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جاللة الملك يلقي كلمة أمام منتدى باريس للسالم

المنامة - بنا

أكـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
األحـــداث  أن  آل خليفـــة  بـــن عيســـى  حمـــد 
واألزمات العالمية برهنت أن التعاون الدولي 
الوثيـــق، القائم على ركائز ثابتة من التواصل 
والتضامـــن والســـالم، ومـــن خالل اســـتجابة 
جماعية، وشراكة دولية فاعلة برؤى عصرية 
وأفكار متطورة تناســـب الحاضر وتستشرف 
العالـــم  دول  أمـــام  الســـبيل  هـــو  المســـتقبل، 
لتحقيـــق أهدافها المشـــتركة في توفير حياة 

آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء.
الملـــك  جاللـــة  مشـــاركة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
االفتتاحيـــة  الجلســـة  فـــي  مســـجلة  بكلمـــة 
لمنتـــدى باريس للســـالم الـــذي بـــدأت أعماله 
أمـــس بحضور رئيـــس الجمهورية الفرنســـية 
إيمانـــول ماكـــرون، وعدد من رؤســـاء الدول 

والحكومات.

وقال جاللتـــه إن المنتدى الدولـــي، بمحاوره 
ثمينـــة  فرصـــة  يمثـــل  والمتنوعـــة،  المهمـــة 
للبحث عـــن حلول فاعلة لتجـــاوز التحديات 
التي تواجه دول العالم اليوم، وفي مقدمتها 
 ،Covid-19 تداعيات جائحة فيروس كورونا
وأزمة المناخ، كما يســـهم فـــي تعزيز التعاون 
الدولـــي وخاصة فـــي مجال التطـــور العلمي، 

وتحسين الحوكمة العالمية.
إن أمـــام دول العالـــم اســـتحقاقا مهمـــا وهـــو 
الوفاء بتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة 
2030، التـــي تأثـــرت وتيـــرة إنجازها بســـبب 
العمـــل  وينبغـــي  كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة 
علـــى تبني مبـــادرات بناءة لمســـاعدة الدول 
المحتاجـــة علـــى تحقيـــق تطلعـــات شـــعوبها 
للتنمية واالزدهار، من خالل التعاون الدولي 

عبر منظمة األمم المتحدة.

بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدالة ومساواة... جاللة الملك في كلمة أمام منتدى باريس للسالم:

التعاون الدولي السبيل أمام الدول لحياة آمنة ومستدامة للبشرية
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عواصم ـ وكاالت

وســـط اســـتمرار االتهامـــات المتبادلة 
أركان  رئيـــس  أعلـــن  الطرفيـــن،  بيـــن 
الجيش اإلســـرائيلي، أفيف كوخافي 
أن قواتـــه تســـرع الخطـــط العمليـــة، 
تصعيـــد  أي  مـــع  للتعامـــل  وتســـتعد 
إيراني أو تهديد عســـكري نووي. كما 
أضاف “البالد تســـتعد لصراع محتمل 
مـــع طهران ووكالئها”. في حين قالت 
إيـــران وعلى لســـان الحـــرس الثوري، 
أمـــس الخميـــس، إن إســـرائيل يمكـــن 
أن تبـــدأ حربـــًا ضدهـــا لكن هـــي التي 

ستنهيها، على حد تعبيرها.

تهديد ووعيد بـ”الحرب” 
بين إيران وإسرائيل
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انطالق موسم “أوتوكروس البحرين” اليومالءات مدنية ضد الجيش في السودان
رفض التحالف السياسي المدني  «

الرئيسي في السودان إجراء أي 
مفاوضات مع الجيش، وعبر عن 

تمسكه بموقفه في أول مؤتمر 
صحافي يعقده منذ انقالب 25 
أكتوبر بقيادة الفريق أول ركن 

عبدالفتاح البرهان.

تنطلق عصر اليوم أولى جوالت  «
)أوتوكروس البحرين( في 

الموسم الجديد بمواقف حلبة 
البحرين الدولية موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط، 

حيث يتوقع أن تشهد أولى الجوالت مشاركة واسعة ومنافسات قوية.

اإلمـــارات  دولـــة  علـــى  االختيـــار  وقـــع 
الســـتضافة مؤتمر األمم المتحدة للمناخ 
“كـــوب 28” عـــام 2023، حســـب تصويت 
جـــرى الخميـــس. وجـــرى التصويـــت في 
مؤتمـــر األمم المتحـــدة للمناخ “كوب 26” 

الذي اختتم في غالسكو، الخميس.
ووجه الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مجلـــس  رئيـــس  الدولـــة  رئيـــس  نائـــب 
الـــوزراء حاكم دبي، التهنئـــة لبالده بهذه 

المناسبة.

بـــن راشـــد علـــى  الشـــيخ محمـــد  وقـــال 
“تويتـــر”: “نبـــارك لدولـــة اإلمـــارات فوزها 
باســـتضافة أهـــم مؤتمـــر عالمـــي للمنـــاخ 
اختيـــار   .2023 العـــام  فـــي   COP28

مستحق لدولتنا”.
وأضـــاف: “ســـنضع كل إمكاناتنـــا إلنجاح 
المؤتمر وســـتبقى دولة اإلمارات ملتزمة 
تجـــاه العمـــل المناخـــي العالمـــي لحمايـــة 

كوكب األرض”.
كما قال الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة على “تويتر”: “يسعدنا 

اســـتضافة دولة اإلمارات مؤتمـــر المناخ 
COP28 العام 2023”.

اختيار اإلمارات الستضافة المؤتمر األممي للمناخ 2023
محمد بن راشد: اختيار مستحق لدولتنا... وسنضع كل إمكاناتنا إلنجاحه

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
أمس على االســـتخدام الطارئ 
لتطعيـــم “كوفاكســـين” المضاد 
لفيـــروس كورونا الـــذي تنتجه 
شركة “بهارات بيوتك” الهندية، 
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا؛ 
حفاًظـــا علـــى صحـــة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك بنـــاًء علـــى تقييـــم 
البيانات التي قدمتها الشـــركة 
لجنـــة  قبـــل  مـــن  المصنعـــة 

التابعـــة  الســـريرية  التجـــارب 
التطعيمـــات  ولجنـــة  للهيئـــة 
بوزارة الصحـــة، حيث أظهرت 
مـــن  أكثـــر  مشـــاركة  البيانـــات 
26000 شـــخص فـــي التجارب 
أن  ثبـــت  حيـــث  الســـريرية، 
التطعيـــم فعال بنســـبة 77.8 % 
ضـــد فيـــروس كورونا وبنســـبة 
93.4 % ضد األعراض الشديدة 
فـــي حـــال اإلصابـــة بالفيروس، 
كمـــا أظهـــرت بيانـــات الســـالمة 
أيًضـــا انخفـــاض معـــدل حدوث 

األعراض الجانبية.

إجازة االستخدام الطارئ لتطعيم “كوفاكسين”
المنامة - نهرا
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89 مليون دوالر صافي 
الدخل بـ “البركة المصرفية” 

في 9 أشهر

بنك اإلثمار يعلن نتائج الربع 
الثالث مع نمو باألعمال 

األساسية
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1.5 مليون دوالر أرباح 
“اإلثمار القابضـــة” في
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أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أن األحداث 
واألزمـــات العالمية برهنـــت أن التعاون 
الدولي الوثيق، القائم على ركائز ثابتة 
من التواصل والتضامن والسالم، ومن 
وشـــراكة  جماعيـــة،  اســـتجابة  خـــالل 
دوليـــة فاعلـــة بـــرؤى عصريـــة وأفـــكار 
متطورة تناســـب الحاضر وتستشـــرف 
المستقبل، هو السبيل أمام دول العالم 
لتحقيق أهدافها المشـــتركة في توفير 
حياة آمنة مزدهرة ومستدامة للبشرية 

جمعاء.
جـــاء ذلك خالل مشـــاركة جاللة الملك 
بكلمة مســـجلة في الجلسة االفتتاحية 
لمنتـــدى باريـــس للســـالم الـــذي بـــدأت 
أعماله أمس بحضور رئيس الجمهورية 
الفرنســـية إيمانول ماكـــرون، وعدد من 

رؤساء الدول والحكومات.
وفيما يلي نص كلمة جاللة الملك: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
أصحاب السمو والفخامة 
والمعالي،الحضور الكرام،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
أحييكم من مملكة البحرين، ويسعدني 
أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى 
فخامـــة األخ الرئيـــس إيمانول ماكرون 

رئيـــس الجمهورية الفرنســـية الصديقة 
وشعبها الكريم، متمنين النجاح ألعمال 
هذا المنتدى الذي أصبح منصة عالمية 
فاعلـــة ومهمـــة لتبـــادل اآلراء واألفكار 
ولتعزيز مساعي وسبل السالم العالمي.

بمحـــاوره  الدولـــي،  المنتـــدى  هـــذا  إن 
المهمة والمتنوعـــة، يمثل فرصة ثمينة 
لتجـــاوز  فاعلـــة  حلـــول  عـــن  للبحـــث 
العالـــم  التـــي تواجـــه دول  التحديـــات 

اليـــوم، وفي مقدمتها تداعيات جائحة 
وأزمـــة   ،Covid-19 كورونـــا  فيـــروس 
المنـــاخ، كما يســـهم في تعزيـــز التعاون 
الدولـــي وخاصـــة فـــي مجـــال التطـــور 

العلمي، وتحسين الحوكمة العالمية.
لقد برهنت األحداث واألزمات العالمية 
أن التعـــاون الدولي الوثيق، القائم على 
ركائـــز ثابتـــة مـــن التواصـــل والتضامن 
والسالم، ومن خالل استجابة جماعية، 

وشـــراكة دوليـــة فاعلـــة بـــرؤى عصرية 
الحاضـــر  تناســـب  متطـــورة  وأفـــكار 
وتستشرف المستقبل، هو السبيل أمام 
دول العالم لتحقيق أهدافها المشـــتركة 
مزدهـــرة  آمنـــة  حيـــاة  توفيـــر  فـــي 

ومستدامة للبشرية جمعاء.
إن أمـــام دول العالـــم اســـتحقاقا مهمـــا 
وهـــو الوفـــاء بتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة 2030، التـــي تأثرت وتيرة 

إنجازها بسبب جائحة فيروس كورونا، 
وينبغـــي العمـــل علـــى تبنـــي مبـــادرات 
المحتاجـــة  الـــدول  لمســـاعدة  بنـــاءة 
علـــى تحقيق تطلعات شـــعوبها للتنمية 
واالزدهـــار، من خالل التعـــاون الدولي 

عبر منظمة األمم المتحدة.
ومـــن هذا المنبر الدولي نؤكد مشـــاركة 
فـــي  العالـــم  لـــدول  البحريـــن  مملكـــة 
جهودها لتحقيق األمن والسلم الدولي، 
واســـتقرارا،  أمنـــا  أكثـــر  عالـــم  وبنـــاء 
وعدالة ومســـاواة، يتمتع فيه اإلنســـان 
بحيـــاة حـــرة وكريمـــة ومســـتقبل أكثر 
إشراقا وأمال، متمنين للمنتدى التوفيق 

والنجاح.
وشـــكرا لكـــم أيهـــا األصدقاء، والســـالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أمام دول العالم 
استحقاق مهم وهو 

الوفاء بتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 2030

المنتدى الدولي 
فرصة ثمينة للبحث 

عن حلول فاعلة 
لتجاوز تحديات الجائحة

البحرين تؤكد مشاركة 
دول العالم في 

جهود لتحقيق األمن 
والسلم الدولي

مبادرات بناءة لمساعدة 
الدول المحتاجة على 

تحقيق تطلعات الشعوب 
للتنمية واالزدهار
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ أنغوال

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
ــورونــشــو،  أنـــغـــوال جــــواو مــانــويــل ل
ــــالده،  ــرى اســتــقــالل ب ــ بــمــنــاســبــة ذكـ
ــبــرقــيــة عن  ــتــه فـــي ال وأعـــــرب جــالل
موفور  لــه  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب 
المناسبة  بــهــذه  والــســعــادة  الصحة 

الوطنية.

جاللة الملك يلقي كلمة أمام منتدى باريس للسالم

المنامة - بنا

التعاون الدولي السبيل أمام الدول لتحقيق حياة آمنة ومستدامة للبشرية
بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدالة ومساواة... جاللة الملك في كلمة أمام منتدى باريس للسالم:

اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة في قصـــر الصافرية عددا 
مـــن الصقارين ومعهـــم الصقور التابعـــة لجاللته؛ 

وذلك بمناسبة بدء موسم الصيد بالصقور.

بمناسبة بدء موسم الصيد بالصقور

جــاللـــة الملـــك يستقبـــل عـــدًدا من الصقــاريـــن

جاللة الملك يستقبل عددا من الصقارين بمناسبة بدء موسم الصيد بالصقور

المجتمع البحريني تميز على امتداد تاريخه بالتسامح والتعايش
جاللة الملك يشيد بدور “األزهر” الريادي في خدمة قضايا اإلسالم

أجـــرى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة أمس اتصاالً هاتفًيا مع شـــيخ األزهر 

الشريف اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب.
وقـــد أعـــرب جاللتـــه خـــالل االتصـــال عن شـــكره على 
التـــي يبذلهـــا فضيلتـــه فـــي خدمـــة  الجهـــود الخيـــرة 

اإلســـالم والمســـلمين وترســـيخ مبادئ الدين الحنيف، 
معرًبـــا جاللتـــه عن تقديره لمســـاعي فضيلتـــه في نقل 
الصـــورة الطيبة للمجتمـــع البحريني والـــذي تميز على 
امتداد تاريخه العريق بالتسامح واالعتدال والتعايش 

اإلنساني بين مختلف الثقافات واألديان.
كمـــا أشـــاد جاللة الملـــك بالـــدور الريادي الـــذي يضطلع 

بـــه األزهر الشـــريف في المجـــاالت الفكريـــة والثقافية 
اإلســـالمية  للقضايـــا  الداعمـــة  والحضاريـــة ومواقفـــه 

والعربية.
ومـــن جانبـــه، أعرب شـــيخ األزهر الشـــريف عن شـــكره 
وتقديره لصاحب الجاللة على مواقف مملكة البحرين 
المشرفة في دعم قضايا العرب واإلسالم والمسلمين.

المنامة - بنا

المنامة- وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي 
مملكـــة البحريـــن ومواســـاتها لحكومة 
وشـــعب جمهوريـــة الهنـــد وجمهوريـــة 
ســـيريالنكا الديمقراطيـــة االشـــتراكية 
فـــي ضحايـــا األمطـــار الغزيـــرة، والتي 
األشـــخاص،  عشـــرات  بحيـــاة  أودت 
االنهيـــارات  جـــراء  آخريـــن  وإصابـــة 
األرضيـــة، متمنيـــة للمصابيـــن الشـــفاء 

العاجـــل.  وتعبـــر وزارة الخارجيـــة عن 
تعاطـــف مملكـــة البحريـــن مـــع البلدين 
التـــام  تضامنهـــا  مؤكـــدة  الصديقيـــن، 
معهما نتيجـــة لهذه الكارثـــة الطبيعية، 
ودعمهـــا لكافـــة الجهـــود المبذولة للحد 
مـــن وقـــوع المزيـــد مـــن الخســـائر فـــي 

األرواح والممتلكات.

البحرين تعزي الهند وسيريالنكا

نشـــر ممثل جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشئون الشباب   سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة صورة مع حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه وعـــدد من مالك 
الصقور وذلك على حساب سموه الشخصي 

في “االنستغرام”.
وكتب ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

مقطعًا شعريًا على الصورة قال فيه:
لو المراجل تعتلي فوق وتطير

صقر العروبه طالها في السماوات
وحققت الصورة انتشـــارا واسعا في وسائل 
عديـــدة  وتعليقـــات  االجتماعـــي،  التواصـــل 
متمنيـــن فيها المتابعين طول العمر والصحة 

والعافية لجاللة الملك.

ناصر بن حمد 
ينشر صورة مع 

جاللة الملك وعدد 
من مالك الصقور

المنامة - بنا
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مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.(
القوائم المالية الموحدة

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

)مراجعة(
30 سبتمبر 

2021

)مدققة(
31 ديسمبر

2020 
 ألف 

دوالر أمريكي
 ألف 

دوالر أمريكي 
الموجودات 

 5,361,444  5,881,048 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 11,945,993  11,909,106 ذمم مدينة 

 2,854,658  3,453,386 التمويل بالمضاربة و المشاركة 
 1,747,627  1,950,785 إجارة منتهية بالتمليك 

 5,097,189  4,288,659 إستثمارات 
 478,572  513,716 عقارات و معدات 

 764,516  648,654 موجودات أخرى 
 28,249,999  28,645,454 مجموع الموجودات 

المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
والحقوق 

المطلوبات  
 7,508,344  7,404,889 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 1,642,085  1,381,121 مبالغ  مستحقة لبنوك 
 319,364  451,237 تمويالت طويلة األجل

 1,328,101  1,186,840 مطلوبات أخرى 
 10,797,416  10,424,086 مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 538,177  663,545 مؤسسات مالية

 14,692,012  15,415,995 مؤسسات غير مالية وأفراد
 15,230,189  16,079,540 مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

الحقوق
 1,242,879  1,242,879 رأس المال 

 )17,462( )16,258(أسهم الخزينة
 18,084  17,526 عالوة إصدار أسهم  

 183,121  183,744 احتياطات 
 32,940  34,233 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 )800,489( )891,452(احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 364,496  440,287 أرباح مبقاة

 1,023,569  1,010,959 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 400,000  400,000 رأس المال الدائم فئة 1

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي 
الصكوك 

 1,410,959  1,423,569 

 798,825  730,866 حقوق غير مسيطرة 
 2,222,394  2,141,827 مجموع الحقوق

مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات 
 28,249,999  28,645,454 اإلستثمار والحقوق

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
للتسعة  أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

ص.ب 1882 - المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري 48915
)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

albaraka.com
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عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي للمجموعة

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم 
المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين.

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

شركاء في اإلنجاز

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتدفقات النقدية 
للتسعة  أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

30 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

 1,430,942  )529,607(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 
  )1,466,305( 773,981 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

 )75,648(  89,013 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
  )228,425( )186,035(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 )339,436( 147,352 صافي التغير في النقد وما في حكمه
 2,926,184 2,778,177 النقد و ما في حكمه في 1 يناير

 2,586,748 2,925,529 النقد و ما في حكمه في 30 سبتمبر

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتغيرات في الحقوق 
للتسعة  أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )مراجعة(

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

حقوق 
مجموع الحقوقغير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

 2,222,394  798,825  1,423,569 في 1 يناير 2021

 )59( -    )59(صافي الحركة في أسهم الخزينة

 1,530 907  623 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 

  1,459 166  1,293 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

)186,035()95,072( )90,963(تحويل عمالت أجنبية 

 146,354  56,924  89,430 صافي الدخل للفترة

 )17,969( )17,969( -   أرباح أسهم الشركات التابعة

)1,015( -    )1,015(تخصيص الزكاة

 )15,750( -    )15,750(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات 
 )8,875( )12,706( 3,831 التابعة

 )207()207( -   صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

 2,141,827  730,868  1,410,959 في 30 سبتمبر 2021

 2,323,190  855,978  1,467,212 في 1 يناير 2020

 )24,858( -    )24,858(أرباح أسهم 

 347  -    347 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 )3,178( )2,042( )1,136(صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 610  213  397 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  

 )228,425( )125,952( )102,473(تحويل عمالت أجنبية 

 132,336  65,376  66,960 صافي الدخل للفترة

 )12,712( )12,712( -   أرباح أسهم الشركات التابعة

 )1,656( -    )1,656(تخصيص الزكاة

 )15,750( -    )15,750(أرباح موزعة على رأس المال الدائم فئة 1

 )5,477( )12,706( 7,229 التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة

 )6,922( )552( )6,370(صافي خسارة تعديل محسوم منها المساعدات الحكومية

 -    )237( 237 تأثير التغيير في الملكية

 )408( )408( -   صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة

 2,157,097  766,958  1,390,139 في 30 سبتمبر 2020

للتسعة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 302020 سبتمبر 302021 سبتمبر 302020 سبتمبر 2021

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

الدخل 
 984,420 973,212 316,059  336,542 صافي الدخل من عقود تمويل وإستثمارات مشتركة  

 )830,783( )798,517( )257,847( )272,737(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

 299,550  268,874  94,057  95,867 حصة المجموعة كمضارب 

 )531,233( )529,643( )163,790( )176,870(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 453,187 443,569 152,269  159,672 )كمضارب وكرب المال( 
حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير 

 9,452 6,579 1,549  536 المدرجة في الميزانية
 203,684  111,855  78,698  34,953 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  

 123,853  132,979  59,159  45,847 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 73,083  49,675  783  )4,023(دخل  تشغيلي آخر

 236,985  292,458 744,657  863,259 

 )24,019( )21,092( )5,929( )7,287(ربح على تمويالت طويلة األجل

 839,240 723,565 286,529  229,698 مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
 231,423  218,249  71,756  69,667 مصروفات الموظفين 

 29,322  51,669  9,605  15,107 استهالك وإطفاء 

 146,272  124,853  47,534  37,406 مصروفات تشغيلية أخرى 

 407,017 394,771 128,895  122,180 مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان 
 432,223  328,794  157,634  107,518 والضرائب

 )217,249( )115,432( )90,579( )31,726(صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلتمان / اإلضمحالل 

 214,974 213,362 67,055  75,792 صافي دخل الفترة قبل الضرائب 

 )82,638( )67,008( )25,094( )23,220(الضرائب 

 132,336 146,354 41,961  52,572 صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 
 66,960  89,430  19,873  36,768    حقوق مساهمي الشركة األم 

 65,376  56,924  22,088  15,804    حقوق غير مسيطرة 

 52,572  41,961 146,354 132,336 

 4.15 6,09 1.62  3,04 النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

بعث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  ألخيـــه 
المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 
خليفـــة بن زايد آل نهيان بمناســـبة اختيار 
دولـــة اإلمـــارات الســـتضافة مؤتمـــر األمم 
المتحـــدة للمنـــاخ “COP28” العـــام 2023، 
ضمنها جاللته خالص التهاني والتبريكات 
بهذه المناسبة مؤكدا جاللته أن فوز دولة 
باســـتضافة  الشـــقيقة  العربيـــة  اإلمـــارات 
المؤتمـــر المهـــم ليجســـد الـــدور المحـــوري 
والدعـــم الكبير الذي توليه بشـــأن مختلف 
المســـتمر  وتعاونهـــا  الدوليـــة  القضايـــا 
التنميـــة  لتحقيـــق  الدولـــي  المجتمـــع  مـــع 

واالستقرار المستدام.
واشـــار جاللتـــه إلـــى أن ما تحققـــه الدولة 
الشـــقيقة من إنجازات على هذا المستوى 
الدولـــي هـــو نجـــاح لنـــا جميعـــا فـــي دول 
مجلس التعـــاون الخليجي ويعزز مكانتها 
في دعـــم الجهـــود الدولية لحمايـــة البيئة 
والمنـــاخ وتعزيز الممارســـات التي تفضي 
واســـتدامة  األرض  كوكـــب  حمايـــة  إلـــى 
المـــوارد البيئيـــة، متمنيـــا جاللتـــه لدولـــة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد 
مـــن الرفعـــة والتطـــور والنمـــاء فـــي ظـــل 

قيادتها الحكيمة.
تهنئـــة  برقيـــة  الملـــك،  بعـــث جاللـــة  كمـــا 
إلى نائـــب رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكم 
دبـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم، بمناســـبة اختيـــار دولة 
اإلمارات الستضافة مؤتمر األمم المتحدة 

للمناخ “COP28” العام 2023.
التهانـــي  صـــادق  عـــن  جاللتـــه  وعبـــر 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  والتبريـــكات 
المتحـــدة على اســـتضافة المؤتمـــر المهم، 
مشـــيدا باإلمكانيات المتقدمـــة والقدرات 
المتميـــزة التـــي تمتلكهـــا الدولة الشـــقيقة 
والتـــي مـــن شـــأنها إنجـــاح فعاليـــات هـــذا 
المؤتمر الهام، وتحقيق أهدافه المنشـــودة 
بالشـــكل الذي يعطي دفعـــة قوية للجهود 

الدوليـــة تجـــاه التغيـــر المناخـــي، والـــذي 
الدولـــي  للمجتمـــع  كبيـــرًا  تحدّيـــًا  يشـــكل 
واإلنســـانية جمعاء، ســـائال جاللته المولى 
عـــز وجـــل ان يديـــم علـــى دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة الرفعة والتطور 

والنماء في ظل قيادتها الحكيمة.
كمـــا بعـــث جاللة الملـــك برقيـــة تهنئة إلى 
ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلى 
اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  المســـلحة  للقـــوات 
العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة 
اختيـــار دولة اإلمارات الســـتضافة مؤتمر 
األمـــم المتحـــدة للمنـــاخ “COP28” العـــام 

.2023
وأعـــرب جاللـــة الملـــك فـــي البرقيـــة عـــن 
أجمل التهاني والتبريكات لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة على اإلنجاز الذي يضاف 
الى االنجـــازات الكبيرة التي حققتها دولة 
اإلمـــارات والمكانـــة الرفيعـــة التي وصلت 

إليها بما أنجزته في مختلف المجاالت.
وأكد جاللته أن اســـتضافة دولة اإلمارات 

أهـــداف  تعزيـــز  فـــي  ســـيصّب  للمؤتمـــر 
وطموحـــات المجتمـــع الدولـــي فـــي الحـــّد 
مـــن تداعيـــات تغّيـــر المنـــاخ ويســـهم في 
توفيـــر بيئة مالئمـــة وحياة آمنـــة ويحقق 
االزدهـــار والنمـــاء، داعيـــًا جاللتـــه هللا عز 
وجل أن يديم على دولة اإلمارات العربية 
المتحدة نعمة األمن واألمان واالســـتقرار، 
ومزيـــدًا من االزدهار والتقدم في مختلف 

المجاالت في ظل قيادتها الحكيمة.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة، برقية تهنئة إلى صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد آل نهيان 
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، أعـــرب ســـموه فيها عـــن تهانيه 
الخالصة بمناســـبة اختيار دولـــة اإلمارات 
الســـتضافة مؤتمر األمم المتحـــدة للمناخ 
أن  ســـموه  وأكـــد   .2023 للعـــام   COP28
النجاحـــات التـــي تحققهـــا دولـــة اإلمارات 
دول  لجميـــع  نجاحـــات  هـــي  الشـــقيقة 
المنطقـــة، كمـــا أنهـــا تعزز دورهـــا في تبني 

المبـــادرات التـــي توحـــد الجهـــود الدوليـــة 
وتوجهها باتجاه التنمية وخدمة البشرية.
ونـــوه صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بمـــا توليـــه دولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة ودول المنطقة 
مـــن اهتمـــام بوضـــع الحلـــول المســـتدامة 
لتحديـــات التغيـــر المناخـــي عبـــر جهودها 
المختلفـــة ومبادراتهـــا االســـتراتيجية في 
هذا الشـــأن، مؤكدًا أن مبـــادرات اإلمارات 
المنطقـــة  الشـــقيقة تعـــزز مكانتهـــا ودول 
كـــدول تحـــرص على تبنـــي كل ما يســـهم 
في تحقيـــق الخير والنمـــاء للعالم، متمنيًا 
للشـــقيقة اإلمـــارات النجـــاح فـــي تنظيـــم 
مؤتمـــر COP28 للعام 2023، لما تتميز به 
الدولـــة الشـــقيقة من قـــدرات وكفاءة في 

تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.
وبعـــث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
تهنئـــة  برقيـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
إلى نائـــب رئيس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 

بـــن راشـــد آل مكتـــوم، أعرب ســـموه فيها 
عن تهانيه الخالصة بمناســـبة اختيار دولة 
اإلمارات الستضافة مؤتمر األمم المتحدة 

للمناخ COP28 لعام 2023.
وأشـــاد صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
باختيـــار دولـــة  الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس 
المؤتمـــر  وتنظيـــم  الســـتضافة  اإلمـــارات 
العالمـــي المهـــم والـــذي يؤكد مـــا تتمتع به 
الدولة الشقيقة من مقومات أهلتها لذلك، 
إلـــى أن اســـتضافة دولـــة  وأشـــار ســـموه 
اإلمارات لهذا الحـــدث الدولي الهام يدعم 
جهـــود المنطقـــة والمجتمـــع الدولـــي فـــي 
تحقيق األمـــن المناخـــي والتعامل األمثل 
مع تحديات تغير المناخ، معربًا سموه عن 
تمنياته لدولة اإلمارات النجاح في تنظيم 
مؤتمـــر COP28 للعـــام 2023، وأن تكـــون 
مخرجاتـــه إضافـــة نوعيـــة فـــي مســـارات 

تحقيق األهداف المناخية العالمية.
وتمنـــى ســـموه لدولـــة اإلمـــارات وشـــعبها 
الشقيق مواصلة تحقيق المنجزات، سائالً 
هللا العلـــي القدير لدولة اإلمارات وشـــعبها 

دوام النماء واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء، برقيـــة تهنئة إلى 
أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلـــى للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، أعرب ســـموه 
فيها عن تهانيه الخالصة بمناســـبة اختيار 
دولـــة اإلمـــارات الســـتضافة مؤتمـــر األمم 

المتحدة للمناخ COP28 لعام 2023.
وأشـــار صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إلـــى مـــا توليـــه 
مـــن  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
اهتمـــام وحـــرص لتحقيـــق األمـــن البيئـــي 
في المنطقة والعالـــم، من خالل مبادراتها 
التغيـــر  لمواجهـــة  الســـاعية  المختلفـــة 
المناخـــي وحمايـــة البيئة، الفتًا ســـموه أن 
اختيـــار دولة اإلمارات الســـتضافة مؤتمر 
COP28 للعـــام 2023 ســـيصب في تعزيز 
التعاون والعمل الدولي لمواجهة تحديات 
التغيـــر المناخـــي، متمنيًا ســـموه للشـــقيقة 
اإلمارات النجاح في تنظيم هذا المؤتمر.

إلـــى  يضـــاف  اإلنجـــاز  أن  ســـموه  وأكـــد 
اإلنجـــازات الكبيـــرة التـــي حققتهـــا دولـــة 
اإلمـــارات والمكانـــة الرفيعـــة التي وصلت 
إليهـــا بما أنجزتـــه في مختلـــف المجاالت، 
داعيـــًا هللا عـــز وجـــل أن يديم علـــى دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة نعمـــة األمـــن 
واألمـــان، ومزيدًا من التطـــور والنماء في 

ظل قيادتها الحكيمة.

المنامة - بنا

إنجازات اإلمارات نجاح لنا جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الشقيقة باختيارها الستضافة مؤتمر األمم المتحدة للمناخ 2023

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تهاني مملكة البحرين، 
ومباركتهـــا الخالصة لدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا، بمناســـبة فوزهـــا 
باســـتضافة الـــدورة 28 لمؤتمـــر األطـــراف فـــي اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشـــأن تغيـــر المناخ “كوب 28” 

فـــي العـــام 2023. وأكـــدت وزارة الخارجيـــة بـــأن هـــذا 
االنجاز الدولي المشـــرف هو محل فخر واعتزاز لمملكة 
البحرين، قيادة وشعًبا، ولكافة الشعوب العربية، ويدل 
علـــى الســـمعة العالية والمكانـــة الرفيعة التـــي تتبوؤها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة على المستوى 

الدولـــي، ويعكس ثقة األمم المتحـــدة في خبرة وقدرة 
اإلمـــارات على تنظيم واســـتضافة المؤتمـــرات الدولية 
المهمـــة بـــكل كفـــاءة وجـــدارة واقتـــدار، ومـــا تحققـــه 
اإلمـــارات الشـــقيقة دائًمـــا مـــن تميـــز ونجـــاح بـــارز في 

استضافة وتنظيم أهم المحافل العالمية.

البحرين تهنئ اإلمارات بفوزها  باستضافة مؤتمر المناخ 2023

سمو الشيخ محمد بن زايدسمو الشيخ محمد بن راشدسمو الشيخ خليفة بن زايدسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك
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األمير الراحل أرسى دعائم االقتصاد في المملكة
القائد الملهم ومهندس النهضة البحرينية... وزير الصناعة:

قـــال وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايـــد 
الزياني إن الحديث عن المغفور له بإذن هللا تعالى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراه( ال تكفيه هذه األســـطر 
القليلة، فعند ذكر اســـم ســـموه يمر بذاكرتنا تاريخ 
طويـــل من اإلنجـــازات الحافلـــة والتطـــورات التي 

مرت بها مملكتنا الغالية البحرين. 
وأضاف “عندما فقدت البحرين هذا الرجل العظيم 
فإننـــا فقدنـــا أبـــا وقائدا ملهًما ســـخر وقتـــه وجهده 
للبحريـــن وشـــعبها، تـــارًكا إرًثـــا كبيـــًرا مـــن اإلدارة 
واإلنجـــازات  الســـديدة  والتوجيهـــات  الحكيمـــة 
التنمويـــة الكبيـــرة شـــملت العديـــد مـــن المجـــاالت 
والقطاعات رســـم من خاللها النهضة التنموية التي 
شـــهدتها المملكة طـــوال تاريخها الحديـــث، والتي 
كان لهـــا أثـــر كبير فيمـــا تتمتع به المملكـــة اآلن من 
صورة حضارية متقّدمة شملت جميع المجاالت”. 

وتابـــع “فمنـــذ توليـــه رئاســـة مجلس الـــوزراء العام 
1971 وضـــع نصـــب عينيـــه العمـــل علـــى تحقيـــق 
الطموحـــات واإلنجـــازات ومـــن دون توقـــف، حتى 
يتـــم وضـــع البحريـــن فـــي إطـــار الدولـــة الحديثة، 
وحتـــى تتحقـــق تطلعـــات وآمـــال شـــعب البحريـــن 

الوفي”. 
ولفـــت الزياني “كان )رحمـــه هللا( قريبا من الجميع، 
فهـــو بمثابة األب واألخ والقائد، وســـموه اقتصادي 
مـــن الطـــراز األول، إذ تمتـــع ســـموه بنظـــرة وفكـــر 
اقتصـــادي رفدا خبرته الطويلـــة ومعرفته الدقيقة 
لتفاصيـــل العديـــد مـــن المشـــروعات االقتصاديـــة، 
فـــكان رغـــم انشـــغاله يســـأل عـــن مجريـــات األمور 

بنفسه ويعطي التوجيهات المطلوبة”. 
وأردف “كنا نجد ســـموه في قلـــب الحدث، ما يدل 
علـــى خبرته التراكمية وحكمته في تســـيير األمور 
ونظرتـــه الثاقبة لحل العديد من المشـــكالت للدفع 

بمســـيرة التقـــدم والتنمية ومنع عرقلتهـــا، ما جعل 
اسم البحرين يصل إلى العالم أجمع”. 

وقـــال “وإننـــا لنســـتذكر مجلس ســـموه األســـبوعي 
الـــذي كان يتفقد به )رحمه هللا( جميع األمور حتى 
البســـيطة منهـــا ويبـــدي مالحظاتـــه الدقيقـــة على 
جميع المشـــروعات والمالحظات التي يتم عرضها 
خالل المجلس ويتابع مجرياتها بشكل مباشر، كان 
قريبـــا مـــن الجميع ويشـــارك أبنـــاء البحرين، ودول 

الخليـــج أفراحهـــم وأحزانهـــم بحضـــور مجالســـهم 
والســـؤال عـــن الجميـــع ويتفقـــد أحوالهـــم بنفســـه 
شخصيا”، مستدركا بأن “شعب البحرين والبحرين 
في قلبه دائما”.  واختتم الزياني “إن مواقفه )طيب 
هللا ثـــراه( كثيرة وحافلـــة باإلنجازات، وتعلمنا منها 
الكثير، فهو رجل االقتصاد األول ومهندس النهضة 
الحديثـــة للبحريـــن، الذي أرســـى دعائـــم االقتصاد 

والتنمية والتطوير في مملكة البحرين”.

سمو األمير الراحل ووزير الصناعة والتجارة والسياحة بإحدى الفعاليات 

في ذكرى رحيل “الرئيس”
Û  لــم يعــد لعمــود “مجلــس الرئيــس” بعــدك ذكــر، فمجلســك

المهيــب وعالمــك الحبيــب يعــودان كل عــام فــي الذكــرى 
الســنوية العطرة لرحيلكم، وفي عيــون الذين يتذكرونكم 
بالدمــوع كلمــا خيمــت روحكــم الطاهــرة علــى الوجــدان، 
وكلمــا اقتربنــا مــن منجزاتكــم التــي مــأت الدنيــا فرًحــا 
وازدهــاًرا، ليــاًل ونهــاًرا، تمــر ذكــرى الراحــل الكبيــر رئيــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 
طيب هللا ثراه، واألمة تعيش أفكاركم وتحاول أن تحقق 
أحالمكــم، وتســعى بمــا ُأتَيــت مــن عزيمــة وإرادة الرجــال 
لكي تكون على مستوى توجيهاتكم السديدة، وإشاراتكم 
الثاقبة، فلطالما شــددتم على أيادينا: انتبهوا أيها الرجال، 
كونــوا علــى أهبــة االســتعداد، ضعــوا أيديكــم فــي أيــادي 
بعضكــم البعــض، وال تفرقــوا، وال تنقســموا، وال تنفصمــوا، 
كونــوا صًفــا واحــًدا ال يفرقكم فكر دخيــل، وال عدو ثقيل، 

وال شعارات من أي نوع.
Û  إن وطننــا الغالــي فــي البحريــن، ومملكتنا الفتيــة التي تم

إخراجهــا مــن الظلمــات إلى النــور، ومن التــردد إلى الحزم 
والجســارة، ومــن التراجــع إلــى التقــدم واالزدهــار، ليتذكر 
كلماتكــم يــا صاحب الســمو، ليعود معكم إلى كلمة ســواء، 
إلــى أمــل كنا نتمنى أن يعيش بيننا إلى أبد اآلبدين، فكان 
لنــا ما نريد، رحلتم فقط بجســدكم، ولكن روحكم ســتظل 
عامــرة باإليمــان فــي قلوبنــا، وبالخلــود في حاضــر وقادم 
أيامنــا، وبالعزة والكرامة واإلبــاء في الصعب من مرتجانا 

والعسير من أحالمنا.
Û  لقد كان مجلسكم العامر - فقيدنا الكبير - بمثابة المنتدى

المجلــس  الكبيــر،  العربــي  البرلمــان  الحافــل،  الوطنــي 
اإلنســاني الــذي يضم البعيــد والقريب، المفكــر واإلعالمي 
والمســؤول والتاجــر واألكاديمــي والدبلوماســي، جميعهم 
وجًهــا لوجــه فــي معية حضوركــم المهيب، وفي جلســة ال 
تخطئها عين، الجميع يتحدثون بحرية وانطالق، بوطنية 
واستباق، بإيمان كبير بأن ما يستمعون إليه من “الرئيس” 
ســيظل صنواًنا في النفوس، ووعًيا في الرؤوس، وعالمة 

إجادة على الطريق.
Û  ما زلت أتذكر من بين ما أتذكره وأنا في حضرة مجلسكم

لرســالتنا  يكــون  أن  بضــرورة  لــي  كلماتكــم  أن  الكريــم 
اإلنســانية فــي التنويــر ُبعــًدا جديــًدا، فكــم تحدثتــم إلينــا 
ســفراتنا  فــي  مشــاهداتنا  نقــل  بضــرورة  مطلــق  بإيمــان 
المكوكيــة لبلــدان العلــوم والحضــارة إلــى بالدنــا البحرين، 
وكــم أتذكــر يــا فقيدنــا الغالي كــم كنتم حريصيــن على أن 
نعــود والديــار ونحــن محملــون بأمهــات العلــوم والفنــون 
واآلداب والتكنولوجيــا الفارقــة الحديثــة، وكــم أتذكــر يــا 
ســيدي الرئيــس وأنتم تشــدون على أيادينــا ونحن نلتقي 
علــى عجــل، مؤكدين أنه من ســار على الــدرب وصل، وأن 
األمم التي انشــقت عن تراثها وشــعبها وتاريخها وعاداتها 
وتقاليدهــا، كان مصيرهــا التقســيم والهزيمة والنكران من 
جميع األمم، وأن الشــعوب التي التزمت الحذر وتمســكت 
باللــه  وإيمانهــا  الجماعيــة،  وقوتهــا  الوطنيــة،  بوحدتهــا 
والقيــادة والوطــن ما زالــت تعيش أزهــى عصورها وأبهى 

لحظات تفوقها وأدق لحظات ازدهارها.
Û  ما زلت أتذكركم يا صاحب السمو وأنتم تتابعون خطواتنا

ونحــن نؤســس الجامعــة األهليــة، وكيف أنكم ســاندتمونا 
آلخــر لحظــة حتــى نعبــر المضائــق والشــدائد والتحديات، 
وأن نكــون علــى مســتوى الصعــاب واإلنــكار والمتغيــرات، 
كنتــم  والمفترقــات  اللحظــات  أدق  وفــي  أنكــم  وكيــف 
تشجعوننا على أن نبدأ من جديد، وأن نصر على مواصلة 
المشــوار الطويــل، وأن نتمســك بالعلــوم والبحــث وخدمة 
المجتمع حتى نصبح في مصاف الجامعات المرموقة في 

العالم المتغير ما بعد الحديث.
Û  و.. مــا زلــت أذكركــم بالدمــوع يــا فقيدنــا الغالــي ويــا أبانــا

الذي علمنا كيف نقف كما النخيل في وجه رياح المرحلة، 
وكيــف نواجــه العاصفة مرفوعي الــرأس، ال يهزنا عدوان، 
وال ينــال مــن عزيمتنــا كائــن مــن كان، وال تأخذ مــن قوتنا 

وإيماننا وعزتنا أزمة من هنا وكارثة من هناك.
Û  لقــد كنتــم يــا صاحــب الســمو مثــاًل يحتــذى فــي الحنــو

والحنــان، علــى المســاكين والمحتاجيــن وكل مــن يطــرق 
بابكم، فكنتم إلى الخير ســباقين، وإلى العطاء متقدمين، 
وإلــى البنــاء والفداء في مصاف القــادة النجباء والزعماء 

األوفياء وأبطال الوطن األتقياء.
Û  إننــا وفــي هــذه الذكــرى ال نملــك إال أن نتقــدم لعائلتكــم

واســتحضار  المواســاة  وصــادق  التعــازي  بأحــر  الغاليــة 
الذكــرى، ســائلين المولــى جــل وعــال أن يتغمدكــم بواســع 
رحمته ورضوانه ويســكنكم فســيح جناته ويلهمنا جميًعا 
جميــل الصبــر وجليــل الســلوان، وفــي مقدمتنــا أنجالكــم 
األوفيــاء نائــب رئيــس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ علي 
بــن خليفة آل خليفة وســمو الشــيخ ســلمان بــن خليفة آل 
خليفــة وأحفادكــم النجبــاء محافــظ المحافظــة الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة وســمو الشــيخ 
عيســى بــن علي آل خليفــة وكل أفراد العائلــة الكريمة، لن 
ننساكم ما حيينا يا خليفة الخير، فنحن لكم ولعطاءاتكم 
وجميــل محياكــم، وبهي عطاءاتكــم، إنا لمخلصــون، “وإنا 

عليكم لمحزونون”.

د. عبد اهلل الحواج

بصمات األمير الراحل في كل مفصل بالبحرين
Û  أجــد مــن الصعوبــة بمــكان اختــزال مناقــب األميــر

الراحــل ســمو األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
)طيــب هللا ثــراه( فــي بضــع كلمــات؛ ألن الحديــث 
عــن تاريــخ هــذه الشــخصية متشــعب بقدر تشــعب 
مفاصــل الوطن، وممتــد بامتداد إنجازاته، ومتجذر 
بتجذر إنسانيته. ولكن لنا في مدرسته التي أسسها 
والقواعــد الوطنيــة التــي أرســاها عــزاء، إذ إننــا مــا 
زلنــا نجــد بصماتــه فــي كل مفصل مــن مفاصل هذا 
الوطن، وما زال صدى توجيهاته يتردد بين جدران 
البنــاء والتنميــة، مؤكــدا روح العمل والبناء إلســعاد 
المواطــن البحرينــي، وجعــل البحريــن واحــة تهوى 

إليها أفئدة الناس.

Û  لقــد قــاد المغفــور له العمــل الحكومــي الحديث منذ
بداياتــه، وكان نعــم العضيــد للمغفــور األمير الراحل 
سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، واستكمل 
مســيرته فــي العطــاء جنبــا إلــى جنــب مــع جاللــة 
الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا 
ورعــاه، لــم يدخــر جهــدا لجعــل المواطــن البحريني 
يعيش حياة التقدم والرفاه والخير، كما كان لجميع 

البحرينيين القلب الذي يحتضن الجميع.
Û  حمــل األميــر الراحــل ملفــات الوطــن علــى عاتقــه

طيلة مســيرته، فحتى في أحلك الظروف وأصعب 
اللحظــات كانــت البحريــن بأهلها وأبنائهــا هم األول 

واألخير في فكره ووجدانه.

Û  لقــد قــاد المغفور لــه العمــل الحكومي فــي البحرين
ليؤســس طيلــة مســيرته العمليــة مدرســة نســتلهم 
منهــا الــدروس والقيــم، هــذه المدرســة التــي كانــت 
ومــا زالــت نهجــا للعامليــن ليــس فقــط فــي القطــاع 

الحكومي بل على جميع األصعدة.
Û  لذلك كان رحيله خسارة ال تضاهيها خسارة، غير أن

المغفــور لــه خلف بعده رجاال تخرجوا من مدرســته 
يواصلــون مســيرة البناء والعطــاء، والتنمية، وعلى 
رأســهم صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء، 
حفظه هللا ورعاه، والذي هو بحق، خير خلف لخير 

سلف.

د. نبيل محمد أبوالفتح
وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

األمير الراحل قائد ووالد الجميع
Û  الجميع يتذكر 11 نوفمبر 2020 عندنا نعت مملكة

البحريــن ابنهــا البار وقائد نهضتهــا الحديثة ووالد 
الجميــع المغفــور لــه صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة )رحمه هللا( وأســكنه 
فســيح جناتــه، ونحــن إذا نســتذكر مناقــب الفقيد 
الصعوبــة  مــن  كان  بشــكل مختصــر وإن  الراحــل 
فعــل ذلــك، ألن الفقيد هو تاريخ البحرين الحديث 
وال يمكــن الحديــث عــن تاريــخ البحريــن الحديث 
بشكل مختصر، ولكننا نستذكر بعضا من الجوانب 
اإلنســانية تجاه أهل البحرين جميعا، وكان )رحمه 
هللا( يعطــي لهــذا الجانــب أهميــة كبــرى، فســموه 
)رحمــه هللا( كان متابعــا من الدرجــة األولى لهموم 
المواطنيــن مــن خــالل مــا تتناوله مختلف وســائل 

اإلعالم والتواصل االجتماعي.
Û  يعــرض مــا  يقــرأ بشــكل يومــي  )رحمــه هللا(  كان 

مــن همــوم ومشــاكل في الصحــف المحليــة، وكان 
فريــق عمــل ديــوان ســموه يلخــص مــا يطــرح مــن 
همــوم ومشــاكل ومعوقــات تهم جميــع المواطنين 

البحريــن ويعطــي ســموه  والمقيميــن علــى أرض 
توجيهــات مباشــرة وعاجلــة إليجــاد الحلــول لهــا، 
لمجلــس  حضرونــا  أثنــاء  كثيــرة  مواقــف  وفــي 
ســموه )رحمــه هللا( كان أول مــا يهتــم بــه مــا تــم 
نشــره فــي الصحــف المحليــة من قبل كتــاب الرأي 
ومــا يطرحونــه من قضايا تهــم المواطنين، ويؤكد 
لكتــاب الرأي فــي الصحافة المحلية أن يكتبوا عن 
همــوم المواطنيــن حتــى ينظــر فــي أمرهــا بشــكل 
يومــي ويأمــر ســموه بإيجــاد الحلــول لهــا بشــكل 

سريع.
Û  ولــم يكتــف ســموه )رحمــه هللا( بــأن يعتمــد علــى

الصحافــة في معرفــة هموم المواطنين بل امتدت 
إلــى اإلذاعــة ووســائل التواصــل االجتماعــي مــن 
خالل فريق عمل ديوانه وما يصل له من معلومات 
مــن قبــل أحفاده حفظهم هللا، وال يمكن أن ننســى 
أن مجلــس ســموه كان مفتوحــا للجميــع ويحضره 
أغلــب أهل البحرين للســالم على ســموه وطرح ما 
لديهم من مشاكل ومعوقات مع الجهات الرسمية.

Û  كل هــذه الجوانــب اإلنســانية فــي حيــاة الراحــل
الكبيــر مــا هــي إال شــيء بســيط ممــا عرفنــا عــن 
الراحــل الكبيــر وكيــف كان وال يــزال محبوبــا مــن 
قبــل أبنــاء البحريــن، فقــد كان ســموه )رحمــه هللا( 
يزور جميع فئات الناس في الســراء والضراء، في 
األحزان واألفراح، ويشــاركهم أفراحهم وأحزانهم، 
فعــال هــو أمير اإلنســانية وهو قائد ووالــد للجميع، 
افتقــده أهل البحرين ومجالــس البحرين وفرجان 
البحرين، وقد كان أهل البحرين ينتظرون نشرات 
أخبــار تلفزيــون البحريــن لكــي يشــاهدوا قائدهــم 
ووالدهــم بشــكل يومــي وهــو يســتقبل المواطنين 
فــي يــوم وأصحــاب األعمــال في يــوم آخــر ومثله 

للمسؤولين، وكذلك ألعضاء المجلس الوطني. 
Û  هكــذا كان )رحمــه هللا( قريبــا مــن الجميــع ومحبــا

للجميــع، وفــي هــذا اليــوم ال يســعنا إال ندعــو هللا 
تعالــى للفقيــد الراحــل بواســع الرحمــة وأن يدخله 
فســيح جناتــه وأن يحفــظ أبنــاءه وأحفــاده وهــم 

سائرون على مسيرة األب والجد والقائد.

ناصر علي األهلي
عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال البحرينية
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النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 
املخترصة املوحدة لبنك اإلثمار ش.م.ب.)م( لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف ٣0 سبتمرب 202١، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، الذين أصدروا 

رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ ١١ نوفمرب 202١.

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

بنك اإلثمار ش.م.ب.)م( سجل تجاري: ١-٩٩٣٣٦، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني info@ithmaarbank.com :هاتف: ٥8٥000 ١7 )٩7٣+(، فاكس: ٥8٥١٥١ ١7 )٩7٣+(، الربيد اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كبنك تجزئة إسالمي.

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

كما يف
٣٠ سبتمرب ٢٠٢١

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠٢٠

)مدققة(

املوجودات

 2٣٩،٣٣2  22٥،٩22 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 8٥،٦١2  ١١٩،١٦٦ سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ١،٣47،٣٣7  ١،2٥١،0٦١ مرابحات وتمويالت اخرى

 ٣٥0،420  ٥00،82٦ تمويالت املشاركة

 7٥٥،22٥  8٥0،٣٣١ صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 -    ٣،٣٩١ استثمار يف رشكات زميلة

 ١4٥،٣4٦  ١4٩،٩82 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 47،٩٥٣  7٦،277 موجودات أخرى

 2،٣١٦  2،١72 استثمارات عقارية

 7٣،٣٥٩  ٦4،٣٥٩ عقارات قيد التطوير

 22،274  ٥4،٦24 موجودات ثابتة

 2٥،٦0٣  2١،8٦١ موجودات غري ملموسة

 ٣،٠94،777  ٣،٣١9،97٢ إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
وحقوق األقلية وحقوق امللكية

املطلوبات

 ٦٦١،7٣٩  7١٩،١7٣ حسابات جارية للعمالء

 4٣٥،7٦4  ٥١8،2١١ مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 ٥١4،2٣4  482،47٥ مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ١02،٩٩8  ١44،٦١8 املطلوبات األخرى

 ١،7١4،7٣5  ١،864،477 إجمايل املطلوبات

 ١،27٥،١٦2  ١،٣٥7،222 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 ٥٥،04٩  ٥4،0١٩ حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 ٣،٠44،946  ٣،٢75،7١8     االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 ١00،000  ١00،000 رأس املال

 )٣4،0٣٣( )٣7،28٣(االحتياطيات

 )١٦،١٣٦( )١8،4٦٣(خسائر مرتاكمة

 49،8٣١  44،٢54 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

 ٣،٠94،777  ٣،٣١9،97٢ وحقوق األقلية وحقوق امللكية

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

الثالثة أشهر املنتهية يفالتسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢٠
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢٠
)غري مراجعة(

اإليرادات 

 2٣،47٥  28،٥٥٣  ٦8،١١١  80،٥٥١ الدخل من املوجودات املمولة من قبل حسابات االستثمار املطلقة 

 )١4،7٣2( )١٥,480( )40،4٥4( )4٥,08١(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 8،74٣  ١٣,٠7٣  ٢7،657  ٣5,47٠   بصفتها مضارباً

 ١0،842  ٦،٩٥0  42،٩0٣  2٥,٣١0 الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 ١٣،٦٦٥  ٩,87٦  42،4٥٣  ٣2,047 الدخل من الصكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 ٣،474  4,2١١  ١٦،٩٦2  ١4,8٦٩ إيرادات أخرى

 ٣٦،724  ٣4,١١0  ١2٩،٩7٥  ١07,٦٩٦ إجمايل اإليرادات

 )١٦،٣4٦( )١4,٦4١( )٥٩،42١( )44,82١(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 ٢٠،٣78  ١9,469  7٠،554  6٢,875 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )١4،84٩( )١٥،4٦٩( )4٣،٩٦8( )47،7٥٥(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )2،2٩8( )2،٥٥0( )٦،828( )7،47٣(االستهالك واإلطفاء

 )١7،١47( )١8،٠١9( )5٠،796( )55،٢٢8(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ٣،٢٣١  ١,45٠  ١9،758  7,647   والرضائب الخارجية

 )١،7٦٦( )42٩( )١2،4٣٥( ٣،2٥7 عكس / )مخصصات( الهبوط يف القيمة )صايف(

 ١،465  ١,٠٢١  7،٣٢٣  ١٠,9٠4 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )2،٣8٣( )٣،087( )8،0٣٥( )٩،٥٦2(رضائب خارجية

 )9١8( )٢,٠66( )7١٢( ١,٣4٢ صايف الربح / )الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )2،١48( )٣,١٥٦( )4،١80( )2,٦22(مساهمو البنك

 ١،2٣0  ١,0٩0  ٣،4٦8  ٣,٩٦4 حقوق األقلية

 ١,٣4٢ )7٢,٠( )١٢66( )9١8( 

)٢.١5()٣.١6()4.١8()٢.6٢(عائد / )خسارة( السهم األسايس واملخفف – فلس

 

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

التسعة أشهر املنتهية يف

٣٠ سبتمرب ٢٠٢١
)مراجعة(

٣٠ سبتمرب ٢٠٢٠
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 7,٣2٣  ١0,٩04 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ٦,828  7,47٣ االستهالك واإلطفاء

 -    )١٩4(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ١2,4٣٥  )٣,2٥7()عكس( / مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )42,4٥٣( )٣2,047(أرباح من صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 -    2,١4٦ تكلفة التمويل عىل صايف التزام اإلجارة

 ٣8  )٥78()أرباح( / خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )١5,8٢9( )١5,55٣(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

التغريات يف املوجودات و املطلوبات التشغيلية: 

ً أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوما
 ١٥١,074  ٦,27٩    أرصدة لدى املصارف املركزية تتعلق بالحد األدنى لالحتياطي 

 )٩١,٥١2( 77,٦87 مرابحات وتمويالت اخرى 

 )4٩,4٥0( )١84,28٦(تمويالت املشاركة

 )٩,٣١7( )2١,0٩٩(موجودات أخرى

 77,222  ٩١,٦20 الحسابات الجارية للعمالء 

 )8١٦( ٩8,١٣4 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )١2,2٩0( 20٦ مبالغ مستحقة ملستثمرين

 ٣,7٥١  ١٦,٩0٣ املطلوبات األخرى

 ١44,24٦  ١0٦,48٩ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )٥,0١٥( )١0,848(الرضائب املدفوعة

 ١9٢,٠64  ١65,5٣٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغري يف:

 -    )١,٣٦٥(استثمار يف رشكات زميلة

 ٦,٦٦8  )4,٦٣٦(موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )١8٥,١٦٦( )١١٥,٦٥٦(صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها

 )2,74١( )٥,28١(موجودات ثابتة

 )١8١,٢٣9( )١٢6,9٣8(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    )٣,٩7٣(سداد صايف مستحقات اإلجارة

 -    )٣,97٣(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 )١١,٣4٥( )٩,٩٩8(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )5٢٠( ٢4,6٢٣ صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 ٣١٢,56٠  ٢78,٢8٠ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ٣١٢,٠4٠  ٣٠٢,9٠٣ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

البنود غري النقدية:  
1. بلغت اإلضافات عىل األصول الثابتة واملتعلقة باالعرتاف بحق استخدام األصول ٣٣٫٣ مليون دينار بحريني.  
2. بلغ االعرتاف بإلتزامات اإليجار ٣١٫2 مليون دينار بحريني مسجلة يف مطلوبات أخرى.   

3. تصنيف االستثمارات يف األوراق املالية لالستثمار يف رشكات زميلة بمبلغ 2٫2 مليون دينار بحريني.   

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

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

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
التحوط 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

إجمايل 
االحتياطيات

خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 49،8٣١  )١6،١٣6( )٣4،٠٣٣( )٣9،6٠٢( 7٢١  )٢،76٠( 7،٣٠9  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ يف ١ يناير ٢٠٢١ )مدققة(

 )٢،6٢٢( )2،٦22( -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

 ٢95  2٩٥  -    -    -    -    -    -    -   زيادة املساهمة يف رشكة تابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

 9٣٢  -    9٣٢  -    -    -    ٩٣2  -    -   حكمها

 ١،٣4٢  -    ١،٣4٢  -    -    ١،٣42  -    -    -   الحركة يف احتياطي التحوط

 )5،5٢4( -    )5،5٢4( )٥،٣٥٩( )40( -    )١2٥( -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 44،٢54  )١8،46٣( )٣7،٢8٣( )44،96١( 68١  )١،4١8( 8،١١6  ٢99  ١٠٠،٠٠٠ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠٢١ )مراجعة(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

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

االحتياطيات

رأس املال
احتياطي 

قانوني 

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

تحويل 
عمالت 
أجنبية 

احتياطات 
أخرى

إجمايل 
االحتياطيات

)خسائر 
مرتاكمة(

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 79,١7١  )٢8,4١9( 7,59٠  4٠,٢8٠  )٣7,47٣( 744  ٣,74٠  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ يف ١ يناير ٢٠٢٠ )مدققة(

التعديالت الناتجة عن إعادة 
تصنيف االستثمارات بناًء عىل 
 4,٠١9  -    4,0١٩  -    -    -    4,0١٩  -    -   معيار املحاسبة املالية رقم ٣٣

الرصيد املعدل يف ١ يناير 
 8٣,١9٠  )٢8,4١9( ١١,6٠9  4٠,٢8٠  )٣7,47٣( 744  7,759  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ ٢٠٢٠ )مدققة(

 -    40,280  )40,280( )40,280( -    -    -    -    -   تسوية الخسائر املرتاكمة

 )4,١8٠( )4,١80( -    -    -    -    -    -    -   صايف خسارة الفرتة

 )١4,78٢( )١4,782( -    -    -    -    -    -    -   خسارة التعديل 

 ١,٢86  ١,28٦  -    -    -    -    -    -    -   الزيادة يف ملكية الرشكة التابعة

حركة القيمة العادلة للصكوك 
وأدوات استثمارية وما يف 

 )٢,9٣٢( -    )2,٩٣2( -    -    -    )2,٩٣2( -    -   حكمها

 )4,6٠٠( -    )4,6٠٠( -    )4,4٣7( )44( )١١٩( -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 57,98٢  )5,8١5( )٣6,٢٠٣( -    )4١,9١٠( 7٠٠  4,7٠8  ٢99  ١٠٠,٠٠٠ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠٢٠ )مراجعة(
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

زارت األميـــن العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري مقـــر مركـــز 
بمعهـــد  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن 
اإلدارة العامـــة فـــي المملكة العربية 
السعودية، حيث كان في استقبالها 
المديـــر العام للمركز ســـارة العتيبي، 
فـــي إطار زيارة وفـــد األمانة العامة 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة للعاصمـــة 
السعودية الرياض مؤخرا وما جرى 
خالهـــا مـــن إعـــان عن البـــدء بنقل 
تجربة البحريـــن في مجال التوازن 
بين الجنســـين لألشقاء في المملكة 

العربية السعودية.
وجالـــت األنصـــاري برفقـــة العتيبي 
وعـــدد مـــن مســـؤولي الجانبين في 
أرجـــاء المعهـــد بما فـــي ذلك قاعات 
والمكتبـــة  والمختبـــرات  التدريـــب 
التاريخيـــة،  والوثائـــق  الرقميـــة 
واطلعـــت عـــن كثب على مـــا يقدمه 
وخدمـــات  ودورات  برامـــج  مـــن 
فـــي إطـــار عمله على بنـــاء القدرات 
وتطوير القيـــادات اإلدارية وتقديم 
االستشـــارات والدراســـات، إضافـــة 
إلى المبادرات النوعية التي ينفذها، 
ســـواء من خال مقره الرئيسي في 
الريـــاض أو فروعه فـــي محافظات 

المملكة.
ونوهـــت األنصاري فـــي تصريح لها 
على هامش الزيـــارة بالدور النوعي 
لمعهـــد اإلدارة العامـــة فـــي المملكة 
العربية السعودية في إطار األهداف 
ت بالذكر  والمهام المناطة به، وخصَّ
إنشـــاء المعهـــد لمركـــز التـــوازن بين 
الجنســـين بهدف المضـــي قدما في 
تفعيـــل طاقـــات المـــرأة الســـعودية 
فـــي  إندماجهـــا  مســـتويات  ورفـــع 
الشـــأن العام وســـوق العمـــل وزيادة 
التطـــور  مســـيرة  فـــي  مســـاهمتها 

والتقدم الذي تشهده بادها.

للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وجـــددت 
المجلـــس  حـــرص  للمـــرأة  األعلـــى 
مـــن  يلـــزم  مـــا  كل  إتاحـــة  علـــى 
لألشـــقاء  واستشـــارات  خبـــرات 
في الســـعودية بنـــاء علـــى التجربة 
البحرينيـــة فـــي مجال تقـــدم المرأة 
بشـــكل عام والتوازن بين الجنسين 
مـــن  حققتـــه  ومـــا  خـــاص،  بشـــكل 
األرقـــام  توثقهـــا  متناميـــة  نتائـــج 

واإلحصائيات التـــي رصدها أحدث 
تقرير أصدره المجلس.

العامـــة  اإلدارة  معهـــد  أن  يذكـــر 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
 ،1961 عـــام  فـــي  أنشـــأ  الـــذي 
يهـــدف إلـــى رفـــع كفـــاءة موظفـــي 
علميـــا  وإعدادهـــم  العـــام  القطـــاع 
وممارســـة  مســـؤولياتهم  لتحمـــل 

صاحياتهم.

األنصاري تزور مركز التوازن بين الجنسين بمعهد اإلدارة بالرياض

إتاحة كل ما يلزم من خبرات لألشقاء في السعودية بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
ألف دوالر أمريكيبيان المركز المالي الموجز كما في 30 سبتمبر 2021

30 سبتمبر 2021
)مراجعة(

3١ ديسمبر ٢٠٢١
)مدققة(

الموجودات

 ١,46٢  ١,٠8١ أرصدة لدى البنوك

 ١٢,998  ١3,٠٠٢ ذمم مدينة للمرابحة, صافي

 59١  75٢ الموجودات األخرى

 ١5,٠5١  14,835 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 47١  6١5 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة أخرى

 47١  615 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠ رأسمال األسهم

 3,577  3,577 االحتياطي القانوني

 ١,٠٠3  643 اإليرادات المستبقاة

 ١4,58٠  14,220 إجمالي حقوق المساهمين

 ١5,٠5١  14,835 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 بيان الدخل الموجز للتسعة شهور المنتهية في 30  سبتمبر 2021                                                                                                                    ألف دوالر أمريكي

للتسعة شهور المنتهية في

30 سبتمبر 2021
)مراجعة(

3٠ سبتمبر ٢٠٢٠
)مراجعة(

اإليرادات

 ١,776  ١,763 اإليرادات من الخدمات االستشارية

 8٢  ٢64 اإليرادات من حسابات االستثمار المقيدة

 ١١٢  ٢5 اإليرادات من عقود المرابحة

 ١,97٠  2,052 إجمالي اإلرادات

المصروفات 

 ٢9١  ٢77 تكاليف الموظفين

 894  ١,١35 مصروفات أخرى

 ١,١85  1,412 إجمالي المصروفات

 785  640 الربح  للفترة

البيان الموجز للتدفقات النقدية للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2021                                                                                                      ألف دوالر أمريكي

30 سبتمبر 2021
)مراجعة(

3٠ سبتمبر ٢٠٢٠
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية

 ١,687  ١,673 قبض اإليرادات االستشارية

 ١١٢  ٢5 قبض اإليرادات من عقود المرابحة

 8٢  ٢64 قبض الربح من حسابات االستثمار المقيدة

 )384( )683(المدفوعات للموظفين والموردين

 )594( )656(رسوم اإلدارة المدفوعة

 9٠3  623 صافي النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

األنشطة التمويلية

 )93١( )1,000(أرباح موزعة

 )93١( )1,000(صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

 )٢8( )377(صافي النقص في النقد وما في حكمه

 ١4,١٢3  ١4,46٠ النقد ومافي حكمه ١ يناير

 ١4,٠95  14,083 النقد ومافي حكمه 30 سبتمبر

يشمل النقد ومافي حكمه على ما يلي:

 ١,٠98  ١,٠8١ أرصدة لدى البنوك

 ١٢,997  ١3,٠٠٢ ذمم مدينة للمرابحة

 ١4,٠95  14,083 النقد ومافي حكمه 30 سبتمبر

البيان الموجز للتغيرات في حقوق المساهمين للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2021                                                                                   ألف دوالر أمريكي

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانوني رأسمال األسهم2021 )مراجعة(

 ١4,58٠  ١,٠٠3  3,577  ١٠,٠٠٠ كما في ١ يناير ٢٠٢١

 64٠  64٠  -   -  الربح للفترة

 )١,٠٠٠( )١,٠٠٠( -    -   األرباح الموزعة

 14,220  643  3,577  10,000 كما في 30 سبتمبر 2021

المجموعاإليرادات المستبقاةاالحتياطي القانونيرأسمال األسهم٢٠٢٠ )مراجعة(

 ١4,396  93١  3,465  ١٠,٠٠٠ كما في ١ يناير ٢٠٢٠

 785  785  -    -   الربح للفترة

 )93١( )93١( -   -  األرباح الموزعة

 ١4,٢5٠  785  3,465  ١٠,٠٠٠ كما في 3٠ سبتمبر ٢٠٢٠

تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة 10 نوفمبر 2021 ووقع عليها باسمه:

اعتمدت المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 10 نوفمبر 2021 
وقد تم مراجعتها من قبل شركة كي بي ام جي.    

عماد علي
الرئيس التنفيذي 

نفيد كمال
رئيس مجلس اإلدارة

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك إسالمي بالجملة

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري

“الجينوم الوطني” ينجح في جمع 27 ألف عينة
تجاوز الهدف المرجو تحقيقه نهاية 2023 بنسبة 53 %

أعلن مركز الجينوم الوطني عن تجاوز عدد العينات 
التي ســـاهم فيها المشاركون الـ 27 ألف عينة ممثلة 
لكل فئات الشـــعب البحريني من جميع المحافظات 
بمـــا يفـــوق مـــا نســـبته 53 % مـــن الهـــدف المرجـــو 
تحقيقه بنهاية العام 2023، الفًتا إلى أن هذا اإلنجاز 
يعكـــس مدى وعـــي المواطنيـــن البحرينيين بأهمية 
هـــذا المشـــروع الوطني وحرصهم علـــى إنجاحه، إذ 

إنه يسير وفًقا للخطة التنفيذية الموضوعة له.
وتابـــع مركـــز الجينـــوم بـــأن هـــذه العينات ســـُتمكن 

الفريـــق الوطنـــي مـــن بنـــاء قاعـــدة بيانـــات جينيـــة 
الشـــخصي  الطـــب  تطويـــر  فـــي  تســـهم  مرجعيـــة 
وخدمـــات الرعاية الصحية الشـــخصية للبحرينيين 
إلـــى جانـــب أنها ستســـاعد األطبـــاء والباحثين على 
تحديـــد المخاطـــر الصحيـــة وتشـــخيص األمـــراض 
بشـــكل أفضـــل مثـــل الســـرطان وأمـــراض القلب مع 
التخفيـــف من المخاطـــر أو تخصيص العاج األمثل 

استناًدا إلى االستجابة المتوقعة لكل مريض.
وأشار المركز إلى أنه سيتم إخضاع الكوادر الوطنية 
مـــن األطبـــاء والطواقـــم الطبيـــة المســـاندة لدورات 

تدريبيـــة مـــع مطلع الشـــهر المقبل، والتي ســـيقدمها 
نخبـــة مـــن خبراء في الطـــب الجيني وعلـــم الوراثة 
والبيولوجيا الجزيئية ومن مؤسسات علمية عريقة 
فـــي هذا المجال وهي كلية الطـــب بجامعة هارفرد، 

وجامعة الخليج العربي. 
وشـــدد على أن مشـــروع الجينوم الوطني ســـيمكن 
الفريق الطبي من دراسة التكوينية الجينية للسكان 
فـــي البحرين ومدى االســـتجابة لألدويـــة المختلفة، 
الـــذي يدعـــم المنظومـــة الصحيـــة وســـامة  األمـــر 

األجيال الحالية والقادمة بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

استقبال المقترحات للمشاركة بمسابقة االبتكار الحكومي
عبر الموقع اإللكتروني لمكتب رئيس الوزراء.. ولغاية 1 ديسمبر

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن بدء 
اســـتقبال المقترحات للمشاركة في النسخة الرابعة 
من مسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( بدءا من أمس 
ولغاية 1 ديسمبر القادم، وذلك بما يسهم في تطوير 
العمـــل الحكومـــي وتعزيـــز ثقافة اإلبـــداع واالبتكار 
تماشـــًيا مع مبادئ رؤية البحرين االقتصادية 2030 
القائمـــة على االســـتدامة والتنافســـية والعدالة، بما 
يحقـــق أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

ويأتي طرح المسابقة في نسختها الرابعة استمراًرا 

لتعزيـــز إشـــراك موظفـــي القطـــاع العـــام فـــي وضع 

البحريـــن  لمملكـــة  التنمويـــة  والمبـــادرات  الخطـــط 

وتأكيـــًدا علـــى الفاعليـــة التـــي حققتهـــا المبـــادرات 

والمشـــاريع الفائزة في النســـخ الســـابقة مـــن )فكرة( 
وإســـهاماتها في تطوير مخرجات العمل الحكومي، 
إيماًنـــا بأهمية إشـــراك المواطنين كافة في مســـيرة 
التحديث والتطوير المستمرة بما يصب في تحقيق 

تطلعات المواطنين ومصلحة الوطن.
ويتـــم اســـتقبال الطلبـــات لألفـــراد أو المجموعـــات 
-مـــن 4 أفـــراد كحد أقصى- عبر الموقـــع اإللكتروني 
www.pmo.gov. لمكتـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء
bh، على أن تهدف المشاركات إلى تطوير الخدمات 
الحكومية أو تحسين األداء الحكومي، حيث سيتم 
بعدهـــا مرحلة المراجعة األولية وإجـــراء المقابات 
مـــن قبـــل أعضـــاء لجنـــة التقييـــم مـــن ذوي الشـــأن 

واالختصاص.

المنامة -بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قـــام القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
آل خليفـــة،  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
أمس الخميـــس، بزيارة تفقدية 
إلحدى أســـلحة ووحـــدات قوة 
اطلـــع خالهـــا  البحريـــن  دفـــاع 
العســـكري  العمـــل  ســـير  علـــى 
الخطـــط  ومراحـــل  واإلداري 
التطويريـــة والبرامج التدريبية 
فيها. وفي الزيارة التفقدية أكد 
القائـــد العام أنـــه بفضل من هللا 
عز وجل، ثم بفضل التوجيهات 
الســـامية  والرعايـــة  الســـديدة 
الدائمـــة مـــن لـــدن عاهـــل الباد 
صاحب الجالـــة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفـــة، تســـير قوة 
الدفاع بخطوات ثابتة وسريعة 
والتحديـــث  التطويـــر  نحـــو 
أســـلحتها ووحداتها،  بمختلـــف 
مرتكـــزة علـــى أرقـــى النظريات 
العســـكرية وأحدث المنظومات 
القتاليـــة والتجهيـــزات اإلدارية 
الحديثـــة. وأضـــاف أن قـــوة دفـــاع 
قـــادرة  تعالـــى  هللا  بعـــون  البحريـــن 
دائمـــًا على بســـط األمن واالســـتقرار 
فـــي ربـــوع المملكـــة، متمنيـــًا للجميع 
التوفيق والســـداد في تأدية واجبهم 
الوطني المقدس بكل كفاءة واقتدار 
وتنفيـــذ كل ما يـــوكل إليهم من مهام 

وواجبات في مختلف المواقع.

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي، فـــي مكتبه 
المصـــري  الدفـــاع  ملحـــق  أمـــس، 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد 
والمقيم في الريـــاض العميد أركان 
حرب محمد ناجي محمد يوســـف. 
وأشـــاد رئيـــس هيئـــة األركان بدور 

فـــي  المصـــري  العســـكري  الملحـــق 
تعزيز العاقات األخوية التي تربط 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصر 
مناقشـــة  الشـــقيقة.وتمت  العربيـــة 
أوجه التعـــاون القائم بيـــن البلدين 
الشـــقيقين فـــي المجـــال العســـكري 

والتعاون الدفاعي.

المشير: تحديث “القوة” بأرقى المنظومات القتالية

مناقشة أوجه التعاون العسكري والدفاعي مع مصر
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بمشــاركة ممثــل جاللــة الملــك لشــؤون الشــباب والرياضــة رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، 
وبرئاســة رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة زينــل، عقــد مجلــس النواب صبــاح أمس، جلســة المحاكاة لبرلمان الشــباب )النســخة الثانيــة(، وذلك 
بحضور وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، ووزير شــؤون مجلســي الشــورى والنواب غانم البوعينين، ووزير شــؤون الشــباب 
والرياضــة أيمــن المؤيــد، وعــدد مــن ممثلي الحكومــة، وكل من النائب األول لرئيســة مجلس النــواب النائب عبدالنبي ســلمان، والنائب الثاني 

لرئيسة مجلس النواب النائب علي زايد، وحضور رئيس وأعضاء اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة.

 وفـــي بدايـــة الجلســـة تفضـــل ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بإلقـــاء كلمته، موجها ســـموه 
الشـــكر لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، انطالقـــا مـــن أن جاللته هو 
الداعـــم األول لقطاع الشـــباب من خـــالل توجيهات 
جاللته الدائمة لتمكين الشـــباب، مشـــيرا سموه إلى 
أن الدعـــم مـــن جاللتـــه مـــن شـــأنه زرع األمـــل لدى 
الشـــباب ويدفعهـــم نحـــو اإلنجاز واإلبـــداع وخدمة 
وطنهم، وقال سموه: “اليوم نحن نحصد نتائج هذا 
االهتمـــام مـــن جاللته في اإلنجـــازات التي تحققت 
على أيدي هؤالء الشباب في الداخل والخارج”. ثم 
وجه سمو الشـــيخ ناصر الشكر في كلمته للحكومة 
برئاســـة  ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على 
جعل قطاع الشـــباب األولويـــة القصوى في برنامج 
عمل الحكومة، حيث إن الشباب هم الشريك األهم 
فـــي صناعة القـــرار وهم ســـفراء المملكة، ووصفهم 
سموه بأنهم “مستشـــاري جاللة الملك”، الفتا سموه 
إلى أن الشباب هم أساس بناء أي مستقبل مشرف، 
فهـــم يخدمون بالدهم ويتحملون المســـؤولية بكل 
تميز واقتدار في الحاضر والمســـتقبل، وهم مصدر 
اإللهـــام واإلبـــداع ورغباتهم مســـموعة مـــن القيادة 
التي تســـخر الوقـــت والمال والجهد لخدمة شـــباب 

أهل البحرين.
كمـــا وجه ســـموه الشـــكر لمجلـــس النواب ولـــوزارة 
الشـــباب علـــى هـــذه األفـــكار والمبـــادرات المتميزة 

التـــي تمكن الشـــباب من االنخراط فـــي العمل العام 
وخدمـــة وطنهم وتأهيلهم، داعيًا ســـموه إلى زراعة 
األمـــل فـــي الشـــباب من خـــالل تهيئة وخلـــق البيئة 

التنافسية المنفتحة وتشجيع االبتكار واإلنجاز. 
ونوه ســـموه إلـــى أهمية إطـــالق مشـــروع صندوق 
تمكيـــن ومشـــروع صندوق األمـــل لدعم المشـــاريع 
الشـــبابية، والـــذي كان بمبـــادرة كريمـــة من صاحب 
الجاللة العاهل المفدى، وهو شكل ما أشكال الدعم 
الموجـــه للشـــباب مـــن خـــالل تبنـــي مبادراتهـــم في 
مجال ريادة األعمال لبناء مشـــاريعهم المســـتقبلية، 
مؤكدا ســـموه أنه يتطلع للســـماع بآذان صاغية إلى 
اقتراحـــات الشـــباب البرلمانـــي فـــي هـــذه الجلســـة، 
متمنيـــا ســـموه أن تحصـــد مملكـــة البحريـــن ثمـــار 

جهود هذا البرنامج وجهود الشـــباب عموما، موجها 
ســـموه الشكر لشـــباب البحرين وبما وصلوا إليه من 
إنجـــازات فـــي المحافل والمناســـبات والمســـابقات 
الدوليـــة، فهـــؤالء الشـــباب أثبتوا أن معدننـــا جميعًا 

ومعدنهم من ذهب.

وطالـــب ســـموه مـــن مجلـــس النـــواب أن يرفـــع إلى 
ســـموه المخرجـــات النهائيـــة عن الجلســـة ومطالب 
الشـــباب لدراســـتها والعمـــل على تنفيذهـــا، ومتمنيا 
ســـموه التوفيـــق للشـــباب وللقائميـــن علـــى جلســـة 

المحاكاة.

دعم الشباب عبر “تمكين “ و “أمل”
كلمة ناصر بن حمد بافتتاح برلمان الشباب:

سمو الشيخ ناصر بن حمد

زينل: إحالة أفكار برلمان الشباب للحكومة
عاقدون العزم على عقد جلساته سنويا وتقديم مشروعات شبابية

ألقت رئيسة مجلس النواب فزية بنت عبدهللا زينل كلمة 
بمناسبة افتتاح جلسة برلمان الشباب. 

وقالت: نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب على 
مضامين كلمتِه التي حملت من الرسائل المهمة والمعبرة، 
ما من شـــأنه اإلســـهام في تحفيـــز الطاقـــات واإلمكانيات 
لـــدى شـــباب البحريـــن، وفتـــح اآلفـــاق الرحبـــة مـــن أجـــل 
تســـخير قدراتهـــم في رفد مســـيرة الوطن بقيـــادة جاللة 

الملك بمزيد من العطاءات والمنجزات.
وأضافـــت أنـــه ال يمكـــن اليوم الحديـــث عن التقـــدم الذي 
يعيشـــه شـــباب الوطن في كافـــة المجـــاالت دون التطرق 
للتحـــوالت المفصلية التي تحققت بفضل الدعم المباشـــر 
من جاللة الملك، وحرص ســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
فـــي  الشـــباب وتطلعاتهـــم  احتياجـــات  الـــوزراء إلدمـــاج 
البرامج والخطط الحكومية وإعطائهم الفرصة في تبوء 
المراكز القيادية، إلى جانب االهتمام المتواصل، والحضور 

الميداني من قبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد، حيث نجد 
ســـموه فـــي المحافـــل الرياضيـــة مســـتنهضا همـــم ممثلي 
الوطـــن، ونجـــده علـــى طاولـــٍة تبحـــث فتح الفـــرص أمام 
الشـــباب فـــي مجال االســـتثمار واالقتصـــاد، وفي مواطن 
التعليـــم والمعرفـــة مســـاندا لمزيـــد من التحصيـــل العلمي 
واألكاديمـــي، وفـــي مياديـــن األجهزة األمنية والعســـكرية 

رافعـــًا حماســـة المخلصيـــن مـــن أجـــل الوطـــن للدفاع عن 
بلدهم وأهلهم، وفي الكثير الكثير من المحافل.

وأشـــارت إلـــى أننـــا نصبو من الشـــراكة مع شـــباب الوطن، 
للخـــروج بتوصيـــات من خالل هذه الجلســـة ، ســـنحرص 
علـــى بحثهـــا وتدارســـها فـــي اللجـــان المختصـــة، وتبنـــي 
للحكومـــة  وإحالتهـــا  المتميـــزة،  واألطروحـــات  األفـــكار 
ونظـــرا إليماننـــا بأهميـــة دور الشـــباب فـــي دعم المســـيرة 
الديمقراطيـــة، والتعبيـــر عـــن آرائهـــم بحريـــة ومســـؤولية 
وطنيـــة، وفقا للقانـــون، وعبر مؤسســـات الدولـــة والمنابر 
الحضاريـــة، فإننا عاقدون العزم على االســـتمرار في عقد 
جلســـة “برلمان الشـــباب” بشكل ســـنوي، إلى جانب العمل 

على تقديم العديد من المشاريع والبرامج لفئة الشباب.
وتقدمـــت بالشـــكر الجزيـــل للقائميـــن علـــى هـــذه المبادرة 
المهمـــة في األمانة العامة لمجلس النواب ، وعلى الجهود 
المبذولة من قبل وســـائل اإلعالم والصحافة لمشـــاركتهم 
في تغطية الجلسة والعمل على إنجاحها ، متمنية للجميع 

التوفيق والسداد.

فوزية زينل

حميدان: التوظيف بكل المجتمعات يواجه تحديات كبيرة
قفزت نسبة البطالة من 4 % الى 7 % حاليا بسبب كورونا

^ رحـــب وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميدان، بالشـــباب وبمـــا يطرحونه من رؤيا وأفكار نيرة 
تبشـــر بمســـتقبل واعـــد خالل مشـــاركته بجلســـة برلمان 

الشباب.
وفـــي رده علـــى ســـؤال مقدم مـــن عضو برلمان الشـــباب 
أيـــوب ارحمـــة، عـــن خطـــط وزارة العمـــل لتوفيـــر فرص 
عمل، أكد الوزير أن التوظيف في كل المجتمعات يواجه 
تحديـــات كبيـــرة، مبينـــا أن خطـــط الـــوزارة تنقســـم إلى 
قســـمين: األولى قصيـــرة األمد وأخرى مســـتقبلية نعمل 
عليهـــا جميعـــا في الوزارة من أجل  التطوير المســـتقبلي 
لـــكل مـــا يتعلق بالعمـــل والتوظيف والتدريـــب والتعاون 

المشترك الذي يخدم زيادة معدالت التوظيف.
 وأشار الوزير “حاليا نحن ملتزمون بمتطلبات سوق العمل 
الحالـــي وهنـــاك تدفقـــات كبيرة مـــن معـــدالت التوظيف 
تقدر من 10 الى 12 ألف موظف أو كادر جديدة سنويا”، 
مردفـــا “علينا أن نتعاون على إدماجهم في ســـوق العمل، 
وابـــرز العوامـــل هـــو أن يكـــون البحريني يمثـــل األولوية 
واألفضليـــة فـــي ســـوق العمـــل ســـواء عـــن طريـــق دعـــم 
الرواتب مثل ما يتم اآلن من دعم من “تمكين” والذي تم 

بدعـــم الرواتب لمدة 3 ســـنوات أو التركيز على التدريب 
عبر تكملة المهارات التي يكتســـبها الخريج حتى يلتحق 

بسوق العمل بصورة اكثر كفاءة ومهنية”.
 وأوضـــح الوزير أنـــه يتم حاليا تطبيـــق الخطة الوطنية 
لسوق العمل في نسختها الثانية عبر إلزام توفير 25 ألف 
فرصـــة و10 اآلف فرصة تدريب مدعمة بدعم مادي من 
الحكومة ومن )تمكين( إلنجاح الخطة، والخطة األخرى 

طويلـــة األمد هي ضمـــان موائمة مخرجـــات التعليم مع 
احتياجـــات ســـوق العمل، وهنـــاك مجلس أعلـــى للتعليم 
والتدريب يقوم بتحديث مخرجا التعليم في المستقبل 
وجعلهـــا متوائمة مع احتياجات الســـوق، كمـــا يتم أيضا 
التركيز على اختيارات الشباب االختيار المناسب لسوق 
العمـــل ويجب ان تكون تلك المخرجات مدروســـة وغير 
عاطفيـــة وان تتوافـــق مـــع إمكانيات الشـــباب وقدرتهم 
علـــى االبتـــكار والتطور وأيضـــا تلبية احتياجات ســـوق 

العمل.
وأوضح: لقد قفزت نسبة البطالة من نحو 4 % الى 7 % 
حاليا بســـبب جائحة كورونـــا، مبينا أن كل الجهود كانت 
خـــالل تلك الفتـــرة موجهـــة الى وقـــف تســـريح العمالة، 
ولكـــن طـــوال الفترة مـــن بدايـــة 2020 وحتـــى منتصف 
2021 كان هنـــاك تدفق في ســـوق العمـــل ولم يكن هناك 
توظيف خالل تلـــك الفترة، كما انه انخفض الطلب على 
الخريجيـــن الجامعين الى 23 %، ولكنـــه ارتفع اآلن الى 
34 %، وهنـــاك فـــرص للترويـــج للتخصصـــات الجامعية 
حتـــى نعـــود الـــى فـــرص التوظيـــف بمعـــدالت متزايـــدة 

خاصة بين فئة اإلناث.

جميل حميدان

الشباب يدعمون االستثمار الرقمي بدال من فتح المقاهي
مشروعان لألسر المنتجة في المحرق والسنابس قريبا

^طالـــب أعضـــاء بجلســـة برلمان الشـــباب بأن 
يكـــون االســـتثمار فـــي ريـــادة األعمـــال فـــي القطاع 
الرقمي وإنشـــاء شـــركات قادرة على المنافســـة في 
األســـواق الخليجية والعربية وقادرة على المنافسة 
في األسواق العالمية وليس العمل على إنشاء مقاه 
ومشـــروعات اســـتهالكية، والمطالبـــة بمنـــح فـــرص 
أكبر للشـــباب ودعـــم رواد األعمال وإعادة النظر في 

الرسوم.
وأشار وزير العمل إلى أن )تمكين( تقدم دعما لريادة 
األعمال وتدفع تكاليف دراســـة الجدوى والكثير من 
األمور التمهيدية، وإذا نجح المشـــروع تدفع 50 % 
من تكلفة المعدات، ولدينا أيضا األسر المنتجة التي 
تســـتطيع أن تنشـــئ مشـــروعها في المنزل ويمكنها 
الحصـــول علـــى قـــروض دون أربـــاح مـــع وتدريـــب 
أن  وأردف  المنتجـــات.  لتلـــك  ومعـــارض  مجانـــي 

هناك مشـــروعا ضخما سينشـــأ في الســـنابس، وآخر 
بالمحرق لمنتجات األســـر المنتجة، مردفا أن األســـر 
المنتجـــة ارتفعت من 350 إلى 1400 أســـرة منتجة 

حاليا.  

وأضـــاف وزير العمـــل أن هناك صندوق األمل والذي 
يفتح المجال أمام الشباب لدعمهم في المشروعات 
الخاصة وأيضا نقوم بتشـــجيع الشـــركات من خالل 

مؤسسة أهلية تدعم المشروعات الصغيرة.

بدور المالكي

محرر الشؤون المحلية
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“التربية” تتابع حاالت نفسية متعثرة وتعنيف لطلبة
إعادة النظر في ساعات التمهن المطلوبة الختصاصيي اإلرشاد

الــمــدارس  لــشــؤون  الــعــام  الــمــديــر  اجتمع 
جاك  بــاوال  المستشارة  مع  مبارك  محمد 
للتعاون  الشمالية  أيــرلــنــدا  مؤسسة  مــن 
بالمملكة المتحدة ومسؤولة المشروعات 
مملكة  في  المتحدة  المملكة  سفارة  من 
التعاون  أوجه  لبحث  بدر؛  ندى  البحرين 
لموظفي  التدريبية  الخطط  وضــع  فــي 
المعنيين بمتابعة حاالت اإلرشاد  الوزارة 
ــاإلضــافــة إلــى  الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي، ب
والتعليم في  التربية  مناقشة دور وزارة 
الــمــدارس،  لطلبة  النفسي  الــدعــم  تقديم 
مركز  بها  يــقــوم  الــتــي  المتابعة  وعملية 
الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي بقطاع  ــاد  ــ اإلرشـ
اختصاصيو  وكذلك  التعليمية  الخدمات 

اإلرشاد النفسي بالمدارس.
ــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس  وأكــ
النفسية  الــحــاالت  بمتابعة  االهــتــمــام  أن 
الطلبة  لبعض  الــمــتــعــثــرة  واالجــتــمــاعــيــة 
ــن الـــعـــنـــف  ــ ــهــــم كــــأطــــفــــال مــ ــتــ ــ ــاي ــمــ وحــ

بشكل  يــتــصــل  ــري  ــ األسـ أو  االجــتــمــاعــي 
العلمي وقدرتهم على  مباشر بتحصيلهم 
ضمن  التعليمية  العملية  فــي  االســتــمــرار 
بــيــئــة صــحــيــة ومــنــاســبــة، وأن مــشــروع 
التربية  لوزارة  المؤسسي  الهيكل  تطوير 

والــتــعــلــيــم يــضــع ضــمــن ســلــم أولــويــاتــه 
للقائمين على اإلرشاد  الوظيفي  التطوير 
أهمية  منطلق  من  واالجتماعي  النفسي 
على صعيدي  الجانب،  هــذا  فــي  دورهـــم 
إن  حيث  الوظيفي،  والــتــرقــي  الــتــدريــب 
للترقي  الــمــطــلــوبــة  الــســنــوات  اخــتــصــار 
عــلــى كـــــادر الــمــعــلــمــيــن مـــن 4 ســنــوات 
اختصاصيي  أيــضــا  يشمل  سنتين  إلـــى 
يعزز  بما  واالجتماعي  النفسي  ــاد  اإلرشـ
أن  إلــى  مشيرا  الــوظــيــفــي،  وضعهم  مــن 
المدارس يعمل حاليا على  قطاع شؤون 
التمهن  وساعات  خطة  في  النظر  إعــادة 
النفسي  اإلرشــاد  الختصاصيي  المطلوبة 

واالجتماعي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أصدر وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الرســـوم  لتخفيـــض  وزاريـــة  قـــرارات 
ال  بحرينيـــة  أســـرة   192 علـــى  البلديـــة 
تمتلـــك مســـاكن خاصة بها وتســـكن في 
مســـاكن مســـتأجرة خـــال شـــهر أكتوبر 

2021م من العام الحالي. 
وأوضـــح الوزير خلف “أن هذه القرارات 
تأتـــي تنفيذا للرغبة الســـامية من قيادة 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة الرامية إلى 
توفير حيـــاة كريمة لجميـــع المواطنين، 
عن طريـــق تخفيض األعباء المعيشـــية 
عـــن كواهلهـــم، من خـــال رســـوم بلدية 
احتياجـــات  مـــع  ومنســـجمة  مخفضـــة 
هؤالء المواطنيـــن، وكذلك إعفاء بعض 
ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم 

مستقبا أو إسقاط ديونهم القديمة”. 

وأضـــاف “بنـــاًء علـــى توجيهـــات ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء الراميـــة إلـــى تخفيض 
األعباء المعيشية على المواطنين، وفي 
إطـــار قـــرار مجلـــس الـــوزراء بمســـاواة 
المواطنيـــن المســـتأجرين للمســـاكن من 
الرســـوم البلديـــة بالمواطنيـــن المالكين 
قـــرارات  إصـــدار  تـــم  فقـــد  لمســـاكنهم 
وزاريـــة تفضـــي بتخفيض الرســـوم عن 

192 أســـرة بحرينية خال شـــهر أكتوبر 
الماضي”.

وأشـــار “وفقا لقانون البلديات رقم )35( 
لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم )38( 
لســـنة 2001 وعلـــى الائحـــة التنفيذية 
لقانـــون البلديـــات الصادر بقـــرار مجلس 
الوزراء رقم )16( لســـنة 2002 خصوصا 
الفقـــرة )ب( من المـــادة )48( من الائحة 
المذكـــورة وبنـــاء علـــى عـــرض مديـــري 
تخفيـــض  تـــم  فقـــد  البلديـــات  عمـــوم 
الرسوم البلدية عن 189 أسرة بحرينية، 
واإلســـقاط مـــن الرســـوم البلديـــة عن 3 

أسر خال شهر أكتوبر 2021”. 
وأشـــار إلى “أن الوزارة تســـعى لتسخير 
جميـــع اإلمكانـــات والمـــوارد للعمل على 
االرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين 
والتخفيـــف مـــن الرســـوم البلديـــة علـــى 

المواطنين”.

ال تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في وحدات مستأجرة

تخفيض الرسوم البلدية على 192 أسرة

عصام خلف

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعية جميـــل حميدان، النائب 
أحمد العامر، بحضور رئيسة جمعية 
أبنـــاء الخليـــج لألعمـــال اإلنســـانية، 
الحســـاوي،  الرحمـــن  عبـــد  عـــذاري 

وذلك في مكتبه بالوزارة.
وخال اللقاء اســـتعرضت الحساوي 
والتـــي  الجمعيـــة،  أهـــداف  أبـــرز 
لهـــا،  تتخـــذ مملكـــة البحريـــن مقـــرًا 
المســـاعدات  ومنهـــا تقديـــم خدمـــة 
لألفـــراد  والتنمويـــة  االجتماعيـــة 
األعمـــال  ثقافـــة  ونشـــر  واألســـر، 
اإلنســـانية وتنميـــة الموارد البشـــرية 
اإلنســـاني،  العمـــل  بمجـــال  العاملـــة 
أفـــراد  بيـــن  التطـــوع  قيـــم  وتعزيـــز 
المجتمـــع والمنظمـــات األهليـــة فـــي 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس  دول 
مشـــيرة في هذا الســـياق الـــى تبني 

الجمعيـــة إطـــاق مبـــادرات نوعيـــة 
المجتمـــع  منظمـــات  مـــع  بالتعـــاون 
المدنـــي، فضـــاً عن تبـــادل التجارب 

الناجحة والخبرات خليجيًا.
وقد أشاد حميدان بالمبادرة النوعية 
للمنظمـــات األهليـــة، ومنهـــا جمعيـــة 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الخليـــج  أبنـــاء 
الجهـــود  تعزيـــز  تســـتهدف  التـــي 
الخليجيـــة فـــي مجـــال نشـــر مبادئ 

وثقافة العطاء، منوهًا بالمشروعات 
الجمعيـــة  تنفذهـــا  التـــي  والبرامـــج 
بالشـــراكة المجتمعيـــة مـــع منظمات 
المجتمـــع المدنـــي األخـــرى، ومؤكدًا 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  حـــرص 
االجتماعيـــة على دعـــم جهود العمل 
التطوعي والخيري وتذليل العقبات 
التي قد تواجهها في سبيل االرتقاء 

بمستوى التكافل االجتماعي. 

حميدان مستقبال جمعية أبناء الخليج لألعمال اإلنسانية:

تعزيز الجهود الخليجية لنشر مبادئ وثقافة العطاء

مواجهة جميع أشكال التطرف مهما كان مصدره في التعليم
النعيمي: البحرين حولت تحدي الجائحة إلى فرصة حقيقية للنجاح

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ألقـــى 
النعيمي كلمة مملكة البحرين في الدورة 
41 للمؤتمـــر العام لمنظمة األمم المتحدة 
)اليونســـكو(،  والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة 
الفرنســـية  العاصمـــة  فـــي  عقـــد  والـــذي 
باريس. وأشار الوزير إلى الدور المحوري 
الـــذي تلعبـــه جائـــزة اليونســـكو - الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة الســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال فـــي 
مجـــال التعليـــم، فـــي تكريـــم المبـــادرات 
المتميزة في مختلف الظروف، والهادفة 
إلى إيصال التعليم الجيد لجميع الفئات، 
حيث رّكزت الجائزة في دورتها السابقة 
علـــى دور الذكاء االصطناعي في ضمان 

استمرارية التعلم وجودته. 
وأوضـــح أن مملكـــة البحرين قد اتخذت 
جميـــع اإلجـــراءات لضمان بقـــاء التعليم 
ضمـــن أولويـــات السياســـات الحكوميـــة 

واالهتمـــام بتطويـــره، وتطويـــر البحـــث 
االســـتثمار  علـــى  والتشـــجيع  العلمـــي، 
فيـــه، وتعزيـــز قيم المواطنـــة والمواطنة 
وتنفيـــذ  اإلنســـان،  وحقـــوق  العالميـــة 
للمواطنـــة  المعـــززة  المدرســـة  مشـــروع 

جميـــع  ومواجهـــة  االنســـان،  وحقـــوق 
أشـــكال التطـــرف والتعصـــب، مهمـــا كان 
شـــكله أو مصدره في التعليم، مؤكدا أن 
البحريـــن حولـــت التحدي الـــذي فرضته 
جائحـــة كورونـــا، إلـــى فرصـــة حقيقيـــة 

للنجـــاح، لتطوير آليات عملها، ســـواء من 
خـــال مـــا يوفره مشـــروع جالـــة الملك 
المســـتقبل مـــن فرصـــة  لمـــدارس  حمـــد 
أو  الرقمـــي،  اإللكترونـــي  للتعلـــم  كبيـــرة 
من خال الـــدروس المركزيـــة أو البوابة 
التعليمية لوزارة التربية والتعليم، والتي 
أصبحت مصدرا رئيســـا للتعليم والتعلم، 
والتواصل بين المعلمين والطلبة وأولياء 
األمور، مؤكًدا أن الجهود مستمرة خال 
العام الدراســـي الحالـــي، بفضل ما توليه 
قصـــوى  أهميـــة  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
لتوفيـــر التعليم وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. 
وفـــي ختام كلمته، أكـــد الوزير أن مملكة 
البحريـــن، في ظل العهـــد الزاهر لصاحب 
الجالـــة الملـــك، ســـتظل تدعـــم منظمـــة 
اليونســـكو لتحقيـــق أهدافهـــا اإلنســـانية 

وقيمها النبيلة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يلقي كلمة البحرين

المنامة - بنا

الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
علـــي  المبـــارك،  وائـــل  والمـــاء 
الخرفوش؛ بمناســـبة فـــوزه بجائزة 
مجلـــس الشـــباب العربـــي للتنميـــة 
المتكاملة للشـــباب العربـــي المتميز 
فـــي نســـختها الـــــ 12 تحـــت رعاية 
والـــذي  العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة 
تـــم تكريمـــه أخيـــرا فـــي العاصمـــة 

المصرية )القاهرة(.
وأشاد الوزير باإلنجاز المتميز الذي 
حققه بهذا الفوز، مثمًنا دور الشباب 
البحريني في سعيهم الحثيث نحو 
الريـــادة، وقـــال الوزيـــر إن مملكـــة 
أبنائهـــا  بجهـــود  تفتخـــر  البحريـــن 
وتميزهـــم في ســـبيل رفعـــة وطننا 

الغالي على مختلف االصعدة.

المبارك: البحرين تفتخر بجهود أبنائها 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
أمناء التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة 
بمكتبهـــا ســـفير جمهورية مصر العربيـــة لدى مملكة البحرين ياســـر 
محمـــد شعبان.وأشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
بالمســـتوى المتميـــز والمتنامـــي لعاقات الصداقـــة التي تجمـــع بين مملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر والتـــي تمتد لعقود مـــن العمل المشـــترك البناء 
والتعـــاون المتواصـــل والمثمـــر فـــي مختلـــف المجـــاالت، وتجســـد مـــا لهذه 
العاقـــات مـــن أهميـــة وأولويـــة لـــدى البلدين، مؤكـــدة األميـــن العام حرص 
مملكـــة البحريـــن على تعزيز التعـــاون الثنائي في مجالـــي التعليم والبحث 

العلمي وتبادل الخبرات العلمية واألكاديمية.

رنا بنت عيسى تشيد بتنامي العالقات مع مصر

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة مســـاء أمـــس، وفـــًدا مـــن بنـــك 
البحرين والكويت ضم كاً من مدير عام 
إدارة االســـتثمار والخدمـــات المصرفية 
الخاصـــة محمد الرّيس، ورئيســـة قســـم 
الزبائن في إدارة االســـتثمار والخدمات 

المصرفية الخاصة مرام الخاجة.
التعـــاون  ســـبل  االجتمـــاع  وتنـــاول 
المشـــترك مـــا بيـــن الجهتيـــن بمـــا يعـــزز 
للثقافـــة  المســـتدامة  التحتيـــة  البنيـــة 
ويرتقـــي بالحراك الثقافي في البحرين، 
وحاليـــًا دعـــم بنـــك البحريـــن والكويت 

لمشروع ترميم منارة جامع الفاضل.
وأشـــادت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 

بنـــك  مـــن  المتواصـــل  بالدعـــم  خليفـــة 
البحريـــن والكويـــت للمشـــاريع الثقافية 
فـــي المملكـــة، مؤكـــدة أهميـــة التعـــاون 
مع القطاع الخاص الذي يســـاهم بشّكل 
فّعـــال في تحقيق العديد من المنجزات 
الحضاريـــة. مـــن جهتـــه، شـــكر محمـــد 

الريـــس هيئـــة البحرين للثقافـــة واآلثار 
على ما توليه من اهتمام بحفظ وصون 
التراث الثقافي في البحرين وترويجها 
للصـــورة األجمل للبحريـــن، مؤكدًا على 
فـــي  الهيئـــة  مـــع  للتعـــاون  اســـتعداده 

المشاريع الثقافية المستقبلية.

البنك يدعم مشروع ترميم منارة جامع الفاضل

”BBK“تعاون مشترك بين “الثقافة” و
المنامة - المحكمة الدستورية

للمحكمـــة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
بـــن  صبـــاح  الشـــيخ  الدســـتورية 
حمـــد آل خليفـــة صباح أمـــس، وفد 
القضـــاء العســـكري بجمهورية مصر 
العربية برئاســـة رئيس قضاء هيئة 
الشؤون المالية العميد حازم حسب 
النبـــي عبدالجيد ويرافقـــه عدد من 
ضباط القضاء العسكري بقوة دفاع 
البحرين.ورحـــب األمين العام بأعضاء 
وترحيـــب  تحيـــات  لهـــم  ونقـــل  الوفـــد 
الشـــيخ  الدســـتورية  المحكمـــة  رئيـــس 
خليفة بن راشـــد آل خليفة لهذه الزيارة 
معربـــا عـــن ســـعادته بمـــا توصلـــت إليه 
العاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 
من تعاون مشـــترك حيث يتبوأ القضاء 

الدســـتوري اهتمامـــا كبيـــرا، كمـــا عرض 
عليهم ما تضمنه قانون إنشاء المحكمة 
ودورهـــا فـــي الرقابـــة علـــى دســـتورية 
القوانيـــن واللوائـــح واإلجـــراءات التـــي 
رسمها القانون لتنظيم التداعي أمامها.

 وأعـــرب رئيـــس وأعضـــاء الوفـــد عـــن 

المحكمـــة  بـــه  تتمتـــع  بمـــا  إعجابهـــم 
الدســـتورية فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن 
إجراءات قضائية وضمانات دســـتورية 
شـــكرهم  مبديـــن  ومتقدمـــة،  متطـــورة 
وتقديرهم لرئيس المحكمة على حفاوة 

االستقبال وكرم الزيارة.

 إعجاب بإجراءات وضمانات المحكمة الدستورية في البحرين

تعاون مصري بحريني مشترك بالقضاء الدستوري
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة الداخلية

المنامة- األمانة العامة للتظلمات

الداخليـــة  بـــوزارة  العـــام  المفتـــش  زار 
اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
األكاديمية الملكية للشـــرطة، حيث كان 
فـــي اســـتقباله آمـــر األكاديميـــة العميد 

فواز الحسن وضباط االكاديمية.
وخالل الزيارة اطلع المفتش العام على 
البرامج والدورات المقامة باألكاديمية، 
منوهـــا بالجهـــود المبذولـــة فـــي مجـــال 
تطويـــر المناهـــج العلميـــة والتدريبيـــة 
وتنظيـــم الـــدورات القانونيـــة واألمنية 

التـــي تســـهم فـــي رفـــع كفـــاءة وصقـــل 
قدرات منسوبي األمن العام ليضطلعوا 
بدورهـــم فـــي تنفيـــذ القانـــون وحفـــظ 
األمـــن والنظـــام العـــام، مؤكـــدا المضي 
قدمـــا بتنفيذ توجيهـــات وزير الداخلية 
التركيـــز علـــى جـــودة  فـــي  والمتمثلـــة 
البرامج التعليمية والتدريبية والتطوير 
المستمر للمناهج بما يواكب المتغيرات 
األمنيـــة والتحديـــات المتزايدة، متمنيا 

للجميع التوفيق والنجاح.

اســـتقبل مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمـــة العميد ابراهيم ســـيف 
النجران، مستشارة استقرار األسرة بالمجلس األعلى للمرأة بدرية الجيب والوفد 
المرافق لها. وتأتي هذه الزيارة لالطالع على أداء مكتب حماية األســـرة والطفل 
بمديريـــة شـــرطة العاصمة، حيث تم خاللها عرض إيجـــاز حول ما يقدمه المكتب 
من خدمات لألسرة والطفل تسهم في تحقيق التوافق والمحافظة على التماسك 
األســـري. واطلـــع الوفـــد الزائـــر على اآلليـــة التـــي يتم خاللهـــا اســـتقبال البالغات 
والتعامـــل معهـــا، واتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الكفيلـــة بالتعامـــل معهـــا باحترافيـــة 
تضمن خصوصية األســـرة، كما اطلع الوفد على تجهيزات المكتب ومدى مالئمته 
الستقبال األطفال وذويهم بما يالئم مصلحة األطفال ويراعي سرية وخصوصية 

القضايا المتعلقة بهم، والقضايا األسرية بما يحقق التوافق األسري. اســـتقبل األمين العـــام للتظلمات نواف 
األمانـــة  مقـــر  فـــي  أمـــس  المعـــاودة  
بضاحيـــة الســـيف، وفـــدا مـــن موظفـــي 
الكونجرس األميركي، يـــزورون مملكة 
البحريـــن حالًيا، وذلك بحضـــور ة غادة 

حميد حبيب نائب األمين العام.
حيـــث قـــام بالترحيـــب بهـــم، وأطلعهم 
على عرض تعريفي عـــن األمانة العامة 
مهـــام  مـــن  بـــه  تقـــوم  ومـــا  للتظلمـــات 
فـــي مجالـــي تلقـــي الشـــكاوى ومراقبة 

مراكـــز اإلصـــالح والتوقيـــف، فـــي إطار 
تعزيـــز قيم حقـــوق اإلنســـان والمعاملة 
اإلنســـانية مـــن جانـــب منتســـبي وزارة 
قـــام  كمـــا  الجمهـــور،  تجـــاه  الداخليـــة 
بالـــرد على ما طرحه أعضـــاء الوفد من 

استفسارات.
حضـــر اللقـــاء أيضا مـــن جانـــب األمانة 
العامة للتظلمات الشيخ محمد بن على 
آل خليفـــة مدير إدارة التعـــاون الدولي 

والتطوير.

دورات لمواكبة التحديات األمنية المتزايدة

الجيب تطلع على أداء مكتب “األسرة” بمديرية “العاصمة”

وفد الكونجرس يطلع على مهام “التظلمات”

المنامة - النيابة العامة

استقبل المحامي العام األول القائم 
بأعمال النائب العام المستشار وائل 
بوعالي، بمكتبـــه صباح أمس، وفًدا 
مـــن القضـــاء العســـكري بجمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة يرافقهـــم عـــدد مـــن 
ضباط القضاء العسكري بقوة دفاع 

البحرين.
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
تـــم  إذ  الطرفيـــن،  بيـــن  الخبـــرات 

اســـتعراض أعمـــال النيابـــة العامـــة 
وأهـــم مالمـــح التطويـــر فيهـــا مـــن 
إنشـــاء نيابة غسل األموال ومكتب 
الشـــهود والمجنـــي عليهـــم  حمايـــة 
وتجربة المملكـــة في قانون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفال وحمايتهم من 
ســـوء المعاملـــة وقانـــون العقوبـــات 
حيـــث  مـــن  البديلـــة  والتدابيـــر 

موضوعه وضوابط تطبيقه.

بوعالي يستقبل وفد القضاء العسكري المصري

عبداهلل بن راشد: اقتصاد البحرين يتمتع باالنفتاح والحيوية
العالقات مع واشنطن استراتيجية على الصعيدين األمني والدفاعي

شـــارك ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحدة األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفة،، في منتدى الســـفراء المنظم من 
قبل المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
IISS في األمريكيتين ومقره في واشـــنطن 

العاصمة.
وافتتح الســـفير كلمته باستعراض الشراكة 
االســـتراتيجية والعالقات الثنائية المتميزة 
التـــي تربط بين مملكـــة البحرين والواليات 
المتحدة األميركية الصديقة في العديد من 
المجاالت، ومـــن أهمها المجـــاالت الدفاعية 
واألمنية، مشيًرا إلى الدور البارز الذي تقوم 
بـــه الواليات المتحـــدة األميركية في تعزيز 

األمن والسلم واالستقرار في المنطقة.
إلـــى جهـــود مملكـــة البحريـــن  كمـــا تطـــرق 
فـــي  العالمـــي  التطـــور  لمحـــاكاة  الســـّباقة 
شـــتى المجـــاالت، ومنها ما يتعلـــق بالقطاع 

المصرفـــي والمالـــي والتكنولوجيـــا الماليـــة 
مؤكـــًدا  والصناعـــي،  الســـياحي  والقطـــاع 
البحرينيـــة  الشـــراكة  متانـــة  علـــى  معاليـــه 
األميركيـــة وإســـهامها الملمـــوس فـــي دفـــع 
عجلـــة التعـــاون التجاري واالقتصـــادي بين 
البلدين، واســـتدل على ذلك بإنشاء منطقة 
تجارية أمريكية في مملكة البحرين لتعزيز 
التعـــاون االقتصادي والتجـــاري والصناعي 
فـــي إطـــار اتفاقية التجـــارة الحـــرة المبرمة 

بين البلدين.
كما أكد حيويـــة وانفتاح البيئة االقتصادية 
التـــي تتمتـــع بهـــا مملكـــة البحريـــن، والتـــي 
الشـــامل  التنمـــوي  النهـــج  دعائمهـــا  أرســـى 
بقيـــادة عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وتابع تحقيقها 
باســـتمرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمد آل خليفة، مشـــيًرا إلـــى خطة التعافي 
االقتصـــادي التـــي تم اإلعالن عنهـــا مؤخرًا، 
والمبنية علـــى 5 أولويات، والتي تدعو إلى 
خلـــق فـــرص عمل واعـــدة وجعـــل المواطن 
الخيـــار األول فـــي ســـوق العمـــل، وتســـهيل 
فعاليتهـــا،  وزيـــادة  التجاريـــة  اإلجـــراءات 

وتنفيذ المشـــاريع التنمويـــة الكبرى، وتنمية 
مســـاعي  وتعزيـــز  الواعـــدة،  القطاعـــات 
االســـتدامة المالية واالســـتقرار االقتصادي 

وذلك من خالل تنفيذ 27 برنامجًا.
كمـــا تطرق إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها 
خالل الســـنة األولى من التوقيع على إعالن 

تأييد الســـالم مع دولة إسرائيل تحت إطار 
االتفـــاق اإلبراهيمي والتي شـــملت التوقيع 
اتفاقيـــات  و4  تفاهـــم  مذكـــرة   15 علـــى 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت المختلفـــة بمـــا 
فيهـــا المجـــاالت السياســـية، واالقتصاديـــة، 

والتجارية، والثقافية والسياحية.
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  أن  يذكـــر 
االستراتيجية IISS الذي يقع مقره الرئيسي 
فـــي المملكـــة المتحـــدة، لـــه ثـــالث مكاتـــب 
إقليميـــة حـــول العالـــم، مكتب فـــي المنامة 
األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  يغطـــي  والـــذي 
ومكتب في سنغافورة والذي يغطي منطقة 
جنوب شـــرق آســـيا، ومكتب في واشـــنطن 
العاصمـــة ويغطـــي القارتيـــن األمريكيتيـــن. 
كمـــا تســـتضيف مملكـــة البحريـــن بالتعاون 
مع المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
مؤتمر سنوي تحت مسمى “حوار المنامة”.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

الدينـــي  المرجـــع  ســـماحة  اســـتقبل 
الصـــدر،  إســـماعيل  حســـين  الســـيد 
فـــي  الكاظميـــة  بمدينـــة  بمكتبـــه 
العاصمـــة العراقيـــة أمـــس  القنصـــل 
العـــام لمملكـــة البحريـــن المعيـــن في 
النجف بجمهورية العراق عبداللطيف 
الســـكران، وبحضـــور القائـــم بأعمـــال 
ســـفارة مملكـــة البحريـــن فـــي بغـــداد 

خالد المنصور.
الدينـــي،  المرجـــع  ســـماحة  وكلـــف 
إلـــى  القنصـــل العـــام، بنقـــل تحياتـــه 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، مشـــيًدا بالخطوات 

اإلصالحية في مملكة البحرين.
وقدم سماحة المرجع الديني التهنئة 
للقنصل العام بمناسبة تسلمه منصبه 
الجديد، متمنيًا له النجاح بمهام عمله 

في جمهورية العراق.
عبداللطيـــف  عبـــر  جانبـــه،  مـــن 
الســـكران عن شـــكره وامتنانه الكبير 
للســـيد الصـــدر علـــى حســـن الضيافة 

واالستقبال.
كمـــا جرى فـــي اللقـــاء، تأكيـــد أهمية 
االرتـــكاز على روح الوالء واإلخالص 
للوطـــن واالعتـــزاز باالنتمـــاء لترابـــه، 
وعلـــى النهج اإلســـالمي القويم الذي 
ينبذ العنـــف والتطـــرف والداعي إلى 
لغة الحوار والتسامح واالنفتاح على 

اإلنسانية.

تأكيد أهمية االرتكاز على الوالء واإلخالص للوطن

المرجع الديني السيد حسين الصدر يشيد 
بالخطوات اإلصالحية في البحرين

المرجع الصدر يستقبل القنصل البحريني في النجف

إجازة االستخدام الطارئ لتطعيم “كوفاكسين”
ال 93.4 % ضد األعراض الشديدة للفيروس التطعيم فعَّ

وافقــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهن والخدمــات الصحية أمس 
علــى االســتخدام الطــارئ لتطعيم “كوفاكســين” المضــاد لفيروس 
كورونــا الــذي تنتجه شــركة “بهــارات بيوتك” الهنديــة، وذلك ضمن 
الجهــود الوطنيــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا؛ حفاًظا على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

تقييـــم  علـــى  بنـــاًء  ذلـــك  جـــاء 
البيانـــات التـــي قدمتها الشـــركة 
المصنعة من قبل لجنة التجارب 
الســـريرية التابعـــة للهيئة ولجنة 
الصحـــة،  بـــوزارة  التطعيمـــات 
حيث أظهرت البيانات مشـــاركة 
أكثـــر مـــن 26000 شـــخص فـــي 
التجـــارب الســـريرية، حيث ثبت 

أن التطعيـــم فعـــال بنســـبة 77.8 
% ضد فيروس كورونا وبنســـبة 
93.4 % ضد األعراض الشديدة 
فـــي حـــال اإلصابـــة بالفيـــروس، 
الســـالمة  بيانـــات  أظهـــرت  كمـــا 
أيًضـــا انخفـــاض معـــدل حـــدوث 

األعراض الجانبية.
ويعد تطعيم “كوفاكسين”، الذي 

تمـــت الموافقة عليـــه مؤخًرا من 
قبـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
تطعيًمـــا معطاًل، وهو متاح للفئة 

فمـــا  عاًمـــا   18 البالغـــة  العمريـــة 
جرعتيـــن  مـــن  ويتكـــون  فـــوق، 

فقط.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

المنامة - وزارة الخارجية

التقـــى القنصـــل العـــام لمملكـــة البحريـــن 
المعيـــن فـــي مدينـــة النجـــف بجمهوريـــة 
العراق الســـفير عبداللطيف الســـكران، مع 
وكيـــل وزارة الخارجية العراقية لشـــؤون 
التميمـــي،  صالـــح  السياســـي  التخطيـــط 
أمس، بمقر الوزارة ببغداد، بحضور القائم 
بأعمال ســـفارة مملكة البحرين في بغداد 

خالد المنصور.
التهنئـــة  وقـــدم وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للقنصـــل العـــام بمناســـبة تســـلمه منصبـــه 
الجديـــد، متمنًيـــا لـــه النجـــاح والتوفيـــق 
بمهـــام عملـــه، مؤكـــًدا حـــرص جمهوريـــة 
العـــراق علـــى تطويـــر العالقـــات وتعزيـــز 
التعـــاون مع مملكـــة البحرين بما يســـاهم 
في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
مـــن جانـــب آخر، اســـتقبل رئيـــس الدائرة 
العربية بوزارة خارجية جمهورية العراق 
لمملكـــة  العـــام  القنصـــل  غانـــم،  أســـامة 

البحرين في النجف الســـفير عبداللطيف 
الســـكران، مهنًئا له بمناســـبة توليه مهامه 

الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح.
وأبـــدى رئيس الدائرة العربية االســـتعداد 
التام لتقديم مختلف الدعم والتسهيالت 
لضمـــان نجاح عمل بعثـــة مملكة البحرين 
في بغداد والقنصليـــة العامة في النجف، 
مؤكـــًدا حـــرص الحكومـــة العراقيـــة على 
تطويـــر العالقـــات بيـــن البلديـــن وتذليـــل 

جميع العقبات بما يخدم مصلحة البلدين 
الشقيقين.

من جانبه، أعرب س الســـكران عن عميق 
االســـتقبال،  لحفـــاوة  وتقديـــره  شـــكره 
والتســـهيالت الكبيـــرة التـــي لمســـها مـــن 
العراقيـــة  والجهـــات  الخارجيـــة  وزارة 
المختصة، مؤكـــًدا أهمية تعزيز العالقات 
العراقيـــة - البحرينيـــة بما يخدم مصلحة 

البلدين والشعبين الشقيقين.

السكران يؤكد أهمية تعزيز العالقات الثنائية

تسهيالت عراقية لدعم القنصلية البحرينية في النجف
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جمعية البحرين لهواة طوابع البريد

لهـــواة  البحريـــن  شـــاركت جمعيـــة 
طوابـــع البريد في فعاليات )معرض 
للطوابـــع(  الحـــادي عشـــر  الشـــارقة 
الـــذي أقيم مؤخـــرًا فـــي ميغا مول 
الشـــارقة حيـــث حقق المشـــاركون 
مـــن مملكـــة البحريـــن 4 ميداليـــات 
قـــام بتســـليمها لهم رئيـــس جمعية 
االمـــارات للطوابـــع عبـــدهللا خوري  
خالل األمســـية الختامية للمعرض 
مـــن  عـــدد  بحضـــور  نظمـــت  التـــي 

الشخصيات. 
وقـــد جـــاء فـــوز مملكـــة البحريـــن 
فـــي المعـــرض علـــى النحـــو التالي: 
فضيـــة  ميداليـــة  بـــاراس  حســـين 
منصـــات  بخمـــس  )شـــارك  مذهبـــة 
بعنـــوان إصـــدارات طوابـــع الكعبـــة 
والخفجي(، صالح الحسن ميدالية 
بخمـــس  )شـــارك  كبيـــرة  فضيـــة 
منصـــات بعنـــوان نظـــام البريد في 
 ،)1888-1956 مـــن عـــام  البحريـــن 
حبيـــب طـــرادة ميداليـــة برونزيـــة 
بعنـــوان  منصـــات  بثـــالث  )شـــارك 
للمظاريـــف  التجاريـــة  الرســـائل 
الجويـــة(، هيثـــم الصالـــح ميداليـــة 
بثـــالث  )شـــارك  برونزيـــة  فضيـــة 
بريـــد  بطاقـــات  بعنـــوان  منصـــات 

مبادرات البحرين(.

محمـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  وصـــرح 
البحريـــن  جمعيـــة  بـــأن  جناحـــي 
لطوابـــع البريد تحرص في كل عام 
على المشاركة في معرض الشارقة 
وغيـــره مـــن المعـــارض الخليجيـــة 
خـــالل  مـــن  والدوليـــة  والعربيـــة 
مشـــاركات إعضـــاء الجمعية الذين 
يحرصون على الرقي بالهواية عبر 
تواجدهـــم فـــي المحافـــل العالمية، 
طـــوال  الجمعيـــة  تمكنـــت  حيـــث 
حصـــد  مـــن  الماضيـــة  الســـنوات 
العديـــد مـــن الجوائـــز والميداليـــات 

والشهادات.
ختـــام  فـــي  تـــم  آخـــر  جانـــب  مـــن 
كافـــة  تكريـــم  الشـــارقة  معـــرض 
منســـقي عـــروض الدول المشـــاركة 
كازرونـــي  ليلـــى  ضمنهـــم  ومـــن 
مـــن  المشـــاركة  األعمـــال  منســـقة 
مملكـــة البحرين كأول منســـقة في 
تاريـــخ المعـــارض الخليجية، حيث 
أعربت كازروني عن افتخارها بهذا 
التكريـــم متمنيـــة التوفيـــق لكافـــة 
األخوات المشـــاركات في المعارض 
المقبلـــة، وعبـــرت عـــن تمنياتهـــا أن 
جمـــع  هاويـــات  أعـــداد  يتضاعـــف 
الطوابـــع في البحريـــن وباقي دول 

الخليج والمنطقة العربية عموما.

البحرين تحصد 4 ميداليات في “الشارقة للطوابع”

اجتاح وســـم “#خليفة_بن _ســـلمان” شبكات التواصل 
االجتماعـــي، وحافظ الوســـم علـــى “الترنـــد” ألكثر من 
يومين كأعلى وسم تفاعلي على المنصات االجتماعية 
بعـــد أن أطلقـــه محبو ســـمو األميـــر الراحـــل خليفة بن 
سلمان )طيب هللا ثراه( بمناسبة الذكرى األولى لرحيله 
للرفيق األعلى، والتي صادفت أمس الخميس الموافق 

11 نوفمبر الجاري.
وعبـــرت آالف التغريدات التي أطلقها شـــعب البحرين 
وشـــعوب الخليـــج عن بالغ أســـاها لفقد األميـــر الراحل 
وطافت المنشـــورات والتغريـــدات الفضاء اإللكتروني 
معبـــرة عـــن مجلـــس تأبينـــي إلكترونـــي علـــى فقيـــد 
البحريني الغالي ســـمو األمير خليفة بن سلمان )طيب 

هللا ثراه(.
وأفضـــت جموع غفيرة من المغردين عن أحزانهم عبر 
مـــا خطته أحرفهم تعظيًما للمصاب الجلل الذي ما زال 
يعيش في وجدان البحرين، مؤكدين أن سموه ما زال 

يعيش في قلب كل بحريني وخليجي.
وفي الوســـم، عبـــرت المواطنة ميســـاء الكوهجي عن 
بالغ حزنها وشـــديد تأثرهـــا بفقد األمير الراحل، وقالت 
فـــي تغريدة لها عبر منصة تويتـــر االجتماعية ضمنتها 
بصورة لســـموه “ستبقى في قلوبنا: هللا يرحمك ويغفر 
لـــك ويحســـن مثواك يـــا خليفة بـــن ســـلمان”، أما عادل 
الكوهجـــي فغرد بصورة لســـمو األمير الراحل مبتســـًما 

“ضاحًكا مستبشًرا في جنات النعيم إن شاء هللا”.
وقـــال إبراهيم المناعي فـــي تغريدته “بعض الوجوه... 
ال ننســـاها”، أمـــا بنت الديـــرة فاســـتعارت بكلمة خالدة 
لســـموه )محبتكـــم في قلبي كبيرة يا شـــعب البحرين(، 
وعلقـــت بالقـــول “وأنـــت كبيـــر فـــي قلوبنـــا يـــا بوعلـــي 
وســـتبقى تاريًخا مخلًدا في ذاكـــرة البحرين والمحرق 

وأهلها”.
وقـــال الخبير العقاري ناصر األهلـــي “11 نوفمبر ذكرى 
عـــام من رحيـــل المغفـــور له األميـــر خليفة بن ســـلمان 
رحـــل عـــن عالمنـــا وهو عنـــد رب رحيم، رحل بجســـده 
ولكن ذكراه تبقى خالدة عند أهل البحرين ومن ينسى 
خليفة بن ســـلمان وهو الحاضـــر في كل بيت وفي كل 
األحـــزان قبل األفـــراح، وفي تاريـــخ البحرين الحديث 
كان حاضر أيًضا، رحمك هللا وأسكنك فسيح جناته”.

وغـــرد عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القدم رئيس اللجنة المالية والتسويق محمد الحمادي 
“طبـــت حًيـــا وميًتا وطاب ذكـــراك بين الخاليـــق خالًدا 

يـــا خليفـــة بن ســـلمان”، بينما قال ســـامر الكـــواري عبر 
حســـابه فـــي تويتـــر مستشـــهدا باآلية الكريمـــة “رجال 
صدقـــوا ما عاهدوا هللا عليه، إنه الحكيم القائد الوالد، 

رحمك هللا يا خليفة بن سلمان”.
وقالـــت عبيـــر الجـــالل “مرت ســـنة، ال ينســـى مـــن ترك 
بصمـــه فـــي وجداننا وفي كل شـــبر على هـــذه األرض، 

ذكـــراك باقيـــة ومحفورة يـــا أبونا يا أميـــر قلوبنا، اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه”.

وبـــدوره عبـــر النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الشـــورى 
جمـــال فخـــرو في تغريـــدة عما جال فـــي خاطره قائال 
“غبت عنا عاما كأنه الدهر كله، الذكرى السنوية األولى 
لغياب رائد النهضة الحديثة في مملكة البحرين ووالد 

الجميع خليفة بن سلمان، لن نتذكر ألننا لن ننساك، هللا 
يرحمك ويسكنك فسيح جناته”.

وفي تغريده قال إبراهيم الشيخ “مر عام على غيابك، 
لك وحشـــة بحجم الحـــب الـــذي كان يجمعنا بك، حب 
الوطـــن، والشـــهامة والمـــروءة والوقفـــات والمواقـــف 
النبيلـــة )...( قد مات قوم ومـــا ماتت فضائلهم، وعاش 

قـــوم وهم في الناس أموات، رحمك هللا وتجاوز عنك 
يا خليفة بن سلمان”.

واســـتمر الوســـم “#خليفة_بن_سلمان” نشـــطا ليومين 
وعبـــر فيـــه المواطنـــون والخليجيـــون عمـــا جـــال في 
خاطرهـــم مـــن حـــب وأســـى علـــى فقـــد األميـــر بآالف 

التغريدات.

وسم “#خليفة_بن_سلمان” يجتاح منصات التواصل االجتماعي
شعب البحرين: لن ننساك يا سمو األمير الراحل

8 “مالعـــــب للفرجـــــان” في العاصمـــــة
االنتهاء من إنشاء ملعبين وافتتاح آخرين في ديسمبر المقبل

كشــف مديــر المشــاريع بــوزارة شــئون الشــباب والرياضــة محمد الســهلي 
عــن افتتــاح اثنيــن من مالعــب الفرجان في ديســمبر المقبــل، وأوضح أن 
المحافظة العاصمة تضم 8 من مشروع مالعب الفرجان في هذه المرحلة. 

وأفاد السهلي بأنه تم إنجاز ملعبين 
حديقـــة  ملعـــب  همـــا   2020 فـــي 
الماحـــوز وملعـــب حديقـــة العدليـــة 
برعايـــة مـــن وزارة شـــؤون الشـــباب 
تنتهـــي  أن   متوقعـــا  والرياضـــة، 
األعمال اإلنشـــائية فـــي ملعبين قيد 
اإلنشـــاء في ديســـمبر المقبل،  وهما 
ملعـــب حديقـــة أبـــو غـــزال وملعـــب 
بتمويـــل  قصـــاري  عيـــن  حديقـــة 

ورعاية من بنك البحرين الوطني.
  وبين أن هناك ملعبين قيد اإلنشاء 
ومـــن المتوقع االنتهاء مـــن األعمال 
اإلنشـــائية  في فبرايـــر 2022 ملعب 
حديقـــة ســـترة بمجمـــع 604 ملعـــب 
برعايـــة  الغربـــي  العكـــر  حديقـــة 
وتمويل من بنك البحرين والكويت.
مالعـــب   4 هنـــاك  ان  وأوضـــح 
مستقبلية من المتوقع أن يتم البدء 
باألعمال االنشـــائية فيها الربع األول 
مـــن 2022. وهي حديقة راس رمان 
بتمويل من شـــركة )جـــي اف اتش(، 
وحديقـــة الجفيـــر بتمويل مـــن بنك 
)ســـتاندر جارتد(، وحديقـــة الوحدة 
)ســـباركو(،  شـــركة  مـــن  بتمويـــل 
مـــن  بتمويـــل  الســـلمانية  وحديقـــة 

رعاية )بي ام ام أي (.
لجنـــة  رئيـــس  قالـــت  جانبهـــا  مـــن 
أمانـــة  العالقـــات االعـــالم بمجلـــس 

العاصمـــة مهـــا آل شـــهاب المبـــادرة 
التي أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة هـــي مبـــادرة رائدة 
الســـتغالل المســـاحات فـــي المـــدن 
فيهـــا  المالعـــب  وتهيـــأت  والقـــرى، 
حتى يتسنى للشـــباب ممارسة هذه 

الرياضة بالقرب من منازلهم.
ورأت ان المبـــادرة الملهمـــة تســـاهم 
فـــي اكتشـــاف المواهـــب الرياضيـــة 
كما كان ســـابقا وشـــغل أوقات فراغ 
الشـــباب ممارســـة الرياضة المحببة 
اجتماعيـــة  أجـــواء  وخلـــق  إليهـــم 
وتنافسية وهو مطلب ملح للجميع، 
مؤكـــدة ســـنتلمس بعد أعـــوام قليلة 
لهـــذه  الكبيـــرة  اإليجابيـــة  النتائـــج 
الشـــاب  القائـــد  ومبـــادرة  المالعـــب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد، والتي 
تضـــع المملكة رياضيـــا على خارطة 
العالمية ولطالما شـــكلت رقما صعبا 

في األلعاب التنافسية.
وأفادت آل شهاب بأن معظم حدائق 
علـــى  باحتوائهـــا  تمتـــاز  العاصمـــة 
مالعب وتتفاوت مســـاحتها،وطالما 
كانـــت صيانة المالعـــب مطلب ملح 
من قبل األهالـــي، مضيفة نتمنى ان 
يتم إنجـــاز المزيد من هذه المالعب 
بعد انحســـار جائحـــة كورونا كوفيد 
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وقالت ان المجلس األســـبوعي شهد 
حضـــور أهالـــي العاصمـــة وبحضور 
الجهـــاز التنفيـــذي بأمانـــة العاصمـــة 
الذيـــن  النـــواب  مجلـــس  وأعضـــاء 
يحرصون على حضور هذا المجلس 
األمـــور  فـــي  للتباحـــث  األســـبوعي 

الخدمية في دوائر العاصمة.
 وأضافت “مستمرون في إقامة مثل 
هذه الملتقيات لتسليط الضوء على 
أهم المشـــاريع الحالية والمستقبلية 
بمـــا يخـــدم المواطـــن ويحســـن من 
جـــودة الحيـــاة فيهـــا، موضحـــة ان 
المجلس األســـبوعي منصة تفاعلية 
نحرص فيها على مناقشة المواضيع 
تهـــم  التـــي  المواضيـــع  تهـــم  التـــي 
المواطن،والتي تمكـــن المواطن من 
التفاعل مع المسؤولين والمختصين 

وطرح األسئلة مباشرة.
وأكملـــت وقـــد اثبتت هـــذه المنصة 
ان  مؤكـــدة  األســـبوعية،  التفاعليـــة 
هذه المنصة التفاعلية في طريق بما 

يخدم المواطن واستجابة لتطلعاته 
وذوي  المختصيـــن  االلتقـــاء  فـــي 
الشـــأن من المســـؤولين ومناقشتهم 

في مايهمه في شتى المجاالت.
يذكر أن مبادرة ســـمو الشـــيخ ناصر 
 100 بـــن حمـــد آل خليفـــة إلنشـــاء 
ملعب فـــي فرجان مملكـــة البحرين 
تهدف الـــى توفير مالعـــب رياضية 
تشمل أنشـــطة مختلفة في مختلف 
مـــدن وقـــرى البحريـــن والعمل على 
تنمية المواهب الشبابية من سن 60 
14- سنة وتشجيع ممارسة الرياضة 
المســـاحات  اســـتغالل  خـــالل  مـــن 
المتوافرة في تلك الفرجان بطريقة 
حديثة وعصرية ليســـتغلها الشباب 
فـــي ممارســـة أنشـــطتهم الرياضيـــة 
علـــى ان تكـــون المالعـــب متعـــددة 
األغراض لممارســـة عدد من األلعاب 
الرياضيـــة األمر الذي يضمن للجميع 
ممارســـة الرياضة المفضلـــة له على 

تلك المالعب.

جانب من العرض

زينب عبداألمير وصالح طرادة

مها آل شهاب

محرر الشؤون المحلية

منسقة مملكة البحرين مع باقي المنسقين من دول الخليج المشاركة

تكريم السيدة ليلى كازروني من قبل رئيس جمعية االمارات للطوابع



أول شــركة بحرينيــــــــة متخصصــة فــي 

تقييـــــمـ اآلالت والمعدات
The First Bahraini Specialized Company in Plant & Machinery Valuation

Redha Majeed
Valuation Manager

36779770  /  17564404
redha@grnata.com

Kudzaishe Masiriri
Plant and Machinery Valuer

17564404
kudzaishe@grnata.com

17564404

+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

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 143384

بناء على قرار الشركاء في شركة اي كونسالت شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب 
القيد رقم 143384، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة / هادي محمد علي ميرزا 

محمد طاهر مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي ان سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بن المادة 335 
من قانون الشركاي يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي 

عنوان المصفي:
هادي محمد علي ميرزا محمد طاهر

hadi.taher@gmail.com - 39433588

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 )CR2021- 165207( إعالن رقم
تسجيــــل اســــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : رحمه خليل ابراهيم سلمان المرخي

االسم التجاري الحالي : كالسيكو للتجارة
االســـــم التجـــاري الجديد : بوابة كالسيكو للتنجيدات

قيد رقم : 67509-3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ويمي جلوبال تريدينغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها السيد زهانغ وايشين و السيد زويونغ كوان باعتبارهم المصفي 
بموجب  والمسجلة  ذ.م.م،  تريدينغ  جلوبال  ويمي  لشركة  القانوني 
القيد رقم 95940 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  )اختيارية( 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم1 لسنة 2001

التاريخ : 2021/11/10
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجار ي
     CR2021 – 162364   اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اعتراضه .
اسم التاجر : خالد عبدهلل حسن كمال

االسم التجاري الحالي : كهرم ستور للمجوهرات والمسابيح
االسم التجاري الجديد : كهرم ستور للمسابيح

رقم القيد : 127013 – 1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

) CR2021- 161531 ( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : مريم عباس علي مرهون

االسم التجاري الحالي : مطعم الذهب االسود
االسم التجاري الجديد : مطعم ابنا بنجاب

قيد رقم : 15664-2 

التاريخ :2021/11/ 11
مملكة البحرين

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
إدارة السجــــل التجــاري

CR2021- 162498 إعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : سكينه عيسى صالح حسن العلواني

االسم التجاري الحالي : فوود ستاكس لتقديم وجبات الطعام في المناسبات
االســـــم التجـــاري الجديد : تكنيكو للتجارة العامة

قيد رقم : 6-96437

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
 وتحويله الى )شركة ذات مسؤولية محدودة(

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها مالك المؤسسة 
احمد حاجي غلوم شاه  للسيد/ عادل  والمملوكة  الغيار(  لقطع  كي  )اي  المسماة  الفردية 
والمسجلة بموجب القيد رقم )115440(, بطلب بيع المحل التجاري )المؤسسة الفردية(

المذكور وتحويله الى )شركة ذات مسؤولية محدودة( برأسمال وقدره )1000( دينار
بحريني ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:

1. )عادل احمد حاجي غلوم شاه( بنسبة )51( 
PREMJIT VALIYA VEETIL( .2( بنسبة )24( % 

RODOLPHE ROGER GEORGES PERRIOD( .3 ( بنسبة )24( %

القيد : 1-143040
التاريخ : 2021-11-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة انجيل بريم كونسلتنغ ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة اصحاب 
شركة انجيل بريم كونسلتنغ ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 143040-1 طالبين تغيير 
االسم التجاري من شركة انجيل بريم كونسلتنغ ذ.م.م الى شركة سيجستون انتربرايسيز 
ذ.م.م فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن بشأن بيع محل تجاري )مؤسسة فردية(
و تحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة

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

الفردية المسماة الحرم للتجارة والمملوكة للسيد/ 
محمد جاسم محمود جاسم الحرم والمسجلة 

بموجب القيد رقم 69277-3 ، بطلب بيع المحل التجاري ) المؤسسة 
الفردية( المذكور 

وتحويله الى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار 
بحريني وذلك بتنازل مالك المحل التجاري ) المؤسسة الفردية( عن جزء من 
أصول وموجودات المحل التجاري ليصبح مملوكا للشركاء التالية أسماؤهم:
  SULFIKKER ALI KARAYIL PANIKKA VEETTIL

بنسبة 25 %
محمد جاسم محمود جاسم الحرم بنسبة 25 %

MAHAMOOD KAIPPANI   بنسبة 25 %
وتغيير االسم التجاري من:

الحرم للتجارة
ALHARAM TRADING

الى:
شركة الحرم بلس للتجارة ذ.م.م

AL HARAM PLUS TRADING CO W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى االدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن. 
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Vacancies Available
OMAIMA ADVERTISING DESIGN 

has a vacancy for the occupation of
  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact
 33119739  or  dsfdsf03@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( ALHUMIDI / 7129 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253953  or  alhelalbahrain@gmail.com 

SMART KITCHEN CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34333118  or  SHEEJAKANNAN786@GMAIL.COM 

The House of J and H for Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33748915  or  HUSSAINHESABI@GMAIL.COM 

ALSAYED MAHDI S.JAFFAR ALSAYED SALMAN AL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662649  or  FADHEL_93@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

GERMAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39522889  or  SJABERAZIZ61@GMAIL.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

KEEP COOL FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39748999  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

AL WALEEMA CORNER RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39766605  or  FIROZVEKE@GMAIL.COM 

Sunlight Interiors & Exhibitions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  admin@sunlightintex.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464719  or  hussain.mansoor@engie.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

CLASSICAL  SUPER ASIA AC WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33326167  or  TABASSUM.AKBAR@HOTMAIL.COM 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

METALS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17730222  or  metals@batelco.com.bh 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

KATALONI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 39447670  or  rashed201272@gmail.com 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER AND FLAME-CUTTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

The National Agricultural Development company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36443034  or  a.helal@nadec.com.sa 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.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 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

ARTHURTON REAL ESTATE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33557733  or  SATHARH@GMAIL.COM 

Alrabia alkhadraa garden w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311212  or  alrabia.alkhadraa.w.l.l@gmail.com 

Palmetto Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  OFFICE.PALMETTO@GMAIL.COM 

ALBUSTAN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

ELYA LAND CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  ELYALANDCONTRACTING@GMAIL.COM 

Sunlight Interiors & Exhibitions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17785961  or  admin@sunlightintex.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 

JABEDUR MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38763413  or  KM2638452@GMAIL.COM 

Palmetto Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  OFFICE.PALMETTO@GMAIL.COM 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

EAGLE EYE CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992539  or  MAQ1986@WINDOWSLIVE.COM 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253953  or  alhelalbahrain@gmail.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

EZ SHINE Car Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE POLISHER 
 suitably qualified applicants can contact
 36640600  or  EZSHINEBH@GMAIL.COM 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

S B C TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33602501  or  DC@FAHDAN.COM 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253953  or  alhelalbahrain@gmail.com 

NEBRAS STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39290293  or  ANWARALKAMIS2@GMAIL.COM 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( ALHUMIDI 
/ 7129 ) 

has a vacancy for the occupation of
  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33513335  or  Alia.andleeb3@gmail.com 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17672220  or  mahmoodbali@hotmail.com 

NAAZ CONSULTANCY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39767786  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

ALSHARAF GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17593395  or  KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM 

SELVAN GOODS PACKING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17040404  or  MATHA_TRADING@YAHOO.COM 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17534342  or  sajilnath@urbaser.com 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

OASIS ABU SARA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17263331  or  F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM 

AHMAD ALI TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39711774  or  AHMEDALIFIRE@GMAIL.COM 

MADARIS UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36318888  or  director@madaristrading.com 

IQBAL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710800  or  NASSJ@YAHOO.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17708888  or  lmra@mmetc.com 

ALMEHAIZA ELECTRONIC REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77110791  or  MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM 

AMWAJ EDUCATIONAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 16033105  or  abeer@amwaj.bh 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

GHULAM RASOOL MACHINERY & EQUIPMENT REPAIRING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

SILENT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  MY.D.BH.PK@GMAIL.COM 

MANNAI ALUMINIUM AND GLASS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

SNR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ABDULLA AHMED NASS & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

RAFIE GOLDSMITHS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 39622422  or  RAFIEJ@BATELCO.COM.BH 

ARAB Union Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Visma construction Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36000440  or  MSAKHEER@LIVE.COM 

Macdonalds 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220061  or  LUBINA@FAKHRO.COM 

REHMAN GENERAL TRADE BAHRAINI PARTNERSHIP 
COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 

 suitably qualified applicants can contact
 37768403  or  KW154735@GMAIL.COM 

Brave Generation Education W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33109342  or  OLIVEBABE55@YAHOO.COM 

ALSADIQ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785604  or  ZNHQ@HOTMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

LO LO SWEET FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17242257  or  ebrahim-21@hotmail.com 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TWIN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77110791  or  MUNEER4MUNNA@GMAIL.COM 

AHMED ABDULLA KHALID ALKHAJA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  AWALHO@BATELCO.COM.BH 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17730640  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

SNR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 39940516  or  SAFOSERVICES@YAHOO.COM 

Morocco nights ladies beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33335052  or  JAMEELA_0711@ICLOUD.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

Sky International Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17200174  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

AHMADI INDUSTRIES  B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17271333  or  HR@AHMADIPEPSI.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  PASTRY COOK (RESTAURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

VISION MANAGEMENT PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34232199  or  VISIONMGT5@GMAIL.COM 

Dream Home Furniture Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17731313  or  ibrahim@dreamgroup.bh 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

SHAHI CARPENTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612244  or  SHAHIIMAN@HOTMAIL.COM 

Wajda International Technology Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17410567  or  wits.bh@wajdagroup.me 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Voltech Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

ZAMEEL PLUS ELETRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38261769  or  USAMAABRAR.OA@GMAIL.COM 

LASHEEN JEWELLERY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39723400  or  DOCZMANAMA123@GMAIL.COM 

AREZONA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

MY G INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 32333383  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

YOUSIF HUSSAIN ABDULQADER FADHUL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17772239  or  YUSUFHUSAIN999@GMAIL.COM 

ALPHA TECHNICAL RUBBER PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17006820  or  JASON@KOOHEJITECHNICAL.COM 

KHAIR AL KHALEEJ JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIIS.BASHIIR@GMAIL.COM 

ZAHRAT AL RIFFA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39621070  or  m.waqas2112@GMAIL.COM 

INTEGRATED SECURITY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731858  or  MSHARIF1979@GMAIL.COM 

AL EKHTISAS ARAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39680228  or  PDC434@GMAIL.COM 

ABU HASAN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

ABU AL SAUD GIFTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39774342 

MEES STAR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36334113  or  MEESSTAR65@GMAIL.COM

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

DESERT PEARL SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34024046  or  ZEESHAN0253@GMAIL.COM 

AWESOME GENERAL TRADING CO. - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39213354  or  AMAZEHOLIDAYS1965@GMAIL.COM 

FAST STEP LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39338234  or  MARDONA2001@HOTMAIL.COM 

M I M I SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

AL DANA PARTY HALL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33882097  or  feeetooo_97@hotmail.com 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

EM SHERIF SEA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17206849  or  ABDULLAHAYFAN@REDIFFMAIL.COM 

ADHAM FALAFEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33793371  or  ALJASMIMOHAMMED@YAHOO.COM 

SKARDU SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37184425  or  ASSADMEHMOOD.BH@GMAIL.COM 

QURAISH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38411042  or  QURAISH84@GMAIL.COM 

VIOLET AUTO POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37778877  or  VIOLET_BAH@HOTMAIL.COM 

ANU PRIYA TAILORING AND TEXTILES w l l 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39353813  or  NIYAS003@HOTMAIL.COM 

A.R. BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

Sidi bou said cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344084  or  EBRAHIM__646@HOTMAIL.COM 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17761311  or  sadeq.hasan@gnj-group.com 

GULF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MECHANICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17702684  or  ACCOUNTS@AL-ALAWI.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

Salem Balhamer real estate Co. LTD- Saudi branch 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17720096  or  bbakhshwien@gmail.com 

EPIC MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39695957  or  EPICSBH@GMAIL.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

MARINETECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARINE OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

ALHULAIBI FRESH CHICKENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276066  or  CMRVGNQARA@YAHOO.COM 

ABU ALI GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17297371  or  ABUALICLEARANCE@GMAIL.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALSULTAN GATE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35968032  or  fidaknigha@gmail.com 

COLOURS EVENTS MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295917  or  DEVAN@COLOURSBAHRAIN.COM 

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BABY-SITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 77890025  or  samaha@vidahotels.com 

PARAMOUNT AUTO GARAG DOORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17410204  or  mariam@paramountdoorsco.com 

BM HABIBUZZAMAN DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17210212  or  BMHABIBUZZAMAN@GMAIL.COM 

Daniya Perfume Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17334547  or  SADIQ2544@GMAIL.COM 

AKRAM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39261722  or  REDA_HAMMAD83@YAHOO.COM 

BLUEBIRD WAREHOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17331456  or  SALESBLUEBIRDMEDICAL@GMAIL.COM 

THE INTERFACE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17401757  or  SURESH@ITBAHRAIN.COM 

HASEENA TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39042372  or  JAAN81035@GMAIL.COM 

INTEGRATED WATER SYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17730701  or  akeel@i-e.net 

THAI MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17827278  or  AFAKHRO@BUSINESSPLUS.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

665 Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33636952  or  IFTKHARCH665@GMAIL.COM 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO . W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com 

Alfajer restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414017  or  ALIAAQ696@GMAIL.COM 

Alaman and Alnoman Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17276500  or  AMMIBAH@GMAIL.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

UNION PRESS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

Khashooga for Bahraini Foods 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34316303  or  SALES@HINETBAHRAIN.COM 

DEXACON BUSINESS SUPPORT CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35534901  or  DEXACON.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN COFFEE BREWERS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

TRUVISORY MANAGEMENT CONSULTANCY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 34048367  or  AAKHAN9259@GMAIL.COM 

SAMEER ALHAIKI A/C & FREG. REPAIRS WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404424  or  SAMEER.63@HOTMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

ALROMAIHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 38920526  or  alqattanservice@gmail.com 

EBRAHIM MOHAMED RASHED ALRASHEED ( AYAL AL RASHEED / 13003) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39464940  or  ALRASHEED2406@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  GOVERNMENT@MREASSOCIATES.COM 

QURAISH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38411042  or  QURAISH84@GMAIL.COM 

BLUPEAKS PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 35386221  or  MAAZ_8@HOTMAIL.COM 

ALMOHSIN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17456111  or  ABUAHMED808@HOTMAIL.COM 

AL HARAM WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33359159  or  NAWAZALIRIND1981@GMAIL.COM 

NILE PLAZA 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744747  or  NISSANCO@BATELCO.COM.BH 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

NOOR AL WADI VEGETABLE AND FRUIT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39927279  or  pantherbahrain@gmail.com 

ORIAN COMMERCIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  ORIANCONTRACTING88@GMAIL.COM  
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 ARABIAN HUT - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM

 FM LOCATION RESTURANT AND CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332219  or  FM.LOCATION.BH@GMAIL.COM 

MISTER SILVER COMPUTER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37292520  or  MISTERSILVERBH@GMAIL.COM 

HAPPY HOME TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35607602  or  SHKIQBAL@HOTMAIL.COM 

ALDOSARI AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 33366233  or  AABDULLA50222@GMAIL.COM 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36436729  or  AJMALSHA377@GMAIL.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

FAST FREIGHT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33228104  or  BHFASTFREIGHT@GMAIL.COM 

AL ARRAYED EYE SPECIALIZED CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722828  or  mem-117@hotmail.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ANWAR CARGO HANDLING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35356790  or  ANWARCERGOHANDLINGSPC@YAHOO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALSEFAH  COLDSTOE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39678625  or  SALMEEN_10_SALMEEN@HOTMAIL.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

ANWAR ALHUDA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733289  or  Alooy_saa@hotmail.com 

METRIC MODERN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17668584  or  MMCROBIN@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

Alamar Foods Company W L L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17683222  or  mohsen.ali@alamar.com 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
 17704040  or  recruitment@bapco.net 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  vijaysharma@chemcogroup.com 

GREEN CLOVE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17262211  or  ABDULLA_ALQAIDOOM@HOTMAIL.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABDULLA ALI ALASBOOL  ( WALD ALASHERY 1 / 8217  ) 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39244948  or  abusajad.meatfresh@gmail.com 

Atlantis dream cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32231755  or  husainduhaim@yahoo.com 

UM SHAOM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33697746  or  ammarshaga@gmail.com 

GULF STAR PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17785071  or  MADANBH05@GMAIL.COM 

HEJAIR DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462260  or  HEJAIR.D.C@GMAIL.COM 

JASMI’S CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17588787  or  lmra@jasmis.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED INDUSTRIAL CONTRACTING AND MAINTENANCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 38888838  or alihassan@almoayyedintl.com.bh 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

THE COFFEE BEAN AND TEA LEAF. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877880  or  HR@RMKGROUP.COM 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

MARALA CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  DREEMFOOX41@GMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ARMORALL CAR WASH AND POLISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39271222  or  MOZJZ@HOTMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

TARIQ AIRCONDITION REFRIGERATION SPAREPARTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33222953  or  TARIQMAHMOOD50@HOTMAIL.COM 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

D C C CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 34566782  or  SIVAWIN@HOTMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

BRAVE GENERATION EDUCATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 33109342  or  OLIVEBABE55@YAHOO.COM 

AL ANFAL TRADING AND FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36311338  or  JAMAL.ALSAEEDI66@GMAIL.COM 

KOTLI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656051  or  MIMISERVICES99@GMAIL.COM 

AHMED SULTAN ALMUTAWA CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17773875  or  ASALMUTAWA.39@GMAIL.COM 

TAQWA SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005310  or  TAQWA95.BH@GMAIL.COM 

ALSDDAIS GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17770746  or  KHADIJAEBR185@GMAIL.COM 

HUBB AL MADEENA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001657  or  HELPLINEBH8888@GMAIL.COM 

CAPSTONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008905  or  CAPSTONEC@HOTMAIL.COM 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Hertel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

AL ASRIA CONSTRUCTION Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34461253  or  ALASRIACONSTRUCTION@GMAIL.COM 

KERALA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

CASTLE PAK FOR UTILITIES SUPPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 35004938  or  PAKCASTLECONTRACTING@GMAIL.COM 

Gulf Certification Office (GCO) W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39485858 

Kids zone 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM

AL MARZOOQ CATRING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786040  or  MARZOOQBAKERY@GMAIL.COM 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

SWALT FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17569993  or  SWALTFASHION@GMAIL.COM 

MUATH ALI RASHED ALSHAJI (NAJMAT SHAJI-3594) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39782929  or  MUATH.ALSHAIJI90@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

STYLE 4 GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736600  or  FARIDA.BADER@GMAIL.COM 

COOL KIT CENTRAL AIRCONDITIONING PLANT REPAIRE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77088800  or  SERVICE@COOLKITSERVICE.COM 

Moroccan Moon Restaurant w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 33357597  or  SHAREFA1999@HOTMAIL.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

MIJO GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36399211  or  MOAYEDALOMRI@GMAIL.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Noor AlAqsa electrical contracts W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33667000  or  REDLINE020@YAHOO.COM 

PRINCESS ISLAND SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39942266  or  PRINCESSESSISLAND@GMAIL.COM 

HOT PACK TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361073  or  ALHAFEEDINTERIOR@GMAIL.COM 

DANAT AWAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

Al Hiwri Fishing Equipment Center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33225661  or  khalil6722555@gmail.com 

Khunnay  Kanom Thai W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33002483  or  PROMSOMTHIEHANAKAN@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

W.I.S.E.R SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77080159  or  info@wiserbh.com 

PAK ARAB RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66320770  or  89497.GANNF@GMAIL.COM 

KURNEL CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

TEA WORLD DRAME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655383  or  HANIBOHAMAD74@GMAIL.COM 

AIN MOHAMMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36039492  or  MOHAMEDALNOAIMI@YAHOO.COM 

QATTAF CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17320087  or  SHIMA2027@HOTMAIL.COM 

AREESH FOOD CLUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  MOHAMMADALHADIDI@GMAIL.COM 

KURNEL CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

CLASSIC GLASS & MIRROR 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact
 66611611  or  gabana611@hotmail.com 

Creativity dreams Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 39236566  or  GOLDENBIRD.BH@GMAIL.COM 

UM ALSADAH SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33629916  or  SAYEDALAWI22@GMAIL.COM 

DIGITAL COMMUNICATION CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

POULLAIDES CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Capital Fabrications Installation Contractors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

DERBAY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000585  or  alanood@alshammarygroup.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  ZAINAB@SECURESERVICES.BH 

FAMOUS ARABIA QUALITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 32087585  or  S.MAIL2FORD@GMAIL.COM 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

MAMOOS BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35636738  or  MAMOOSBUSINESS2021@GMAIL.COM 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

Majestic promotions co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39645797  or  SANJAYBHAN1@GMAIL.COM 

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

DECCAN BIRYANI RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17232445  or  DECCANBIRYANI@GMAIL.COM 

CUBA TOBACCO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33786725  or  kcshafeek786@gmail.com 

ROHITH CAR SERVICE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

Mohammad Monish Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36894192  or  SAMEERALAMBH25@GMAIL.COM 

ALMASHAT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36852221  or  SAMEERALFAYEZ99@HOTMAIL.COM 

DOCTOR MOBILES ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344254  or  HAS2007SAN@HOTMAIL.COM 

SUPER ALLOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262961  or  ebrahimmasud90@gmail.com 

Karani Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact
 17294431  or  RENUKA@DKKARANI.COM 

MOHAMMED ALI JASSIM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17223698  or  ANDY_PANAHI@LIVE.COM 

HASAN  AKHTAR ARBAB DEMOLITION AND  LANDSCAPE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66738573  or  RAMEEZ.AKHTAR13@GMAIL.COM 

Master Piont Trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66982216  or  HR.MASTERPOINT26@GMAIL.COM 

Y.T AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33358836  or  TARIQAL39@GMAIL.COM 

ABRAJ ALSHAKRIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36381184  or  7AMOD33@GMAIL.COM 

ALWARDAN AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39077204  or  ZAIN33476101@YAHOO.COM 

SAYYAR TRADING AGENCIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17290111  or  OFFICE@SAYYAR.BH 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

SAMAHEYA LADIES SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39283378  or  SHIKBELIK@GMAIL.COM 

FAST LINK FOR GYPSUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786149  or  AQCC.BH@GMAIL.COM 

INTERLOOP SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  INTERLOOPBH@GMAIL.COM 

HUDSON CAR SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39005557  or  a01alkhalifa19363@outlook.com 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SH.ALAIRAQ.CARGO@GMAIL.COM 

MULTANI RESTAURANT CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

Hawar Auto Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740120  or  hawarauto@gmail.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

Al Ghais Marine Center 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39400014  or  RASHID.ALAHMED@ME.COM 

Wellcare medical trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39421127  or  M.HAFIZ@WELLCAREMED.NET 

WADI AMINA ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

S T M C COMPUTER PROGRAMMING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

GOLDEN SHABAB CAFETERIA - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

S T M C FOR  MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36445749  or  YAHIA91010@GMAIL.COM 

TOP CITY CLEANING MAINTENANCE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33365076  or  TOPCITY955@GMAIL.COM 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

OASIS CITY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  FIROOZESA151@GMAIL.COM 

SHAWQI ABDULRAHIM CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344742  or  AL.BANNA99@HOTMAIL.COM 

FRIENDS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 77305030  or  JAFCHENNAI.2@GMAIL.COM 

KARAM BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33456122  or  KARAMTRADINGCOMP@GMAIL.COM 

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

TAMCON CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

FABRON ELECTROMECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 32328874  or  HASSANMANSOOR61@GMAIL.COM 

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468522  or  wanglinan@cpicfiber.com 

BRSV PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 39663045  or  BRSVPHARMACY@GMAIL.COM 

QUALITY WIRE PRODUCTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WEAVERS AND RELATED WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17874000  or  Admin@qualitywire.com.bh 

FRESH BITES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39861914  or  alromuse@yahoo.com 

Bhanwariya Building Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37774616  or  ABBAS33901@GMAIL.COM 

DHA Bakery W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33596662  or  CHOUDHRY.ZULFIQAR57@GMAIL.COM 

Capital Fabrications Installation Contractors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM 

AL THIYANA KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36884843  or  buallay1964@hotmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALHELAL AND GOLDEN STAR FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17253953  or  alhelalbahrain@gmail.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17624116  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

ABU WADIA CAFE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37151513  or  AYMANMAKHAMREH7@GMAIL.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

AL-WISSAM ALARABI INTERIOR DECORATION CO. - BAHRAIN PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17243490  or  awadm2021@gmail.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39922434  or  cleangreenbh@gmail.com 
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دبي- العربية.نت

تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة اإلماراتي 
الشـــيخ عبدهللا بـــن زايد آل نهيان 
اتصاال هاتفيـــا أمس الخميس من 
نظيـــره اإليراني حســـين أمير عبد 
اللهيـــان، من أجل بحـــث العالقات 

الثنائية بين البلدين.
وتطرق االتصال بحسب ما أفادت 
وكالة األنباء اإلماراتية إلى بحث 
مجاالت التعاون المشـــترك وسبل 
تطويرهـــا وتعزيزهـــا بمـــا يحقـــق 

المصالح المشتركة للبلدين.
كمـــا لفت عبـــدهللا بن زايـــد خالل 
االتصال إلى تطلع اإلمارات للعمل 
المشـــترك مـــع إيـــران فـــي مجـــال 
حمايـــة البيئـــة ومواجهة تحديات 

التغير المناخي.
تأتـــي هـــذه المكالمـــة بعـــد يومين 
من زيارة الشيخ عبد هللا لدمشق، 
ولقائه رئيس النظام السوري بشار 

األسد.
فقد وصل يـــوم الثالثاء الماضي، 
المســـتوى  رفيـــع  إماراتـــي  وفـــد 
وإلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  بقيـــادة 
ســـوريا، في أول زيـــارة من نوعها 
منذ بدء الحـــرب قبل أكثر من 10 

سنوات.
وجـــاءت تلك الزيـــارة بعد اتصال 
هاتفـــي بيـــن ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
الشيخ محمد بن زايد، واألسد في 
العشرين من شهر أكتوبر الماضي.

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية اإلمارات وإيران

بكين ـ وكاالت

قال الرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
آســـيا  منطقـــة  إن  الخميـــس  أمـــس 
والمحيـــط الهادي يجـــب أن ال تعود 
حقبـــة  شـــهدته  الـــذي  التوتـــر  إلـــى 
الحرب الباردة، وذلك قبيل اجتماع 
عبر اإلنترنت من المتوقع أن يعقده 
مـــع الرئيـــس األميركـــي جـــو بايدن 

قريبا ربما األسبوع المقبل.
وأضـــاف شـــي في رســـالة مســـجلة 
فـــي مقطع فيديو لمنتدى للرؤســـاء 
التنفيذيين على هامش قمة منتدى 
آســـيا  لـــدول  االقتصـــادي  التعـــاون 
والمحيـــط الهادي التي تســـتضيفها 

نيوزيلنـــدا أن محـــاوالت رســـم 
أيديولوجيـــة  خطـــوط 

دوائـــر  تشـــكيل  أو 
أســـس  علـــى  صغيـــرة 
مآلهـــا  جيوسياســـية 

الفشـــل. وتابـــع قائال “ال 

يمكـــن وال ينبغـــي أن تعـــود منطقـــة 
آســـيا والمحيط الهادي إلى مواجهة 

وانقسام حقبة الحرب الباردة”.
تمثل تصريحات شي إشارة واضحة 
إلـــى جهـــود الواليـــات المتحـــدة مع 
حلفـــاء وشـــركاء فـــي المنطقـــة، بما 
مـــع  الرباعيـــة  المجموعـــة  يشـــمل 
الهنـــد واليابـــان وأســـتراليا، الرامية 
للحـــد ممـــا تعتبـــره واشـــنطن نفوذا 
اقتصاديا وعسكريا صينيا متناميا.

وقـــال الجيش الصيني يوم الثالثاء 
إنـــه نظـــم دوريـــة تأهـــب قتالي في 
اتجـــاه مضيـــق تايوان وذلـــك بعدما 
نددت وزارة الدفاع بزيارة وفد 
مـــن المشـــرعين األميركييـــن 
الحكـــم  ذات  للجزيـــرة 
التـــي  الديمقراطـــي 
تعتبرهـــا بكيـــن تابعـــة 

لها.

الرئيس الصيني يحذر من “حرب باردة”
بيروت ـ وكاالت

أكد رئيـــس الحكومـــة اللبنانية نجيب 
ميقاتي، أمس الخميـــس، أنه يتعاطى 
بإيجابيـــة مع التحديات، مشـــددا على 
صـــون انتمـــاء لبنان العربـــي والحفاظ 
علـــى عالقـــات األخـــوة مـــع األشـــقاء 

العرب.
وفـــي كلمـــة لـــه ألقاهـــا خـــالل رعايتـــه 
احتفـــال مئويـــة نقابـــة المحاميـــن في 
مدينة طرابلس، قال ميقاتي “صحيح 
أننـــي أتعاطـــى بإيجابيـــة وانفتـــاح مع 
التحديات مهمـــا كان حجمها، وأعطي 
النقـــاش والحـــوار مـــداه األقصى، لكن 
يقـــف  التحـــاور  أن  أيضـــا  الصحيـــح 

وطنيـــة  قناعـــات  حـــدود  عنـــد 
وشـــخصية ال أحيـــد عنهـــا 

أبدا، وأبرزها استقاللية 
خاللـــه  ومـــن  القضـــاء 
الدســـتور  حمايـــة 

وصـــون  والمؤسســـات، 

انتمـــاء لبنـــان العربـــي والحفـــاظ على 
عالقـــات األخوة مـــع األشـــقاء العرب، 
العربيـــة  المملكـــة  مقدمتهـــم  وفـــي 

السعودية”.
وأضـــاف “إن مفهوم الدولة يقوم على 
قاعـــدة أن يتخلى الفـــرد أو المجموعة 
طوعا عن بعض ما هو حق له أو لها في 
األصل، من أجل المصلحة العامة التي 
تمثـــل بالضـــرورة وفي نهايـــة المطاف 
مصلحة للجميع من دون استثناء. أما 
المنطـــق المبنـــي على المنـــاداة الدائمة 
بالحقـــوق الخاصة، للفـــرد أو للجماعة، 
فهـــو منطـــق غالبا ما يـــؤدي إلى توتير 
المؤسســـات،  وتعطيـــل  األجـــواء 
وال يأتلـــف قطعـــا مـــع مفهـــوم 
الدولـــة التـــي تتجســـد فيها، 
اعتباريـــة  كشـــخصية 
واحـــدة موحدة، حقوق 

جميع أبنائها”.

ميقاتي يشدد على صون انتماء لبنان العربي
مينسك ـ وكاالت

ألكســـندر  بيـــالروس  رئيـــس  دعـــا 
األوروبـــي  االتحـــاد  لوكاشـــينكو 
للتفكيـــر مليا قبل فرضها أي عقوبات 
منوهـــا بأن بـــالده “لن تغفـــر” لالتحاد 
األوروبـــي، وســـتتخذ إجـــراءات في 
مـــن  حـــال فرضـــت حزمـــة جديـــدة 

العقوبات.
ألكســـندر  بيالروســـيا  رئيـــس  وقـــال 
لوكاشـــينكو، في اجتمـــاع مع أعضاء 
الحكومـــة، أمـــس الخميس، بحســـب 
“بولنـــدا  الرســـمية،  اإلعـــالم  وســـائل 
تخيفنا أنها ســـتغلق الحـــدود.. نقول 
لهم .. أغلقوها.. ليســـت هنا القضية.. 

القضيـــة إذا أغلقنـــا إمـــداد خـــط 
الغاز الرئيســـي من روســـيا 

والـــذي  أوروبـــا  إلـــى 
األراضـــي  عبـــر  يمـــر 
)مـــاذا  البيالروســـية 

سيفعلون(.. لذلك أوصي 

والليتوانييـــن  البولنديـــة  القيـــادة 
وغيرهم بالتفكير قبل التحدث”.

وشـــدد لوكاشـــينكو أنـــه يتعيـــن على 
وزارة الخارجيـــة تحذير الجميع في 
أوروبـــا من أنهـــم إذا فرضوا عقوبات 
إضافيـــة، “فيجب الـــرد”. مضيفا، أنه 
“ال ينبغـــي لنـــا التوقف عند أي شـــيء 

للدفاع عن سيادتنا”.
ولفـــت لوكاشـــينكو إلـــى أن مينســـك 
يجـــب “أال تغفـــر” لالتحـــاد األوروبـــي 
األوروبيـــة  الـــدول  قدمـــت  إذا 
حزمـــة جديـــدة مـــن العقوبـــات ضـــد 
مـــن  “الكثيـــر  قائـــال:  الجمهوريـــة، 
الناس بـــدأوا يخيفوننا بالحزمة 
لهـــذه  بالنســـبة  الخامســـة. 
الحزمة الخامســـة تم إيعاز 
رئيس الـــوزراء بضرورة 
مـــا يتوجـــب عمله في 

حال فرضت”.

لوكاشينكو يهدد االتحاد األوروبي

السعودية تمنح الجنسية 
لعدد من المميزين

ذكــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة 
“واس”، أمس الخميس، أنه صدرت 
الموافقة الملكية على منح الجنسية 
ــاب  ــحـ ــدد مــــن أصـ ــعــ ــ الـــســـعـــوديـــة ل
ــمــتــمــيــزة والـــخـــبـــرات  ــاءات ال الـــكـــفـ

والتخصصات النادرة.
ويأتي ذلك على ضوء األمر الملكي 
ــيــس الـــكـــفـــاءات  بــفــتــح بـــــاب تــجــن
ــة والــعــلــمــيــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــة والـ ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
بما  والتقنية  والرياضية  والثقافية 

يسهم في تعزيز عجلة التنمية.

الجيش اإلسرائيلي يستعد لصراع محتمل مع طهران ووكالئها

تهديد ووعيد بـ ”الحرب” بين إيران وإسرائيل
وســـط اســـتمرار االتهامـــات المتبادلـــة 
أركان  رئيـــس  أعلـــن  الطرفيـــن،  بيـــن 
الجيـــش اإلســـرائيلي، أفيـــف كوخافي 
العمليـــة،  الخطـــط  تســـرع  قواتـــه  أن 
وتستعد للتعامل مع أي تصعيد إيراني 

أو تهديد عسكري نووي.
لصـــراع  تســـتعد  “البـــالد  أضـــاف  كمـــا 
محتمـــل مـــع طهـــران ووكالئهـــا”. فـــي 
حين قالت إيران وعلى لســـان الحرس 
الثوري، أمـــس الخميس، إن إســـرائيل 
يمكـــن أن تبـــدأ حربـــًا ضدهـــا لكن هي 

التي ستنهيها، على حد تعبيرها.
وأضاف قائد كبير في الحرس الثوري 
اإليراني أن “أي خطأ ترتكبه إســـرائيل 
ســـيعجل  طهـــران  مـــع  التعامـــل  فـــي 
وكالـــة  نقلـــت  مـــا  وفـــق  بتدميرهـــا”، 

“تسنيم” اإليرانية.
إلى ذلـــك، قال كوخافي خالل اجتماع 
بالكنيســـت، بحســـب مـــا نقلـــت وكالـــة 
“الجيـــش  أمـــس،  بـــرس،  أسوشـــييتد 
يواصـــل العمـــل ضـــد األعـــداء وهنـــاك 

عمليـــات ومهمـــات ســـرية فـــي جميـــع 
أنحـــاء الشـــرق األوســـط خـــالل العـــام 

الماضي”.
أركان  رئيـــس  تصريحـــات  جـــاءت 
الجيـــش اإلســـرائيلي بعـــد سلســـلة من 

غـــارات جوية في ســـوريا، اســـتهدفت 
مواقع عسكرية مرتبطة بإيران.

الجويـــة  الغـــارات  مئـــات  أن  يذكـــر 
نفذتها تل أبيب في ســـوريا على مدى 
الســـنوات الماضيـــة، إال أنهـــا نـــادرا مـــا 

تعترف بذلك.
وتعتبـــر إســـرائيل وجـــود ميليشـــيات 
إيرانيـــة علـــى حدودها الشـــمالية خطا 
أحمـــر، ولطالمـــا كـــررت أنها لن تســـمح 
بوجـــود إيرانـــي علـــى حدودهـــا يهـــدد 

أمنها.
اإلســـرائيليون  المســـؤولون  كـــرر  كمـــا 
على مدى األشـــهر الماضية معارضتهم 
إجـــراء محادثـــات نوويـــة مـــع طهران، 
معتبريـــن أن علـــى المجتمـــع الدولـــي 
اتخـــاذ مواقف أكثر صرامـــة تجاه هذا 

الملف.

عواصم ـ وكاالت

أفيف كوخافي

عواصم ـ وكاالت

بعـــد زيـــارة اســـتمرة 3 أيام إلـــى مدينة تعـــز اليمنيـــة المحاصرة 
مـــن قبل ميليشـــيات الحوثـــي، اختتم المبعـــوث الخاص لألمين 
العـــام لألمـــم المتحـــدة إلى اليمـــن هانس غروندبـــرغ جولته في 
المحافظـــة، مشـــددا علـــى الحاجـــة للتوصـــل إلى حلـــول وحوار 

سياسي شامل.
وقـــال مكتبـــه في بيان، أمس الخميـــس، إن المبعوث عقد خالل 
الزيـــارة التي اختتمت أمس اجتماعات فـــي تعز والتربة والمخا 
وبحث مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن الضرورة الملحة 

إلنهاء النزاع.
كمـــا شـــدد علـــى “الحاجة للتوصـــل إلى حلـــول وحوار سياســـي 
شـــامل”، داعيـــا األطـــراف اليمنية إلـــى االنخراط في مناقشـــات 
بناءة حـــول القضايا السياســـية والعســـكرية واالقتصادية التي 

تهم جميع اليمنيين.
مـــن جانبه، أدرج مجلس األمن التابـــع لألمم المتحدة، ثالثة من 
قـــادة ميليشـــيات الحوثـــي المدعومـــة من إيـــران، علـــى القائمة 

السوداء.
وجـــاء هـــذا التطـــور فـــي إطـــار تهديـــد هـــؤالء للســـلم واألمـــن 
واالســـتقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد األصول في أنحاء 

العالم وحظر السفر وكذلك حظر األسلحة.
ووافقت الدول األعضاء بالمجلس، وعددها خمس عشرة دولة، 
باإلجمـــاع على فرض عقوبات على محمد عبـــد الكريم الغماري، 
رئيـــس مـــا تســـمى “هيئـــة األركان العامـــة” الـــذي يقـــود هجـــوم 

ميليشيات الحوثي على مأرب.
وتضـــم القائمة يوســـف المداني، وهو قائد قـــوات حوثية مكلفة 
بالهجـــوم إلـــى مـــأرب، وصالـــح مســـفر صالـــح الشـــاعر، المتهـــم 
بمساعدة ميليشيات الحوثي في الحصول على أسلحة مهربة.

مجلس األمن يدرج قادة من ميليشيات الحوثي على القائمة السوداء

“الحوار الشامل” مطلب أممي لحل أزمة اليمن

هانس غروندبرغ

الخرطوم - وكاالت

رفض التحالف السياســـي المدني الرئيســـي في السودان 
إجـــراء أي مفاوضـــات مـــع الجيـــش، وعبـــر عـــن تمســـكه 
بموقفـــه فـــي أول مؤتمر صحافي يعقـــده منذ انقالب 25 

أكتوبر بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وُتلـــي خـــالل المؤتمـــر بيان منســـوب للناطق باســـم قوى 
الحرية والتغيير الواثق البرير جاء فيه أن التحالف الذي 
وقـــع اتفاق تقاســـم الســـلطة مـــع الجيش عـــام 2019 بعد 
اإلطاحـــة بالرئيس الســـابق عمر البشـــير يرفض االنقالب 

ولم يعقد أي اجتماعات مع الجيش.
وقال التحالف إنـــه يدعم رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك 
الـــذي يخضـــع حاليـــا لإلقامـــة الجبريـــة، لكنه لـــم يلتق به 
أيضا. وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة 

بالعودة إلى أوضاع ما قبل االنقالب.
وقـــال متحـــدث آخـــر باســـم قـــوى الحريـــة والتغييـــر “لم 
نفض الشـــراكة. ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية”، 
مضيفـــا أن االنقـــالب حدث بعد أن طـــرح المدنيون بعض 
القضايـــا الخالفية علـــى الطاولة. ودعت لجـــان المقاومة 
إلـــى “مســـيرات مليونيـــة” يومـــي 13 و17 نوفمبـــر والتي 

قالـــت قوى الحرية والتغيير إنهـــا تدعمها. وتنظم اللجان 
هـــذه االحتجاجـــات تحت شـــعار: ال تفاوض ال شـــراكة ال 

شرعية.
وعلـــى الرغم ممـــا تواجهه هذه اللجان مـــن مصاعب في 
تنظيـــم االحتجاجات فـــي ظل انقطاع اإلنترنـــت، إال أنها 
تمكنـــت من حشـــد مئـــات اآلالف فـــي مظاهـــرة مناهضة 
للجيـــش فـــي 30 أكتوبـــر. كمـــا هـــددت بشـــن حملـــة مـــن 

اإلضرابات العامة والعصيان المدني.

“مسيرات مليونية” مرتقبة

الءات مدنية ضد الجيش في السودان

عثرات في طريق مفاوضات الحل بالسودان

الرياض ـ واس

موسكو ـ وكاالت

قالت وزارة الدفاع الروســـية، أمس 
تدريبـــات  إجـــراء  إن  الخميـــس، 
بالقـــرب من حدود روســـيا الجنوبية 
“عمـــل عدائـــي” مـــن قبـــل الواليـــات 
المتحدة، مشـــيرة إلى أن موسكو لم 

تستفز أحدا.
وذكـــرت الـــوزارة الروســـية “روســـيا 
لم تســـتفز أحـــدا، ونشـــاط الواليات 
المتحدة وحلفائها في منطقة البحر 

األسود شهد تناميا ملحوظا”.
“المقاتلـــة  أن  إلـــى  أشـــارت  كمـــا 
األربعـــاء  أقلعـــت   Su-30 الروســـية 
العتراض طائرة استطالع بريطانية 
مـــن طراز RC-135 علـــى مقربة من 

حدود البالد”.
وأوضحـــت أن “طائـــرة االســـتطالع 
حاولـــت   RC-135 البريطانيـــة 

الروســـية  الحـــدود  مـــن  االقتـــراب 
صوب شبه جزيرة القرم لمسافة 30 

كيلومترا، بعد اعتراضها”.
وخلصت إلى أنه “بذلك تم اكتشاف 
4 طائـــرات اســـتطالع تابعـــة لحلف 
شمال األطلســـي فوق البحر األسود 

خالل يوم واحد فقط”.
أمـــس  مـــن  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
باســـم  المتحـــدث  قـــال  الخميـــس، 
الرئاســـة الروســـية دميتري بيسكو، 
إن “الرئيـــس فالديميـــر بوتيـــن قلق 
المتحـــدة  الواليـــات  إزاء تصرفـــات 

فـــي البحر األســـود ويراقـــب الوضع 
عن كثب”.

وتابـــع “ال يمكن لتحركات تجري في 
الجـــوار المباشـــر لحـــدود روســـيا أال 
تكون ســـببا لزيادة اهتمام موســـكو 

وإجراءات الحيطة من قبلها”.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأفـــادت 
ســـابقا بـــأن الســـفن التابعـــة للقوات 
البحرية األميركية وصلت للمشاركة 
فـــي المناورات الدولية التي تجريها 
المســـلحة  للقـــوات  العامـــة  القيـــادة 
األميركيـــة في أوروبا بمنطقة البحر 
المنـــاورات  أن  وأضافـــت  األســـود. 
“بورتـــر”  المدمـــرة  فيهـــا  تشـــارك 
الحاملة للصواريخ الموجهة، وناقلة 
وســـفينة قيـــادة. وتـــرى الـــوزارة أن 
هـــذه األعمـــال تـــؤدي إلـــى زعزعـــة 

االستقرار في المنطقة.

طبول الحرب تدق في البحر األسود.. موسكو تحذر واشنطن

المقاتلة الروسية Su-30 أقلعت العتراض طائرة استطالع بريطانية
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عام على رحيل رجل العطاء
فـــي الحادي عشـــر مـــن نوفمبر مـــن العام الفائـــت ترجل األمير اإلنســـان 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه، وشـــكل رحيلـــه في ذلك 
اليـــوم صدمـــة للكثيرين مـــن أبناء البحريـــن كونه رجل دولـــة من طراز 
نادر، وإلســـهاماته العديدة على كل األصعدة اإلنســـانية والخيرية، وفي 
ذات الوقـــت تـــرك بصماته في مســـيرة البحريـــن التنمويـــة والحضارية 
والمشـــاريع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وتبـــوأ األميـــر الراحـــل المكانـــة 
المرموقة في المحافل الدولية نظير خدماته اإلنسانية وبوصفه الرجل 

المحب للسالم.
لعل الكثيرين يتذكرون الوقفة التاريخية لسمو األمير الراحل في إنجاز 
اســـتقاللها وعروبتهـــا ومن ثم أصبحت عضوا كامـــل العضوية في هيئة 
األمم المتحدة في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1971م، 
وعضـــوا بجامعـــة الـــدول العربيـــة، واتســـمت شـــخصية األميـــر الراحل 
بالحكمـــة والرؤية الثاقبة ونهج االعتدال في معالجة القضايا الشـــائكة، 
إضافة إلى ترســـيخ قيم اإلخاء والتضامن اإلنســـانّي، وال أدل على هذا 
من األوســـمة التي منحت له وأبرزها وسام الرافدين من الدرجة األولى 
مـــن جمهوريـــة العراق، ووســـام األرز الوطني من لبنـــان تقديرا لجهوده، 
ووســـام النهضة وهو أرفع وســـام أردنّي في يناير عـــام 1999م، وقالدة 
الملـــك عبدالعزيـــز أعلـــى تكريم من خادم الحرمين الشـــريفين، ووســـام 
القائد األعلى من ملك ماليزيا، ووســـام الفارس من ملك تايلند وغيرها، 
وجميعها تؤكد التقدير العالمّي لما حققه من منجزات وطنية وإنسانية. 
إن مســـيرة ســـمو األمير الراحل حافلة بالمنجزات الوطنية والحضارية، 
لذا اســـتحق التقدير الســـامي من صاحب الجاللة العاهل المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه. ومـــن مآثر ســـموه الخالدة حرصه على التواصـــل الدائم مع 
أبناء شعبه وكل المواطنين وأصحاب الحاجات، يستمع لهمومهم ويلبي 
احتياجاتهـــم، وأتذكـــر مـــن إنجازاته التـــي ال تغيب عن الذاكـــرة، عندما 
طـــرق بابه المصابون بـ )الســـكلر(، ملتمســـين منه رحمـــه هللا إقامة مبنى 
خـــاص لهم، وكانت اســـتجابته فوريـــة لندائهم، وتم بنـــاء المركز بأعلى 
المواصفات وشعر المرضى بالسعادة الكبيرة، وهذا ليس إالّ نموذجا بين 
العشـــرات من األعمال الخيرية واإلنسانية لرجل البذل والعطاء. ويبقى 
القـــول إّن بصمـــات الراحـــل الكبيـــر ســـتبقى مضيئة وخالدة فـــي تاريخ 

البحرين وذاكرة أهلها األوفياء.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

قد تدور األيام ونسمعها منهم “ممنوع توظيف البحرينيين”
في بعض األحيان تكون تصريحات بعض أعضاء الشـــورى مســـرحا 
هائـــال لإلبداع والخيال التصويري فيما يتعلق بتوظيف البحرينيين، 
وأشـــبه بالفـــن التشـــكيلي بأســـاليبه وأشـــكاله، وكأنهـــم يتعاملون مع 
لوحـــة جداريـــة أو تحفة فنيـــة زجاجية أو مخطوطـــات قديمة. هذا 
يخرج بتصريح مفـــاده حصر بعض الوظائف على البحرينيين أثبت 
فشـــله، واآلخـــر يقلـــل مـــن قدرتهم علـــى اإلخالص وتحمـــل مختلف 
الوظائف ومن غير الجائز أن يكونوا سواســـية مع الموظف األجنبي 
الـــذي يحتـــل موقـــع البطولة في القطـــاع الخاص، تمامـــا مثل أبطال 
القصص الطويلة لبلزاك وفولبير وديستوفيســـكي وديكنز وغيرهم، 
وال يســـمح أبـــدا أن يحتـــل غيـــره من أبنـــاء الوطن هـــذا الركن، ومن 
يـــدري فقد تـــدور األيام دورتها ونشـــاهد الفتات معلقـــة على أبواب 
مؤسسات وشـــركات القطاع الخاص مكتوب عليها “ممنوع توظيف 

البحرينيين”.
لنكـــن صادقيـــن مع أنفســـنا ونعتـــرف أن القالب الوحيـــد األصلي في 
توجـــه بعـــض شـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص هـــو توظيـــف 

األجنبـــي وتفضيله على البحريني لعدة أســـباب ال نحتاج إلى ذكرها 
ألنها معروفة وواضحة، وال نعرف لماذا يتم تكسير عزائم البحريني 
بالمعاول والفؤوس ومعاملته مثل الباب الذي تقرعه الرياح بشـــدة. 
إن كانت هناك دالئل وأرقام على فشل البحريني في بعض الوظائف 
ليطلع عليها الرأي العام وتوضع على طاولة النقاش لمعرفة األسباب 
ونوعيـــة هـــذه الوظائف، ألن البحرينـــي معروف عنـــه إتقانه وقبوله 
كل وظيفـــة يحقـــق فيهـــا نجاحـــه تدريجيـــا، حتـــى إن كان الراتـــب 
ضعيفـــا، وهنـــاك قصـــص كثيـــرة ال حصـــر لها علـــى كفاح وصبـــر ابن 
البلـــد فـــي مختلف الوظائـــف وتدرجه حتى بلوغ قمـــة الهرم، وهناك 
أســـماء شهيرة والمعة اليوم أوكلت إليها مناصب عليا في الشركات 
والمؤسسات بدأوا حتى قبل الصفر ولكنهم انطلقوا بقامات مشدودة 

وكانوا المثال األبرز للنجاح ووصلوا إلى ما وصلوا إليه.
ال أحـــد يمكنـــه أن يســـتهين بقـــدرة البحرينـــي علـــى اإلنتـــاج والعمل 
وطاقاته الخالقة الجبارة، لكن مع األسف تنظر إليه بعض المؤسسات 

والشركات مثل الشعلة المحترقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فـــي الحادي عشـــر مـــن نوفمبـــر 2021م حلت علينـــا الذكرى األولـــى لرحيل 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا.

فقـــد كان “رحمه هللا” رجـــل دولة، ومن الشـــخصيات البحرينية والخليجية 
والعربيـــة البـــارزة، حيث قاد البحرين وعمل مـــن أجلها لمدة تزيد عن نصف 
قـــرن، وتقلـــد العديد من المناصب اإلدارية والمالية فـــي حياة والده الحاكم 
وفـــي عهد أخيـــه األمير، وفي عهد ملك البحرين، وبعد اســـتقالل الدولة تم 

تكليفه برئاسة مجلس الوزراء.
في مجلســـه األســـبوعي بـــدار الحكومة كان يســـتقبل جميـــع زواره بحفاوة 
بالغة وابتســـامة مشـــرقة، يصافـــح الجميع، وإذا غاب أحد ســـأل عنه، وكان 
كثير الحديث مع زواره عن الوطن والمشاريع التي يحتاجها، ومن أحاديثه 
“الوطـــن غـــال والوطـــن عزيز والوطن شـــامخ، ويحتـــاج منا إلـــى الكثير من 
العمل، ونأمل من الجميع التعاون والتكاتف لخدمة البحرين وشعبها”، ومن 
ألقابـــه التـــي أطلقها الناس عليه “مجد الوطن”، فالوطن كان في قلبه وأفنى 
ُعمره في خدمة البحرين وشعبها، ورحل عنها وهو مخلص لبالده وعروبته 

التي يعتز بها.
أثنـــاء ســـنوات توليـــه رئاســـة مجلـــس الـــوزراء تحققـــت للبحريـــن نهضـــة 

اجتماعيـــة وسياســـية واقتصاديـــة، وهي ثمـــرة ما اكتســـبه “رحمه هللا” من 
الخبـــرة والتجربـــة الطويلـــة لعملـــه الرســـمي، وكان يســـمو فـــوق التحديات 
ُمتســـلًحا برؤيتـــه وثوابتـــه المبدئية لتحقيق مـــا يصبو إليه مـــن أهداف، ما 
جعلـــه يغـــدو شـــخصية ذات موضـــع اهتمـــام من قـــادة العالم ورجـــال الفكر 
والسياســـة واإلعـــالم والمنظمـــات الدولية تقديـــًرا لعمله فـــي ُمجمل الحياة 
الوطنيـــة والدولية، ولم يأل ُجهًدا في بناء عالقات متينة مع أقطار الخليج 
العربـــي واألقطـــار العربيـــة واألجنبيـــة ومع المنظمـــات الخليجيـــة والعربية 
والدولية بمختلف القارات، ساعًيا لتعزيز دور البحرين ونصرة قضايا العرب 

القومية، وترسيخ األمن واالستقرار والسالم في المجتمع الدولي.
وكان يســـعُده كثيـــًرا اللقـــاء بالصحافييـــن، فيكثـــر مـــن الحديـــث معهم عن 
أوضاع البحرين، ويحثهم أن ينقلوا عبر أقالمهم كل أحاســـيس المواطنين 
والمشـــكالت، وكان دائـــم االطـــالع علـــى مـــا تكتبـــه الُصحـــف مـــن مواضيع 
ومقـــاالت يكتبها الصحافيون، وبعد رحيله ســـار على ُخطاه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء الـــذي تحمل عبء المســـؤولية 
الوطنية بعزم الرجال وروح الشباب مستلهًما القوة واإلرادة ممن سبقه في 

ميادين البناء والتنمية.

مرت سنتان منذ توقفت رسائُل التذكير بنهاية األسبوع، واختفْت صوُر 
وفيديوهـــات الخميس الونيس، وضاعت هيبُة الُموقر مع ُطغيان هيمنة 
الســـيد المفدى كورونا العظيم.. توقفـــت التجمعات، ودبَّْت القطيعُة بين 
النـــاس دْرًأ للضرر الذي قد يقُع عليهم وعلـــى اآلخرين، وتوقفْت زياراُت 
، وُتقوي النســـيَج األســـري واالجتماعي،  الخميـــس التي كانت تجدد الِودَّ
وتبعـــث الحيـــاة والنشـــاط فـــي نفوس األفـــراد ألســـبوٍع قادٍم مـــن الجدِّ 

والعمل.
باَت اليوُم كاألمس وصاَر الناُس ال يلتقون إال نادًرا عبر شاشاِت الهواتِف 
النقالـــة، وحـــُش الوبـــاِء منعهـــم ُزهـــاَء عاميـــن من فتـــِح أبـــواب منازلهم 
للخـــروج أو الســـتقبال ضيـــٍف محتمل، ألن شـــبح كوفيـــد ١٩ قابٌع خلَف 
قـــوا بجدارة  عـــوا أرحاَمهم وتفرَّ نـــوا جيـــدًا؛ فقطَّ أبوابهـــم المغلقـــة، تحصَّ

ليقهروا الوباء.
اآلن وبعد السنتين، تراجع الخطر وتقهقَر، وأمسى الناس في مأمٍن بعد 
خـــوف، عـــادوا للقاء بشـــوٍق عظيم وأمنيـــاٍت صادقة بعـــودة الحياة، وال 

أروَع من اجتماع األحبِة كالســـابق في آخر أســـبوٍع زاخٍر بالكد والعناء، 
وال نعمـــَة تضاهـــي هذه النعمة، حين كنا بخيـــر ننتظُر الخميس على أحرِّ 
مـــن الجمـــر، فتمتلئ هواتفنا بملصقـــاِت ونكاِت الخميـــس الونيس. ُعدنا 
نعـــم، ومـــرَّ بنا الخميُس تلو الخميـــس، لكننا لم نعْد كما كنـــا، تغيرنا جدًا، 
وتبدلـــْت نظرُتنـــا لألمور،َ صـــارت حســـاباتنا ألفعالنا وأقوالنـــا وانفعاالتنا 
أكثـــَر دقة، وأصبح القوُل مقترنا بالفعل، والفعـــل مقترنا بالنتيجة، وِبتنا 
نفكـــُر مرتين قبـــل التعبير عن مشـــاعرنا، فأحجمنا عن انفـــالِت عواطفنا 
تجـــاَه من ُنحـــب بالقبِل واألحضان، حتـــى بعد انحســـار الخطر ودخولنا 

المستوى األخضِر للوباء.
عـــادْت رســـائُل الخميـــس الســـعيدة، وإن بنطـــاٍق ضيـــق، لكـــن ســـرورنا 
باســـتالمها ليس كالماضي، وكأننا اكتأبنا جميعًا بســـبب الوباء، حتى لم 
نعْد نستشعُر جماَل األشياء وروعة األيام ونعمة عودة اللقاء باألحباب.. 
هـــل نتجاوُز هذا الشـــعور في القابل من األيام والشـــهور، وهل يســـتعيد 

الخميس بهجته وهيبته؟

عبدعلي الغسرة

هدى حرم

في ذكرى رحيل األمير خليفة بن سلمان

هل يستعيُد الخميُس هيبته؟

استراتيجية السياحة الجديدة
مـــازال القطاع الســـياحي واحدًا من أبرز القطاعات التي تســـعى الدولة 
مـــن خالله إلـــى رفد االقتصـــاد الوطني وتنويـــع مصادر الدخـــل، ويأتي 
إعالن هيئة البحرين للســـياحة والمعارض عن االستراتيجية السياحية 
الجديـــدة لمملكـــة البحريـــن ليؤكـــد هذه األهميـــة برســـم المنهجية التي 

ستتبع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للدولة.
وكان مـــن الملفـــت حقيقة إشـــارة وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للســـياحة والمعارض زايد بن راشـــد 
الزيانـــي إلى أن االســـتراتيجية الجديدة إلبراز مملكـــة البحرين كوجهة 
ســـياحية عالمية، تتضمـــن التركيز على عناصر عـــدة من ضمنها اإلعالم 
واألفالم السينمائية، وهو ما يدل على رؤية جديدة غير مسبوقة، فيما 
يتعلق بالجانب السينمائي، ما يطرح الكثير من التساؤالت حول ماهية 
هـــذا التركيز، وســـبل تحقيقه، كمـــا وتوقد آفاقًا نحو التفاؤل بمســـتقبل 
هـــذا القطـــاع الـــذي مـــا إن أولته أيـــة دولة فـــي العالم االهتمـــام والدعم 
الكافـــي إال وأتـــى ذلك بثمار إيجابية وبناءة على المســـتوى االقتصادي 
والمكانـــة الفنيـــة العالميـــة، وأبـــرز مثـــال فـــي عالمنـــا العربـــي علـــى ذلك 
الســـينما المصرية التي حققت إيرادات فائقة وصيطًا وانتشـــارًا واســـعًا 
بفضل دعم الدولة لصناعة الســـينما، ناهيك عن تجربة الدعم الملحوظ 
مؤخرًا لصناعة الســـينما في الشـــقيقة المملكة العربية الســـعودية، فنرى 
التفاتـــًا غير مســـبوق، واهتمامًا بالكوادر الفنية الســـعودية، ما ســـيحقق 
بكل تأكيد ودون أدنى شـــك إنجـــازًا عظيمًا في هذا المجال الذي ال يعد 
رافـــدًا اقتصاديـــًا وحســـب، بـــل وأبعد من ذلك بكثير ليؤســـس النتشـــار 
الثقافـــة واألفـــكار والقيـــم الســـائدة في المجتمـــع الخليجي ومـــا يميزه، 
وجعلـــه متفردًا في الخلق والمكانة، ويحقق مركزًا على الخارطة الفنية 

العالمية.
آمالنـــا كبيـــرة جـــدًا في التركيـــز على هـــذا العنصر ضمن االســـتراتيجية 
الســـياحية الجديـــدة، وتفاؤلنـــا يصل إلـــى ما أبعد من اآلمـــال من خالل 

هذه االستراتيجية السياحية الطموحة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



رئيس اتحاد الجوجيتسو: إنجاز جديد للبحرين
بمناسبة إحراز منفردي الميدالية الذهبية في بطولة العالم

رفع عضـــو المجلـــس البحريني 
لأللعـــاب القتالية رئيس االتحاد 
رضـــا  للجوجيتســـو  البحرينـــي 
منفـــردي، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
وإلى ولـــي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى 
الملـــك لألعمـــال  ممثـــل جاللـــة 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 

رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، وإلى نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس المجلس 
القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
سمو الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
تحقيـــق  بمناســـبة  خليفـــة،  آل 
للجوجيتسو  الوطني  المنتخب 
الميداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولة 
أن  بعـــد  للجوجيســـتو،  العالـــم 
أحرز الالعب علي سينا منفردي 
المركز األول في وزن تحت 77 
منافســـات  ضمـــن  كيلوغراًمـــا، 
للجوجيتســـو،  العالـــم  بطولـــة 

والتـــي ينظمها االتحـــاد الدولي 
“الجوجيتســـو  بــــ  للجوجيتســـو 
أرينا” في مدينة زايد الرياضية 
)أبوظبي(  بالعاصمة اإلماراتيـــة 
والتي تســـتمر منافســـاتها حتى 
 12 الموافـــق  الجمعـــة  اليـــوم 

نوفمبر الجاري.
 وأعـــرب منفـــردي عن ســـعادته 
الكبيرة بهذا اإلنجاز الذي تحقق 
بفضل ما توليه القيادة الرشيدة 
مـــن رعايـــة واهتمـــام بالرياضة 
والرياضييـــن، والتـــي ســـاهمت 
في ظهور رياضة الجوجيتســـو 
البحرينيـــة بصورة مشـــرفة في 
المشـــاركات ونجحت  مختلـــف 
فـــي تحقيق اإلنجـــازات، مؤكدا 

أن الجهود المتميزة التي يبذلها 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ودعم سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والمتابعة 
الشـــيخ  ســـمو  مـــن  الحثيثـــة 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
ســـاهمت في تبوء الجوجيتسو 
البحرينيـــة مكانة متقدمة قاريا 
بالمســـتويات  مشـــيدا  ودوليـــا، 
الالعـــب  قدمهـــا  التـــي  القويـــة 
هـــذه  فـــي منافســـات  منفـــردي 
البطولـــة والتي أحرز من خاللها 
هذه النتيجة المشـــرفة، متطلعا 
أن يواصـــل المنتخـــب عروضه 
المميـــزة وأن يحقـــق مزيدا من 
اإلنجازات في بقية المشاركات.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

رئيس اتحاد الجوجتسو مع البطل علي منفردي

ينظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيل فــي الثانية من بعد ظهــر اليوم الجمعة الســباق 
الرابــع لهــذا الموســم والــذي ســيقام على كؤوس شــركة نفط البحريــن “بابكــو” وكأس اللجنة 

األولمبية البحرينية وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشـــهد ســـباق اليـــوم مشـــاركة 38 جـــواًدا، 
وســـط توقعـــات بمنافســـات قويـــة ومتكافئـــة 
مـــن  بـــدًءا  وذلـــك  الســـباق،  بكـــؤوس  للفـــوز 
الشـــوط األول الذي ســـيقام على كأس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة لخيل البحريـــن العربية 
األصيلة “الواهو” لمســـافة 1400 متر والجائزة 
5000 دينار وبمشـــاركة 5 جياد، حيث يســـعى 
الحصـــان “عبيـــان 1777” ألســـطبل KHK الـــى 
مواصلـــة تألقـــه وانتصاراتـــه بعـــد فوزيـــه في 
الســـباقين األول والثاني هذا الموسم وبقيادة 
نفـــس الفارســـة روزي جاســـب ومتفوًقـــا على 
عـــدد مـــن نفس الجيـــاد المشـــاركة في ســـباق 
ألســـطبل   ”1762 “طويســـان  وأبرزهـــا  اليـــوم 
العمانـــي  الفـــارس  وبقيـــادة  فيكتوريـــوس 
أنـــس الســـيابي الـــذي جـــاء ثالًثـــا في الســـباق 
االفتتاحـــي، وكذلك الحصان “كحيالن عافص 
1675” بقيـــادة عبدهللا فيصل الذي يحمل في 
رصيده 6 انتصارات ويخوض اليوم مشاركته 

األولى هذا الموسم.
ويقـــام الشـــوط الثاني على كأس شـــركة نفط 
البحرين “بابكو” لجياد ســـباق التـــوازن “إنتاج 
محلـــي” مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 2000 
دينار، حيث سيكون الشوط مفتوًحا وغامًضا 
األربعـــة  الجيـــاد  لكـــون  للمنافســـة  بالنســـبة 
المشـــاركة “ديمة، وهـــاج، مزاحم، مرجانية” لم 
يســـبق لها الفـــوز وظهرت بمســـتويات ونتائج 
متفاوتة وآخرها مراكزها المتأخرة في شـــوط 

كأس األفتتاح لهذا الموسم.
ويقـــام الشـــوط الثالث على كأس شـــركة نفط 
الدرجـــات  جميـــع  لجيـــاد  “بابكـــو”  البحريـــن 
 2200 مســـافة  محلـــي”  “إنتـــاج  والمبتدئـــات 
متـــر والجائـــزة 3000 دينـــار، حيـــث ســـتكون 
المنافســـة متجـــددة بيـــن الجيـــاد “غـــود نيوز، 
كامبولينـــا، رتورت” للمـــرة الثالثة على التوالي 
منـــذ الموســـم الماضـــي وآخرهـــا فـــي الســـباق 

الثانـــي لهـــذا الموســـم وتفوق خاللـــه الحصان 
“رتـــورت” بفـــارق رأس عـــن “غود نيـــوز” األمر 
الذي سيجعل المنافسة قوية اليوم بين تأكيد 
فـــوز “رتورت” ورد االعتبار لــــ “غود نيوز” فيما 
ستسعى الفرس “كامبولينا” الدخول بقوة على 
المنافســـة خصوًصـــا بعدمـــا ســـبق لهـــا تحقيق 

المركزين الثاني والثالث خلف المرشحين. 
ويقـــام الشـــوط الرابـــع على كأس شـــركة نفط 
الثالثـــة  الدرجتيـــن  لجيـــاد  “بابكـــو”  البحريـــن 
والرابعـــة والمبتدئـــات “إنتـــاج محلي” مســـافة 
1000 متر والجائزة 3000 دينار وبمشـــاركة 5 
جياد، حيث يتوقع أن يشـــهد منافســـة ثالثية 
بيـــن الجياد “ناهي” ملك ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة وبقيـــادة 
عبدهللا فيصل الذي سبق له الفوز مع الحصان 
الموســـم الماضـــي، وكذلك الحصـــان “تولوس 
لـــي بلـــوت” ألســـطبل فيكتوريـــوس وبقيـــادة 

إدنســـون رودرغز الـــذي قاد الحصـــان لفوزين 
الموســـم الماضـــي قبـــل أن يحقق معـــه المركز 
الثالـــث في الســـباق األفتتاحي لهذا الموســـم، 
كمـــا يبرز الحصان “بريث تيكنج” ملك عبدهللا 
فـــوزي نـــاس وبقيـــادة حســـين مكـــي والـــذي 
ســـيخوض مشـــاركته األولى هذا الموسم بعد 
ظهوره الجيد وتحقيقه المراكز الثالثة األولى 

الموسم الماضي.

ويقـــام الشـــوط الخامـــس علـــى كأس شـــركة 
نفـــط البحريـــن “بابكو” لجيـــاد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1000 متر والجائزة 4000 
دينار وبمشـــاركة 5 جياد أبرزها الحصان “باور 
العاديـــات وبقيـــادة تشـــارلز  تريـــن” ألســـطبل 
بيشـــوب، وذلـــك بناء علـــى مســـتواه ونتائجه 
المتقدمـــة التـــي حققهـــا وســـط جيـــاد قويـــة 
الموســـم الماضي، فيما ســـتكون المنافسة من 
جانب الحصان “أريبا أريبا” ملك حســـن مفرح 
العجمي وبقيادة أنس الســـيابي حيث يســـعى 
الحصـــان إلى اســـتثمار فـــارق الـــوزن وانتزاع 
الفـــوز بعـــد تحقيقـــه مراكـــز متقدمـــة آخرهـــا 

المركز الثالث األسبوع الماضي.

أقوى األشواط

شـــركة  كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
نفـــط البحرين “بابكو” لجيـــاد الدرجتين الثالثة 
والرابعة والمبتدئات “مســـتورد” مســـافة 1400 
متـــر والجائزة 3000 دينار وبمشـــاركة 9 جياد، 
حيـــث يعتبـــر من األشـــواط القويـــة على ضوء 
الجيـــاد المشـــاركة وأقوى المرشـــحين الحصان 
“شبل الجزيرة” ألسطبل المحمدية وبقيادة نيل 
كاالن والذي أظهر جاهزيته وإمكانياته العالية 
بفوزه في السباق األفتتاحي متفوًقا على جياد 
قويـــة وفي نفس المســـافات المتوســـطة، فيما 

ســـتحاول بعـــض الجياد مثل “يوســـيني، الفجر 
مقبـــل، تشـــاتم هـــاوس” المنافســـة علـــى قلـــب 
التوقعات وذلك بناء على مستوياتها ونتائجها 

المتقدمة خالل الموسم الماضي. 
وســـيكون الشوط الســـابع واألخير الذي سيقام 
على كأس شـــركة نفـــط البحرين “بابكـــو” للفئة 
الثانيـــة مـــن جيـــاد الدرجـــة األولى “مســـتورد” 
مســـافة 1400 متر والجائـــزة 5000 دينار، قمة 
سباق اليوم نظًرا لمشاركة مجموعة من الجياد 
القويـــة التي تتمتـــع بمســـتويات عالية ورصيد 
من األنتصـــارات والنتائج المتقدمـــة ويتقدمها 
الحصان المرشح األول “كوال فورست” ألسطبل 
ام كـــي ار ريســـنغ وبقيـــادة جـــورج وود والذي 
ســـبق لـــه تحقيـــق 8 انتصـــارات وتفـــوق علـــى 
أغلب الجياد المشـــاركة اليوم، وكذلك منافســـه 
الصديقـــي  ملـــك عيســـى  “كينكـــس”  الحصـــان 
وبقيـــادة نيـــل كاالن، بجانـــب الحصـــان “نايـــن 
بيلو زيرو” ألســـطبل العفو وبقيـــادة لي نيومان 
خصوًصـــا بعـــد بدايتـــه القويـــة هـــذا الموســـم 
الماضـــي،  األســـبوع  الثانـــي  المركـــز  بتحقيقـــه 
وســـيحاول األستفادة من مشـــاركة الحصانين 
اآلخرين لألســـطبل “مايســـتار، لجندري النتش” 
في وضع الخطة المناسبة لصالحه في الشوط.

اللجنة اإلعالمية
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اليوم السباق الرابع للخيل
كؤوس “بابكو” واألولمبية تشعل المنافسات

عبدالرحمن جواهريسمو الشيخ عيسى بن علي 

منافسات قوية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية

العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  نائـــب  رفـــع 
للرياضـــة رئيس المجلـــس البحريني 
لأللعاب القتالية ســـمو الشيخ سلمان 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، أســـمى آيـــات 
التهاني والتبريـــكات إلى مقام عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، وإلـــى ممثـــل جاللـــة الملـــك 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامـــة للرياضة رئيس 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 

بمناســـبة تحقيـــق المنتخـــب الوطني 
للجوجيتســـو الميداليـــة الذهبية في 
وأكـــد  للجوجيســـتو.  العالـــم  بطولـــة 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل 
خليفـــة أن هـــذا اإلنجـــاز مـــا هـــو إال 
البـــالد  عاهـــل  ودعـــم  رعايـــة  ثمـــرة 
للرياضة والرياضيين، واهتمام ســـمو 

ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء بالقطاع 
التـــي  الكبيـــرة  والجهـــود  الرياضـــي، 
يبذلها ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفة، والتي ســـاهمت في ظهور 
الفـــرق والمنتخبـــات الوطنية بصورة 
مشـــرفة، وتحقيق النتائـــج المتميزة، 
الرياضـــة  لســـجل  تضـــاف  والتـــي 

البحرينية الحافل باإلنجازات. 
وقـــال ســـموه “نشـــيد باإلنجـــاز الذي 
حققـــه الالعـــب علـــي ســـينا منفـــردي 
والـــذي  الجوجيتســـو،  عالميـــة  فـــي 
يعكـــس االســـتعدادات القويـــة التـــي 
خاضهـــا الالعب، مهنئا ســـموه رئيس 
االتحاد البحريني للجوجيتســـو رضا 
أعضـــاء  وجميـــع  منفـــردي  إبراهيـــم 
االتحـــاد وأفـــراد المنتخـــب الوطنـــي 

بهذا اإلنجاز”.

اإلنجاز ثمرة دعم عاهل البالد وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

سلمان بن محمد يشيد بإنجاز منفردي

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

اللجنة األولمبية

رفـــع األمين العـــام للجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة محمـــد النصـــف أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلى ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضـــة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفـــة، وإلى النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة تحقيق 
الالعب علي ســـينا منفـــردي المركز 

األول والميدالية الذهبية. 
 وأرجـــع النصـــف اإلنجـــاز العالمـــي 
الكبيـــر الـــى ما تحظـــى بـــه الحركة 
عمومـــا  المملكـــة  فـــي  الرياضيـــة 
خصوصـــا  الجوجيتســـو  ورياضـــة 
مـــن دعـــم كبيـــر واهتمـــام مـــن قبل 
القيـــادة الرشـــيدة الحريصـــة دائمـــا 

علـــى تهيئـــة األجـــواء المثالية أمام 
المنتخبـــات الوطنيـــة لتحقيق مثل 
هـــذه اإلنجـــازات العالميـــة الكبيـــرة 
والتي تؤكد ما وصلت إليه الرياضة 

البحرينية من تطور ونماء. 
وأضـــاف النصـــف أن هـــذا اإلنجـــاز 
جـــاء نتيجـــة لدعـــم ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لرياضة 
األلعـــاب  ومختلـــف  الجوجيتســـو 
أســـباب  جميـــع  وتأميـــن  القتاليـــة 
الظهـــور المتميـــز للمنتخبات وصوال 
إلـــى تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز العالمي 
االســـتراتيجية  أن  مؤكـــدا  المهـــم، 
التـــي يتبعها ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة كانت ســـببا رئيســـا 
للوصـــول بالمنتخبـــات الوطنية إلى 

تحقيق إنجازات عالمية كبيرة.

بارك لناصر بن حمد وخالد بن حمد

النصف يهنئ باإلنجاز العالمي للجوجيتسو

محمد النصف 



سلمان بن إبراهيم يهنئ جاللة الملك وولي العهد
بإنجاز البطل منفردي في بطولة العالم للجوجيتسو

رفــع الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفة خالــص التهاني والتبريــكات إلى حضرة صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بمناســبة فوز البطل البحريني علي منفردي بالميدالية الذهبية ببطولة العالم 

للجوجيتسو المقامة في مدينة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  وأكد الشـــيخ ســـلمان بن ابراهيم 
آل خليفـــة أن اإلنجاز الباهر للبطل 
الرعايـــة  يترجـــم  منفـــردي  علـــي 
الكريمـــة التي تحظى بهـــا الحركة 
الرياضيـــة مـــن لـــدن جاللـــة الملك 
المفدى وحرص جاللته على توفير 
كافـــة اإلمكانات التـــي تعزز مكانة 

البحريـــن علـــى الســـاحة الرياضية 
إقليميـــًا وقاريًا وعالميـــًا، مبينا أن 
اإلنجـــاز يعكـــس متابعـــة واهتمام 
ســـمو ولي العهد بدعم الرياضيين 
علـــى  وتحفيزهـــم  البحرينييـــن 
تمثيل المملكة بصورة مشرفة في 

المحافل الرياضية الخارجية. 

 كما هنأ الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفـــة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال االنسانية وشئون الشباب 
حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وســـمو 
النائـــب األول لرئيـــس  آل خليفـــة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 

للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
مشـــيدًا بدعـــم ســـموهما الواضـــح 
البحرينيـــة  الرياضـــة  ألبطـــال 
وتشـــجيعهما لهـــم مـــن أجـــل بلوغ 
أعلى مراتب اإلنجـــاز في مختلف 

التظاهرات الرياضية.
 وأبدى الشـــيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفـــة تقديره الكبيـــر للجهود 
اإلتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  المتميـــزة 
البحريني للجوجيســـتو في إعداد 

بصـــورة  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
متميـــزة للمشـــاركة فـــي البطوالت 
اعتـــزازه  عـــن  معبـــرًا  الدوليـــة 
بالمســـتويات الفنيـــة الكبيرة التي 
قدكهـــا البطـــل علـــي منفـــردي في 
بطولـــة العالم وتفانيـــه في تمثيل 
المملكـــة بأفضـــل صـــورة ممكنـــة، 
دوام  اللعبـــة  ألبطـــال  متمنيـــًا 
التوفيـــق والنجـــاح فـــي مواصلـــة 
حصـــد اإلنجـــازات فـــي البطوالت 

الدولية المقبلة.

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

سلمان بن إبراهيم 

Sports@albiladpress.com
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حسن عليعلي مجيد

انطالق موسم )أوتوكروس البحرين( اليوم الجمعة
تنطلـــق عصر يـــوم الجمعـــة الموافق 12 
من شـــهر نوفمبـــر الجاري أولـــى جوالت 
الموســـم  فـــي  البحريـــن(  )أوتوكـــروس 
الجديد بمواقف حلبـــة البحرين الدولية 
موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
األوســـط، حيـــث يتوقـــع أن تشـــهد أولى 
الجـــوالت مشـــاركة واســـعة ومنافســـات 
قويـــة نظـــرًا لما حققتـــه هذه الســـباقات 
مـــن نجـــاح كبيـــر فـــي األعـــوام الماضية 
وانطالقـــًا من أول موســـم الـــذي زار في 

سباقاته جميع محافظات المملكة.
 4 إقامـــة  الجديـــد  الموســـم  ويشـــمل 
جـــوالت، أولى الجوالت فـــي 12 نوفمبر 
نوفمبـــر   26 الثانيـــة  الجولـــة  الجـــاري، 
ديمســـبر   24 الثالثـــة  الجولـــة  الجـــاري، 
القـــادم والجولـــة الرابعـــة والختاميـــة 4 

مارس القادم.

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
البحريني للســـيارات الشـــيخ عبدهللا بن 
عيســـى آل خليفـــة أن اتحـــاد الســـيارات 
ســـباقات  إليـــه  وصلـــت  بمـــا  يفتخـــر 
األتوكـــروس من نجـــاح كبير ومشـــاركة 
االتحـــاد  خطـــة  كانـــت  حيـــث  واســـعة، 
الناجحة في زيارة السباقات لمحافظات 

المملكـــة قـــد حققـــت أهدافهـــا وجذبـــت 
وجوهـــًا جديدة لســـباقاتها في موســـمها 
األول، ممـــا جعل مجلس اإلدارة يواصل 
إقامـــة هذه الســـباقات باســـتمرار ويضع 
هـــذه البطولة ضمـــن روزنامته الرياضية 

السنوية.

كما أشـــاد عبدهللا بن عيســـى بالمشاركة 
النســـائية المميزة في مختلف السباقات 
علـــى  وصعودهـــا  للشـــباب  ومنافســـتها 
منصـــات التتويـــج األمر الـــذي يدل على 
بشـــعبية  تحظـــى  الســـباقات  هـــذه  أن 
واسعة حتى من العنصر النسائي، وأثنى 
علـــى التعـــاون الكبيـــر من قبـــل مختلف 

المؤسسات والجهات الحكومية ودورها 
الحيـــوي الـــذي تلعبـــه في دعـــم مختلف 
األنشـــطة الرياضية والشـــبابية بالمملكة 
والداعميـــن ودور حلبة البحرين الدولية 
للجميـــع  متمنيـــًا  المنظميـــن،  وجميـــع 
موسما تنافســـيا قويا وتحقيق أهدافهم 

وطموحاتهم.

الراغبيـــن  الســـيارات  اتحـــاد  ودعـــا 
بالمشـــاركة في الموســـم الجديـــد وأولى 
الجوالت اليوم الجمعة، كما أن التسجيل 
أمـــام  مفتوحـــا  ســـيكون  والفحـــص 
المتســـابقين اليوم وذلك ما بين الســـاعة 
12 حتـــى 1.30 ظهـــرًا، علـــى أن تنطلـــق 

التجارب عند الساعه الثالثة عصرأ.

اتحاد السيارات
عبدهللا بن عيسى 

يدعو للمشاركة ويشيد 
بالعنصر النسائي

اتحاد الطاولة

بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  رفعـــت 
رئيـــس  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
عـــن  باألصالـــة  الطاولـــة  لكـــرة 
أخوانهـــا  عـــن  وبالنيابـــة  نفســـها 
التهانـــي  اإلدارة  أعضـــاء مجلـــس 
والتبريـــكات إلـــى حضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى، 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
البحريـــن  مملكـــة  فـــوز  بمناســـبة 
ممثلـــة برئيس االتحـــاد البحريني 
لكـــرة اليد علي اســـحاقي بمنصب 
نائب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
اليـــد للدورة الثانية علـــى التوالي، 
وفوز االتحـــاد البحريني لكرة اليد 

للمرة الثانيـــة على التوالي بجائزة 
أفضـــل اتحاد آســـيوي فـــي الفترة 
-2017 2021 والممنوحـــة من قبل 

االتحاد اآلسيوي لكرة اليد. 
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وأكـــدت   

هـــذه  أن  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
اإلنجـــازات تؤكد الدعـــم والرعاية 
الرياضـــة  بهـــا  تحظـــى  التـــي 
البحرينيـــة مـــن القيادة الرشـــيدة، 
واهتمام ومتابعة ومســـاندة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
اإلنســـانية وشـــئون الشباب رئيس 
المجلس االعلى للشباب والرياضة 
حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وســـمو 
آل خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس 
المجلس االعلى للشباب والرياضة 
للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
مشـــيرة إلى أن سموهما حريصين 
دائمًا على دعم الكوادر البحرينية 
واالنديـــة  االتحـــادات  وكافـــة 

البحرينية ومنتسبيها.

هنأت بفوز اتحاد اليد بجائزة أفضل اتحاد آسيوي

حياة بنت عبدالعزيز تشيد بكفاءة إسحاقي

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز

واصـــل فريق النجمة تربعه على 
عـــرش ترتيب فـــرق دوري خالد 
بـــن حمد لكـــرة اليـــد، بعدما هزم 
نظيره التضامن بنتيجة )24/36( 
جمعتهمـــا  التـــي  المبـــاراة  فـــي 
مســـاء الخميس لحساب الجولة 

التاسعة.
 وأنهـــى “حامـــل اللقب” الشـــوط 
األول لصالحـــه )11/14( وبذلـــك 
بفـــوزه  النجمـــة  رصيـــد  أصبـــح 
فيمـــا  نقطـــة(،   24( الثامنـــة 
التضامن بخســـارته الرابعة صار 

رصيده )14 نقطة(. 
وفي مباراة أخرى، حقق الشباب 
فوزا عسيرا على نظيره البحرين 
)19/20( بعدمـــا تفـــوق الماروني 
بالشـــوط األول بفـــارق 4 أهداف 

)9/13(، وبذلـــك حققت الشـــباب 
رصيـــده  وصـــار  الرابـــع  فـــوزه 
)16 نقطـــة( فيمـــا منـــي البحرين 
بالخسارة السابعة وبات رصيده 

)12 نقطة(.

مباريات اليوم

لحســـاب الجولـــة نفســـها، يلعب 
 20( االتفـــاق  )الجمعـــة(  اليـــوم 
نقطـــة( مـــع االتحـــاد )17 نقطـــة( 
فـــي الســـاعة 5.30 مســـاًء تليهـــا 
مبـــاراة الديـــر )8 نقـــاط( وتوبلي 

)10 نقاط( عند الساعة 7.
ويبرز اللقاء األول بصورة كبيرة 
كونها تجمع فريقين ضمن الفرق 
األربعة األولى في سلم الترتيب، 
ويقدمـــان عروضا ونتائـــج أكثر 

وهـــذا  اآلن،  حتـــى  رائعـــة  مـــن 
يعطي مؤشـــًرا بمواجهـــة مثيرة 
ومرتقبـــة. وفـــي اللقـــاء اآلخـــر، 
مواجهـــة فـــي مؤخـــرة الترتيب، 
حيـــث مـــازال الديـــر يبحـــث عن 

انتصـــاره األول وإيقاف سلســـلة 
الهزائم، وتوبلي المنتشي بفوزه 
ُيمنـــي  ســـماهيج  علـــى  األول 
النفـــس بتحقيق االنتصار الثاني 

في مشواره.

االتفاق يواجه االتحاد بدوري خالد بن حمد

باربار يهزم التضامن والشباب يفوز

من لقاء بابار والتضامن

عبدالله بن عيسى

اتحاد اليد

رفـــع خالد الحيـــدان النائب األول 
لرئيـــس اتحـــاد اليد أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
صاحـــب  وإلـــى  المفـــدى،  البـــالد 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء، بمناســـبة 
فوز االتحـــاد البحريني لكرة اليد 
آســـيوي  اتحـــاد  أفضـــل  بجائـــزة 
 -  2017 بيـــن  مـــا  الفتـــرة  خـــالل 

.2021
  وأكد الحيدان أن اهتمام ورعاية 
القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي 
كان لها األثر المباشـــر فيما تحقق 
للرياضة البحرينيـــة من إنجازات 
ومكاســـب كثيرة، مؤكـــدًا أن فوز 

اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
بجائـــزة أفضل اتحاد آســـيوي هو 
ثمرة الدعم الـــذي يناله القطاعين 
الشبابي والرياضي من لدن جاللة 
الملك حفظـــه هللا ورعاه واهتمام 

ولي العهد رئيس الوزراء.
  وأشاد الحيدان بتوجيهات سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
رئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة، وحرصه الدائم على أن 
يكون للرياضة البحرينية موضعًا 
المناســـبات  جميـــع  فـــي  متقدمـــًا 
الدولية، منوهًا في الوقت نفســـه 
بمســـاندة ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد 
لرئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس الهيئـــة العامة 
للرياضـــة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، واهتمامه المباشر في 
تقديـــم كافة أنـــواع الدعم التحاد 

اليد.

أشاد بدعم ناصر بن حمد وخالد بن حمد لكرة اليد البحرينية

الحيدان: االهتمام والرعاية كان لهما األثر المباشر

 د.خالد الحيدان

اســـتقال عضو مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي للكرة الطائرة علي الســـيد 
رســـميا مـــن االتحاد بناء علـــى رغبته 
ضمـــن  العمـــل  بهـــدف  الشـــخصية؛ 
مجلـــس اإلدارة المعيـــن بنـــادي الدير 
من قبل الهيئة العامة للرياضة أخيرا.

وأضاف الســـيد لـ “البالد سبورت” أنه 
قرر االســـتقالة والعـــودة للعمل بنادي 
الدير؛ من أجل خدمة قريته وشبابها 
وسيظل في الوقت ذاته موجودا في 

لجان االتحاد من أي موقع آخر.
وتابـــع “اســـتقالتي ال تعنـــي ابتعـــادي 
بـــل  الطائـــرة  اتحـــاد  عـــن  النهائـــي 
إننـــي ســـأواصل عملـــي رئيســـا للجنة 
النســـائية والعمـــل بمختلـــف اللجـــان 
األخـــرى في حال قرر االتحاد إســـناد 
لـــي... وســـأحتفظ  أي مهمـــة قادمـــة 

بعالقاتي الطيبة مـــع رئيس وأعضاء 
االتحـــاد الذيـــن أكـــن لهـــم كل المحبة 

واالحترام”.
وذكـــر الســـيد أن نـــادي الديـــر هو من 
قدمـــه للعمل الرياضـــي وحان الوقت 
للعـــودة إليـــه وخدمتـــه، حيـــث تقلـــد 
أخيـــرا منصـــب أميـــن الســـر ويتطلـــع 

لتحقيـــق آمال وتطلعـــات أهالي قرية 
اســـتراتيجية  وفـــق  والعمـــل  الديـــر 
ورؤيـــة الهيئـــة العامـــة للرياضـــة مـــع 
باقـــي األعضـــاء المعينيـــن علـــى أمل 
إجـــراء انتخابـــات من قبـــل الجمعية 
العمومية النتخاب من يرونه مناســـبا 

لقيادة النادي خالل المرحلة المقبلة.

بعد تعيينه بنادي الدير

السيد يستقيل من اتحاد الكرة الطائرة

علي السيد



“ بشغف يمتزجان”.. لوحات عن “الزهرة” وقصائد مختلفة
مدير عام الثقافة تفتتح معرضا مشتركا للتشكيلية أريج رجب والشاعر بدر الرويحي

ــى ما  ــوة فـــي الـــكـــون تــســتــمــر إلـ هــنــاك قـ
ال نــهــايــة، وإنــهــا غــيــر مــحــســوســة، وإن 
محسوسة،  أشــكــاال  لذاتها  اتــخــذت  هــي 
فــالــمــحــســوســات جــمــيــعــهــا تــتــبــطــن عن 
الشيء هو  شيء غير محسوس، وذلك 
في  تتبدل،  وال  تتغير  ال  التي  حقيقتها 
حين أن أشكالها الحسية معرضة للتغير 

والتبدل، فال ثبات لها. 
المعرض  على  نطلق  أن  يمكننا  ما  ذلــك 
ــة  ــان ــفــن الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي جـــمـــع بـــيـــن ال
بــدر  والــشــاعــر  رجـــب  أريـــج  التشكيلية 
“بشغف  عــنــوان  ــذي حمل  والـ الــرويــحــي 
بحضور  الفنون  مركز  بقاعة  يمتزجان” 
بهيئة  والــفــنــون  للثقافة  ــعــام  ال الــمــديــر 
هال  الشيخة  ــار  ــ واآلث للثقافة  البحرين 
يستمر  وســـوف  خليفة  آل  محمد  بنت 

لغاية 24 نوفمبر الجاري. 
حيث  ــزهــرة،  ال حــول  يتحدث  المعرض 
لهذه  تجريًدا  رئيًسا  موضوًعا  يتخذها 
التجربة اإلبداعية، وسيعايشها الجمهور 
تتراءى  قــرب وهــي  للمعرض عن  الــزائــر 
بكل  وكحياة  مختلفة  ومــعــان  بأشكال 
المعرض  ويعمل  وتعقيداتها.  بساطتها 
عــلــى مــعــالــجــة الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، 
الكبيرة  الــتــحــديــات  فــتــرة  خــصــوًصــا 

التي شدها العام ماضي.
وتم اختيار الزهرة؛ ليتم طرحه عبر 
هذا المزيج الفني/  األدبي المشترك، 
فلسفية  بإسقاطات  يتميز  والــذي 
تترك  استفهام  عــالمــات  ويــطــرح 
الحرية  كــامــل  المتلقي  لمخيلة 
تليق  التي  اإلجابات  انتقاء  في 

به لتفسير وتأويل ما يشعر به ويتفاعل 
انطالقة  يقنن  افتراضي  سقٍف  بال  معه 

أفكاره.

الشاعر بدر الرويحي قال في 

تصريح لـ “البالد”:

لقد جاءت فكرة المعرض من هاجس 
ورؤيـــــة كــنــت أريــــد مـــن خــاللــهــا أخــذ 
يسبق  لــم  جــديــدة  منطقة  إلــى  الشعر 
عليها،  أقدمت  أو  إليها  وصلت  أن  لي 
ومن ثم اتفقت مع الفنانة أريج رجب 
أن نخوض التجربة معا كل في مجاله 
ــم اخــتــيــار “الــــزهــــرة” مـــن مــنــظــور  ــ وت
وقد  األم،  تكون  قد  فالزهرة  فلسفي، 
الحبيبة،  تــكــون  وقـــد  الــوطــن،  تــكــون 
وقــد تــكــون االنــتــمــاء وعــلــى المشاهد 
ــع يــــده عــلــى مـــا يــشــعــر بـــه تــجــاه  وضــ
العمل المعروض.  وأضاف الرويحي.. 
ــوحــات  ــلـــوحـــات الـــمـــعـــروضـــة هـــي ل الـ
الشعر  وديــوان  “الزهرة”  تجريدية عن 
يــحــمــل قــصــائــد مــخــتــلــفــة، ولــكــن في 
المجمل هو عبارة عن قصيدة واحدة 

متكاملة عن الزهرة.

وردا على سؤال “البالد” عن تكرار التجربة 

مع الفنانة أريج رجب قال الرويحي:

ــى، ومــن ثم  ــ هــذه هــي خطوتنا األول
نفكر في الخروج بالتجربة إلى دول 
بأن  علما  األوروبية،  والــدول  الخليج 
التجربة تأخرت سنتين بسبب جائحة 
أن  أريج رجب  أكدت  كورونا. وبدورها 
هناك استمرارا وديمومة لكل 
شــــــــيء ســــــواء 
كان حيا أم كان 
كل  وأن  جــمــادا، 
كائن هو استمرار 
لــكــائــن آخـــر، وكــل 
شــــيء مـــن حــولــنــا 

هو عبارة عن توليفة سائلة ومبهمة من 
الخطوط الجميلة واإليقاعات السحرية.

“المسائل الفكرية واالشتغال 

بالفلسفة”

مـــن الــجــمــيــل جــــدا أن يـــحـــول الــفــنــان 
التشكيلي اهتمامه إلى المسائل الفكرية 
أريــج  فعلت  كما  بالفلسفة  واالشــتــغــال 
يستغل  أن  الــمــهــم  مـــن  وأيـــضـــا  رجــــب، 
الــشــاعــر اإلشـــــارة اإللــهــيــة الــتــي تمنحه 
االقتران  إلى  القصيدة  كتابة  اإللهام في 
عند  ــتــوقــف  وال التشكيلية  بــالــلــوحــات 
الرويحي.  طبيعتها كما فعل الشاعر بدر 
بما  المعرض  هذا  في  استطاعت  فأريج 
في  واإليــجــاز  التركيز  قــدرة  مــن  ملكته 

الترابط  عنصر  للوحة  تحقق  أن  الــلــون 
الوثيق مع قصائد الرويحي، كما تميزت 

الرائعة  اللونية  المقابالت  استخدام  في 
في قوة من التركيز واإلعجاز.

إعداد طارق البحار
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حصل فيلم 
الدراما 

الملحمية 
 Dune

الجديد والذي 
يضم الفيلم باقة 
من النجوم على 

تقييم مرتفع وصل إلى 
82 % من قبل 392 ناقدا 

عالميا، و90 % من أكثر من 
5000 مشاهد، من خالل 

Rotten Toma� (موقع 
.)toes

تنتظــر المخرجة كاملة أبوذكري موافقة الفنانة إلهام شــاهين 
علــى خــوض تجربتها الدراميــة الجديدة “اتجاه إجبــاري” الذي 
ينتمــي لدرامــا الـــ 15 حلقــة والمقــرر عرضــه خالل الســباق 
الرمضاني المقبل. المسلســل الذي كتبه محمد هشام عبيه، 

سيجري تصويره كاماًل في بيروت وستقوم بدور البطولة الرئيس 
فيه الفنانة منه شلبي التي وافقت بالفعل على المشروع، في حين 

ستقدم شــاهين دورًا رئيًســا آخر في العمل، لكن ثمة تفاصيل يجري التفاوض حولها 
حالًيا بشأن بعض التعديالت التي رأت إلهام أنها مهمة لموافقتها على المسلسل.

بدأ الفنان حســن الرداد خالل الســاعات الماضية البروفات 
األولى لمســرحيته الجديــدة التي ســتنطلق عروضها من 
مسرح موسم الرياض الشــهر المقبل. ووافق الرداد على 
المشــاركة بالمســرحية بعد اعتذاره مرات عدة عن خوض 

تجربــة المســرح في الفتــرة الماضيــة، حتى وجــد العمل 
المناســب لالنطالق بالعروض المباشــرة مــع الجمهور. وتم 

اختيار اســم للمســرحية بعنوان “عفريتة نص الليل” ليقدمها الرداد على مســرح 
موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خالل ديسمبر المقبل.

أعلــن الفنان اإلماراتي حبيب غلوم، عــن عمله الدرامي الجديد، 
وقال إن هناك عماًل درامًيا جديًدا سيجمعه بالفنان السعودي 

عبدالمحسن النمر، ينتمي إلى دراما الحلقات المحدودة.
وتابع غلوم: يجمعني مسلسل “ست الحسن” مع كوكبة من 

النجوم منهم هدى حسين، سحر حسين، أحمد الجسمي، هند 
البلوشي، سعاد علي، عبدالمحســن النمر، وغيرهم، والعمل من 

إخراج بســام شــعبو، وتأليف البحرينيين محمد وعلي شمس. وأشار إلى أن التصوير 
سيبدأ في غضون األيام القليلة المقبلة في اإلمارات.

ست الحسنموافقة الرداداتجاه إجباري

شاهدت لكم: أحدث األعمال السينمائية والمسلسالت على “نتفلكس”

تـــقـــدم مــنــصــة نــتــفــلــكــس مــجــمــوعــتــهــا 
بــالــمــشــاهــدة وســـط جدولها  الــجــديــرة 
الكبير من المسلسالت واألفالم بمختلف 
وهذه  والكالسيكية،  الجديدة  أنواعها 
جـــولـــة لــمــجــمــوعــة مـــن أفــضــلــهــا الــتــي 

شاهدناها لكم:

Operation Finale

قصة  مــن  مقتبس  مثير  أكــشــن  فيلم 
فــريــق من  ــطــالق  ان مــع  يــبــدأ  حقيقية 
العمالء السريين لتعقب الضابط النازي 
وكيف  اليهود  محرقة  عملية  دّبر  الذي 

تم تعقبه واإلمساك به في األرجنتين.

 Catching Killers

وأخــطــر  القتلة  أشــهــر  يحكي  وثــائــقــي 
معهم  حدثت  التي  والقضايا  الجرائم 

بقصص من مختلف أنحاء العالم.

Narcos Mexico 

الــثــالــث واألخــيــر مــن السلسلة  الــجــزء 
بشكل  المسلسل  هــذا  أحـــداث  وتـــدور 
ــاس حـــول تــجــارة الــمــخــدرات غير  أسـ
الــشــرعــيــة فـــي الــمــكــســيــك، وتــتــنــاول 
أحداث الجزء األخير الدماء والفوضى 
التي يتسبب فيها كارتالت المخدرات، 
الذين يتحكمون في هذا العالم بمنتهى 

القسوة والعنف.

I know What You Did

 I know What You توفر الفيلم الرعب
ليلة  فــي  وتـــدور   Did Last Summer
مخيفة تتسبب مجموعة من المراهقين 
بحادث سير لشخص والهرب منه لتبدأ 
تتم  حين  مرعبة  انتقام  قصة  بعدها 
مطاردتهم من قبل قاتل متسلسل في 

فيلم كالسيكي جدير بالمشاهدة.

HYPNOTIC

 HYPNOTIC والغموض  اإلثـــارة  فيلم 
مـــن بــطــولــة كــيــت ســيــغــيــل عـــن امـــرأة 
تعالج نفسها عبر التنويم المغناطيسي 
وعليها  مميتة  لعبة  داخـــل  أنــهــا  لتجد 

النجاة.

Army of Thieves

من أكثر األفالم المنتظرة على المنصة 
عن   Army of Thieves اإلثـــارة  فيلم 
ينفذون سرقة  اللصوص  مجموعة من 
المراحل األولى من نهاية  سرية خالل 

العالم وانتشار الزومبي.
The Chalet

مــســلــســل فــرنــســي فـــي قــالــب غــمــوض 
يتحول  عندما  تــبــدأ  والــقــصــة  ــارة،  ــ وإث
بعيد  الطفولة في شاليه  لقاء أصدقاء 

إلى صراع؛  الفرنسية،  األلب  في جبال 
عن  عزلهم  يتم  حيث  البقاء،  أجل  من 

بقية العالم مع سر غامض وصادم.

What Happened to Monday

فيلم أكشن وجريمة يدور في مستقبل 
مخيف، عندما تقوم الحكومات بسبب 
بــاتــبــاع سياسة  الــســكــان  ــادة عـــدد  ــ زيـ
إحدى  لكن  عائلة(،  لكل  الواحد  )الطفل 
العائالت لديها 7 أخوات توائم يعيشون 
منهم  لكل  ويمكن  الــخــفــاء،  فــي  دائــًمــا 
الخروج مرة واحدة فقط في األسبوع.

Fractured

زوجــان  يتوقف  ــارة،  وإثـ غموض  فيلم 
عـــنـــد مــحــطــة وقــــــود ويـــبـــحـــثـــان عــن 
المكسورة،  ابنتهما  مستشفى لعالج يد 
أمور غامضة وتختفي  أن تحدث  قبل 

الزوجة واالبنة عن األنظار.

يحتفي موسم الرياض بالفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا 
 57 طــوال  فنية  بصمة  وصاحب  الخليجية  الكوميديا  سي  مؤسِّ أحد 
الترفيه متحًفا باسم عبدالحسين عبدالرضا  أقامت هيئة  عاًما، حيث 

في منطقة البوليفارد - الميوزك دون. 
وفي المتحف تمثال بالحجم الطبيعي صنع في ورٍش عالمية من مادة 
لعدم مالءمته  الشمع،  تنفيذه من  الراحل، لصعوبة  للفنان  السيليكون 
لألجواء الحارة. وافتتحت الهيئة مطعم “درب الزلق”، وهو اسم عمل 
المطعم  في  ووضعت  عبدالرضا،  عبدالحسين  الــراحــل  للفنان  شهير 
أكثر  المطعم  يضم  كما  المسلسل.  بديكورات  الشبيهة  الديكورات  كل 
الراحل،  للفنان  التذكارية  300 صورة متنوعة واألوسمة والدروع  من 

والسيارة المرسيدس التي كان يستقلها 
عندما تعرض لمحاولة اغتيال العام 

1992، والتي تعد المركبة 
مسيرته.  فــي  األشــهــر 
أعد المتحف والمطعم 

ــر، وكــشــف  ــهـ فـــي 4 أشـ
فـــي أغــســطــس الــمــاضــي 
المستشار تركي آل الشيخ 
عــن مجموعة  تــويــتــر  عــبــر 
ــور األولــــيــــة لــمــجــســم  ــصــ ــ ال

عبدالحسين  الــراحــل  الفنان 
“شــو”  لـــ  إضــافــة  عبدالرضا 

ألعمال  ومسرحية 
الفنان القدير.

tariq_albahhar

موسم الرياض يكرم عبدالحسين عبدالرضا

 أسامة الماجد

الشيخة هال بنت محمد خالل افتتاح المعرض

الشاعر الرويحي بالوسط والفنانة أريج يسارا
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إجمالي األصول نما إلى 3.32 مليار دينار بزيادة 7.3 %

“اإلثمار” يعلن نتائج الربع الثالث مع استمرار النمو باألعمال األساسية
ــــك  ــن ــ أعــــــــلــــــــن ب
اإلثــــــــــــــــمــــــــــــــــار 
 . ب . م . ش
)مـــقـــفـــلـــة(، عــن 
المالية  نتائجه 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر 2021 وسجل نمًوا مستقًرا 

في أعماله المصرفية األساسية. 
صـــرح بذلـــك رئيس مجلـــس إدارة 
بنك اإلثمار صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر عمـــرو الفيصل فـــي أعقاب 
مراجعـــة وموافقة مجلـــس اإلدارة 
على النتائج المالية الموحدة لفترة 
 30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر  التســـعة 

سبتمبر 2021. 
وأظهـــرت النتائج المالية تســـجيل 
صافـــي خســـارة خاصة بمســـاهمي 
2.62 مليـــون دينـــار  بلغـــت  البنـــك 
لفتـــرة التســـعة أشـــهر المنتهية في 
30 ســـبتمبر 2021، مقابـــل صافـــي 
خســـارة بلغـــت 4.18 مليـــون دينار 
ســـجل فـــي الفتـــرة نفســـها 2020. 
كمـــا تظهـــر النتائج صافي خســـارة 
 3.16 بلغـــت  بالمســـاهمين  خاصـــة 
مليـــون دينـــار لفتـــرة الثالثة أشـــهر 
المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2021، 
مقابـــل صافي خســـارة بلغت 2.15 
مليـــون دينار للفترة نفســـها 2020. 
وتعود هذه الخسارة إلى انخفاض 
قيمـــة الروبيـــة الباكســـتانية خالل 

الفترة. 
فـــي المجمـــل، بما في ذلـــك األرباح 
مـــن  األقليـــة  بحقـــوق  الخاصـــة 
المســـاهمين، تظهـــر النتائج صافي 
ربـــح بلـــغ 1.34 مليون دينـــار لفترة 
 30 فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر  التســـعة 
بنســـبة  زيـــادة  أي   ،2021 ســـبتمبر 
288.5 % مقارنـــة بصافي خســـارة 
بلغـــت 0.71 مليـــون دينار ســـجلت 
وكان   .2020 نفســـها  الفتـــرة  فـــي 
 2.07 بلـــغ  قـــد  الخســـارة  صافـــي 
مليـــون دينـــار لفتـــرة الثالثة أشـــهر 
 2021 ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 
مقابـــل صافي خســـارة بلغت 0.92 

مليـــون دينـــار ســـجل فـــي الفتـــرة 
نفسها 2020. 

وقـــال ســـمو األمير عمـــرو الفيصل 
“باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عن 
مجلـــس إدارة بنك اإلثمـــار، يطيب 
نمـــو  مواصلـــة  عـــن  أعلـــن  أن  لـــي 
األعمال المصرفية األساسية للبنك 
مع تحقيق تحسن مستمر ومستقر 
في العروض التي يقدمها البنك مع 
اســـتجابة الســـوق لهـــذه العروض. 
وهـــذا خير دليل علـــى التزام البنك 
طويـــل المـــدى بالتركيـــز علـــى نمو 

قاعدة عمالئه”. 
لهـــذا  “نتيجـــة  ســـموه  وأضـــاف 
التركيز، فإن اإليرادات من األعمال 
النمـــو،  تواصـــل  للبنـــك  األساســـية 
حيث ارتفعـــت على ســـبيل المثال 
حصة دخل المجموعة من محفظة 
الحسابات االستثمارية المطلقة بما 
يزيد عـــن 28 % لتصل إلى 35.47 
مليـــون دينار لفترة التســـعة أشـــهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بعد 
أن كانـــت 27.66 مليـــون دينار في 
الفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضي. 
وعلى الرغم مـــن ذلك، فإن النتائج 
الماليـــة تأثـــرت بتغير ســـعر صرف 

العمالت األجنبية”. 
ومـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
لبنك اإلثمار أحمد عبدالرحيم “على 
الرغم من ظروف الســـوق الصعبة، 
فـــإن البنـــك يواصـــل تحقيـــق النمو 
في األعمال المصرفية األساسية”. 

وأضاف عبدالرحيم أن “الدخل من 
محفظـــة الحســـابات االســـتثمارية 
المطلقـــة ارتفـــع إلـــى 80.6 مليـــون 
أشـــهر  التســـعة  فتـــرة  فـــي  دينـــار 
المنتهية في 30 ســـبتمبر 2021، أي 
ارتفع بنسبة 18.3 % مقابل 68.11 
مليـــون دينـــار ســـجلت فـــي الفترة 
نفســـها من العـــام الماضي. ونتيجة 
لذلـــك، فـــإن صافـــي الدخـــل قبـــل 
خصـــم الضرائـــب الخارجيـــة ارتفع 
إلى 10.90 مليـــون دينار، أي ارتفع 
بنسبة 48.9 % مقابل 7.32 مليون 
دينـــار ســـجلت فـــي الفتـــرة نفســـها 

العام الماضي”. 
كما نما إجمالـــي أصول بنك اإلثمار 
إلـــى 3.32 مليـــار دينـــار كما في 30 
ســـبتمبر 2021، أي زاد بنســـبة 7.3 
% مقابـــل 3.09 مليـــار دينـــار كمـــا 
فـــي 31 ديســـمبر 2020. وقـــد بلـــغ 
 44.25 الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي 
مليـــون دينار كمـــا في 30 ســـبتمبر 
2021، أي انخفض بنســـبة 11.2 % 
مقابـــل 49.83 مليون دينار كما في 

31 ديسمبر 2020. 
بنـــك  “إن  عبدالرحيـــم  قـــال  كمـــا 
اإلثمار يواصل التركيز على عمالئه 
والخدمـــات  المنتجـــات  وتطويـــر 
المقدمـــة لهم، باإلضافة إلى قنوات 
ذلـــك  أدى  وقـــد  العمـــالء.  خدمـــة 
إلـــى تحقيـــق نمـــو مســـتقر وثابـــت 
في األعمـــال المصرفية األساســـية 

للبنك”. 

يذكـــر أنه في شـــهر أكتوبـــر افتتح 
بنك اإلثمار فرعـــه الرئيس الجديد 
بضاحيـــة  الســـيف  مجمـــع  فـــي 
الســـيف. والفـــرع الرئيـــس الجديد، 
ليحـــل محـــل  افتتاحـــه  تـــم  الـــذي 
الفـــرع الرئيـــس فـــي برج الســـيف، 
بمـــا  متطـــورة،  تقنيـــات  يتضمـــن 
فـــي ذلـــك أجهـــزة صـــراف آلـــي من 
الجيـــل القادم وغيرهـــا من الحلول 
الرقمية الجديدة والمتميزة لتوفير 
فـــروع وخدمة عمـــالء تعتمد على 
التقنية. وتم تصميم الفرع بشـــكل 
جديـــد ومتميـــز وبتقنيات متطورة 
مـــن أجـــل ضمـــان تعزيـــز التجربـــة 

المصرفية للعمالء. 
وفي شـــهر أكتوبر، قام بنك اإلثمار 
أيًضا بتوزيع جائزتين في السحب 
الربع ســـنوي الثالـــث لبرنامج ثمار، 
إذ قـــدم البنك لرابحيـــن بحرينيين 
جائـــزة قدرها 100 ألـــف دوالر لكل 
منهمـــا. وهـــذا العام، يقدم حســـاب 
ثمـــار مـــا مجموعـــه 2271 جائـــزة، 
وهـــو أكبر عدد مـــن الجوائز يقدمه 
ويمكـــن  البحريـــن.  فـــي  بنـــك  أي 
الكبـــرى  الجائـــزة  ربـــح  للعمـــالء 
وقيمتهـــا مليـــون دوالر، و6 جوائـــز 
ربـــع ســـنوية قيمـــة كل منهـــا 100 
ألـــف دوالر، باإلضافـــة إلـــى العديد 
مـــن الجوائـــز النقدية طـــوال العام. 
ويمكـــن للعمالء فتح حســـاب ثمار 
مباشـــرة من هواتفهـــم النقالة دون 
حيـــث  فـــرع،  أي  لزيـــارة  الحاجـــة 
يمكـــن للمواطنيـــن والمقيمين غير 
البحرينييـــن فتـــح حســـاب جديـــد 
بـــكل أمان وخالل بضـــع دقائق عبر 

تطبيق بنك اإلثمار للهاتف النقال.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
حصـــل بنـــك اإلثمـــار علـــى جائـــزة 
أفضـــل بنك يقـــدم برنامج مكافآت 
مـــن ماســـتركارد. وتـــم منـــح هـــذه 
الجائـــزة الســـنوية المرموقـــة لبنك 
اإلثمار تقديًرا لنجاح وتميز برنامج 
مكافـــآت إثمـــار لبطاقـــات االئتمان 

الذي يركز على العمالء.

أعلنت شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.، 
التـــي تتخـــذ مـــن البحريـــن مقـــًرا لهـــا، 
التســـعة  لفتـــرة  الماليـــة  نتائجهـــا  عـــن 
أشـــهر المنتهيـــة في 30 ســـبتمبر 2021 
بتســـجيل أربـــاح لهـــذه الفتـــرة. صـــرح 
بذلك رئيس مجلس إدارة شركة اإلثمار 
القابضة، صاحب الســـمو الملكي األمير 
عمـــرو الفيصـــل فـــي أعقـــاب مراجعـــة 
وموافقـــة مجلس اإلدارة علـــى النتائج 
المالية الموحدة للشـــركة لفترة التسعة 

أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وقـــد ســـجلت شـــركة اإلثمـــار القابضـــة 
بالمســـاهمين  خاصـــة  خســـارة  صافـــي 
بلغت 2.53 مليـــون دوالر لفترة الثالثة 
أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 2021، 
 2.00 مقارنـــة بصافـــي خســـارة بلغـــت 
مليون دوالر ســـجلت في الفترة نفسها 
من العام 2020. وكان عائد السهم لفترة 
الثالثة أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 
2021 قد بلغ سالب 0.09 سنتات مقابل 
ســـالب 0.07 ســـنتات في الفترة نفسها 
من العـــام 2020. وفي المجمل، بما في 
ذلـــك حقـــوق األقلية مـــن المســـاهمين، 
ســـجلت اإلثمار القابضة صافي ربح بلغ 
2.78 مليـــون دوالر لفترة الثالثة أشـــهر 

أي   ،2021 ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 
ارتفع بنسبة 103 % مقابل صافي ربح 
بلغ 1.38 مليون دوالر سجل في الفترة 

نفسها من العام 2020. 
كما سجلت اإلثمار القابضة صافي ربح 
خـــاص بالمســـاهمين بلـــغ 1.48 مليـــون 
المنتهيـــة  أشـــهر  التســـعة  لفتـــرة  دوالر 
فـــي 30 ســـبتمبر 2021، مقابـــل صافي 
دوالر  مليـــون   3.29 بلغـــت  خســـارة 
ســـجلت فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن العام 
2020. وكان عائد الســـهم لفترة التسعة 
أشـــهر المنتهيـــة في 30 ســـبتمبر 2021 
0.05 ســـنتات مقابـــل ســـالب  بلـــغ  قـــد 
0.11 ســـنتات فـــي الفتـــرة نفســـها مـــن 

العام 2020. وفي المجمل، بما في ذلك 
حقـــوق األقلية مـــن المســـاهمين، تظهر 
نتائـــج اإلثمار القابضة صافـــي ربح بلغ 
15.74 مليون دوالر لفترة التسعة أشهر 
أي   ،2021 ســـبتمبر   30 فـــي  المنتهيـــة 
ارتفـــع بنســـبة 79 % مقابل صافي ربح 
بلغ 8.78 مليون دوالر سجل في الفترة 

نفسها من العام 2020. 
وبلـــغ إجمالـــي حقـــوق الملكيـــة لإلثمار 
القابضـــة 12.02 مليـــون دوالر كمـــا في 
30 ســـبتمبر 2021، أي انخفض بنســـبة 
18.6 % مقارنـــة بـ 14.76 مليون دوالر 
كمـــا في 31 ديســـمبر 2020. وقد بلغت 
مليـــون   831.54 المتراكمـــة  الخســـائر 

دوالر كما في 30 سبتمبر 2021 وبلغت 
المـــال،  رأس  مـــن   %  109.7 نســـبتها 
مقابـــل 833.79 مليـــون دوالر كمـــا فـــي 
31 ديســـمبر 2020. وقـــد نمـــا إجمالـــي 
الموجـــودات إلـــى 8.96 مليار دوالر كما 
فـــي 30 ســـبتمبر 2021، أي بزيادة 7 % 
مقابـــل 8.38 مليـــار دوالر كمـــا فـــي 31 

ديسمبر 2020. 
اإلثمـــار  اســـتراتيجية  مـــع  وتماشـــًيا 
القابضة التـــي تهدف إلى تعزيز وزيادة 
قيمـــة حقوق مســـاهميها، فـــإن مجلس 
عـــدة  مبـــادرات  علـــى  يعمـــل  اإلدارة 
لتحسين رأس المال، والتي ستؤدي إلى 
تعزيز حقوق الملكية الموحدة للشركة، 

بما في ذلـــك فرص بيع أو إعادة هيكلة 
األصـــول غير األساســـية والتي تتطلب 
موافقـــة الجهات الرقابيـــة. وكجزء من 
الشـــركة  قامـــت  االســـتراتيجية،  هـــذه 
بالتوقيـــع علـــى مذكـــرة تفاهـــم بتاريخ 
مباحثـــات  وبـــدأت   2021 أكتوبـــر   3
البحريـــن إلمـــكان   - الســـالم  بنـــك  مـــع 
اســـتحواذ بنك الســـالم علـــى مجموعة 
من األصول التابعة لمجموعة شـــركات 
اإلثمار القابضة. إن هذه الخطة، والتي 
تخضع لتقييمات كال الطرفين، تتطلب 
المســـاهمين والجهـــات  أيًضـــا موافقـــة 

التنظيمية.

إجمالي الموجودات نما إلى 8.96 مليار دوالر بزيادة 7 %

1.5 مليون دوالر صافي أرباح “اإلثمار القابضة” خالل 9 أشهر

ســـيتم افتتـــاح الحـــدث الســـنوي األبـــرز 
فـــي عالـــم المجوهرات والســـاعات على 
مســـتوى الشـــرق األوســـط والعالـــم، بعد 
فتـــرة مـــن الترقب، يوم الثالثـــاء المقبل 
الجواهـــر  معـــرض  وهـــو  نوفمبـــر،   16
العربيـــة الـــذي يقام تحـــت رعاية كريمة 
لـــدن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس  مـــن 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
ويأتـــي معـــرض الجواهـــر العربيـــة فـــي 
كأحـــد  والعشـــرين  التاســـعة  نســـخته 
العالمـــي  االقتصـــاد  تعافـــي  مؤشـــرات 
البحرينـــي  االقتصـــاد  وتعافـــي  عمومـــا 

خصوصـــا، حيـــث يشـــهد المعـــرض هـــذا 
العـــام زيادة بنســـبة 25 % في العالمات 
التجارية الجديدة المشـــاركة ســـواء من 
المنطقـــة أو خارجهـــا. يذكـــر أن مؤشـــر 
“نيـــكاي” للتعافـــي مـــن فيـــروس كورونا 
فـــي  مملكة البحرين جـــاءت  أن  أعلـــن 
مؤشـــر  مســـتوى  فـــي  الثانيـــة  المرتبـــة 
علـــى  وذلـــك  الفيـــروس  مـــن  التعافـــي 

مستوى العالم.  
ومـــن بيـــن العالمات التجاريـــة الجديدة 
التي تدخل الســـوق الخليجية من خالل 
ستشـــارك  العربيـــة،  الجواهـــر  معـــرض 
شـــركة جورجوليونـــي اإليطاليـــة التـــي 
تشتهر منذ أكثر من 40 عاما بتصميماتها 
المذهلة واإلبداعية التي تتألف من قطع 
نـــادرة وحصريـــة ذات ذوق رفيـــع مـــن 

ألمـــاس واألحجار الكريمـــة والآللئ. كما 
سيشـــارك كل مـــن عايـــدة بيرجســـن من 
تركيا، ومجوهرات ديميشـــيلي من دبي 
ومارياني وميســـاني ولفور من إيطاليا. 
معـــا جنـــاح  الســـت  المـــاركات  وتشـــكل 

“المصممون على الطريق” بالمعرض. 
طـــال  الـــذي  الحـــدث  هـــذا  يشـــهد  كمـــا 
انتظـــاره عـــودة أعمـــدة الصناعـــة علـــى 
مجوهـــرات  مثـــل  اإلقليمـــي  المســـتوى 
رئيـــس  علـــق  المناســـبة  وبهـــذه  آســـيا، 
اآلســـيوية  المجوهـــرات  إدارة  مجلـــس 
محمـــد جعفـــر، قائـــال “بعـــد عـــام حافـــل 
ببســـاطة  العالميـــة، يســـرنا  بالتحديـــات 
أن نعـــود إلى معـــرض الجواهـــر العربية 
لتقديـــم تصاميـــم فريـــدة وحصرية من 
مجوهرات آسيا من مجموعات األلماس 

الخاصة بنا وعالماتنـــا التجارية الرائدة 
فـــي العالم. كما يســـرنا عودة عـــدد كبير 
مـــن العالمات التجاريـــة العالمية البارزة 
إلـــى معـــرض الجواهر العربية ســـنة بعد 
أخـــرى، ونحن على يقين أن معرض هذا 
العام سيحظى بإقبال منقطع النظير من 
محبي المجوهرات والســـاعات، ما يرفع 
من سمعة معرض الجواهر العربية كأحد 
أهم معارض المجوهرات في المنطقة”.

لمعـــرض  الجديـــدة  اإلضافـــات  ســـتبهر 
الســـاعات  عشـــاق  العربيـــة  الجواهـــر 
واألكسســـوارات بمـــا في ذلك الســـاعات 
قبـــل  مـــن  بدقـــة  يدوًيـــا  المصنوعـــة 
أرنولـــد آنـــد ســـن باإلضافة إلى ســـاعات 
بيوريجـــارد،  مـــن  الرائعـــة  المجوهـــرات 
وكالهمـــا يظهـــر ألول مـــرة هـــذا العـــام. 

ويقـــول ألكســـندر بيوريجـــارد، مؤســـس 
معـــرض  “إن  التجاريـــة  العالمـــة  هـــذه 
المـــكان األمثـــل  الجواهـــر العربيـــة هـــو 
لطـــرح مجموعـــة جيمي بيـــر ألول مرة.  
وسنطرح أيضا أول مجموعة مجوهرات 
أزرار القمصـــان لبيوريجـــارد، باإلضافـــة 
إلـــى مجموعـــة جديـــدة وحصريـــة مـــن 

الساعات للمناسبات والسهرات”.
ومنـــذ انطالقه، حـــرص معرض الجواهر 
العربيـــة علـــى إرضـــاء مختلـــف األذواق 
ومراعـــاة تنـــوع األســـعار لكي تتناســـب 
مـــع الجميـــع؛ لذا اســـتطاع المعـــرض أن 
يكـــون بمثابـــة ســـوق فريـــدة مـــن نوعها 
الكتشـــاف  المجوهـــرات  اقتنـــاء  لهـــواة 
الحصريـــة  واإلصـــدارات  المجموعـــات 
غير المتوافرة في ساحة البيع بالتجزئة 

اإلقليميـــة.  ال يحتـــاج الـــزوار الحصـــول 
على التطعيم لحضـــور معرض الجواهر 
العربيـــة، وبهـــدف تقليل وقـــت االنتظار 
تنصح شـــركة إنفورما ماركتس الزائرين 
بتسجيل حضورهم مسبًقا عبر اإلنترنت 

.www.jewelleryarabia.com على
أكثـــر  بيـــن  المرمـــوق  المعـــرض  يجمـــع 
مـــن 500 عالمـــة تجاريـــة للمجوهـــرات 
ويعـــرض  دولـــة،   31 مـــن  والســـاعات 
التصميمـــات  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 
والســـاعات  والمعاصـــرة  الكالســـيكية 
الثمينـــة والتحف الفنية لهـــواة االقتناء، 
واألحجـــار الكريمـــة وســـاعات الحائـــط 
وأدوات الكتابة الفنية، واألكسســـوارات 
المعروضـــات  مـــن  والكثيـــر  الفاخـــرة 

األخرى.

برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

زيادة 25 % بالعالمات التجارية الجديدة المشاركة بمعرض الجواهر العربية 2021

األمير عمرو الفيصلأحمد عبدالرحيم

قـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة “طه” 
الدوليـــة للخدمـــات الصناعيـــة عمـــار 
عواجـــي إن الشـــركات العاملـــة فـــي 
مجـــال صناعـــة األلمنيـــوم وملحقات 
هـــذه الصناعـــة فـــي مملكـــة البحرين 
تســـتلهم التوجهـــات الرائـــدة لشـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )البا( فـــي الحفاظ 
علـــى البيئـــة وتطويرها بمـــا في ذلك 
ما أعلنـــت عنه )البا( مؤخرا من وضع 
خطـــة عمـــل متكاملـــة ستســـاهم في 
تحقيق أهداف الشـــركة المرجوة بما 
يتوافق واألهداف التي تبنتها مملكة 
البحريـــن للوصول للحيـــاد الكربوني 

الصفري بحلول 2060. 
)البـــا(   وأضـــاف عواجـــي أن شـــركة 
نحـــو  المســـتقبلية  التطلعـــات  تقـــود 
تنويع مصـــادر الطاقة وتبني تقنيات 
توليـــد الطاقـــة النظيفـــة، تماشـــًيا مع 
الرؤيـــة االقتصاديـــة للبحرين 2030 
تحقيـــق  إلـــى  الراميـــة  وأهدافهـــا 
الطاقة النظيفة والمتجددة، مشـــيًدا 
بالمشـــاريع التي تنفذها الشـــركة في 
هذا المجـــال بما فيها إنشـــاء حديقة 
ألبا للطاقة الشمســـية بسعة تزيد عن 
5 ميغاوات، حيث ســـتغطي مساحة 

تتجـــاوز 37 ألـــف متـــر مربـــع موزعة 
علـــى المواقـــع التشـــغيلية، ومواقف 

السيارات ونادي ألبا. 
 وأشـــار إلى أن شـــركة “طـــه” الدولية 
للخدمـــات الصناعية تعمـــل في إطار 
بالجوانـــب  الخاصـــة  اســـتراتيجيتها 
البيئية في إطار مسيرتها المتواصلة 
نحـــو تبني أحدث الحلول في قضايا 
التغيـــر المناخي مثل الطاقة النظيفة 
المخلفـــات  وإدارة  البيئـــة  وحمايـــة 
مـــن  وغيرهـــا  المســـؤول  والتوريـــد 
الجوانـــب، وذلك في إطار التوجهات 
نحـــو  البحريـــن  لمملكـــة  الوطنيـــة 
المســـاهمة الفاعلة فـــي قضايا المناخ 
المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  والبيئـــة 

والعالم.

عواجي: شركات “األلمنيوم” تستلهم 
توجهات “البا” لتحقيق الحياد الكربوني

عمار عواجي
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فوزها  أمس  إنرجي”  “هيتاشي  أعلنت 
الكهرباء والماء  بطلبية كبرى من هيئة 
)EWA(، بهدف توفير حل لضمان جودة 
الــكــهــربــاء  اســتــقــرار  لتحسين  الــطــاقــة 
وزيادة السعة في شبكة النقل الوطنية 
شبكة  وجــود  شــأن  ومــن  الجهد.  عالية 
المزيد  لنقل  واســـتـــقـــرارًا  مــرونــة  أكــثــر 
يساعد  أن  الــجــودة  عالية  الــطــاقــة  مــن 

البحرين في تلبية الطلب المتنامي على 
متجددة  طاقة  مصادر  ودمج  الكهرباء 
هدفها  بلوغ  وبالتالي  النطاق،  واسعة 
النظيفة  الطاقة  حصة  بزيادة  المتمثل 

إلى 10 % بحلول عام 2035. 
ــمــديــر  ــــجــــزيــــري، ال ــال مــصــطــفــى ال ــ ــ وق
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة “هــيــتــاشــي إنــرجــي” 
والــشــرق  الــعــربــي  الخليج  منطقة  فــي 
ــى وبــاكــســتــان “تـــدخـــل الــبــحــريــن  ــ األدنـ
مرحلة مهمة بتطوير اقتصادها ليشمل 

قــطــاعــات جـــديـــدة والــتــحــضــيــر لــدمــج 
النطاق  واسعة  متجددة  طاقة  مصادر 
إلى  مشيرًا  لــديــهــا”،  الطاقة  مزيج  فــي 
دورًا  ستؤدي  المرنة  الطاقة  “شبكة  أن 
لتحقيق  البالد  جهود  دعم  في  أساسيًا 
أهدافها االقتصادية واالجتماعية وتلك 

المتعلقة باالستدامة”. 
ويــتــألــف الـــحـــل مـــن ثـــالثـــة مــعــوضــات 
SVC Light® STAT� ثابتة  متزامنة 

على  تــركــيــبــهــا  ســيــتــم  والــتــي   ،COMs

ــحــمــل مـــن أجــل  ــة مـــن مـــراكـــز ال مــقــرب
الكهربائية  الشبكة  اســتــقــرار  تحسين 
الشبكة  عبر  الــطــاقــة  تــدفــقــات  ــادة  ــ وزي

بأكملها. 
وعادًة ما ُتستخدم معوضات “ستاتكوم” 
الكهرباء  شبكات  لتعزيز   STATCOMs
ــج إمـــــــدادات الــطــاقــة  ــ الــضــعــيــفــة، ودمـ
الــريــاح  طــاقــة  محطات  مــن  المتقطعة 
وضبط  الضخمة،  الشمسية  والــطــاقــة 
ــار تــقــلــبــات الــحــمــل الــتــي  ــ اســـتـــقـــرار آثـ

تتسبب بها صناعات ضخمة مستخدمة 
ــيــوم  ــومــن ــلــطــاقــة مــثــل صــنــاعــتــي األل ل
تستحوذان  اللتين  والبتروكيماويات، 

ــا يــقــرب مـــن ثــلــثــي اســتــخــدام  عــلــى مـ
الطاقة في البحرين. 

“هيتاشي إنرجي” تعزز شبكة كهرباء البحرين لتصبح أكثر استدامة

حققــت مجموعــة البركة المصرفية صافــي دخل عائد 
لمســاهمي الشــركة األم قــدره 37 مليــون دوالر للربــع 
لنفــس  مليــون دوالر  مــع 20  بالمقارنــة  الثالــث 2021 

الفترة 2020 وبارتفاع قدره 85 %.

وقـــد بلغ النصيب األساســـي والمخفض 
للســـهم فـــي األربـــاح 3.04 ســـنت للربـــع 
الثالـــث 2021 مقارنـــة مـــع 1.62 ســـنت 

لنفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغ مجموع صافي دخل المجموعة 
 2021 الثالـــث  للربـــع  مليـــون دوالر   53
بالمقارنـــة مـــع 42 مليـــون دوالر لنفـــس 
الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي، وبارتفـــاع 
قـــدره 25 %. وتعود هذه الزيادة جزئيا 
إلى انخفـــاض مســـتويات المخصصات 
خالل الفترة نتيجة التحسن التدريجي 
فـــي ظروف االقتصـــاد الكلي في معظم 
وحـــدات  فيهـــا  تعمـــل  التـــي  البلـــدان 
صافـــي  انخفـــض  حيـــث  المجموعـــة، 
المخصصات لخسارة االئتمان المتوقعة 
32 مليـــون دوالر  ليبلـــغ  بنســـبة 65 % 
خـــالل الربع الثالـــث 2021 بالمقارنة مع 
91 مليـــون دوالر خالل نفس الفترة من 

العام الماضي.
وانخفـــض إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي 

بنســـبة 20 % ليصـــل إلـــى 230 مليـــون 
دوالر خـــالل الربع الثالـــث 2021 مقارنة 
مـــع 287 مليـــون دوالر لنفس الفترة من 
العـــام الماضـــي، ويعـــود ذلك إلـــى تأثير 
تدهـــور قيمة العمـــالت المحليـــة مقابل 
الدوالر في بعض الدول التي تعمل فيها 
وحـــدات المجموعة، عالوة على ارتفاع 
تكلفـــة التمويـــل والناجم عـــن الزيادات 
الكبيرة في أســـعار الفائدة األساس في 

بعض األسواق. 
مـــن جهـــة أخـــرى، حّققـــت المجموعـــة 
صافـــي دخـــل عائد لمســـاهمي الشـــركة 
لألشـــهر  دوالر  مليـــون   89 قـــدره  األم 
التســـعة األولـــى 2021 بالمقارنة مع 67 
مليـــون دوالر لنفـــس الفتـــرة مـــن عـــام 

2020، وبزيادة قدرها 34 %. 
 وقد بلغ النصيب األساســـي والمخفض 
للســـهم في األرباح 6.09 ســـنت لألشهر 
مـــع  بالمقارنـــة   2021 األولـــى  التســـعة 
4.15 ســـنت لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 

الماضـــي. وبلـــغ إجمالي صافـــي الدخل 
األشـــهر  خـــالل  دوالر  مليـــون   146
مـــع  بالمقارنـــة   2021 األولـــى  التســـعة 
132 مليـــون دوالر خـــالل نفـــس الفترة 
مـــن العـــام الماضـــي، بزيـــادة قدرها 11 
%. وتعود هذه الزيادة بشـــكل رئيســـي 
إلـــى الضبط القوي للنفقـــات وانخفاض 
المخصصـــات، مدعومـــة بالتحســـن في 
الظـــروف االقتصاديـــة. وقـــد انخفـــض 
صافي المخصصـــات لخســـائر االئتمان 
 115 ليبلـــغ   %  47 بنســـبة  المتوقعـــة 
التســـعة  األشـــهر  خـــالل  دوالر  مليـــون 

األولـــى 2021 بالمقارنة مع 217 مليون 
دوالر خـــالل نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
الماضـــي، بينمـــا ارتفـــع العائـــد الســـنوي 
على متوســـط حقـــوق الملكية لألشـــهر 
التســـعة المنتهيـــة فـــي ســـبتمبر 2021 
ليبلغ 8.9 % بالمقارنة مع 7.9 % خالل 
نفس الفتـــرة من العـــام الماضي. وعلى 
نحـــو مماثل، ارتفع العائد الســـنوي على 
متوســـط حقـــوق المســـاهمين لألشـــهر 
التســـعة المنتهيـــة فـــي ســـبتمبر 2021 
ليبلغ 8.4 % بالمقارنة مع 6.2 % خالل 

نفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغ إجمالي الدخل التشـــغيلي 724 
مليون دوالر خالل األشهر التسعة األولى 
دوالر  مليـــون   839 مـــع  مقارنـــة   2021
خـــالل نفـــس الفتـــرة 2020 ، بانخفاض 
قـــدره 14 %. وكما تـــم توضيحه أعاله 
في الفقـــرة الخاصة بنتائج الربع الثالث 
مـــن العام، فإن االنخفـــاض في مجموع 
الدخل التشـــغيلي ناتج بشـــكل رئيســـي 
المحليـــة  العمـــالت  قيمـــة  تدهـــور  عـــن 
مقابـــل الـــدوالر في بعـــض الـــدول التي 
تعمل فيهـــا وحـــدات المجموعة، عالوة 

على ارتفاع تكلفة التمويل.

الميزانية العمومية 

بلـــغ مجمـــوع الحقـــوق العائدة لمســـاهمي 
الشركة األم وحاملي الصكوك 1.41 مليار 
دوالر بنهايـــة ســـبتمبر 2021 بالمقارنة مع 
1.42 مليـــار دوالر بنهايـــة ديســـمبر 2020، 
وبانخفـــاض قـــدره 1 %. فيما بلغ مجموع 
الحقوق 2.14 مليار دوالر بنهاية ســـبتمبر 
2021 مقارنـــًة مع 2.22 مليار دوالر بنهاية 
ديســـمبر 2020، وبانخفـــاض قـــدره 4 %، 
وذلك عائد بشكل رئيسي إلى التغيير في 

فروق احتياطيات تقييم العمالت. 
وقـــد ارتفع مجمـــوع األصـــول للمجموعة 
بنســـبة 1 % ليبلـــغ 28.64 مليار دوالر في 
نهايـــة ســـبتمبر 2021 بالمقارنة مع ما كان 
عليـــه فـــي نهايـــة ديســـمبر 2020 والبالـــغ 
28.25 مليـــار دوالر . وعلـــى نحـــو مماثل، 
ارتفعـــت حســـابات العمـــالء )التي تتضمن 
االســـتثمار  حســـابات  أصحـــاب  حقـــوق 
والحســـابات الجارية والحسابات األخرى 
مـــن   %  2 بنســـبة  للبنـــوك(  والمســـتحق 
24.4 مليـــار دوالر في ديســـمبر 2020 إلى 
 .2021 ســـبتمبر  فـــي  دوالر  مليـــار   24.9
وخالل األشـــهر التســـعة األولى مـــن العام 
2021، واصلـــت المجموعـــة التركيـــز على 

االحتفاظ بجزء كبير من األصول السائلة، 
نظرًا للظروف غير المســـتقرة السائدة في 

السوق.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة المجموعـــة، 
عبـــد هللا صالح كامل  “لقد واصلنا تحقيق 
علـــى  الفتـــرة،  خـــالل  الجيـــدة  النتائـــج 
الرغم مـــن الظروف االقتصاديـــة والمالية 
غيـــر المســـتقرة عالميـــا. وقـــد تحقـــق هذا 
اإلنجاز بفضل مواردنا المتنوعة وشـــبكتنا 
احتـــواء  مـــن  مكنتنـــا  التـــي  التشـــغيلية 
تداعيات الجائحة على عملياتنا وتحسين 

أدائنا وكفاءتنا”.
مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة 
مـــازن  للمجموعـــة،  التنفيـــذي  والرئيـــس 
التشـــغيلية  نتائجنـــا  “اســـتمرت  منـــاع 
والمالية في إظهار التحســـن على مستوى 
المجموعـــة ووحداتهـــا. فقد عززنا بشـــكل 
كبير كفاءتنا التشـــغيلية من خالل الضبط 
الصـــارم للســـيطرة علـــى المصاريـــف. كما 
تحســـنت ربحّيتنـــا بســـبب األداء األفضل 
لبعض الوحدات وانخفـــاض المخصصات 
في ظـــّل التحســـن التدريجي فـــي اآلفاق 
كان  وإن  األعمـــال،  وبيئـــة  المســـتقبلية 

بصورة غير مستقرة”.

صافي الدخل العائد لمساهمي “البركة المصرفية” في 9 أشهر
بزيادة 34 %.. مجموع األصول ارتفع بنسبة 1 % ليبلغ 28.6 مليار دوالر

عبد الله كامل 

أعلنـــت مجموعـــة “ألياســـتر” وهـــي ُمصنع 
المعادن المعروف أوروبًيا عن تدشين أول 
مصنـــع لتكريـــر حبيبات األلمنيـــوم وإنتاج 
السبائك الرئيسة في منطقة دول مجلس 
الخليجيـــة، والـــذي ســـتحتضنه  التعـــاون 
البحريـــن، وســـيكون أول منشـــأة عالميـــة 
للشـــركة اإلســـبانية، إذ ســـيتولى المصنـــع 
إنتـــاج ســـبائك األلمنيـــوم عاليـــة الجـــودة 
الســـتخدامها فـــي أغـــراض متعـــددة فـــي 

مختلف الصناعات.
وسيوفر مصنع “ألياستر” سبائك األلمنيوم 
عاليـــة الجـــودة لألســـواق العالميـــة ومـــن 
بينها آسيا وأميركا ودول مجلس التعاون 
الخليجيـــة مـــع إطـــالق عملياته فـــي الربع 
الثالـــث مـــن 2021، حيث ســـيقوم المصنع 

فـــي البحريـــن بتصدير 85 % مـــن إنتاجه 
الســـنوي لعدد من أبرز مراكز الصناعة في 
المنطقة ومن ضمنهم مصانع صهر وسكب 

األلمنيوم.
يذكـــر أن “ألياســـتر” هـــي إحدى الشـــركات 
االســـتثمارية  المحفظـــة  تشـــملها  التـــي 
لشـــركة ممتلكات البحريـــن القابضة، وهي 
تعتبر من بيـــن أبرز مصانع تكرير حبيبات 
تـــزداد  أن  ويتوقـــع  العالميـــة،  األلمنيـــوم 
إيراداتهـــا بعـــد إضافـــة المصنـــع الجديـــد 
بحوالـــي 53 مليـــون دوالر بحلـــول العـــام 
2025 وذلك مع زيادة الصادرات للخارج.

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“ألياســـتر” ســـيرجيو مارتينيز “نسعى إلى 
تأســـيس حضـــور قـــوي لنـــا على مســـتوى 
المنطقـــة ليتيـــح لنـــا إمـــكان االنطالق من 
إســـبانيا ليس فقـــط للتوريد لدول مجلس 
التعـــاون الخليجيـــة وإنمـــا أيًضـــا لتشـــمل 

عملياتنا المناطق األخرى في العالم، حيث 
يوفـــر الموقع الجغرافي للبحرين باعتباره 
بوابة للوصول إلى عدد من أبرز األســـواق 
نحتاجهـــا  التـــي  المنصـــة  النمـــو  ســـريعة 
لننطلـــق عبرهـــا فـــي تحقيـــق طموحاتنـــا 

التنموية العالمية”.
وأضاف مارتينيز “نحن سعداء باالنضمام 

فـــي  الصناعـــة  ذات  فـــي  زمالئنـــا  إلـــى 
البحريـــن، ونحن نســـعى قدًما لالســـتفادة 
مـــن مركـــز ألمنيـــوم متنـــاٍم بجـــوار مصنع 
ألبـــا مباشـــرًة، وبالتضافـــر مع مـــا يقوم به 
مصنعنـــا فـــي إســـبانيا فســـيكون المصنـــع 
الجديـــد بالبحريـــن في وضع جيد بشـــكل 
خاص للتصدير إلى أســـواق جنوب شـــرق 

آســـيا والهند، كما أننا سنستفيد من القوى 
العاملـــة المحليـــة ذات المهـــارات العاليـــة، 
ومـــن البنية التحتيـــة اللوجســـتية القوية 
وتكاليـــف التشـــغيل األفضـــل قيمـــة إلـــى 
جانب الموقع الجغرافي الجيد للبحرين”.

“ألياســـتر”  لــــ  الجديـــد  المصنـــع  ويعتبـــر 
جـــزءا من خطة أكبر تجســـد الشـــراكة مع 
“ممتلـــكات” التـــي تحظـــى بحصـــة مهمـــة 
ســـعًيا  وذلـــك   2016 فـــي  الشـــركة  مـــن 
منهـــا لتطويـــر قطـــاع صناعـــة األلمنيـــوم 
التحويليـــة في المملكـــة وتعزيز المواءمة 
بيـــن المصنعين المحليين وأبـــرز الالعبين 

في الصناعة العالمية.
مـــن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ممتلكات خالـــد الرميحي في تعليقه على 
)ألياســـتر(  “ســـتضيف  “ألياســـتر”:  إعـــالن 
بمجيئهـــا إلى البحريـــن قيمة كبيرة لقطاع 
صناعـــة األلمنيـــوم التحويليـــة المتنامـــي 

اســـتثمارات  أبـــرز  مـــن ضمـــن  باعتبارهـــا 
المملكة. سيســـاهم هذا المصنع في زيادة 
الصادرات، وفي تلبية الطلب المتزايد في 
المنطقـــة ومختلـــف أنحـــاء العالـــم، ونحن 
نتطلع ألن نشهد المزيد من توسعة أعمال 

الشركة في المنطقة”.
وقال الرئيـــس التنفيذي لمجلـــس التنمية 
االقتصادية البحرين خالد حميدان “يقدم 
قـــرار )ألياســـتر( بإطـــالق أول مقـــر دولـــي 
لهـــا فـــي البحرين مثااًل علـــى ما يحظى به 
قطاعـــا التصنيـــع والخدمات اللوجســـتية 
مـــن جاذبية، والتي نرى بأنها تســـتند على 
3 ركائـــز أســـاس تتمثـــل أواًل فـــي الكلفـــة 
التشغيلية المنخفضة التي تضمن تحقيق 
ربحيـــة أعلـــى، وثانًيـــا اتفاقيـــات التجارة 
الحرة الداعمة لألعمال، وثالًثا ما تتميز به 
المملكـــة من قوة عاملة كفوءة تســـهم في 

مواصلة تحقيق النجاح لهذه األعمال”.

أعلنــت ســيكو ش.م.ب )م(، أمــس، عــن نتائجها المالية الموحــدة للربع الثالث 
من العام ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وبلغ صافـــي األرباح الموحـــدة العائد إلى 
مســـاهمي الشـــركة األم 790 ألـــف دينـــار 
للربـــع الثالث 2021 مقارنة مع 1.6 مليون 
دينار في نفـــس الفترة من العام الماضي، 
وهو ما يمثل انخفاًضا بنسبة 49 % على 
أســـاس ســـنوي، يعزا هـــذا االنخفاض إلى 
تراجـــع في إيـــرادات االســـتثمار في الربع 
الثالـــث من العـــام مقارنة بالعـــام الماضي 
والذي شهد ارتداًدا قوًيا لألسواق وجميع 

فئات األصول خالل الفترة. 
وبلغـــت ربحيـــة الســـهم الواحد فـــي الربع 
الثالـــث من العام 2.10 فلـــوس مقارنة مع 
4.20 فلس بحريني للســـهم الواحد لنفس 

الفترة من العام 2020.
وسجلت ســـيكو 3.7 مليون دينار صافي 

مســـاهمي  إلـــى  عائـــدة  موحـــدة  أربـــاح 
الشـــركة األم لفتـــرة التســـعة أشـــهر مـــن 
العـــام 2021، مرتفعة بنســـبة 113 % من 
1.7 مليـــون دينار لنفـــس الفترة من العام 
2020. وترجع الربحية المتحققة بشـــكل 
رئيـــس إلى ارتفاع صافـــي اإليرادات من 
الرســـوم، وصافـــي إيـــرادات االســـتثمار، 
وصافـــي الدخـــل من الفوائـــد خالل فترة 
التســـعة أشـــهر. كما بلغت ربحية الســـهم 
الواحـــد 9.19 فلس لفترة التســـعة أشـــهر 
مـــن العـــام 2021 مقارنـــة مـــع 4.63 فلس 
لنفـــس الفترة من العـــام 2020. كما ارتفع 
إجمالـــي الدخـــل الشـــامل لفترة التســـعة 
أشـــهر مـــن العـــام 2021 بنســـبة 245 % 
ليصـــل إلـــى 4.2 مليون دينـــار مقابل 1.2 

مليـــون دينار فـــي نفس الفتـــرة من العام 
الماضي. 

وبلـــغ إجمالي الموجـــودات 240.6 مليون 
دينـــار كما فـــي 30 ســـبتمبر 2021، بزيادة 
بنســـبة 32 % مـــن 181.8 مليـــون دينـــار 

فـــي نهاية العـــام 2020. وُتعزا الزيادة في 
إجمالي الموجودات إلى اســـتحواذ سيكو 
خـــالل هـــذه الفتـــرة علـــى حصـــة الغالبية 
)72.7 %( في شركة مسقط المالية الواقع 
مقرها في الســـعودية والتي تم اســـتبدال 

مســـمى  تحـــت  جديـــدة  بهويـــة  هويتهـــا 
“سيكو المالية” أو “سيكو كابيتال”. 

الشـــيخ  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفـــة “واصلـــت 
ســـيكو مســـيرة النمو مـــن خـــالل قدراتها 
العالية على مواكبة التغيرات في مختلف 
عملياتها. نحن ســـعداء بقدرة سيكو على 
االســـتفادة مـــن فـــرص النمـــو ومواصلـــة 
زيـــادة اإليـــرادات مـــن الرســـوم فـــي ظل 
توسع عملياتنا في المنطقة والتركيز على 
نشـــاطاتنا األساسية. إننا نتطلع إلى إنهاء 
العـــام بـــأداء قـــوي مـــع اســـتمرار تحقيـــق 
مزيد من التقدم وترسيخ مكانتنا الرائدة 

في األسواق.” 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
لســـيكو نجـــالء الشـــيراوي “لقـــد نجحـــت 
ســـيكو في االستفادة من تعافي األسواق 

وتقديم أداء جيد على مدى فترة التسعة 
أشـــهر. وحقـــق قســـم إدارة األصـــول نمًوا 
ملموًسا في صافي اإليرادات من الرسوم 
نتيجـــة للحصول على تفويضات جديدة، 
لألصـــول  القـــوي  األداء  إلـــى  باإلضافـــة 
الصناديـــق  تشـــمل  التـــي  اإلدارة،  تحـــت 
والمحافـــظ والتي تســـتثمر فـــي األصول 
المتعددة كاألسهم وأدوات الدخل الثابت 
والعقـــارات المدرة للدخل وأدوات ســـوق 

المال قصيرة األجل”. 
علـــى  “ونحـــن  قائلـــة  نجـــالء  واختتمـــت 
أعتاب الشـــهور األخيرة من العام ونتطلع 
إلـــى 2022، فإننا نبـــدي تفاؤال حذًرا تجاه 
تحقيق االنتعاش المســـتدام في النشـــاط 
االقتصـــادي العالمـــي. ونحـــن علـــى ثقـــة 
مـــن قدرتنـــا على مواكبة تغيرات الســـوق 

ومواجهة التحديات”.

إعالن أول مصنع لتكرير حبيبات األلمنيوم في الخليج بالبحرين

أرباح “سيكو” الموحدة العائدة للمساهمين خالل 9 أشهر

“ألياستر” سيخدم األسواق العالمية ويعزز سالسل التوريد اإلقليمية
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مليون دوالر

نجالء الشيراوي الشيخ عبدالله بن خليفة 

3.7
مليون دينار
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تنافســت 5 شــركات في جلســة مجلس المناقصات والمزايدات أمس على مناقصة لشؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي إلعــادة تأهيــل عــدد مــن الطــرق في مجمــع 721 في منطقة جدعلــي، وكان أقــل عطاء بنحو 

193.4 ألف دينار لمجموعة الحاج حسن، في حين بلغ أكبر عطاء قرابة 229.9 ألف دينار.

كما تنافست شركتان على مناقصة 
ــؤون األشــــغــــال الســـتـــبـــدال 2  ــشــ ــ ل
الحالية  الكهربائية  المصاعد  مــن 
للقضاء في  المجلس األعلى  لمبنى 
لشركة  عــطــاء  أقــل  وكـــان  المنامة، 
بنحو  والمقاوالت  للتجاره  ونترتك 

39.2 ألف دينار، وبلغ العطاء اآلخر 
بنحو 45.9 ألف دينار.

على  شــركــات   4 تنافست  وكــذلــك 
ــؤون الــشــبــاب  مــنــاقــصــة لـــــوزارة شــ
الثانية  المرحلة  لتنفيذ  والرياضة 
مــن أعــمــال تــجــديــد 8 مــاعــب في 

مـــواقـــع مــخــتــلــفــة ضــمــن مــشــروع 
أقــل عطاء  الــفــريــج، وكــان  ماعب 
لمؤسسة  ــار  ــن دي ألـــف   70.4 بــنــحــو 
في  والتسطيح،  للتسيج  الخليج 
ألف   89.7 قــرابــة  أكبرها  بلغ  حين 

دينار.

لجامعة  مناقصة  المجلس  وفــتــح 
البحرين لتوريد مياه عذبة للجامعة 
إليها عطاء وحيد هو لمصنع  تقدم 
المنهل للمياه بنحو 42.8 ألف دينار. 
ووفق وصف المناقصة، فإنه سوف 
واآلمنة  العذبة  المياه  توفير  يتم 
قنينة   2,700 بــواقــع  لــاســتــخــدام 
 32.4 يتعدى  ال  وبمجموع  شهرًيا، 
ألف قنينة سنوًيا، ومناقصة لوزارة 
الصحة ألعمال ترميم لصيدلية في 

تنافست  النفسي،  الطب  مستشفى 
8 شــركــات وكــان أقــل عطاء  عليها 
لشركة  المفاهيم العربية للمقاوالت 

بنحو 31.9 ألف دينار.
لشركة  مناقصة  المجلس  فتح  كما 
محفز  لشراء  )بابكو(  البحرين  نفط 
كــــــاوس الــكــيــمــيــائــي )اســــتــــرداد 
الــكــبــريــت( لـــوحـــدات اســتــخــاص 
تنافست  للشركة،  التابعة  الكبريت 
عطاء  تعليق  وتم  شركات   4 عليها 

أحــدهــا، وكـــان أقـــل عــطــاء لشركة 
 )POROCEL INDUSTRIES(
بنحو 74.2 ألف دينار، في حين بلغ 

أكبرها قرابة 92 ألف دينار.
مناقصة  الــمــجــلــس  فــتــح  وكـــذلـــك 
اإلجتماعي  للتأمين  العامة  للهيئة 
لصيانة ودعم خوادم نظام األوراكل 
تــقــدمــت إلــيــهــا شــركــة وحــيــدة هي 
األوسط”  الشرق  للكمبيوتر  “المؤيد 

بنحو 65.1 ألف دينار.

193 ألف دينار إلعادة تأهيل طرق بـ “جدعلي”

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، تقدم 
مثااًل للعمل بروح الفريق الواحد الذي يقود نحو اإلنجاز والتميز، منوًها بحرص مملكة البحرين على زيادة االستثمار في المجاالت 
الداعمة لرأس المال البشــري والتي تم على إثرها إطالق العديد من البرامج والمؤسســات الداعمة للمواطنين بما يلبي طموحاتهم 
فــي مجــال المــال واألعمال، مشــيًرا إلى أن توظيف الفــرص المتاحة لتعزيز مخرجات اإلرشــاد والتوجيه والتدريــب ومواءمتها مع 

متطلبات التنمية ومختلف مجاالتها سيسهم في تطوير القطاعات وخلق مزيد من الوظائف التي يعود نفعها لصالح المواطنين.

ــر  ــ ــاح وزي ــتـ ــتـ  جـــــاء ذلـــــك خـــــال افـ
الشيخ  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية 
النسخة  آل خليفة  بن خليفة  سلمان 
الشرق  ــاد  اإلرشــ منتدى  مــن  الثانية 
المقام تحت عنوان “إعطاء  األوسط 
ــويــة لــإرشــاد فــي عــالــٍم جديد”  األول
ما  يجمع  كحدث  تنظيمه  تم  ــذي  وال
واالفــتــراضــي؛  الفعلي  الحضور  بين 
الموضوعات  من  مجموعة  لمناقشة 
ــوق الــعــمــل  ــتــغــيــرات ســ الــمــرتــبــطــة ب
كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناجمة 
19( ودور اإلرشاد في تنمية  )كوفيد 
رأس المال البشري، حيث بّين معاليه 
بأن تواصل عملية اإلرشاد والتوجيه 
المعرفة  النتقال  ضمانة  والــتــدريــب 

بين األجيال. 
ونتعلم  ونفتخر  “نعتز  الــوزيــر  وقــال 
ممن سبقونا من أهل الخبرة، وبدورنا 
يجب علينا أن ننقل ما تعلمناه منهم 
اآلخــريــن؛  ــى  إل ومعرفتنا  وتجربتنا 
منوًها  معرفتهم،  من  عليه  ليضيفوا 
بأهمية العمل على تطوير هذه اآللية 

لــتــكــون ضــمــن عــمــل مــؤســســي قائم 
على أهداف وإستراتيجيات واضحة 
ديــمــومــة عملية  لــضــمــان  ــددة؛  ــحـ ومـ

اإلرشاد والتطوير”.
“فــي فبراير  الــوزيــر في كلمته  وقــال 
الملكي  السمو  صــاحــب  وجــه   2020
ــــوزراء  ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس ال
الطبي  الوطني  الفريق  تشكيل  إلــى 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا وغــرفــة 
مــدار  على  تعمل  مشتركة  عمليات 
الساعة، بالرغم من عدم تسجيل أي 
حالة إصابة في البحرين آنذاك، وكان 
ورؤيــة  االستباقي  النهج  ضمن  ذلــك 
إلدارة  الــســديــدة  هللا  حفظه  ســمــوه 
أزمة كورونا”، منوًها أنه بعد 11 يوًما 
من وضع الخطط تم تسجيل الحالة 
الــبــحــريــن، حيث  مملكة  فــي  األولـــى 
اللوجستية  الــخــدمــات  جميع  كــانــت 
ــهـــذه الــجــائــحــة  ــتــصــدي لـ ــل جـــاهـــزة ل
المعنية  الجهات  جميع  مع  بالتنسيق 
فـــي الـــدولـــة والـــتـــي عــمــلــت كــفــريــق 

واحد. 

دروس  مــن  استفاد  العالم  أن  وأكـــد 
عدة من جائحة كورونا )كوفيد 19(، 
أن  للمجتمعات  يمكن  كيف  أبــرزهــا 
تضع المصلحة العامة فوق المصلحة 
ــــك بين  الـــخـــاصـــة، وكــيــف تــبــايــن ذل
البلدان، ليثبت بأن الدول التي تضع 
أداؤهـــا  كــان  أواًل  المجتمع  مصلحة 
أفضل،  الجائحة  تحدي  تــجــاوز  فــي 
ــى جــانــب أهــمــيــة الــتــوريــد، ودور  إلـ
التكنولوجيا في ذلك، وأضاف: نحن 
بما  البحرين  مملكة  في  محظوظون 
حس  من  الوطنية  الكفاءات  تملكه 
عال بالمسؤولية وما يتميزون به من 

حب للتحدي وعشق اإلنجاز.
وأشار إلى أهمية الترابط المجتمعي 
ــفــرد،  وانــعــكــاس ذلـــك عــلــى حــيــاة ال
التي  الــبــلــدان  إلــى  نظرنا  “إذا  قــائــًا 
ذوي  األفــراد  من  عالية  نسبة  تمتلك 
بـــأن لديهم  الــطــويــل، ســنــرى  الــعــمــر 
روابط مجتمعية قوية؛ ألن التواصل 
لــه دور كبير  والــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي 
النواحي  واستقرار  البشر  حياة  في 

ــفــســيــة والـــصـــحـــيـــة عـــلـــى الـــفـــرد  ــن ال
تعطلت  ــه  أن ــى  إل مــنــوًهــا  والمجتمع، 
االجتماعية  الروابط  تلك  من  الكثير 
ــا  ــورونـ ــيــــروس كـ بــســبــب جـــائـــحـــة فــ
وتداعياتها، ويمكننا أن نرى بوضوح 
تأثير ذلك”، مشيًرا إلى قيادة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الوطنية  لــلــجــهــود  الـــــوزراء  مــجــلــس 
سموه  بأن  منوًها  للجائحة،  للتصدي 
المجتمع  أهــمــيــة حــمــايــة  يــؤكــد  كـــان 
الصعيد  على  الجائحة  تداعيات  من 
هذا  أن  موضًحا  والنفسي،  الصحي 
ما تم تضمينه في عملية صنع القرار 
الحفاظ  خــال  من  األول  اليوم  منذ 

عــلــى حــريــة الــحــركــة والــتــنــقــل دون 
الكلي  أو  الــجــزئــي  للحضر  الــلــجــوء 
الازمة؛  اتخاذ جميع اإلجــراءات  مع 
لحماية المجتمع من انتشار فيروس 

كورونا. 
أهمية  أيًضا  كلمته  في  الوزير  وبّين 
من  المجتمعات  فــي  وبــنــائــهــا  الــثــقــة 
خـــال تــوفــيــر الــمــعــلــومــات الــازمــة 
وااللتزام بنهج المصداقية دون غيره، 
حيث تم تدشين وقبل اكتشاف أول 
متكاملة  إعامية  استراتيجية  حالة 
ضــمــن الــجــهــود الــوطــنــيــة لــلــتــصــدي 
زال  وما  ومفعلة  مستمرة  زالــت  وما 
للتصدي  الــطــبــي  ــي  ــوطــن ال ــفــريــق  ال

لفيروس كورونا يتابع بشكل مستمر 
خال  ومخاوفهم  الــنــاس  تــســاؤالت 
ــبــاشــر  ــا وُي ــورونـ جــائــحــة فـــيـــروس كـ
بالرد عليها سواء عبر وسائل اإلعام 
المؤتمرات  طريق  عــن  أو  المختلف 

الصحافية وغيرها. 
أثبتت مكانتها  التي  الــدول  أن  وأكــد 
التي  تلك  هــي  والتقدم  التنمية  فــي 
تعاملت مع الموارد البشرية والموارد 
إلى  الفــتــا  نفسها،  باألهمية  المالية 
ــرامـــج  ــبـ والـ األولـــــويـــــات  جــمــيــع  أن 
تستند  البحرين  بمملكة  الحكومية 
التعافي  المبدأ، ومنها خطة  إلى هذا 

االقتصادي التي تم تدشينها أخيرا.

االهتمام بالموارد البشرية والمالية مبدأ تستند إليه األولويات والبرامج الحكومية
وزير المالية واالقتصاد الوطني يفتتح النسخة الثانية لمنتدى اإلرشاد - الشرق األوسط

جانب من الحضور في المؤتمر وزير المالية واالقتصاد الوطني

حــــــقــــــق الـــــمـــــصـــــرف 
ــتــجــاري  الــخــلــيــجــي ال
عائدة  صافية  أربــاًحــا 
إلى المساهمين بلغت 2.83 مليون دينار 
سبتمبر   30 فــي  المنتهي  الثالث  للربع 
دينار  مليون   2.07 مــع  مــقــارنــة   2021

بالربع الثالث 2020.
فلس   3.526 الــســهــم  ربــحــيــة  وبــلــغــت 
الفترة  لنفس  فلس   2.572 مع  مقارنة 
في  الــزيــادة  وتعود  الماضي،  العام  من 
األرباح الصافية العائدة إلى الُمساهمين 
ــلــزيــادة الــتــي حققها  ل بــصــورة رئــيــســة 
المصرف في اإليرادات قبل العائد إلى 
أصحاب حسابات االستثمار لتصل إلى 
12.71 مليون دينار خال الربع الثالث 
مليون   11.50 مقابل  الحالي  العام  من 

دينار لنفس الفترة من العام 2020.
كما ارتفع إجمالي إيرادات الربع الثالث 
39.99 % مقارنة  بنسبة  العام  من هذا 
مــع الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 2020 من 
 6.28 إلـــى  لتصل  ديــنــار  مــلــيــون   4.48

مليون دينار. 
فيما حقق المصرف أرباًحا صافية عائدة 
األولــى  شهور  للتسعة  المساهمين  إلــى 
مليون   8.84 بلغت   ،2021 الــعــام  مــن 
ديــنــار، مــقــارنــًة مــع صافي أربـــاح قــدره 
من  الــفــتــرة  لنفس  ديــنــار  مليون   7.78
السهم  ربحية  ووصلت  الماضي،  العام 
 9.674 مــع  مــقــارنــة  فــلــس،   7.268 ــى  إل
فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي، 
ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح 
بشكل   2021 ــى  ــ األولـ شــهــور  للتسعة 

زيـــادة  الــمــصــرف  إلـــى تسجيل  رئــيــس 
العائد إلى أصحاب  في اإليــرادات قبل 
 41.15 إلــى  لتصل  االستثمار  حسابات 
مليون دينار خال التسعة شهور األولى 
مليون   34.82 مقابل  الحالي  العام  من 
بزيادة  أي   ،2020 الفترة  لنفس  ديــنــار 
إلى  باإلضافة   ،%  18.19 بنسبة  تقدر 
للفترة  الــمــخــصــصــات  إجــمــالــي  ــادة  ــ زيـ
ــعــام الــمــاضــي. كــمــا ارتــفــع  ــال ــة ب مــقــارن
إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 37.90 
% خال التسعة شهور األولى من العام 
دينار  مليون   21.86 إلى  لتصل  الحالي 
لنفس  دينار  مليون   15.85 مع  مقارنة 

الفترة من العام الماضي.
المالية ارتفاًعا في  النتائج  كما أظهرت 
إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد 

ليصل   %  3.76 بنسبة  األقلية(  حقوق 
مع  مقارنة  دينار،  مليون   147.14 إلــى 
ارتفاًعا  وكذلك  دينار،  مليون   141.81
 %  3.22 بنسبة  األصـــول  إجمالي  فــي 
ديــنــار،  مــلــيــون   1,048.25 إلـــى  ليصل 
من  دينار  1,015.59مــلــيــون  مع  مقارنة 

العام الماضي.
المصرف  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــال  وقـ
النتائج  هذه  “ُتترجم  الصديقي  جاسم 
المالية اإليجابية التزام المصرف بتنفيذ 
والتي  الناجعة  االستراتيجية  خططه 
األداء على ُمختلف  أثمرت عن تحسن 
ُيؤكد  ما  وهــو  التشغيلية،  المستويات 
سامة السياسات التي يتبعها المصرف 
لترسيخ القاعدة التي وضعها للوصول 
ذلك  مقدمة  وفي  المنشودة،  لألهداف 

اإليــــرادات واتــبــاع نهج  تنويع مــصــادر 
والتكاليف؛  المخاطر  إدارة  في  متزن 
بهدف زيادة مستويات النمو واستدامة 

الربحية بإذن هللا تعالى”. 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  مـــن جــهــتــه، قــ
“لقد  القصيبي  للمصرف سطام سليمان 
حققنا خال الشهور التسعة األولى من 
تنفيذ  في  ملموًسا  تقدًما  الجاري  العام 
خططنا المتعلقة بتسريع وتيرة التحول 
لــلــصــيــرفــة الــرقــمــيــة ومـــواصـــلـــة طــرح 

المبتكرة  الحلول والخدمات المصرفية 
من  ــكــرام  ال عمائنا  بتجربة  لــارتــقــاء 
األفــراد والشركات، األمــر الــذي كــان له 
الــمــالــي، ونحن  أثــر ملموس فــي أدائــنــا 
سيشهد  األداء  هــــذا  بــــأن  ــقــة  ث ــى  عــل
الُمقبلة  الفترة  التقدم خال  المزيد من 
تنفيذ  على  سيترتب  بما  مستبشرين 
أعلنت  التي  االقتصادي  التعافي  خطة 
انعكاسات  من  الموقرة  الحكومة  عنها 

مهمة على ُمختلف القطاعات”.

ارتفاع إجمالي األصول بنسبة 3.2 % ليصل 1,048.2 مليون دينار

صافي أرباح “الخليجي التجاري” للـ 9 أشهر األولى 2021

أرباح “جي إف إتش” المالية  في 9 أشهر
ســجــلــت مــجــمــوعــة 
جي إف إتش المالية 
قدره  للمساهمين  يــؤول  صافيا  ربحا 
من  الثالث  للربع  دوالر  مليون   23.30
العام 2021 بزيادة 187.30 % مقارنة 
الثالث   لــلــربــع  دوالر  مــلــيــون   8.11 ـــ  ب
على  ــزيــادة،  ال هــذه  وتحققت   .2020
المستمرة  السوق  ضغوط  من  الرغم 
لجائحة  نتيجة  العالم  مستوى  على 
كوفيد 19، مدعومة باألداء القوي عبر 
خطوط األعمال المتنوعة للمجموعة.

بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.69 
الثالث  للربع  0.24 سنت  مقابل  سنت 
الدخل  إجمالي  بلغ   .2020 العام  من 
للربع الثالث من العام 2021 ما مقداره 

 67.58 مــقــابــل  دوالر  مــلــيــون   89.60
العام  مــن  الثالث  للربع  دوالر  مليون 
2020، بارتفاع قدره 32.58 %. بلغت 
للربع  الــمــوحــد  الــصــافــي  الــريــح  قيمة 
مقابل  دوالر  مــلــيــون   24.13 الــثــالــث 
9.92 مليون دوالر للربع الثالث 2020، 

بزيادة قدرها 143.25 %.
ــؤول  ــ ــح الــــــذي ي ــ ــرب ــ وبـــلـــغ صـــافـــي ال
دوالر  ــيــون  مــل  60.34 لــلــمــســاهــمــيــن 
مقارنة   2021 األولــى  التسعة  لألشهر 
بـ 23.17 مليون دوالر للفترة المماثلة 
من العام 2020، بزيادة قدرها 160.42 
%. تشمل العوامل التي أدت إلى النمو 
االكتتاب  زيـــادة  أشهر  التسعة  لفترة 
في  المستمر  التوسع  المعامات،  في 

األداء  للمجموعة،  الخزينة  أنشطة 
التجاري  الخليجي  للمصرف  الجيد 
التجارية  الصيرفة  نشاط  يمثل  الذي 
العقارية.  واألنشطة  للمجموعة  التابع 
بلغت ربحية السهم للفترة 1.78 سنًتا 
التسعة  لألشهر  سنت   0.69 بـ  مقارنة 

األولى من العام 2020. 
التسعة  لألشهر  الــدخــل  إجــمــالــي  بلغ 
ــعــام 2021 مــا مــقــداره  ــى مــن ال ــ األول
 214.10 مقابل  دوالر  مليون   270.61
 ،2020 نفسها  للفترة  دوالر  مــلــيــون 
بزيادة قدرها 26.39 %. واستمر نمو 
الدخل مدعوًما من خال تعزيز األداء 
وأنشطة  منصات  عبر  والمساهمات 
االستثمار األساسية للمجموعة. ارتفع 

التسعة  لفترة  الموحد  الــربــح  صافي 
 68.28 إلــى   %  125.27 بنسبة  أشهر 
مليون   30.31 بـ  مقارنة  دوالر  مليون 
من  األولــى  التسعة  األشهر  في  دوالر 
العام 2020. وبلغ إجمالي المصروفات 
بزيادة  دوالر  مليون   202.33 للفترة 
دوالر  مليون   183.79 من   %  10.08
العام  من  األولــى  التسعة  األشهر  في 

.2020

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
جي إف إتش المالية جاسم الصديقي 
األولـــى من  التسعة  األشــهــر  “تــمــيــزت 
الــدخــل  فــي  كبير  بنمو   2021 ــعــام  ال
المجموعة.  حققتها  الــتــي  ــاح  ــ واألربـ
نحن سعداء بهذه النتائج وقدرة جي 
عبر  العمل  على  المستمرة  إتــش  إف 
والمناطق  المتنوعة  أعمالها  خطوط 
من  فيها”.  نستثمر  الــتــي  الجغرافية 
جـــانـــبـــه، صــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة هشام الريس “نحن سعداء 
ــثــالــث واألشــهــر  بــأدائــنــا فـــي الـــربـــع ال
ــام. تعكس  ــعـ الــتــســعــة األولـــــى مـــن الـ
واألربــاح  الدخل  في  القوية  الزيادات 
جيد،  بشكل  المتنوع  أعمالنا  نموذج 

واإلدارة الفعالة الستثماراتنا وقدراتنا 
كانت  والــتــي  الــدخــل،  لتحقق  الثابتة 

هدًفا رئيًسا للمجموعة”.

إجمالي الدخل بلغ 
ما مقداره 270.6 

مليون دوالر

هشام الريس

سطام القصيبي جاسم الصديقي

أمل الحامد

60.3

8.8

مليون دوالر

مليون دينار
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عالم رجل األعمال )3-3(
عندما كانت تقع علي مصيبة أو كارثة كنت أردد المثل اإلنجليزي الذي يعني: 
ربما كان قد حدث ما هو أســـوأ، الحياة يجب أن تعيشـــها بحلوها ومرها وفي 
النهايـــة هي رحلـــة رائعة لمن يملك القدرة على تغييرهـــا نحو األفضل، الحياة 
حلوة بس نفهمها، أما الحكمة األخرى التي خرجت بها من رحلتي الطويلة مع 
الحياة كرجل أعمال فهي حكمة قليلة الكلمات: انسى وسامح. في عالم المال 
واألعمـــال مثـــل كل مجاالت الحيـــاة يوجد صراع ال يتوقف مـــن أجل الصعود 
أو الفـــوز أو التميـــز واإلنســـان لـــو كان ناجحا حقا فال بد أن يكـــون له أصدقاء 
وخصـــوم في آن واحد، والخصوم ال يكفوا عـــن تدبير المؤامرات في محاولة 
منهـــم إليقـــاف صعـــودك أو فوزك أو الغاء تميزك  واإلنســـان لو تفـــرغ للرد على 
كل هذه المؤامرات فســـوف يجد نفســـه غارقا في كل ما هو غير مجد ومفيد، 

نصيحة أبِق أصدقاءك قريبين منك، ولكن أبِق أعداءك أقرب!
أما رجل األعمال إذا تصرف تصرفا حكيًما فســـوف يكون عليه أن ينسى هذه 
الصغائر الكبيرة أو الكبائر الصغيرة والزمن كفيل بعالج كل الجروح، والنسيان 
هـــو خيـــر دواء ولكن إذا وصل أحـــد الخصوم إلى مرحلة الالعـــودة والتحدي 
فعـــل المـــرء في هـــذه الحالة أن يـــرد إذا قرر الرد فيجب أن يكون رده حاســـم 
ويأخذ بالمثل القائل - إذا ضربت فأوجع - فإن المالمة واحدة ذلك إن لم يكن 

هناك من طريق غير الطريق الدفاعي!
معظـــم الخبرات البديعة تعلمتها من من أصدق وأنبل رجل عرفته منذ نعومة 
أظافـــري حتى صباي وهـــو الوالد المرحوم علي راشـــد األمين طيب هللا ثراه، 
لـــم يبخل علـــي وعلى إخواني وعلى الناس بالنصيحـــة وغير النصيحة، الوالد 
هللا يرحمـــه كان رجـــل أعمـــال من الطـــراز األول يعجبك، وله فزعـــة مع الناس 
ولن أنســـى أني تعلمت من أخي الكبير راشـــد علي األمين، الكثير، وســـاعدني 
في الكثير، وهو وعضيدي جهاد يوسف أمين ابن عمي، لهم فضل في حياتي 
ال ينســـى وختامهـــا مســـك، ال أنســـى تضحيـــات نصفـــي الثاني زوجتـــي غادة 
خالـــد مطر، فهي فرشـــت الطريـــق ورًدا لنجاحـــي فحياة رجل األعمـــال مليئة 

بالمفاجآت والمفجعات والمصادمات وهي دائًما تتعامل معها بحكمة.

بقلم: خالد األمين

 نصيحة
استهالكية

أسعار
السمك 

أسعار
الدواجن 

والفواكـــه  الخضـــروات  بشـــراء  دائًمـــا  ننصحـــك 
الناضجـــة التـــي تظهـــر عليهـــا عالمـــات النضـــوج. 
احرص على شـــراء الفواكه والخضروات الطازجة 
دائًمـــا التـــي تكـــون حديثة النـــزول إلى األســـواق، 
ألنهـــا تحتفظ بكمية أكبر مـــن الفيتامينات والمواد 
غســـل  علـــى  احـــرص  كذلـــك  األخـــرى.  المفيـــدة 

الخضروات والفواكه جيًدا قبل تناولها.
واألكيـــاس  الصناديـــق  جميـــع  أن  مـــن  وتأكـــد 
الخضـــروات  وتـــداول  حفـــظ  فـــي  المســـتخدمة 
والفواكه نظيفة وخالية من الحشـــرات التي تعمل 

على تلفها.
إن وجود مســـحوق أبيض أو رمادي حول ســـيقان 
الفاكهـــة وأوراق القرنبيط )الزهـــرة( والخس وثمار 
التفاح يدل على احتمال وجود بقايا من المبيدات 
التي تم رشـــها على هـــذه الخضروات، لذا ننصحك 
بغســـل الفواكـــه والخضروات قبل أكلهـــا أو طبخها 
وإبعـــاد ثمار الحمضيات عن بقية الفاكهه إذا كانت 
تحتـــوي على بقـــع زرقاء، ألنها دليـــل على إصابتها 

بالتعفن.
احرص عزيزي المستهلك على شراء الكميات التي 
تحتاجهـــا فقط كون الفواكه والخضروات ســـريعة 

التلف والذبول وتفقد الفيتامينات بسرعة.

الكنعد
د.ب2.5

أسعار
اللحوم 

غنم استرالي
للكيلود.ب2.5

غنم كينيا
للكيلود.ب2.5

غنم صومالي
للكيلود.ب4

بقر باكستاني
للكيلود.ب2.2

غنم تنزانيا
للكيلود.ب2.5

الصايف
د.ب4

السبريم
د.ب3

الشعري
د.ب3

الهامور
د.ب5

اجلنم
د.ب3

دجاج اليوم
بالكيلود.ب1.5

دجاج التنمية
بالكيلود.ب1.3

بيض بحريني
بالكيلود.ب1.8

بيض تركي
بالكيلود.ب1.4

بيض سعودي
بالكيلود.ب1.5

دجاج المزرعة
بالكيلو1.2 د.ب

المانجو المصري يقفز سعره في أسبوع 500 فلس

كيلو البروكلي يرتفع 300 فلس في أسبوع

1.5 دينار لكيلو الغوج

100 فلس الزيادة في سعر البصل األبيض واألحمر والفندال

قفز سعر كيلو المانجو المصري باألسواق المركزية بالبحرين  500 فلس في أسبوع أي ما نسبته 62.5 %، إذ ارتفع من 
800 فلس ليصل إلى 1.3 دينار. وشهد سعر كيلو البرقوق )يطلق عليه محلًيا اسم الغوج( زيادة بقيمة 400 فلس في 

أسبوع أي ما نسبته 36.4 % من 1.1 دينار ووصل إلى 1.5 دينار.

وشـــهدت مجموعـــة مـــن الفواكـــه زيـــادة في أســـعارها 
باألســـواق المركزية في أســـبوع، تراوحت ما بين 100 
فلـــس و500 فلـــس، حيث تراوحت نســـبة االرتفاع في 

األسعار ما بين 8.3 % و62.5 %.
وارتفع ســـعر كيلـــو البرتقال أبوصرة بقيمـــة 200 فلس 
ليصل إلى 700 فلس، كما شهد العنب األحمر واألبيض 
واألســـود بدون حب زيادة في ســـعر الكيلو بقيمة 200 

فلس ليصل إلى 1.5 دينار.
كمـــا زاد ســـعر كيلو التين في أســـبوع بنحو  200 فلس 

ليصـــل إلى 2.2 دينار، وارتفع ســـعر كيلو التفاح 
األخضر كذلك 200 فلس ليبلغ دينار واحد.

كما شـــهدت مجموعة من الفواكه زيادة 
في ســـعر الكيلو لكل منها بقيمة 100 
فلـــس، كالتالـــي: بلـــغ ســـعر الكيـــوي 
1.3 دينـــار، الكمثـــرى بــــ 900 فلـــس، 

األنانـــاس بـ 800 فلس، الرمان اليمني بـ 
800 فلـــس، الرمان المصـــري بـ 400 فلس، 

البطيخ بـ 350 فلسا.

الخضـــروات  مـــن  مجموعـــة  شـــهدت 
ارتفاًعـــا فـــي أســـعارها خالل أســـبوع 
باألســـواق المركزيـــة بمملكة البحرين، 
حيث تراوحت ما بين 25 فلًسا و300 
فلس، كمـــا تراوحت نســـبة الزيادة ما 

بين 6.7 % و40 %.
وكان كيلـــو البروكلي األكثر زيادة في 
السعر، إذ ارتفع في أسبوع بنحو 300 
فلـــس، أي ما نســـبته 21.4 % من 1.4 
دينار ليصل إلى 1.7 دينار، ويليه كيلو 
الفلفل الطويل بزيـــادة 200 فلس، أي 
ما نســـبته 40 % من 500 فلس ليصل 

إلى 700 فلس.
وشـــهدت مجموعـــة مـــن الخضـــروات 
ارتفاًعـــا فـــي ســـعر الكيلو منهـــا بقيمة 
الباميـــة  كيلـــو  كالتالـــي:  فلـــس،   100
ارتفـــع مـــن 1.3 دينـــار ليصـــل إلى 1.4 
دينار، الطماطـــم الكرزي األحمر ارتفع 
من 700 فلس إلى 800 فلس، الكوسة 

زاد مـــن 700 فلـــس إلـــى 800 فلـــس، 
الليمـــون األخضـــر صعـــد ســـعر الكيلو 
من 600 فلس ووصل إلى 700 فلس، 
البصل األبيض ارتفـــع الكيلو من 500 
600 فلـــس، الفنـــدال زاد  إلـــى  فلـــس 
ســـعر الكيلو من 500 فلس ليصل إلى 
600 فلس، والليمون األصفر زاد سعر 
الكيلو من 400 فلس ووصل إلى 500 

فلس.
كمـــا ارتفـــع ســـعر كيلو البصـــل األحمر 
بقيمة 75 فلًسا، من 275 فلًسا ووصل  
كيلـــو  ســـعر  وزاد  فلًســـا،   350 إلـــى 
البطاطـــس بقيمـــة 50 فلًســـا من 250 

فلًسا ليبلغ 300 فلس، الطماطم ارتفع 
ســـعره 50 فلًسا من 300 فلس ووصل 
إلـــى 350 فلًســـا، والجـــزر زاد ســـعره 
بقيمة 25 فلًســـا من 375 فلًسا ووصل 

إلى 400 فلس، بينما شـــهد ســـعر كيلو 
الزنجبيـــل فـــي أســـبوع انخفاًضـــا في 
بقيمة 100 فلس، أي ما نســـبته 10 % 

من دينار واحد إلى 900 فلس.

إعداد: أمل الحامد

 أسعار 
الفواكه

جوافة: 1 دينارسنطره: 800 فلسمانجو: 1.3 دينارموز: 400 فلستفاح: 700 فلس

عنب: 1.5 دينارشمام: 450 فلسابطيخ: 350 فلساأناناس: 800 فلسالرمان: 400 فلس

جريب فروت: 500 فلسبرتقال أبوصرة: 700 فلسأفوكادو: 1.2 ديناركيوي: 1.3 دينار

أسعار اخلضروات

ثوم: 800 فلسباذنجان: 400 فلسفاصوليا: 1.2 ديناركوسة: 800 فلسخيار: 450 فلسا طماطم: 350 فلسا

فندال: 600 فلسبطاطس: 300 فلسزنجبيل: 900 فلسليمون: 500 فلسبامية: 1.4 ديناربصل أحمر: 350 فلسا 

مناديل كلينكس 
5x 170 ورقة

كيس حليب نيدو كامل 
الدسم 2.25 كيلو

زيت سانفيتا 1.5 لتر

مسحوق تايد عالي الصوديوم 
لغسيل المالبس 7.5 كيلو

 أرز الياسمين الوزه
5 كيلو

جبن بوك 500 غرام 
2x

حفاضات أطفال بامبرز
مقاس: 76/84/92

نيسكافيه 3 يف 1 
كالسيك 20 غرام

حليب المراعي كامل الدسم/ 
4x قليل الدسم 1 لتر

أرز بسمتي كالسيك 
كرامي 10 كيلو

زيت زيتون ار اس 
500 مل

0.990

4.390 د.ب

0.950

3.990 د.ب

1.590 د.ب

1.850 د.ب

8.250 د.ب

1.990 د.ب

1.390 د.ب

4.990 د.ب

1.290 د.ب

1.690 د.ب

لبنه بينار 400 غرام 
2x

قال تاجر الدواجن في سوق المنامة 
المركزية، صادق سلمان لـ “البالد” إن 
انخفـــاض درجـــات الحـــرارة وزيادة 
الطلـــب على بيض المائـــدة أدى إلى 
البيـــض المســـتورد مـــن  رفـــع ســـعر 
1.3 دينـــار إلى 1.5 دينـــار، في حين 
حافظ بيـــض المائدة البحريني على 

سعره عند 1.8 دينار.
وأشـــار ســـلمان إلى أن بيض المائدة 
المســـتورد مـــن تركيـــا ارتفع ســـعره 

خـــالل الفترة الماضية من 1.1 دينار 
ووصل حالًيا إلى 1.4 دينار.

وأضـــاف أن البيـــض المســـتورد مـــن 
األردن ازداد ســـعره مـــن 1.2 دينـــار 
ووصـــل إلى 1.4 دينـــار حالًيا. ولفت 
إلـــى أن ســـعر كيلـــو دجـــاج المزرعة 
 1.2 إلـــى  دينـــار   1.3 مـــن  انخفـــض 
دينـــار حالًيـــا، وبلغ ســـعر كيلو دجاج 
أن  حيـــن  فـــي  دينـــار،   1.3 التنميـــة 
ســـعر دجاج التنمية التـــي تزن 900 
جرام انخفض ســـعرها من 1.2 دينار 

ووصل حالًيا إلى دينار واحد.

ارتفاع سعر البيض المستورد لـ1.5 دينار
أمل الحامد

أمل الحامد

أمل الحامد

انخفاض سعر 
الزنجبيل إلى 

900 فلس
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“stc البحرين” تعلن عن مبادرة تستهدف االرتقاء بالمنظومة التعليمية
دعم مادي لـ 5 طالب بقيمة 18 ألف دينار لمدة 4 سنوات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، نزار بانبيله، عن إطالق مبادرة تهدف 
إلــى دعــم الطــالب والتعليــم خــالل رحلتهــم التعليمية فــي البحريــن، إذ إن جميع 
الطالب من الفئة العمرية من 16 إلى 24 عامًا يمكنهم اآلن التقديم لهذه المبادرة، 

مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار خمسة طالب لدعمهم تعليميًا لمدة 4 أعوام.

البحريـــن   stc بانبيلـــه “ســـتقدم  وقـــال 
الرائـــدة في عالـــم التكنولوجيا الرقمية 
البحريـــن  فـــي  للطـــاب  مالـــي  دعـــم 
وذلـــك ضمـــن اســـتراتيجيتها الخاصـــة 
بالمســـؤولية االجتماعية، حيث ستقوم 
الشركة من خال هذه المبادرة بتقديم 
دعم مالي بقيمة 18000 دينار لــــخمسة 
باإلضافـــة  ســـنوات،   4 ولمـــدة  طـــاب 
إلـــى توفير خدمـــة 5G المجانية طوال 

الفترة لمساعدتهم أثناء تعليمهم. 
جـــاء خال مؤتمر صحافـــي عقد أمس 
 stc الخميس في المقر الرئيسي لشركة
البحرين، لإلعان عـــن انطاق المبادرة 

والتي تعد األولى من نوعها.
 stc وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
البحرين “إن الشـــركة تعد من الشركات 
الرائـــدة في عالـــم التكنولوجيا الرقمية 
فـــي المجتمـــع البحريني، وذلـــك لكونها 
قامت بطرح العديـــد من المبادرات في 
مجال المسؤولية المجتمعية كالتعليم، 
البيئـــة،  الثقافـــة،  المســـاواة،  الصحـــة، 

والتمكين”.
وأضـــاف “مـــا تـــزال الشـــركة تعمل على 
للجميـــع  المجتمعـــي  الدعـــم  تقديـــم 
وفعالـــة  كبيـــرة  بمســـاهمات  وتشـــارك 

فـــي المجتمع، فنحـــن نعمـــل دائما على 
مـــن  التعليميـــة  بالمنظومـــة  االرتقـــاء 
خـــال بنـــاء مجتمع قائم علـــى المعرفة 
والتركيـــز على دعـــم التعليم وخصوصًا 
أن  إلـــى  الشـــباب، إضافـــة  فئـــات  بيـــن 
التعليم يعد ضمن األولويات األساســـية 
فـــي رؤيـــة البحريـــن 2030 والتـــي مـــن 
خالهـــا يجـــب تقديـــم الرعايـــة والدعم 
المتواصـــل للجيل القادم ومســـاعدتهم 
علـــى بنـــاء مســـتقبل أكثـــر اشـــراقًا، كما 
أصبحـــت التكنولوجيـــا جـــزءًا أساســـيًا 
من عمليـــة التعليم حيث أضافت طرق 
وأســـاليب جديـــدة ســـاهمت فـــي تغيـــر 

طريق التعلم”.
وتابع: “تعمـــل stc البحرين على تزويد 
والفـــرص  المناســـبة  بالبيئـــة  الطـــاب 
التفكيـــر  مهـــارات  لتعزيـــز  المتميـــزة 
اإلبداعـــي حتى يتمكنوا من المشـــاركة 
المجتمـــع”.  فـــي  فعاليـــة  أكثـــر  بشـــكل 
وأضاف “قامت الشركة خال السنوات 
الماضية بإطـــاق العديد من المبادرات 
التـــي تهـــدف إلـــى دعـــم جيل الشـــباب، 
حيث ســـاهمت هـــذه المبادرات بشـــكل 
إيجابـــي في بناء مجتمـــع واعي لجميع 
هـــذه الفئات، كما قامـــت بإطاق برامج 

لتطوير الخبرات العلمية لهذه الفئة من 
المجتمع”. 

 stc وقـــال نـــزار بانبيلـــه “تعلـــن شـــركة
البحريـــن اليوم عن مبـــادرة أخرى نأمل 
أن تســـاهم فـــي دعـــم الطـــاب، إذ إن 
هذه المبادرة ستقوم بمساعدة الطاب 
خـــال الفتـــرة التعليميـــة والعمليـــة لهم 
من خـــال تقديم دعم مالـــي يصل إلى 
18000 دينار لخمســـة طاب على مدى 
العلميـــة،  دراســـتهم  خـــال  ســـنوات   4
التكفـــل  فـــي  الدعـــم  هـــذا  وسيســـاهم 
بجميع تكاليفهم الدراســـية والتعليمية، 
كما ســـتتكفل الشـــركة بتوفيـــر خدمات 

الجيل الخامس في سنوات الدراسة”.
 وســـتقوم stc البحريـــن بتقديم الدعم 
المالي المباشـــر لكل طالب شهريًا بقيمة 
ـــا شـــهريًا( ولمدة 4  )375 دينـــاًرا بحرينيًّ
ســـنوات. وســـوف تتـــاح هـــذه المبادرة 

للجميع من عماء stc البحرين وعماء 
للطـــاب  ويمكـــن  األخـــرى،  الشـــركات 
 stc التقديـــم فقـــط مـــن خـــال تطبيـــق
وســـتقوم stc البحريـــن باإلعـــان عـــن 
أســـماء الطـــاب الفائزيـــن عبـــر قنوات 
التواصـــل االجتماعـــي التابعة للشـــركة، 
وذلـــك تحـــت إشـــراف وزارة الصناعـــة 

والتجارة والسياحة.
وأشار بانبيله إلى أن السبب في اختيار 
هـــذه الفئـــة العمريـــة لكـــون أن الطالـــب 
فـــي هذه المرحلة يعد فـــي أهم مراحل 

التعليم وهي مرحلة الجامعة.
ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى تقديم 
الدعـــم لجيـــل الشـــباب وتطويـــر قـــادة 
المســـتقبل، كمـــا أن stc البحرين تفتخر 
بتعزيز المنظومـــة التعليمية، من خال 
توفيـــر الحلول الرقمية في كافة أنحاء 

المملكة”.

“جي إف إتش العقارية” تدعم خطط إطالق “سيتي سكيب” البحرين
أعربـــت شـــركة جـــي إف إتـــش العقارية، 
لمجموعـــة جـــي إف  بالكامـــل  المملوكـــة 
إتـــش الماليـــة، عـــن دعمهـــا لقـــرار إطاق 
معرض “ســـيتي ســـكيب البحريـــن”، وهو 
أحـــد المعـــارض المندرجة ضمن “ســـيتي 
سكيب جلوبال”، الحدث العقاري الدولي 
السنوي لاســـتثمار العقاري والذي يجمع 
المستثمرين والعاملين في القطاع ، الذي 

ســـيتم إطاقه في مركز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات الجديـــد في عام 
2022. وقـــد تـــم توقيـــع اتفاقيـــة فـــي 9 
نوفمبـــر 2021 بيـــن “إنفورمـــا ماركتـــس” 
ومؤسســـة التنظيـــم العقـــاري البحرينيـــة  
خال الدورة العشرين من معرض سيتي 
ســـكيب جلوبال الـــذي أقيم فـــي معرض 
رئيـــس  وقالـــت  دبـــي”.    2020 “إكســـبو 

المبيعـــات لشـــركة جـــي إف إتـــش العقاريـــة، 
إيمـــان المناعـــي “نفخر بدعـــم إطاق معرض 
سيتي سكيب البحرين الذي سيشكل تطورًا 
هامـــًا للقطاع العقاري في المنطقة. لقد أثبت 
معرض سيتي سكيب جلوبال خال العقدين 
الماضييـــن قيمتـــه الكبيـــرة كحـــدث مهم في 
القطاع بالنســـبة إلى المهنيين والمستثمرين 

العقاريين على حد سواء”. 

بانبيله مصرحا لـ” البالد”

أسس تصنيف البنوك
يتم الترخيص للبنوك بعد اســـتيفاء متطلبات عديدة لضمان ســـامتها لتتمكن من 
خدمة الزبائن ومنح الحماية ألموال المودعين. وللتأكد من تحقيق هذه المقاصد، 
تقوم الجهات الرقابية بالفحص والتقييم الشامل لكل ما يتعلق بالبنوك وعبر هذا 
يتم تصنيف البنوك بغرض تقييمها. أثبتت النظم المتبعة لتقييم البنوك بواســـطة 
الجهات الرقابية، أنها إحدى األدوات الفعالة لتقييم مدى قوة ومتانة البنوك وهل 
لديهـــا “العافيـــة” والقوة لاســـتمرار أو أنها تحتـــاج لتقديم “العـــاج الداعم” ونوع 
ومـــدى العـــاج. ونظـــام التقييـــم للبنوك يراعـــي العديد مـــن العوامل منهـــا المالية 
واإلداريـــة والتنظيميـــة. وعلـــى الجهـــات الرقابيـــة تقييـــم البنوك في البلـــد تقييما 
موحـــدا ينطبق على الجميـــع بنفس الدرجة، مع إعطاء المزيد من االهتمام للبنوك 
الضعيفـــة مـــن النواحي المالية أو تلك العملية والتنظيمية. ومن التقييم “الموحد” 
يتـــم الوصـــول للتصنيـــف المائم لكل بنك وهـــل يحتاج ألي متابعـــة؟ وما نوعها؟ 

وهذا يساعد في توفير الثقة في القطاع المصرفي.
التقييم “الموحد” يشمل تصنيف ستة عناصر رئيسية في البنك، كفاية رأس المال، 
الموجودات، اإليرادات، اإلدارة، الســـيولة وإدارة المخاطر. والتصنيف من )1( إلى 
)5(. والرقم )1( يشير للتصنيف األعلى ويتضح أن البنك “قوي” ال يحتاج الهتمام 
الســـلطات الرقابيـــة ألن أداء البنك متميز وتوجد إدارة جيـــدة للمخاطر. وبالتالي 
فالرقـــم )5( يعنـــي التصنيف األقل لوجود ضعف فـــي أداء البنك وإدارته للمخاطر 
ممـــا يعنـــي أنه “ضعيف” يحتاج إلى عناية ســـلطات الرقابية حتى ال يهلك ويجب 
تنبيه البنك التخاذ اإلجراءات الضرورية إلنقاذ البنك. ولتوضيح درجات التقييم، 
الرقم )1( تصنيف “قوي - سترونق”، والرقم )2( “مرضي - ساتسفاكتوري”، والرقم 
)3( “متوســـط - فير”، والرقم )4( “حدي – مارجينال”، والرقم )5( “غير مرضي – أن 

ساتسفاكتوري”. 
والتصنيـــف 1 “قـــوي” يمنح للبنك صاحب المتانة والقـــوة من جميع النواحي التي 
تمكنـــه من مقابلة كل المتطلبات مع االلتـــزام بالقوانين إضافة إلى عدم وجود أي 
نقطة ضعف. والتصنيف 2 “مرضي” يكون للبنوك المتينة ولكنها تعاني من مشاكل 
طفيفـــة ضمـــن ســـيطرة اإلدارة وهي قـــادرة على التعامـــل مع التقلبـــات وااللتزام 
بالقوانيـــن، وتدخـــل الســـلطات الرقابيـــة في هـــذه البنـــوك محـــدود. والتصنيف 3 
“متوســـط” يشـــكل قلقـــا للســـلطات الرقابية لوجـــود ضعف قد يصـــل لدرجة حادة 
فـــي بعض مكونات التصنيف، وتكون اإلدارة غيـــر قادرة على التعامل مع ظروف 
العمـــل وغير متقيدة لدرجـــة كافية بالقوانين. والتصنيف 4 “حدي” يشـــير إلى أن 
البنوك تحتاج متابعة من السلطات الرقابية ألنها تعاني من ممارسات غير سليمة 
ومحفوفة بالمخاطر ولديها مشاكل إدارية ومالية خطيرة وعدم االلتزام بتطبيق 
القانـــون. وفـــي هذه الحاالت يتـــم إلزام البنوك باتخاذ إجـــراءات فورية لتصحيح 
األوضاع ألن االنهيار يبدو وشيكا. والتصنيف 5 “غير مرضي” يدل على أن البنوك 
تعانـــي ممارســـات غيـــر آمنة وبشـــكل كبيـــر وتعاني من فشـــل فـــي األداء ومقابلة 
المخاطـــر، وهذا النوع يشـــكل قلقا للســـلطات الرقابية ألن المشـــاكل تفوق مقدرة 
البنـــك مـــع الحاجة لمســـاعدات طارئة مع احتمـــال انهيار البنك فـــي أي لحظة. إن 
التقييم المهني السليم يمكن السلطات الرقابية من معرفة حقيقة الوضع. وكذلك 
يعتبـــر “جرس انـــذار” يمنح الفرصة لمعرفة الخطر وكيفية مجابهته. وعلى البنوك 

الوقوف صفا واحدا مع السلطات الرقابية للوصول للتقييم السليم.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبدالقادر ورسمه 

* مستشار وخبير قانوني

أشــاد الرئيس التنفيذي لشــركة النفط والغاز القابضة مارك توماس بمعايير الســالمة التشــغيلية والبيئية العالية المطبقة في 
مجمع مستودعات وقود الطائرات الجديد في مطار البحرين الدولي.

 جـــاء ذلـــك خـــال جولـــة أجراهـــا تومـــاس 
للمجمـــع رافقـــه فيهـــا رئيـــس مجلـــس إدارة 
شركة مطار البحرين لوقود الطائرات محمد 
البنفـــاح ومديـــر المشـــروع وعضـــو مجلس 
إدارة شـــركة مطار البحرين لوقود الطائرات 
عبـــد المجيـــد القّصاب. وخـــال الزيارة التي 
إطفـــاء  منشـــاة  توســـعة  مشـــروع  شـــملت 
الحرائـــق، عبر تومـــاس عن تقديـــره للجهود 
التي يبذلها مجلس إدارة الشـــركة، متمنيًا له 

النجاح في إطاق المشروع.
 ومـــن شـــأن هـــذا المجمـــع الجديـــد أن يعـــزز 
رئيســـي  كمركـــز  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 
المنطقـــة  فـــي  الطائـــرات  وقـــود  لخدمـــات 
ويســـهم في النمو االقتصادي المســـتدام في 
قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية المملكة 
2030. ويمثـــل المجمـــع مكونـــًا حيويـــًا فـــي 
برنامـــج تحديـــث المطـــارات الـــذي يؤمل أن 
يمنـــح مزيـــدًا من القيمـــة المضافة لشـــركات 

الطيـــران من خال تبســـيط عمليـــات تزويد 
الطائـــرات بالوقـــود وعمليـــات الصيانـــة في 
المجمـــع،  ويمتـــد  الدولـــي.  البحريـــن  مطـــار 
الـــذي يشـــتمل علـــى خزانات وقـــود طائرات 
بســـعة إجماليـــة تبلـــغ 30 ألـــف متـــر مكعـــب، 
على مســـاحة 77 ألف متر مربع، بما في ذلك 
المبانـــي التشـــغيلية والخدميـــة المخصصة. 
وهـــو مزود بأحـــدث أنظمة الســـامة واألمن 
منتجـــات  مـــع  التعامـــل  تقنيـــات  وأحـــدث 

الطيـــران. يذكـــر أن شـــركة مطـــار البحريـــن 
لوقـــود الطائرات هي مشـــروع مشـــترك بين 

شـــركة مطـــار البحريـــن والشـــركة القابضـــة 
للنفط والغاز.

“مجمع وقود الطائرات” يسهم في النمو االقتصادي المستدام بالقطاع

أثناء الزيارة لمجموع مستودعات وقود الطائرات

حققــت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة 
خــالل الربــع الثالــث المنتهــي في 30 ســبتمبر 
2021 صافــي ربــح عائــد للمســاهمين قــدره 
2.04 مليون دينار بالمقارنة مع 1.48 مليون دينار خالل الربع الثالث من العام 
الســابق، وذلــك بزيــادة قدرهــا 38 %. كمــا ارتفعت ربحية الســهم خالل الربع 
الثالــث إلــى 18.1 فلــس بالمقارنــة مــع 13.1 فلــس فــي الربــع الثالث مــن العام 

السابق.

العائـــد  الشـــامل  الدخـــل  إجمالـــي  وبلـــغ 
للربـــع  دينـــار  مليـــون   2.07 للمســـاهمين 
الثالـــث المنتهـــي فـــي 30 ســـبتمبر 2021 
خـــال  دينـــار  مليـــون  بــــ2.63  مقارنـــة 
الفترة الســـابقة من العـــام الماضي، وذلك 

بانخفاض قدره 21 %.
 أمـــا علـــى صعيـــد النتائـــج الماليـــة لفترة 
التســـعة أشـــهر المنتهيـــة في 30 ســـبتمبر 
2021 فقـــد حققت المجموعة صافي ربح 

عائـــد إلى مســـاهمي الشـــركة قـــدره 5.18 
مليون دينار مقابل 3.89 مليون دينار في 
الفتـــرة الســـابقة من العـــام الماضي وذلك 
بارتفـــاع قـــدره 33 %. وارتفعـــت ربحيـــة 
الســـهم إلى 46 فلســـًا مقارنة بـ 34.5 فلسًا 

لفترة التسعة أشهر من عام 2020. 
وُيعـــزى االرتفاع في صافـــي الربح لفترة 
التســـعة أشـــهر المنتهيـــة في 30 ســـبتمبر 
2021 بالمقارنة مع التسعة أشهر المنتهية 

في 30 ســـبتمبر 2020 إلى تحســـن نتائج 
االكتتاب المدعومة بإيرادات اســـتثمارية 
حصـــة  ارتفـــاع  إلـــى  باإلضافـــة  قويـــة 

المجموعة من أرباح الشركات الزميلة.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين )بعد 

اســـتثناء حقـــوق األقليـــة( لفترة التســـعة 
 2021 30 ســـبتمبر  فـــي  المنتهيـــة  أشـــهر 
بنســـبة 6 % ليصـــل إلـــى 60.54 مليـــون 
دينـــار بالمقارنة مـــع 57.25 مليـــون دينار 
فـــي نهايـــة العـــام الماضـــي. أمـــا مجموع 

الموجـــودات فقـــد بلغـــت 117.81 مليون 
دينـــار بالمقارنة مـــع 110.47 مليون دينار 
بحريني بنهاية العام الســـابق، أي بارتفاع 

قدره 7 %. 
وارتفع إجمالي أقســـاط التأمين بنسبة 7 
% إلـــى 9.52 مليـــون دينار للربـــع الثالث 
من عام 2021، بالمقارنة مع 8.93 مليون 

دينار في الربع الثالث من عام 2020. 
فـــاروق  اإلدارة،  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
المؤيـــد “شـــهدنا مرحلـــة أخـــرى ممتـــازة 
األعمـــال  قطاعـــات  كل  فيهـــا  ســـاهمت 
الرئيســـية في نمو الربحية. ومع استمرار 
شـــهدنا  الوبـــاء،  مـــن  االقتصـــاد  تعافـــي 
تحســـًنا في األعمـــال التجارية، في حين 
ظلت مطالبـــات التأمين تحت الســـيطرة 
الجيـــدة. كمـــا تحســـنت ربحية شـــركاتنا 
يعكـــس  وهـــذا  أكبـــر،  بشـــكل  الزميلـــة 

اإلنتعـــاش علـــى نطاق أوســـع، فـــي حين 
اســـتمرت أســـواق االســـتثمار في دعمها، 
المتعلقـــة  المخـــاوف  مـــن  الرغـــم  علـــى 

بالتضخم”.
للمجموعـــة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـمير الوزان “ســـاهمت أعمـــال اإلكتتاب 
واالســـتثمار فـــي تحقيـــق نتائـــج ممتـــازة 
حتـــى اآلن لهـــذا العـــام. وظلـــت مطالبات 
التأميـــن تخضع لرقابة جيـــدة على الرغم 
االعتياديـــة.  األنشـــطة  اســـتئناف  مـــن 
وشهدت هذه الفترة االنتهاء من تحديث 
نظـــام تكنولوجيـــا المعلومـــات األساســـي 
نحـــو  لجهودنـــا  األســـاس  يضـــع  والـــذي 
الرقمنـــة. ونحـــن نتطلع إلى اســـتغال كل 
فرصـــة لتعزيـــز خدماتنا بما يتماشـــى مع 
احتياجـــات العمـــاء والتـــي تســـتمر فـــي 

التطور سريًعا”.

أربـاح “البحـريـن الوطنيـة القـابضـة” في 9 أشهـر
بارتفاع قدره 33 %... مجموع الموجودات بلغ 117.8 مليون دينار
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المؤسسة العربية المصرفية
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فازت البحريـــن أمس بـ 
3 جوائز ضمن النســـخة 
الشـــرق  لجوائز  الثالثـــة 
للمشـــتريات،  األوســـط 
وتـــم اإلعـــان عن هـــذا الفوز فـــي حفل 
مجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  أقيـــم 
المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن 

خالد آل خليفة.
وتم توزيع 12 جائزة في فئات مختلقة، 
احتفـــاًء باإلنجـــازات المتميـــزة  بقطـــاع 

المشتريات. 
األوســـط  الشـــرق  جوائـــز  ونالـــت 
للمشتريات 3 جهات بالبحرين، إذ فازت 
رئيس قســـم التقييم والتحليل بمجلس 
المناقصـــات والمزايـــدات ريمـــا الصفـــار 
المشـــتريات،  قطـــاع  رائـــدات  بجائـــزة 
التـــي تم اســـتحداثها خال نســـخة هذا 
العـــام لتكـــرم المـــرأة العاملة فـــي قطاع 
المشـــتريات، كما فـــاز المجلـــس بجائزة 
للقطـــاع  للمشـــتريات  مشـــروع  أفضـــل 
الحكومي، وتســـلم الجائزة رئيس قسم 
نظم المعلومات بالمجلس علي عبدهللا، 

فـــي حين فازت شـــركة الخليج لصناعة 
البتروكيماويـــات )جيبك( بجائزة التميز 

في إدارة العقود.
وتـــم أيضـــا توزيـــع الجوائـــز علـــى باقي 
الفائزين، وهي: جائزة بطل المشتريات، 
جائـــزة أفضـــل محتـــرف شـــاب، جائـــزة 
المؤثـــر في المشـــتريات، جائـــزة أفضل 
علـــى  المشـــتريات  مجـــال  فـــي  قائـــد 
أفضـــل  جائـــزة  التنفيـــذي،  المســـتوى 
مشـــروع للمشـــتريات للقطـــاع الخاص، 
جائـــزة أفضـــل فريق مشـــتريات، جائزة 
أفضـــل تحـــول رقمـــي في المشـــتريات، 
جائـــزة اإلجراءات المبتكـــرة في مجال 
المشـــتريات، وجائـــزة االبتـــكار والتميز 

في سلسلة التوريد. 
وقـــال األميـــن العـــام للمجلـــس، محمـــد 
بهـــزاد “يكلل فوزنا بهـــذه الجوائز جهود 
فريق العمـــل في الجهاز الفني واإلداري 
فـــي االرتقاء بجودة وكفـــاءة العمليات، 
كمـــا يعكس حرص المجلـــس على تبني 
أفضـــل الممارســـات الدولية فـــي مجال 

عمليات المشتريات الحكومية”.

البحرين تحصد 3 جوائز ضمن “جوائز المشتريات”

محافظ “المركزي”: إصدار عملة رقمية بحرينية قيد التطوير
كشـــف محافظ مصرف البحرين المركزي 
رشيد المعراج عن توجه المصرف إلصدار 
عملة رقميـــة بحرينية كجزء من األهداف 
الرئيسة من خطة عمله في الفترة المقبلة.  
المعـــراج علـــى هامـــش ملتقـــى  وأضـــاف 
اإلرشـــاد الشرق األوسط أمس “نعمل على 
تهيئـــة البيئة والمناخ المناســـب من جميع 
النواحي لتســـهيل إصـــدار العملة الرقمية؛ 
لاطمئنان على قدرة السوق على التعامل 

مع العملة الرقمية دون معوقات”.
وأكـــد أن “البحريـــن قـــادرة أن تتعامل مع 
مثل هـــذه العملـــة الرقمية، ولكـــن العملية 
محتاجـــة إلى وقـــت؛ ألن التقنيات المالية 
مـــن  أساســـيا  جـــزءا  أصبحـــت  الحديثـــة 
عملنـــا في المصرف المركـــزي، وقد أخذت 
المملكة دورا فعاال منذ أكثر من 7 سنوات 
في هذا المجال وقطعنا شـــوطا من خال 
تهيئـــة المعايير والممارســـات واألســـاليب 

ونحن مستمرون في هذا التوجه”.
وتابـــع “يجـــب أن نفـــرق بين العملـــة كأداة 
ماليـــة نقديـــة شـــرعية يتم التـــداول فيها، 
وما يسمى بالعمات المشفرة، وهي عبارة 
عن أصول يتم التداول فيها ويطلق عليها 
تجاوزا اســـم العملـــة، ولكن العملـــة عندما 
تكـــون صادرة مـــن بنك مركـــزي يكون لها 
مكوناتهـــا، ومرجعياتها، وهذه أصول يتم 

التبـــادل فيها وبعضها مبنـــي على العرض 
والطلـــب، وبســـبب التطـــور التقنـــي تظهر 
كل يـــوم عملـــة بتركيبة معينـــة”، موضحا 
“لهذا السبب نحذر الناس، يجب أن يكون 
عندهـــم إدراك كاف للتـــداوالت وأن يعـــوا 
مخاطرها، ألن لها تقلبات ســـريعة، وهناك 
بعض الشركات الوهمية التي تدخل ضمن 
الثـــورة وتقـــدم عـــروض على أســـاس أنها 
تعطـــي مكاســـب عاليـــة للتـــداول، ويجب 
علـــى الشـــخص أن يتأكـــد بشـــكل واضـــح 
ودقيـــق عـــن طبيعـــة الشـــركات، وهل هي 

مرخصة من جهات شرعية وقانونية”.
 وفيما يتعلق بزيارة سمو ولي العهد لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة وانعكاسها على 
االســـتثمارات، قـــال المعـــراج “إن الزيـــارة 

تعكـــس العاقـــة التاريخيـــة القويـــة بيـــن 
البحرين واإلمارات، ومع توقيع عدد كبير 
من مذكـــرات التفاهـــم والمحادثـــات، فإن 
ذلك يعزز العاقات وهناك تفاصيل خاصة 
بالقطاعـــات المختلفـــة، وبالنســـبة لقطـــاع 
البورصـــة نحن نثمـــن العاقـــة ونتمنى أن 
تتطـــور أكثـــر ويكـــون هنـــاك مجـــال أكثـــر 
للتعـــاون، ويكـــون هنـــاك ترتيبـــات أخـــرى 
تساهم في فتح أبواب جديدة للمستثمر، 
والمتعامليـــن مـــع البورصـــة فـــي البحرين 
ودولة االمارات، وأبوظبي بالتحديد حتى 
يكون كل هذا العمل والجهد له انعكاسات 

إيجابية”.
وعـــن مبـــادرات توحيـــد العملة بيـــن دول 
مجلـــس التعاون، قـــال المعـــراج “ال يوجد 

شـــيء جديد، ولكن ما زالـــت هذه األفكار 
موجـــود،  النقـــدي  والمجلـــس  موجـــودة، 
ونحـــن نعمـــل على مســـألة بنـــاء مزيد من 
التكامـــل، ولكـــن الموضـــوع ليـــس ســـها، 
أجـــل  مـــن  ســـتتفتح  األبـــواب  ولكـــن كل 
تحقيـــق هـــذا الهدف؛ مـــن أجـــل مزيد من 
التكامـــل وفتح األســـواق، وتدفق الســـلع، 
وارتباط األســـواق المالية، مشـــيرا إلى أن 
كل هـــذه األمـــور يجب أن تكتمل وتســـير 
ضمـــن نهج معين بحيث تؤدي الى الهدف 

الرئيس في األخير”.
الشـــركات  إدراج  نحـــو  التوجـــه  وعـــن 
المتوسطة وغالبية الشـــركات العاملة في 
الدولـــة في البورصة أســـوة بدول مجلس 
هـــدف  “هـــذا  المحافـــظ  قـــال  التعـــاون، 
تســـعى إليه البورصة والمصرف المركزي، 
ونحن نعمل علـــى تهيئة كل الظروف؛ من 
أجل تحســـين شـــروط اإلدراج وتســـهيلها 
وتطويـــر آليـــات التعامـــل وتحســـينها بمـــا 
يتعلـــق بالمقاصـــة والتســـويات؛ مـــن أجل 
تســـهيل العملية وتشـــجيع من اإلصدارات 
خاصـــة  الشـــركات  وإدراج  الجديـــدة 
المتوســـطة، ونعلم أصحاب الشـــأن الذين 
يملكون الشركات أن البورصة ستفتح لهم 
آفـــاق جديـــدة بالنســـبة للتمويل وتوســـيع 
قاعدة المستثمرين ومساعدتهم للنهوض 

بحجم عملياتهم وأداء شركاتهم”.

المعراج مصرحا لـ “^”

يـــاهلل دخيلـــك مـــن صواديـــف االقـــدار

نصبـــر علـــى الصـــكات والوقـــت الجـــار

لكـــن ليـــا مـــن حـــل قصـــاف االعمـــار

وان حانـــت الفرقـــا وصـــار الـــذي صـــار

ـــار ـــه األقط ـــر في ـــره تفتخ ـــمه وذك اس

ــار ــد ديـ ــل نفقـ ــد رجـ ــر نفقـ ومانعتبـ

هـــذا خليفـــه للوطـــن درع وأســـوار

ـــار ـــد وإعم ـــن جه ـــه للوط ـــى حيات أفن

مـــن جهـــده ومـــن نظرتـــه كل األنظـــار

ومـــن بعـــد فرقـــاه المشـــاعر واألفـــكار

ومحتـــار ضايـــق  فرقـــاه  بعـــد  أنـــا 

مـــدري اعـــزي الـــدار واال هـــل الـــدار

االخيـــره فالســـنين  غزتنـــا  اللـــي 

وعزومنـــا مـــن فضـــل ربـــي كبيـــره

ـــره نرضـــى بحكـــم الوقـــت شـــره وخي

لغيـــره المفـــارق  دمـــوع  ماهلـــت 

ومـــن ســـيرته يكتـــب لالمجـــاد ســـيره

نفقد وطن شـــامخ وشـــعب وعشـــيره

ديـــره فـــي كل  للـــدار  هـــذا ســـند 

والبصيـــره البصـــر  مابيـــن  بالـــراي 

ـــيره ـــن تستش ـــوب الوط ـــه ص متوجه

عاشـــت مـــن االحـــزان فينـــي أســـيره

يـــاهلل عســـى الفـــردوس األعلـــى مصيـــره

الجزيـــره شـــعب  كل  اعـــزي  واال 

قصيدة نشرها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــئون 
الشــباب علــى حســاب ســموه الشــخصي بتطبيــق 
“االنســتغرام” العام الماضي من كلمات سموه في 
حــق المغفور لــه بــإذن اهلل صاحب الســمو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه.

مرثية 
سمو الشيخ ناصر بن حمد 

في وفاة 
األمير خليفة بن سلمان رحمه اهلل

حسن عبدالنبي


