق مســـتهدفات التنمية السياحية بما 
يتماشـــى مـــع أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظـــم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، وخطـــط 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة حفظه 

هللا.
جاء ذلك لدى تفّضل نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء صباح أمـــس )الخميس 2 فبراير 
الفـــوج  تخريـــج  حفـــل  برعايـــة   )2023
األول مـــن طاب كليـــة فاتيـــل للضيافة، 
بحضـــور عدد من الـــوزراء والمســـؤولين 

والمدعوين.
ه الشـــيخ خالد بن   وبهـــذه المناســـبة، نـــوَّ
عبـــدهللا آل خليفة بما يمثله تخريج أول 
فوج مـــن طاب كلية فاتيل للضيافة من 
ربـــط واقعـــي وإدمـــاج عملـــي لمخرجات 
التعليم بمتطلبات ســـوق العمل السياحي 
والفندقي في مملكة البحرين، السيما في 
ظـــل ما كان وما يزال يحققه هذا القطاع 
مـــن مؤشـــرات إيجابيـــة ونمـــو متســـارع 
مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي مواصلـــة رفـــد 
االقتصاد الوطني بمصادر دخل متنوعة، 
وتوفير فرص نوعية للمواطنين، والعمل 

على إبراز مكانة المملكة كمركز ســـياحي 
عالمي.

وأعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا عـــن 
الشـــابة  الوطنيـــة  بالطاقـــات  اعتـــزازه 
المهيـــأة لانخراط في ســـوق العمل بثقة 
عاليـــة، ولتكـــون العًبا فاعًا فـــي تحقيق 
لصناعـــة  والتطـــور  التقـــدم  مـــن  مزيـــد 
الســـياحة المحلية، واالنطاق من خالها 
بفضـــل  وذلـــك  العالميـــة،  الســـوق  نحـــو 
الشـــراكة الناجحـــة مـــع مجموعـــة فاتيل 
الفرنســـية التـــي تتخذ من المملكـــة فرًعا 
لهـــا في المنطقة، ومـــا قدمته لطابها في 

البحريـــن من معارف ومهارات في مجال 
الضيافـــة، وخبـــرات عمليـــة كجـــزء مـــن 

المنهج الدراسي.
من جانبها، ثّمنت وزيرة السياحة فاطمة 
بنت جعفر الصيرفي، تفّضل نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء برعايـــة حفـــل تخريـــج 
فاتيـــل  كليـــة  مـــن طـــاب  األول  الفـــوج 
للضيافـــة، األمـــر الـــذي يؤكـــد مـــا يحظى 
به القطاع الســـياحي مـــن دعم متواصل، 
الوطنيـــة  للكفـــاءات  مســـتمر  وتشـــجيع 
علـــى االندماج في هـــذا القطـــاع الواعد، 
بما يســـهم في تطويره وزيادة مساهمته 

في مســـيرة الخير والنماء التي تشـــهدها 
مملكـــة البحريـــن بقيادة حضـــرة صاحب 
الجالـــة ملك البـــاد المعّظـــم حفظه هللا 
ورعـــاه، ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظه 

هللا.
 وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أن تطويـــر كلية 
فاتيـــل للضيافة يعد في مقدمة أولويات 
ا لتنمية  الـــوزارة، باعتبارهـــا ركًنا أساســـيًّ
القطاع في إطار اســـتراتيجية الســـياحة 
خطـــة  ضمـــن   )2026  -  2022( لألعـــوام 
التـــي تركـــز علـــى  التعافـــي االقتصـــادي 

تنمية المؤسســـات والمنشـــآت السياحية 
الداعمة للقطاع.

 كمـــا أعربت عـــن تقديرها لالتـــزام الذي 
لرفـــع  للضيافـــة  فاتيـــل  كليـــة  أظهرتـــه 
مســـتوى العمـــل والتعليـــم الســـياحي في 
مملكـــة البحرين، وتخريج موارد بشـــرية 
تدعـــم تنمية القطاع عـــن طريق البرامج 
المتنوعـــة التـــي تدعمهـــا الكليـــة، والتـــي 
تضمن تعزيز التواصل مع السياح، وبناء 
الكـــوادر  أمـــام  مشـــرق  مهنـــي  مســـتقبل 
الوطنيـــة، إضافـــة إلى ضمـــان انخراطهم 
واســـتمراريتهم وتقدمهـــم فـــي وظائـــف 

تتناســـب مـــع مؤهاتهـــم ومهاراتهـــم، ما 
يســـهم فـــي تحســـين مســـتوى الخدمات 
الفندقيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن وتعزيـــز 
تنافســـيتها. بعدهـــا، تفّضل الشـــيخ خالد 
بتســـليم خريجي الفوج األول من طاب 
كلية فاتيل للضيافـــة، والبالغ عددهم 29 
طالًبـــا وطالبـــة، شـــهادات البكالوريـــوس 
معرًبـــا  الدوليـــة،  الفندقيـــة  اإلدارة  فـــي 
عـــن أمنياته لهـــم بالنجـــاح والتوفيق في 

حياتهم العملية المقبلة.
 وتمّثل كلية فاتيل للضيافة في البحرين 
ثمـــرة الشـــراكة الراســـخة مـــع مجموعـــة 
فاتيـــل الفرنســـية للضيافـــة، والتـــي تعـــد 
األعمـــال،  إلدارة  كليـــات  مجموعـــة  أول 
وأكاديميـــة مختصـــة في مجـــال الفندقة 
والضيافـــة علـــى مســـتوى العالـــم منذ أن 
تأسســـت قبـــل 41 عاًما في العـــام 1981. 
ا أكثر من 9 آالف طالب، و55  وتضم حاليًّ
فرًعـــا، واســـتفاد من برامجهـــا األكاديمية 
أكثر مـــن 42 ألف خريج من جميع أنحاء 

العالم.

االستثمار برأس المال البشري وإعداد كوادر قادرة على إدارة قطاع السياحة يحقق مستهدفات التنمية
راعيا تخريج أول فوج مكون من 29 طالبا وطالبة من “فاتيل للضيافة”... خالد بن عبداهلل:

business@albiladpress.com
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416.2
ملـيــــون ديــنـــــار

أعلنت شـــركة ألمنيـــوم البحريـــن ش.م.ب. )ألبا(، 
أحد أكبـــر مصاهر األلمنيوم فـــي العالم، عن ربح 
بلـــغ 39.4 مليـــون دينـــار بحرينـــي خـــال الربـــع 
الرابع من العام 2022، بانخفاض بلغ 78 % على 
أســـاس ســـنوي، مقابـــل ربـــح بلـــغ 181.2 مليون 

دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2021. 
وقد أعلنت الشـــركة عن عائد أساســـي ومخفض 
للســـهم الواحـــد بقيمة 28 فلًســـا للربـــع الرابع من 
العام 2022 مقابل عائد أساسي ومخفض بقيمة 
128 فلًسا للســـهم الواحد للفترة نفسها من العام 
2021. وبلغ مجموع الدخل الشـــامل خال الربع 
الرابـــع مـــن العـــام 2022 مـــا قيمتـــه 36.6 مليون 
دينـــار مقابـــل مجمـــوع دخـــل شـــامل بقيمة 183 
مليـــون دينار خـــال الربع الرابع مـــن العام 2021 

بانخفاض بلغ 80 % على أساس سنوي. 
وبلـــغ إجمالي الربح للربع الرابـــع من العام 2022 
ما قيمته 80.6 مليون دينار مقابل 215.5 مليون 
دينار للربع الرابع من العام 2021 – أي بانخفاض 
بلـــغ 63 % علـــى أســـاس ســـنوي. وفيمـــا يخـــص 
اإليـــرادات فـــي الربـــع الرابع للعـــام2022، حققت 
“ألبـــا” 462.4 مليـــون دينار مقابـــل 523.3 مليون 
دينـــار في الربع الرابـــع من العام 2021 بانخفاض 
بلـــغ 12 % على أســـاس سنوي.وبالنســـبة للســـنة 
الكاملة 2022، أعلنت “ألبا” عن تحقيق ربح بقيمة 
416.2 مليـــون دينار بحرينـــي، أي بانخفاض بلغ 
8 % على أســـاس ســـنوي، وذلك مقارنة بتحقيق 
ربـــح بقيمـــة 451.9 مليون دينـــار بحريني خال 
العـــام 2021. وأعلنت الشـــركة عن عائد أساســـي 
ومخفض للســـهم الواحد بقيمة 294 فلًسا مقابل 
عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 319 
فلًســـا خـــال العـــام 2021. وبلغ مجمـــوع الدخل 
الشـــامل للســـنة الكاملـــة 2022 ما قيمتـــه 452.7 
مليون دينار، أي بانخفاض بلغ 1 % على أســـاس 
سنوي، وذلك مقارنة بمجموع دخل شامل بقيمة 

458.5 مليون دينار للعام2021. 
أمـــا إجمالـــي الربح للعـــام2022، فقد بلـــغ 545.6 
مليـــون دينـــار مقابـــل إجمالـــي ربـــح بقيمـــة 577 
مليون دينار خال العام 2021، مسجًا انخفاًضا 
بلـــغ 5 % علـــى أســـاس ســـنوي. وفيمـــا يتعلـــق 
2022، فقـــد بلغـــت  الكاملـــة  للســـنة  باإليـــرادات 
بزيـــادة  أي  دينـــار،  مليـــون   1,840.9 اإليـــرادات 
بلغت 16 % على أســـاس ســـنوي، وذلـــك مقارنة 

بما قيمته 1,584.8 مليون دينار للعام2021. 

1,822.5 مليون دينار إجمالي حقوق 

الملكية

وبلـــغ مجمـــوع حقـــوق الملكيـــة حتـــى تاريخ 31 
ديســـمبر 2022 ما قيمتـــه 1,822.5 مليون دينار، 
مســـجًا ارتفاًعا بلغ 21 % على أســـاس ســـنوي، 
وذلـــك مقارنـــة بمـــا قيمتـــه 1,503 مليـــون دينار 
حتـــى تاريـــخ 31 ديســـمبر 2021. أمـــا مجمـــوع 
الموجودات حتى تاريخ 31 ديســـمبر 2022، فقد 
بلغ 2,617.2 مليون دينار مقابل 2,624.6 مليون 
دينار حتى تاريخ 31 ديســـمبر 2021، بانخفاض 

بلغ 0.3 % على أساس سنوي.
بتوزيـــع  “ألبـــا”  شـــركة  إدارة  مجلـــس  وأوصـــى 
اربـــاح نقديـــة نهائيـــة بقيمـــة 58.7 فلس للســـهم 

الواحـــد )باســـتثناء أســـهم الخزينـــة( بمـــا يعـــادل 
بعـــد  وذلـــك  بحرينـــي،  دينـــار   121,306,000
الحصـــول علـــى موافقـــة مســـاهمي الشـــركة في 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد 

بتاريخ 26 فبراير 2023.

أبرز أحداث الجوانب البيئية واالجتماعية 

والحوكمة في “ألبا” 

* أكـــدت “ألبـــا” أهميـــة التعـــاون المشـــترك بيـــن 
مصاهر دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتحقيق 
اإلنتـــاج المســـتدام لأللمنيوم وذلـــك خال حفل 
العشـــاء الســـنوي الذي نظمه المجلـــس الخليجي 

لأللمنيوم للعام2022.
* الفـــوز بجائـــزة “الخدمـــة التطوعية” مـــن إنجاز 

البحرين للسنة الثانية على التوالي.
* ضمـــن مبادرتهـــا إلزالـــة الكربـــون، “ألبـــا” تدعـــم 
جهـــود المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحملـــة الوطنيـــة 

للتشجير “ُدمِت خضراء”.
* “ألبا” تفوز بجائزة الصحة والسامة للعام2022 

من المجلس الخليجي لأللمنيوم.
* فـــازت “ألبـــا” بجائزتيـــن رئيســـتين فـــي مجـــال 

البيئة من المنظمة الخضراء.
* نظمـــت “ألبـــا” حملـــة “العـــودة إلى األساســـيات 
البيئيـــة  والجوانـــب  للســـامة  الجوهريـــة” 

واالجتماعية والحوكمة على مستوى الشركة.
* تحقيـــق 4 ماييـــن ســـاعة عمـــل آمنـــة دون أي 

إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 2 يناير 2023.
* إطاق اإلصدار الســـادس من تقرير االستدامة 

)مع ضمان الجودة( في يناير 2023.
* مصنع معالجة بقايا بطانة خايا الصهر يتجاوز 
األهداف اإلنتاجية بنســـبة 3 % )محقًقا 31,000 

طن مقابل هدف اإلنتاج البالغ 30,000 طن(.
* ترقيـــة 679 موظفا وموظفة خال العام 2022 

)العدد األعلى للترقيات في تاريخ الشركة(.

أبرز أحداث األداء التشغيلي في “ألبا”

- تحقيـــق رقـــم قياســـي في تاريخ الشـــركة على 
مســـتوى اإلنتـــاج بلـــغ 1,600,111 طـــن متـــري، 

بارتفاع بلغ 2.5 % على أساس سنوي. 
- ارتفـــع حجـــم المبيعـــات إلـــى 1,568,134 طـــن 
متري بالرغم من تحديات الســـوق ) 1.1 % على 

أساس سنوي(.
- بلـــغ معـــدل مبيعـــات منتجات القيمـــة المضافة 
66 % مـــن إجمالـــي الشـــحنات وذلـــك مقابل 63 
% خـــال العـــام 2021. وتجـــاوز حجـــم مبيعات 
منتجـــات القيمة المضافة 1,042,000 طن متري 

)7 % على أساس سنوي(.
- تجـــاوزت “ألبـــا” الوفـــورات المســـتهدفة ضمـــن 
والبالغـــة  التكاليـــف  لخفـــض  الحصالـــة  برنامـــج 
110 ماييـــن دوالر بحلـــول نهايـــة العـــام 2022 
)بما يشـــمل 10 ماييـــن دوالر من الوفورات لمرة 
واحـــدة( محققة إجمالي وفورات بقيمة 115.34 

مليون دوالر.
- “ألبـــا” تعلـــن اإلغـــاق الناجـــح لتمويل مشـــروع 
مجمـــع الطاقـــة الرابـــع بمحطة الطاقة الخامســـة 
دوالر  مليـــون   225 بقيمـــة  ماليـــة  )تســـهيات 
مدعومة من قبل شركة الصين لتأمين الصادرات 
واالئتمان )سينوشـــور( بفترة سداد تصل إلى 15 

عاًما مع فترة سماح تبلغ 3 سنوات(.
- تكليف شـــركة بكتل الدولية المحدودة بإجراء 

دراسة الجدوى لمشروع خط الصهر السابع.
- الحصـــول على جائزتين رئيســـتين من جمعية 

عاقات المستثمرين في الشرق األوسط.
- منح ميتسوبيشي باور اتفاقية خدمات طويلة 
األمـــد لرفـــع اعتماديـــة وكفاءة إمـــدادات الطاقة 

واستقرارها.
- تأكيًدا اللتزام “ألبا” بتحقيق أهدافها في مجال 
التحـــول الرقمي، تكريم 65 موظًفا وموظفة من 
24 دائرة مختلفة الستكمالهم عدًدا من الدورات 

التدريبيـــة فـــي مجال الثـــورة الصناعيـــة الرابعة 
)الصناعة 4.0(. 

* أولويات “ألبا” للعام 2023

- مواصلـــة مســـيرة الســـامة بالشـــركة من خال 
االلتزام بمبدأ “السامة هي رخصتنا للعمل”.

- دمج الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 
فـــي جميع جوانـــب عملياتنا التشـــغيلية وإطاع 
بشـــأن  والشـــركاء  المعنيـــة  األطـــراف  مختلـــف 
المبـــادرات المحتملـــة في هـــذه الجوانب؛ لتعزيز 
القيمـــة المســـتدامة عبـــر سلســـلة القيمـــة وبمـــا 
يتماشـــى مع أهـــداف مملكة البحريـــن والوصول 

للحياد الكربوني الصفري بحلول العام 2060.
- تجـــاوز إجمالـــي اإلنتـــاج للعـــام 2022 والبالـــغ 
1,600,111 طـــن متري، وزيادة وفورات برنامج 

الحصالة.
- مواصلـــة بحـــث فـــرص االســـتثمار فـــي توريـــد 
المـــواد الخام؛ لتأمين ثلث متطلبات الشـــركة من 

خام األلومينا. 
- االســـتفادة من حصول الشـــركة على شـــهادتي 
مبـــادرة اســـتدامة األلمنيـــوم وإيكوفاديـــس؛ من 
أجـــل دخـــول أســـواق جديـــدة وزيـــادة مبيعـــات 

منتجات القيمة المضافة.
- إحراز التقدم في مشـــروع مجمع الطاقة الرابع 

بمحطة الطاقة الخامسة.
- اإلســـراع في االنتهاء من دراسة الجدوى لخط 

الصهر السابع بواسطة شركة بكتل.
وفـــي تعليقـــه علـــى األداء المالي للشـــركة خال 
الســـنة الكاملة 2022، صرح رئيس مجلس إدارة 
شركة “ألبا” الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
خليفة، قائًا “يســـرنا اإلعان عن عام آخر اتســـم 
بالنمـــو التشـــغيلي واألداء المالـــي القوييـــن رغم 

التحديات التي تشهدها السوق.
- تحقيق رقم قياســـي على مســـتوى اإلنتاج بلغ 

1,600,111 طـــن متـــري، فيما تجـــاوزت مبيعات 
القيمـــة المضافـــة 1,042,000 طـــن متـــري للمرة 

األولى في تاريخ الشركة.
- للعام الثاني على التوالي، بلغت قيمة اإليرادات 
قبـــل احتســـاب الفوائـــد والضرائب واالســـتهاك 
واإلطفاء مســـتويات قياســـية عنـــد 1.502 مليار 

دوالر.
- تجاوزت األرباح المليار دوالر مرة أخرى بواقع 

1.107 مليار دوالر.
إن هـــذه النتائـــج الرائعـــة لـــم تكـــن لتتحقـــق لوال 
الســـمو  لصاحـــب  اإلســـتراتيجية  التوجيهـــات 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا. لقد 
أتاح لنا هذا األداء اإلســـراع في تسديد قروضنا 

فضًا عن زيادة توزيعات األرباح لمساهمينا”.
ومـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة “ألبا” 
علـــي البقالي “لقـــد مكنتنا مرونتنـــا وعملنا بروح 
الفريق الواحد من تحقيق أداء متميز عبر جميع 
مؤشـــرات األداء الرئيســـة باإلضافة إلى تحقيق 
إنجازات غير مسبوقة جديدة، وأنا واثق من أننا 

سنواصل هذا الزخم خال العام 2023.
أدعو جميع الموظفين وعمال المقاولين لالتزام 
بأهدافنا للعام 2023، وهي: السامة هي رخصتنا 
للعمـــل، زيـــادة وفـــورات الحصالـــة، كن مســـتعًدا 
لانطـــاق بأمـــان، ال تضـــع حـــدوًدا لطموحاتـــك؛ 
وذلك لكي ننهي العام الجاري بتحقيق أداء قوي 

في مواجهة المناخ االقتصادي الصعب”.
 وتعتزم إدارة الشـــركة عقـــد اجتماع هاتفي يوم 
اإلثنين الموافق 6 فبراير 2023 في تمام الساعة 
الواحدة ظهًرا بتوقيت مملكة البحرين؛ لمناقشة 
األداء المالـــي والتشـــغيلي للشـــركة خال الســـنة 
الكاملـــة 2022، وتحديـــد أولويات الشـــركة للعام 
2023، وبحـــث آخر مســـتجدات ظروف الســـوق 

الحالية والتوقعات للعام 2023.

أربـــــاح “ألــبــــا” فــــي الـعـــــام 2022
2,617.2 مليون دينار مجموع الموجودات حتى 31 ديسمبر
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“ألبـا” تبحـث عـن فـرص لالستثـمار فـي قطـاع “األلومينـا”
تقلص مديونيتها وتسدد 700 مليون دوالر خالل 2022

قال رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” الشيخ دعيج بن سلمان آل 
خليفة، إن الشــركة ســتنتهي من دراســة الجدوى لخط الصهر الســابع في ســبتمبر 
المقبــل، قبــل المضي في المشــروع الذي ســينتج 540 ألف طن ســنوًيا، متوقًعا أن 
يبدأ المشروع التشغيل في العام 2027 إذا ما سارت األمور وفق ما هو مخطط.

وأكـــد أن الدراســـة ســـتوضح التفاصيل 
المتعلقـــة بالمشـــروع، لكنه أشـــار إلى أن 
هناك بعض األمور المتعلقة باألرض التي 
ســـيقام عليها خط الصهر الســـابع والتي 
تحتـــاج مناقشـــة مـــع الحكومـــة، حيـــث 
سيقام الخط بإحدى األراضي المحاذية 
الكهربـــاء،  مـــن محطـــة  بالقـــرب  لـ”ألبـــا” 
والواقعـــة ضمن المناطق الصناعية التي 

تديرها وزارة الصناعة والتجارة.
وفيمـــا يتعلـــق بمســـتقبل الوظائـــف بعد 
إغاق الخطين القديمين وتشـــغيل خط 
الصهـــر الســـابع مســـتقبًا، أشـــار الشـــيخ 
دعيـــج إلـــى أن الشـــركة ســـتحافظ على 
الوظائف، حيث سيتم نقل العاملين إلى 
الخط الجديد، بـــل يتطلب ذلك وظائف 
جديـــدة، حيث أعرب عن ســـعادته برفع 
نســـبة البحرنـــة فـــي الشـــركة فـــي العام 

2022 إلى 85 %.
الســـتعراض  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
النتائـــج الماليـــة للشـــركة، أشـــار الشـــيخ 

فـــي  نجحـــت  الشـــركة  أن  إلـــى  دعيـــج 
تقليـــص مديونيتها مـــن أكثر من ملياري 
دوالر وذلـــك بســـداد 700 مليـــون دوالر 
خـــال العـــام 2022 لتبلغ ديون الشـــركة 
نحـــو 1.42 مليار دوالر مقارنة بنحو 2.2 

مليار دوالر.
وأوضـــح أن الشـــركة تمضـــي قدًمـــا في 
عدد مـــن المشـــاريع التطويرية من بينها 
المجمـــع الرابع للكهرباء والتي يتوقع أن 
يكتمـــل في العـــام 2024 بســـعة إنتاجية 
جانـــب  إلـــى  ميغـــاوات،   2400 قدرهـــا 
تـــم  والتـــي  الشمســـية  للطاقـــة  محطـــة 
طـــرح مناقصتها وإرســـائها علـــى إحدى 
وذلـــك  ميغـــاوات   6 بطاقـــة  الشـــركات 

بتركيب 11,300 لوح شمسي.
وأكـــد أن الشـــركة تحتفـــظ دائًما بفائض 
كهربائـــي، مشـــيًرا إلـــى أن تكلفـــة إنتـــاج 
الـــذي  الغـــاز  أســـعار  الكهربـــاء تحددهـــا 
دوالرات   4 والبالـــغ  الشـــركة  تشـــتريه 
لـــكل مليون وحدة حراريـــة، موضًحا أن 

فاتورة الكهرباء الســـنوية للشـــركة تقدر 
بنحو 660 مليون دوالر.

وبخصوص أسعار األلمنيوم والتوقعات 
لهـــذا العام، أشـــار الشـــيخ دعيـــج إلى أن 
األســـعار  أن  إلـــى  يشـــيرون  المحلليـــن 
تتـــراوح مـــا بين 2200 إلـــى 2400 دوالر 
للطن، لكن الســـوق تشـــهد عـــودة للطلب 
مـــن قبل الصين، مؤكـــًدا أنه من الصعب 
للغايـــة تحديـــد مســـار األســـعار ووضـــع 
الســـوق، إال أن تركيـــز “ألبـــا” ينصب على 
زيـــادة المنتجـــات ذات القيمـــة المضافة 

والعمل على تخفيض التكاليف.
وأكد الشـــيخ دعيج وجـــود فكرة إلدراج 
أســـهم “ألبا” في السوق الســـعودية، لكن 
هـــذا القرار لـــم يتبلور بعـــد، الفًتا إلى أن 
الشـــركة تبحـــث عـــن فـــرص لاســـتثمار 
الخارجـــي فـــي المـــواد األوليـــة لصناعة 

األلمنيوم )األلومينا(. 
وبخصـــوص مـــا إذا كان ينبغي للشـــركة 
لتمويـــل  الماليـــة  بالســـيولة  االحتفـــاظ 
خط الصهر الســـابع والتحفظ في توزيع 
األربـــاح علـــى المســـاهمين، خصوًصا مع 

ارتفاع الفوائد المصرفية، أشـــار الشـــيخ 
دعيـــج إلـــى أن الحديث عن ذلك ســـابق 
ألوانـــه، موضًحا أن أولوية الشـــركة هي 
توزيـــع أربـــاح علـــى المســـاهمين كل مـــا 
ســـنحت الفرص والمحافظـــة على النمو 
والتوســـع. وأعـــرب الشـــيخ دعيـــج عـــن 
ســـعادته بتحقيق الشـــركة إنجـــاًزا كبيًرا 
وذلـــك ببلـــوغ أكثر من 31 مليون ســـاعة 

عمل دون حوادث مضيعة للوقت.
وبخصـــوص االســـتدامة، أكـــد مســـاعي 
الحيـــاد  فـــي  المســـاهمة  نحـــو  الشـــركة 

علـــى  “ألبـــا”  تعمـــل  حيـــث  الكربونـــي، 
إلـــى  لتصـــل  الكربـــون  نســـبة  تخفيـــض 
الســـياق،  7.5 طـــن ســـنوًيا. وفـــي هـــذا 
أشـــار الرئيس التنفيذي لشـــركة ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( علـــي البقالـــي إلى حجم 
الموظفيـــن الكبيـــر فـــي الشـــركة، حيـــث 
يعمـــل 3200 موظـــف إلى جانـــب 1500 

موظف من المقاولين.
وأكد الشيخ دعيج على التعاون المستمر 
مـــع الصناعـــة التحويليـــة لأللمنيوم في 
المملكـــة التي تســـتهلك 25 % من إنتاج 
“ألبـــا”، مشـــيًرا إلـــى أن الشـــركة تســـعى 
لتقديـــم األلمنيوم ســـائًا لبعض المصانع 
القريبـــة، وهو يشـــكل توفيـــًرا مالًيا لهذه 

المصانع.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إقامة 
منطقة صناعية لصناعات األلمنيوم، في 
الوقت الذي يكتســـب فيه القطاع أهمية 
كبيرة في االقتصاد بمساهمته بنحو 13 

% من إجمالي الناتج المحلي.
وأثنـــى الشـــيخ دعيـــج في الختـــام على 
الجميـــع  إن  حيـــث  الموظفيـــن،  جهـــود 
شـــارك فـــي تحقيـــق النجـــاح علـــى مدى 
هـــذه  إلـــى  الشـــركة، والوصـــول  تاريـــخ 

النتائج التاريخية.

علي الفردان من جو
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164.6
دينــار ألــف 

فتح مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
فـــي جلســـته أمـــس الخميـــس مزايدة 
لبلديـــة المنطقـــة الشـــمالية لالســـتثمار 
ســـوق المالكية بنحو 164.6 ألف دينار 
لشـــركة آمـــال عبـــدهللا أحمـــد الصائـــغ، 
وكان قـــد تقدمـــت إليها شـــركتان وتم 

تعليق عطاء إحداهما.
ودعت وزارة شؤون البلديات والزراعة 
المتخصصـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
محلًيـــا والتـــي تتوافـــر لديهـــا الخبـــرة 
الســـابقة فـــي مجاالت مشـــابهة للتقدم 
بعروضهـــا وذلك بنظام المزايدة العامة 
على قيمة حق االنتفاع الشهري ألرض 
أرض  وتشـــغيل  وإنشـــاء  المشـــروع. 
ســـوق المالكيـــة بنظـــام حـــق االنتفـــاع 
بأرض المشـــروع العقار يقع في مجمع 

1032 من المالكية على طريق 106.
كمـــا فتح المجلـــس مناقصـــة للمجلس 
معلومـــات  لطلـــب  للصحـــة؛  األعلـــى 
مـــن شـــركات التأميـــن وشـــركات إدارة 
المطالبات وتقييم مدى أهلية الشركات 
المشـــاركة في برنامج التأمين الصحي 
اإللزامـــي للمقيمين األجانب، تنافســـت 

عليها 13 شركة بعطاءات فنية. 
ويهـــدف “األعلـــى للصحـــة” مـــن طلـــب 
هـــذه المعلومات؛ لتوفيـــر رزمة صحية 
إلزاميـــة للمقيميـــن األجانب في مملكة 
البحريـــن تزامًنـــا مـــع تطبيـــق برنامـــج 

الضمان الصحي الوطني.
مناقصـــات   7 فتـــح  إجمـــاال،  وتـــم 
ومزايـــدات تابعـــة لـ 5 جهـــات حكومية 
تـــم  حيـــن  فـــي  عطـــاء،   26 بإجمالـــي 
تعليـــق 3 عطاءات تابعة لـ 3 مناقصات 
مزايدات. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 1.2 مليون دينار.
وفتـــح مجلس المناقصات والمزايدات 
البحريـــن  نفـــط  لشـــركة  مناقصتيـــن 

خدمـــات  لتوفيـــر  أولهمـــا  )بابكـــو(، 
اســـتئجار نظام التبريـــد المتنقل لمنتج 
خالصة النفتا مـــن “بناغاز” إلى “بابكو” 
شـــركة  إليهـــا  تقدمـــت   ،2023 لســـنة 
 304.9 بنحـــو   )RSS( هـــي  وحيـــدة 
ألف دينـــار، والثانية مـــن أجل عمليات 
ألحـــواض  المســـتقلة  الخـــزان  قيـــاس 
النفـــط الخام في المصفـــاة من )أرامكو 
وتطوير(، تنافســـت عليها 3 شركات تم 

تعليـــق عطاء أحدهـــا، وكان أقل عطاء 
بنحو 268.1 ألف دينار.

كمـــا فتـــح المجلـــس مناقصـــة لـــوزارة 
لتوفيـــر  والزراعـــة؛  البلديـــات  شـــؤون 
العاصمـــة  ألمانـــة  المعدنيـــة  اللوحـــات 
والبلديـــات تنافســـت عليهـــا شـــركتان، 
Bahrain Se�  وكان أقل عطاء لشـــركة

 curity and Logistic Management
B1((( بنحو 108.3 ألف دينار، في حين 

بلغ أكبرها قرابة 146.5 ألف دينار.
ووفـــق وصف المناقصـــة، فإنها لتوريد 
وتســـليم اللوحـــات المعدنيـــة للعناوين 
للبلديـــات األلـــواح المطلوبـــة مصنوعة 
مـــن معـــدن األلمنيوم الخـــاص لتصنيع 
مثـــل هذه الصفائح يمكـــن ضغطها من 
دون تشـــققات وتغليفها مـــن الجانبين 
بالكروم لمنع الصدأ وتغليفها من األمام 

بالفينيل غير الشعاعي.

وكذلك فتح المجلـــس مناقصة لوزارة 
األشـــغال لشـــراء قطع غيار لنظام مياه 
الصـــرف الصحـــي المعالجة، تنافســـت 
أقـــل عطـــاء  شـــركات، وكان   3 عليهـــا 
لشـــركة الحلـــو للتجـــارة بنحـــو 413.2 
ألـــف دينار، في حين بلـــغ أكبرها قرابة 

437.9 ألف دينار. 
شـــراء  إلـــى  المشـــروع  هـــذا  ويهـــدف 
والمـــواد  الغيـــار  قطـــع  وتســـليم 

االستهالكية لمعدات مختلفة لمواصلة 
تشـــغيل وصيانـــة نظـــام ميـــاه الصرف 

الصحي المعالجة.
وأيًضا فتـــح المجلس مناقصة لجامعة 
الســـفر  خدمـــات  لتوريـــد  البحريـــن؛ 
للجامعة، تنافست عليها شركتان، وتم 
تعليق أحد العطاءين، وكان أقل عطاء 
بقيمة 4 دنانير لشـــركة ماغنم لخدمات 

السفر.

الســـتثمار إنشـــاء وتشـــغيل ســـوق المالكيـــة
توفير اللوحات المعدنية ألمانة العاصمة والبلديات بـ 108.3 ألف دينار

“األعلـــى للصحـــة”: تقييـــم مـــدى أهليـــة شـــركات “التأميـــن الصحـــي لألجانـــب”
المعالجة الــصــحــي  ــرف  ــص ال مــيــاه  غــيــار  قــطــع  ــراء  ــش ل ــار  ــن دي ألـــف   413.2

اعداد: أمل الحامد

زاوية تصدر كل يوم ثالثاء وجمعة لجلســة فتح 
المظاريف بمجلس المناقصات والمزايدات.

أقل عطاء )بالدينار(اسم الشركة المتقدمةعدد العطاءاتوصف المناقصة / المزايدة اسم الجهة

شركة نفط البحرين 
)بابكو(

عمليات قياس الخزان المستقلة ألحواض 
النفط الخام في المصفاة من )أرامكو 

وتطوير(
210,743.00سى بولت انترناشونال بى فى3

توفير خدمات استئجار نظام التبريد 
المتنقل للمنتج خالصة النفتا من بناغاز 

الى بابكو لسنة 2023
1RS304,859.50

وزارة شؤون 
البلديات والزراعة

توفير اللوحات المعدنية ألمانة العاصمة 
 2Bahrain Security and Logisticوالبلديات

Management )B1( 108,334.050 

 164,637.243 آمال عبدالله أحمد الصائغ2مزايدة استثمار سوق المالكية

شراء قطع غيار لنظام مياه الصرف وزارة األشغال
3AL HILLO TRADING413,220.009الصحي المعالجة

المجلس األعلى 
للصحة

طلب معلومات من شركات التأمين و 
شركات إدارة المطالبات لتقييم مدى 
أهلية الشركات المشاركة في برنامج 

التأمين الصحي اإللزامي للمقيمين 
األجانب

13-0.000

 2Magnum Travel Services4.000توريد خدمات السفر للجامعة جامعة البحرين

 Town Hall أقيـــم اللقـــاء الســـنوي  
لشـــركة Beyon، الشـــركة األم لشركة 
بتلكو وشـــركات Beyon الرقمية في 
المقر الرئيسي للشركة في الهملة يوم 
الثالثاء الموافق 31 يناير. وقد حضر 
االجتماع رئيس مجلس إدارة شركة 
Beyon الشيخ عبد هللا بن خليفة آل 
خليفـــة، والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
Beyon ميكيـــل فينتر، باإلضافة إلى 
فريـــق اإلدارة التنفيذية و800 عضو 

 .Beyon من فريق شركات
أجـــواء  فـــي  الســـنوي  اللقـــاء  أقيـــم 
شـــيقة لتشـــجيع أعضاء فريق العمل 
علـــى اإلبـــداع واإلبهـــار تحـــت شـــعار 
“Let’s Do Magic”، وتضّمـــن اللقـــاء 
ميكيـــل  التنفيـــذي  الرئيـــس  كلمـــة 
فينتر شـــارك فيها الحضـــور إنجازات 
الشـــركة خـــالل العام الســـابق بما في 

Be�  ذلـــك اإلطالق التاريخي لشـــركة
yon واستراتيجية الشركة الطموحة 
للعـــام الجديـــد، وبعدهـــا قـــام أعضاء 
اإلدارة التنفيذية باستعراض الخطط 

الموضوعة لعام 2023.
 وازداد حماس الحضور عند اللحظة 

المترقبـــة فـــي برنامـــج الحفـــل وهي 
Chair� “اإلعالن عن الفائزين بجائزة 
man’s Award”، حيث أعلن الشـــيخ 
عبدهللا عن الفائزيـــن الثالثة األوائل 
وقّدم لهم جوائز قّيمة. تهدف جائزة 
رئيس مجلـــس اإلدارة الســـنوية إلى 

تقديـــر ومكافأة أعضاء الفريق الذين 
حققـــوا إنجازات بارزة مـــع إظهارهم 
لقيـــم الشـــركة. وفـــي عـــام 2022، تّم 
ترشـــيح 18 عضًوا من بين مجموعة 
من أعضاء الفريق ذوي األداء العالي، 
تـــّم اختيارهم من قبـــل فريق اإلدارة 

العليا بشكل شهري على مدار العام.

 Chairman’s“ بجائـــزة  الفائـــزون 
أنـــوار  هـــم:   2022 لعـــام   ”Award
اســـتقطاب  أخصائـــي   - الســـبيعي 
المواهـــب والثقافـــة المؤسســـية فـــي 
المركـــز الثالـــث، وعصـــام المطـــوع - 
أخصائي تطوير تكنلوجيا المعلومات 
في المركز الثاني، وفي المركز األول 
المشـــاريع  مســـؤول   - ســـلمان  علـــي 

التجارية. 
و صّرح الشيخ عبدهللا قائاًل: “ُسررت 
بتواجدي مـــع عائلة Beyon في لقاء 
Town Hall وباإلعـــالن عـــن الفائزين 
بجائـــزة “Chairman’s Award” لعام 
2022 فـــي نســـخته الثالثة. أنا مؤمن 
بـــأن جميـــع المرشـــحين هـــم بالفعـــل 
فائزون وهم مصدر فخر وخير مثال 
للشـــباب البحريني الطموح والواعد، 
وأود أن أؤكـــد أن ســـر النجـــاح يكمن 

في إعداد قادة ذوي كفاءات عالية”.
“نؤمـــن  هللا:  عبـــد  الشـــيخ  وأضـــاف 
بأن أعضـــاء فريق العمل هم أســـاس 
الشـــركة، ومســـاهماتهم تنعكس على 

نجاح الشركة بشكل أساسي”.
واســـتمتع الحضـــور بعـــرض ُقدم من 
قبـــل الخبيـــر فـــي الخـــدع البصريـــة 
المملكـــة  مـــن  رأًســـا  حضـــر  الـــذي 
وكان   ،Magical Bones المتحـــدة 
مـــن المتأهلين فـــي نهائيـــات برنامج 
واســـتمتع   .British’s Got Talent
الحضور بجلســـة خارجيـــة وديه في 
الهـــواء الطلق مـــع أجواء موســـيقية 
حيويـــة ورائعـــة حيـــث اجتمعـــوا مع 
زمالئهـــم واســـتمتعوا بمجموعـــة من 
عربـــات الطعـــام ومحطـــات الشـــواء 

إضافة إلى المشروبات الساخنة.

“Beyon” تعلن عن الفائزين بجائزة “Chairman’s Award” للعام 2022
خالل لقاء “Town Hall” لشركة “بيون”

الشيخ عبدالله بن خليفة

التقــى النائــب أحمــد صبــاح الســلوم رئيــس االتحــاد العربي لتســهيل التجارة 
الصغيــرة  المؤسســات  لتنميــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  المخاطــر،  وإدارة 
والمتوســطة الكاتــب الصحافــي أحمــد جــال رئيــس مجلس إدارة مؤسســة 

“أخبار اليوم” المصرية .

 جـــاء ذلـــك، علـــى هامـــش فعاليـــات 
مؤتمـــر المؤتمـــر االقتصـــادي التاســـع 
لمؤسســـة “أخبار اليوم” برعاية رئيس 
 الـــوزراء المصـــري مصطفـــى مدبولي، 
وحضور نخبة من الوزراء والســـفراء 
 والنـــواب وكبـــار المســـؤولين ورجـــال 
األعمال، وذلك تحت شـــعار “الصناعة 
واالســـتثمار..  ابـــدأ، انطلق” واشـــتمل 
المؤتمـــر علـــى 4 جلســـات متخصصة 
لمناقشـــة قضايـــا االســـتثمار المصري 

 واإلقليمي .

الطرفيـــن ســـبل  بيـــن  اللقـــاء  بحـــث   
توطيـــد العالقـــات الثنائيـــة بيـــن كال 
من البحريـــن و مصر من خالل تبادل 
الفعاليات االقتصاديـــة، وجرى نقاش 
العالقـــات  دعـــم  ســـبل  حـــول  مثمـــر 
وأنشـــطة  واالســـتثمارية  التجاريـــة 
إقامـــة  وفرصـــة  المعـــارض،  قطـــاع 
أســـبوع بحريني فـــي القاهرة يشـــمل 
عدًدا من الفعاليات على رأسها ملتقى 
أعمال بين المستثمرين في الجانبين، 
المنتجـــات  وأبـــرز  ألهـــم  ومعـــرض 

البحرينية التي تلقى رواًجا في مصر.
 وقـــال النائـــب الســـلوم خـــالل اللقـــاء 

“الســـوق المصـــري ســـوق ضخم يضم 
أكثر من 105 ماليين مستهلك، وفتح 

نوافذ للمنتجات البحرينية في ســـوق 
بهـــذا الحجـــم هـــو بمثابة نجـــاح كبير 
أكانـــت  ســـواء  بحرينيـــة  شـــركة  ألي 
صغيـــرة أم كبيـــرة، نتمنـــى أن نوجـــد 
شـــراكات تجاريـــة حقيقيـــة من خالل 
رجال وســـيدات أعمال جادين للعمل، 
الفـــرص قائمـــة بالفعـــل وتنتظـــر مـــن 
يقتنصهـــا، ونحن مـــن جانبنـــا كاتحاد 
ســـنبذل  التجـــارة  لتســـهيل  عربـــي 
قصـــارى جهدنا إلزالـــة أي عقبات أمام 

التبادل التجاري العربي العربي ”.
 فيمـــا أكد أحمـــد جالل رئيس مجلس 
أن  اليـــوم”  “أخبـــار  مؤسســـة  إدارة 
المؤتمـــر الـــذي اختتـــم فعالياتـــه منـــذ 
أيام أكـــد أهمية التعاون االســـتثماري 

والتجـــاري بين الـــدول العربية، ونحن 
القيـــادة  بيـــن  يربـــط  مـــا  أن  نعتقـــد 
البـــد  البلديـــن،  كال  فـــي  السياســـية 
تجاريـــة  عالقـــات  إلـــى  يترجـــم  أن 
واقتصاديـــة مثمـــرة تحقـــق مصالـــح 
الشعبين الشـــقيقين وتفتح أبواًبا من 
الرزق وفرص العمل الشـــريف في كال 

البلدين”.
 وقد قام جالل بإهداء درع مؤسســـة 
“أخبـــار اليـــوم” للنائب الســـلوم تقديًرا 
لمشاركته الثرية في فعاليات المؤتمر 
االقتصـــادي بالقاهـــرة، وحرًصـــا علـــى 
المؤسســـة  بيـــن  العالقـــات  توطيـــد 

واالتحاد.

السلوم ورئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” يبحثان التعاون المصري البحريني
ملتقى لألعمال والشراكة بين “المؤسسات الصغيرة” ومعرض للمنتجات البحرينية بالقاهرة



  نورد بالتتابع يوميا سيرة المدرجين في “قائمة البالد ألكثر 20 شخصية 
تأثيرا في االقتصاد البحريني 2023”

إعداد: هبة محسن

علي بن حسن البقالي

المنصب الحالي

الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(  «

تقلد علي البقالي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين  «
ش.م.ب. )البا( بتاريخ 13 فبراير 2020. ويتمتع البقالي الذي التحق 
بعائلة “البا” قبل أكثر من عقدين من الزمن، بسنوات طويلة من 

الخبرة التي اكتسبها من خالل المناصب القيادية التي تبوأها خالل 
فترة عمله بالشركة. ومن خالل المناصب القيادية التي تقلدها في 
الشركة، كان للبقالي دور فعال ومحوري في تعزيز التقدم بمشروع 
البا الحيوي، مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، خصوًصا فيما 

يتعلق بتأمين مبلغ تمويل المشروع بقيمة 3 مليارات دوالر أميركي، 
ووضع استراتيجيات اإلمدادات للمواد الخام الرئيسة. 

وباعتباره مثااًل لتطوير وتنمية الكفاءات البحرينية من داخل الشركة،  «
يؤمن البقالي أن نمو ونجاح الشركة يعتمدان بشكل كبير على 

المبادئ الراسخة فيها والمتمثلة في السالمة، وتطوير العنصر 
البشري، والمسؤولية االجتماعية فضاًل عن تنمية المجتمع. ويضع 

البقالي الجوانب البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات على رأس 
أولوياته. وقد تحولت هذه األفكار والمعتقدات الراسخة إلى واقع 

ملموس مع قيام شركة البا بإنشاء مشروع مصنع معالجة بقايا بطانة 
خاليا الصهر األول من نوعه في المنطقة بتكلفة بلغت 40 مليون 

دوالر أميركي، وحصولها على شهادة األداء من منظمة مبادرة استدامة 
األلمنيوم )ASI(، وكذلك إنشاء مزرعة لألسماك في مصنع التكليس 

والمرفأ البحري، وغيرها من المبادرات العديدة األخرى في هذا المجال.

وجاء البقالي ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق األوسط ألقوى  «
الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط للعام 2021، فيما كان لمهاراته 
القيادية العالية وإسهاماته الفاعلة الفضل الكبير في اختيار البا ضمن 
قائمة مجلة فوربس ألقوى 100 شركة في الشرق األوسط للعام 2021.

العضويات والمناصب الدولية

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة بالمعهد الدولي  «
لأللمنيوم - 2019

عضو في مجلس إدارة المجلس الخليجي لأللمنيوم - 2019 «

عضو معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون  «
الخليجي - 2021

عضو مجلس رجال األعمال اإليطالي البحريني  «

العضويات والمناصب في مملكة البحرين

عضو في مجلس إدارة شركة تنمو - 2014   «

عضو في مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين - 2016 «

نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية )بوليتكنك  «
البحرين( - 2021

عضو مجلس إدارة مدارس سانت كريستوفر -  2020 - 2021 «

المؤهالت العلمية

الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال التنفيذية من كلية داردن إلدارة  «
األعمال، جامعة فيرجينيا، الواليات المتحدة األميركية - 2018

ماجستير إدارة األعمال من الكلية العربية الفرنسية لألعمال،  «
إيسك - 2014

البكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين - 2005 «

شهادة المعهد المعتمد للمشتريات واإلمدادات بالمملكة المتحدة -  «
1998

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس علـــى العالقات الدبلوماســـية 
واالقتصاديـــة التي تربـــط مملكة البحرين 
بجمهورية كازاخســـتان الصديقـــة، مؤكًدا 
تطلـــع الغرفة لزيادة آفـــاق التجارة البينية 
بيـــن البلديـــن من خـــالل إقامة المشـــاريع 
المشـــتركة والتشـــجيع علـــى زيـــادة حجم 
التبـــادل التجـــاري وتبـــادل الزيـــارات بين 
ظـــل  فـــي  الســـيما  االقتصاديـــة،  الوفـــود 
المقومات والفرص االســـتثمارية الواعدة 

بين البلدين الصديقين.
جاء ذلـــك خالل اســـتقبال رئيـــس الغرفة 
فـــي مقر بيت التجـــار نائب رئيس الوزراء 
كازاخســـتان  جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر 
مختار تليوبيردي، والســـفير بيريك آرين، 

ســـفير جمهورية كازاخســـتان المعين لدى 
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي الريـــاض 
جمهوريـــة  مـــن  رســـمي  حكومـــي  ووفـــد 
كازاخســـتان، حيث ناقش الجانبان أهمية 
اســـتغالل الفـــرص المتاحـــة فـــي مجاالت 
عدة أهمهـــا قطاع التعليم وتبـــادل الطلبة 
بيـــن الجانبان وقطـــاع الســـياحة، والعمل 
اللوجســـتية  التحديـــات  معالجـــة  علـــى 

لتعزيز التعاون بين الجانبين.
للقطـــاع  الغرفـــة كممثـــل  أن  نـــاس  وأكـــد 
الخاص على أتم االســـتعداد لبحث فرص 
الشـــراكة والتعاون التجاري مع جمهورية 
بهـــدف  الخبـــرات؛  وتبـــادل  كازاخســـتان 
للقطـــاع  المكاســـب  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق 
الخـــاص واالقتصـــاد الوطنـــي، بمـــا يخدم 

األهداف والتطلعات المشتركة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب نائـــب رئيس الـــوزراء 

كازاخســـتان  جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر 
مختار تليوبيـــردي، عن اعتزازه بالصداقة 

كازاخســـتان،  البحريـــن وجمهوريـــة  بيـــن 
الـــذي ينعكس إيجاًبا علـــى متانة عالقات 

التعـــاون بين البلدين، مؤكـــًدا دعمه لكافة 
الجهـــود التي من شـــأنها أن تعـــزز التبادل 
بمـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن  التجـــاري 
يســـهم في االرتقـــاء بالعالقـــات إلى أعلى 
المســـتويات، ويعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين.
إدارة  أعضـــاء مجلـــس  حضـــر االجتمـــاع 
غرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن المتمثل 
في عـــارف أحمد هجـــرس األميـــن المالي 
للغرفـــة، وليـــد إبراهيم كانو نائـــب األمين 
المالي، يوسف صالح الدين عضو مجلس 
عضـــو  الخاجـــة  أحمـــد  وهيـــب  اإلدارة، 
مجلـــس اإلدارة، يعقوب يوســـف العوضي 
عضو مجلـــس اإلدارة، والرئيس التنفيذي 

لغرفة البحرين عبدهللا السادة.

أعلنـــت شـــركة سامســـونج جلـــف لإللكترونيـــات أنهـــا فتحت 
للعمـــالء في البحرين بدًءا مـــن أمس حتى 16 فبراير إمكانية 
الطلـــب المســـبق لشـــراء أي مـــن الهواتف النقالـــة الجديدة من 
 Galaxy المكونة من هاتف Galaxy S23 سلســـلة سامســـونج
سلســـلة  تمتـــاز   .Galaxy S23و  Galaxy S23و  S23 Ultra
األجهـــزة الجديدة بابتكارات ترســـي معايير متفوقة في عالم 
الهواتـــف النقالة، تشـــمل كاميرا بدقة 200 ميجابكســـل قادرة 
على التقاط الصور بجودة مذهلة، ومعالًجا قوًيا يفتح اآلفاق 
لالســـتمتاع باأللعاب اإللكترونية بأداء غير مسبوق، وكل ذلك 
فـــي تصميـــم مدهـــش يخطف األعيـــن. عالوة علـــى ذلك، فإن 
سلســـلة الهواتـــف الجديدة تتميز بنســـبة أعلى مـــن المكونات 
المصنوعة باســـتخدام مواد معاد تدويرها لتجســـد مرة أخرى 
التزام شـــركة سامسونج العميق باالستدامة في أرقى سلسلة 

من عالمة جاالكسي المشهورة لهواتفها الذكية. 
واحتفـــاًء بذلـــك، تقدم سامســـونج جلف لإللكترونيـــات مزايا 
حصريـــة لجميـــع الطلبـــات المســـبقة عبـــر الموقـــع اإللكتروني 
Samsung.com وســـيحصل عمالء الشـــركة الذين يسجلون 
علـــى الطلب المســـبق في البحرين على ســـماعات سامســـونج 
 Samsung Care إضافـــة إلـــى ضمـــان ،Galaxy Buds2 Pro
لمدة عام كامل، الضمان الشامل ضد التلف العرضي واألعطال 
 ،Samsung Rewards 5 نقاط برنامجX الطارئة. إضافـــة إلى
واشـــتراك مجانـــي ببرنامـــج Samsung Members، ويمكـــن 
للعمـــالء أيًضـــا االســـتفادة مـــن فرصـــة الحصـــول علـــى ألوان 
الســـماوي، والليمونـــي، والجرافيتـــي،  حصريـــة مثـــل األزرق 

واألحمر.
وقال مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامســـونج جلف 
لإللكترونيـــات فـــادي أبو شـــمط “إن عـــروض الطلب المســـبق 
الحصرية التـــي نوفرها تضاعف من روعة امتالك هذا الهاتف 
األيقوني بالنسبة لعمالئنا األوفياء. فوجود الكاميرا المحّسنة 
إلـــى جانـــب عمر البطاريـــة المديـــد، والمتانة، والمزايـــا المثلى 
لحمايـــة الخصوصيـــة، تضاعف بمجملهـــا من القيمـــة المذهلة 

المتالك أحد األجهزة األكثر تطوًرا في السوق”. 

كاميرا متفوقة بالميجابكسل واألدوات اإلبداعية 

يتفـــوق هاتـــف سامســـونج Galaxy S23 Ultra بحســـاس جديد 
للكاميـــرا مزود ببكســـالت تكيفية بدقة 200 ميجابكســـل، ليمنح 
المســـتخدم قدرة على التقـــاط الصور بجودة مذهلة لم يختبرها 
قـــط على الهواتف النقالة. يعتمد حســـاس التقاط الصور الجديد 
على تقنية تجميع البكســـالت ليتمكن من تنفيذ معالجة الصورة 
بدقـــة عاليـــة علـــى عدة مســـتويات فـــي آن. وهو يدعـــم وظائف 
محســـنة للتصويـــر الليلـــي عنـــد اإلضـــاءة المنخفضـــة، مـــا يمّكن 
هواتف سلســـلة Galaxy S الجديدة من تحسين الصور ومقاطع 

الفيديو إلى مستويات مبهرة ضمن ظروف محيطة متنوعة. 
بالنسبة لمنشـــئي المحتوى وعشاق األلعاب، فإن الرغبة بتجاوز 

كل  تفـــوق  تقنيـــة  يتطلـــب  الممكـــن  تصـــور  وإعـــادة  المألـــوف 
التوقعات. وقد عملت شركتا سامسونج وكوالكوم على االرتقاء 
بتجربـــة جاالكســـي مـــن سامســـونج باســـتخدام منصـــة الجيل 
Snap�( 8 للهواتف النقالـــة  الثانـــي مـــن كوالكـــوم ســـنابدراجون

dragon® 8 Gen 2 Mobile( والتي تعتبر األقوى واألكثر كفاءة 
على اإلطالق في هواتف سامسونج جاالكسي الذكية، واألسرع 
 Galaxy من نوعها حتى اليوم. من ناحية أخرى، تساهم بطارية
S23 Ultra بســـعة 5000 ميلـــي أمبيـــر ســـاعة في دعـــم الكاميرا 
التي تأتي أكبر حجًما من Galaxy S22 Ultra، وذلك دون زيادة 

حجم الجهاز.
تســـاهم سلســـلة Galaxy S23 في االرتقاء بمعايير التكنولوجيا 

المتميـــزة والقـــادرة على إثـــراء حياة النـــاس وبنـــاء كوكب أكثر 
صحة. ومنذ إطالق سلســـلة Galaxy S22 تعمل سامسونج على 
تعزيـــز وجـــود المواد المعاد تدويرها فـــي هواتفها من 6 مكونات 
 Galaxy S23 داخليـــة في إلـــى 12 مكوًنا داخلًيـــا وخارجًيا فـــي

 .Ultra
وأخيـــًرا زودت سامســـونج جميـــع هواتـــف هذه السلســـلة بحلها 
األمني الشـــامل للحمايـــة: Samsung Knox، وهو الحل المعتمد 
مـــن أكبـــر عدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة والصناعيـــة مقارنة بأي 
هاتف نقال أو منصة أو حل آخر في السوق. وسيجد المستخدم 
 Samsung تطبيـــق Galaxy S23 فـــي جميـــع هواتـــف سلســـلة
Multi Control لربطهـــا باألجهـــزة األخـــرى مـــن أمثـــال المـــاوس 
ولوحـــة المفاتيـــح، وهـــو تطبيق كان متوفًرا ســـابًقا للحواســـيب 
واألجهـــزة اللوحية في سلســـلة جاالكســـي من سامســـونج، لكنه 
 Galaxy S23و Galaxy S23 Ultra أصبـــح اآلن متوفًرا للهواتف
وGalaxy S23 لتحقيـــق أقصى مســـتويات المرونـــة للتعامل مع 

هذه األجهزة.
Gal�  بإمكان عشـــاق جالكســـي في البحرين اآلن طلـــب الهواتف
axy S23 Ultra وGalaxy S23 وGalaxy S23 مســـبًقا باأللـــوان 

وخيارات الذاكرة واألسعار التالية:
تتوافر سلســـلة Galaxy S23 بأربعة ألوان غير لماعة مســـتوحاة 
من الطبيعة: األسود فانتوم، الكريم، األخضر، البنفسجي. ويمكن 
للعمالء أيًضا االســـتفادة من فرصة الحصول على ألوان حصرية 

مثل األزرق السماوي، والليموني، والجرافيتي، واألحمر. 
وفـــي البحريـــن، يصـــل ســـعر Galaxy S23 Ultra1 تيرابايت إلى 
 Ultra Galaxy S23 512 675 دينـــاًرا بحرينًيـــا، بينما يصل ســـعر
 Galaxy S23 Ultra 256جيجابايـــت إلى 573 ديناًرا بحرينًيـــا، و
 Galaxy S23 جيجابايـــت إلى 522 دينـــاًرا بحرينًيا. ويبلغ ســـعر
 Galaxy 512 جيجابايـــت 467 دينـــاًرا بحرينًيـــا، بينما يبلغ ســـعر

S23 256 جيجابايت 416 ديناًرا بحرينًيا.
ويبلغ ســـعر الطـــرازات األساســـية Galaxy S23 256 جيجابايت 
364 دينـــاًرا بحرينًيا، وGalaxy S23 128 جيجابايت 339 ديناًرا 

بحرينًيا.

رئيس “الغرفة” يبحث مع نائب رئيس وزراء كازاخستان تنمية التجارة البينية

“سامسونج” تعلن توافر سلسلة “Galaxy S23” للطلب المسبق بالبحرين

تليوبيردي: آفاق متعددة لتعزيز التعاون الثنائي مع البحرين

”samsung.com“ تقدم مزايا حصرية لجميع الطلبات المسبقة عبر موقعها

 فريق ملحق االقتصاد

عزوز علي
azoz.aldggam

@albiladpress.com

محمد الجيوسي  - رئيس قسم االقتصاد
mohammed.aljayoosi

@albiladpress.com

علي الفردان
ali.alfardan

@albiladpress.com

هبة محسن
heba.mohsen

@albiladpress.com

أمل الحامد
amal.alhamed

@albiladpress.com

بريد القسم )لألخبار وطلبات التغطية(

business
@albiladpress.com

للمالحظات واالقتراحات

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

business@albiladpress.com

الجمعة 3 فبراير 2023 - 12 رجب 1444 - العدد 5225
23



@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 05:01 - الظهر: 11:53 - العصر: 02:59  

المغرب: 05:22 - العشاء: 06:40

السنة الخامسة عشرة - العدد 5225

الجمعة
3 فبراير 2023 - 12 رجب 1444

أقـــرت المفوضية األوروبية أمس قواعد تقضي 
لمســـتوى  بهـــا  المســـموح  الحـــدود  بتخفيـــض 
فيهـــا  )بمـــا  األغذيـــة  فـــي  المتبقيـــة  الرواســـب 
المستوردة( من نوعين من النيونيكوتينويدات، 
وهي مبيدات حشـــرية متهمة بتســـريع التدهور 
االتحـــاد  وُيحظـــر  النحـــل  أعـــداد  فـــي  الهائـــل 

األوروبي استخدامها في الحقول.
االتحـــاد  فـــي  التنفيذيـــة  الســـلطة  وقالـــت 

القواعـــد  “ســـتخفض  بيـــان  فـــي  األوروبـــي 
الجديـــدة الحدود القصوى لمخلفـــات اثنين من 
مركبـــات النيونيكوتينويـــد، همـــا الكلوثانيديـــن 
والثياميثوكســـام )...( إلـــى أدنى مســـتوى يمكن 

قياسه بأحدث التقنيات المتاحة”.
المـــواد  علـــى جميـــع  الحـــدود  هـــذه  وســـُتطبق 
الغذائيـــة المنتجة في االتحـــاد األوروبي، ولكن 
أيضًا على واردات األغذية واألعالف الحيوانية.

“األوروبي” يخفض الحدود المسموح بها لمبيدات حشرية في األطعمة

بنك إنجلترا يرفع معدالت الفائدة للمرة العاشرة
رفـــع بنـــك انجلتـــرا أمـــس معـــدالت الفائـــدة للمرة 
العاشرة على التوالي في وقت تسرع هيئات دولية 
إجراءاتهـــا لخفـــض التضخـــم الذي بلغ مســـتويات 
قياســـية. كمـــا ترقب ركـــودا أكثر مـــن المتوقع في 
بريطانيـــا هـــذا العام. وصـــوت بنك إنجلتـــرا )البنك 
المركزي( خالل اجتمـــاع عادي تأييدا لرفع الفائدة 
بنصف نقطة عند 4 %، في أعلى نسبة منذ أواخر 
2008. وتـــوازي الزيـــادة ضعـــف تلـــك التـــي أعلنها 

االحتياطي الفيدرالي األميركي األربعاء. وجاءت 
نتيجة تصويت مجلس السياســـات النقدية بواقع 
7 أصـــوات مؤيدة مقابل صوتيـــن معارضين، فيما 
دعـــت أقليـــة إلى إبقـــاء الفائـــدة على مســـتوياتها، 
بحسب محضر االجتماع. ومن المتوقع أن يواصل 
اآلن  القريـــب  المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  التضخـــم 
من مســـتوى غير مســـبوق منـــذ 40 عامـــا، التراجع 

“تدريجيا” في النصف األول من 2023.

أعلنت مشـــاريع األمل، الذراع االســـتثمارية لصندوق 
لبرنامـــج بيبـــان، عـــن اســـتثمارها  األمـــل والمنتجـــة 
المشـــترك مـــع القطاع الخـــاص بمبلـــغ 330 ألف دوالر 
أميركـــي فـــي كواال بيكـــس عبر الحلقة الخامســـة من 
الموســـم الثاني من برنامج بيبان الذي يمكن متابعته 
علـــى منصـــة شـــاهد مجانـــا، أو علـــى قنـــاة تلفزيـــون 
البحرين الســـاعة السادســـة مســـاء وعلى قنـــاة الراي 

الساعة التاسعة والنصف مساء.
خالل الحلقة الخامســـة، جمعت شـــركة كواال بيكس، 
وهـــي عالمـــة تجاريـــة تصنع وتوفـــر علـــب الوجبات 
الخفيفة الصحية بمكونات طبيعية لألطفال والكبار، 
مؤسســـة من قبل أحمد مبشـــر، وآية عســـاف وأمنية 
مـــن  دوالر  ألـــف   330 بمبلـــغ  اســـتثمارا  عبدالحليـــم، 
مشـــاريع األمـــل والقطـــاع الخـــاص المتمثل بيوســـف 
الســـلطان، الرئيـــس التنفيـــذي لمشـــاريع النزهـــة مـــن 
دولة الكويت وباســـل العبدالكريم، مســـتثمر مالئكي 
ســـعودي ورئيس منظمـــة رواد األعمال فـــي المنطقة 
الشـــرقية. وقالـــت فجـــر الباجـــه جـــي، المديـــر العـــام 
لمشاريع األمل “يسرنا االستثمار في كواال بيكس إلى 

جانب مستثمرين إقليميين من القطاع الخاص، ممن 
ســـتدعم شـــبكتهم وخبراتهم الواســـعة كـــواال بيكس 
بشـــكل اســـتراتيجي في التوســـع وتطوير منتجاتهم 
وتوزيعها على المستويين اإلقليمي والعالمي، كما أن 
شـــغف مؤسسي الشـــركة ودافعهم وفكرهم التقدمي 
يعكس قيمنا في االستثمار في رواد األعمال والفرق 

التي تعمل وراء المشاريع”.
وعلق يوســـف الســـلطان، المديـــر التنفيذي لمشـــاريع 
النزهة عن استثماره بجانب مشاريع األمل “كمستثمر 
مـــن الكويـــت، فـــإن برنامـــج بيبـــان قـــد أزاح الحاجز 
اإلقليمـــي وســـهل الوصول إلى مشـــاريع اســـتثمارية 
لـــم تكن في الســـابق تحـــت أعيننا. أظهـــر فريق كواال 
بيكـــس التزامـــه للمشـــروع، في حين ان شـــركة كواال 
بيكـــس بحـــد ذاتهـــا أثبتـــت قابليتهـــا للتوســـع والنمو 
لتصبـــح اســـما معروفـــا في العالـــم العربـــي من خالل 

توجيهنا وخبراتنا كمستثمرين استراتيجيين”.
كما علق باسل العبدالكريم، مستثمر مالئكي ورئيس 
منظمـــة رواد األعمـــال فـــي المنطقـــة الشـــرقية عـــن 
اســـتثماره بجانب مشـــاريع األمل “إن هذا االســـتثمار 

هو شـــهادة فعليـــة على ثمار مبادرات مشـــاريع األمل 
المتمثلـــة ببرنامـــج بيبـــان التلفزيونـــي الـــذي يحمـــل 
تأثيرا إيجابيا على رواد األعمال والمســـتثمرين وكال 
مـــن االقتصادات المحلية واإٍلقليمية. أنا متفائل بهذا 
االســـتثمار المشـــترك بيـــن القطاعين العـــام والخاص، 
حيث سينقل القطاع الخاص تجاربه الغنية مما يعود 
بالفائدة على الجميع، وســـتحظى شركة كواال بيكس 

بدعمنا للوصول لتطلعاتهم المرجوة”.
وإلـــى جانب يوســـف الســـلطان وباســـل العبدالكريم، 
تتضمـــن لجنـــة مســـتثمري الحلقة الخامســـة الدكتور 
عبداإللـــه القصيبـــي، ويشـــارك أيمـــن المؤيـــد، رئيـــس 
صنـــدوق األمـــل كعضو منســـق فـــي اللجنـــة وكممثل 

الستثمارات )مشاريع األمل(.
تعرض حلقة جديدة من برنامج بيبان كل يوم أربعاء 
مـــن هـــذا الشـــهر، يمكنكـــم مشـــاهدة الحلقـــة القادمة 
بتاريـــخ 8 فبراير 2023، في تمام الســـاعة السادســـة 
علـــى قناتـــي تلفزيون البحريـــن والـــراي، أو أي وقت 
يناســـبكم على منصـــة الفيديو حســـب الطلب األولى 

على مستوى اإلقليم، شاهد.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.200

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.054

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.600

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.375

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.343

بنك السالم 
SALAM BD 0.101

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.500

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.252

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.089

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.240

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 

BFM BD 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.463

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.163

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.700

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

23,799.50 دوالر1.099 دوالر0.909 يورو20.900 د.ب
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34,092.96
7,810.63
11,816.32

27,402.05
3,285.67 2.506 دوالر

82.30 دوالر
76.09 دوالر
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رئيس التحريرمؤنس المردي

مشاريع األمل ومستثمرو “الخاص” اإلقليميون 
يستثمرون 330 ألف دوالر في “كواال بيكس”

عبر الحلقة الخامسة من “بيبان” الموسم الثاني

“كواال بيكس”.. عالمة 
تجارية تصنع علب الوجبات 

الخفيفة

عرض حلقة جديدة
لـ “بيبان” كل أربعاء 

من الشهر الجاري

يوسف السلطان باسل العبدالكريم


