
المنامة - بنا

نيابـــًة عن عاهـــل البالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
افتتح ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة معـــرض البحرين الدولي 
للطيـــران 2022 بقاعـــدة الصخير الجوية 
أمس، بحضور عدد من كبار المســـؤولين 
البـــالد  وضيـــوف  البحريـــن  بمملكـــة 

المشاركين في المعرض.
كأولويـــة  الجهـــود  تركيـــز  ســـموه  وأكـــد 
نحو مواصلة تطويـــر القطاعات الواعدة 
للتنميـــة  نوعيـــة  إضافـــة  تحقـــق  التـــي 
صاحـــب  لرؤيـــة  تجســـيًدا  االقتصاديـــة، 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظم، فـــي الدفع 
بمختلـــف مســـارات التنمية بمـــا يعزز من 
تنافســـية مملكـــة البحريـــن، الفًتا ســـموه 

إلـــى أن المملكـــة اســـتطاعت أن تحقـــق 
النجـــاح والتميز في العديد من المجاالت 
بفضـــل مـــا تمتلكـــه مـــن مقومـــات جاذبة 
وفـــي مقدمتهـــا الكـــوادر الوطنيـــة التـــي 
تنظر دائًما إلى اإلبداع واالبتكار كأهداف 

لمخرجات عملها.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين وعبر 
مســـيرتها الممتـــدة في صناعـــة المعارض 
والمؤتمرات تمكنت من استقطاب العديد 
مـــن الفعاليـــات الكبـــرى، مؤكًدا ســـموه أن 
المعـــارض  احتضـــان  المملكـــة  مواصلـــة 
والمؤتمـــرات الدوليـــة المتخصصـــة يؤكد 
مضيها في الطريق الصحيح نحو تحقيق 
أهدافهـــا المنشـــودة علـــى جميـــع الصعـــد، 
ومنهـــا تعزيـــز مكانتهـــا وجهـــًة للمعـــارض 

والمؤتمرات العالمية.

نيابة عن جاللة الملك المعظم... سمو ولي العهد رئيس الوزراء مفتتحا معرض الطيران:

 احتضان المعارض والمؤتمرات الدوليــة 
يؤكـــد مضـــي البحـريـن في الطريـــق 
الصحيح نحو تحقيق األهداف المنشودة

مواصلة تطوير القطاعات الواعدة لتحقيق إضافة نوعية للتنمية االقتصادية
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66.24 مليون دوالر صافي أرباح “جي إف 
إتش” في األشهر التسعة األولى 2022

126 مليون دوالر صافي أرباح “مجموعة 
البركة” في التسعة أشهر 2022

5.20 مليون دينار صافي أرباح “عقارات 
السيف” في األشهر التسعة األولى 2022

“ زين” ترفع أرباحها الصافية إلى 497 مليون 
دوالر بنمو 12 % عن األشهر التسعة

1.8 مليون دوالر أرباح “إنوفست” 
لألشهر التسعة األولى 2022
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أحمد صباح الســلوم 
مــن جهودنــا لخدمة أهالي الدائرة:  

خــالل 4 ســنوات .. تم رفــع 4314 طلبا مــن المواطنين للجهات 
المعنيــة مــن يينها   3414 لواااات ومؤسســات حكومية و900 

للقطــاع الخــاص بهدف حل مشــاكل  أبناء الدائرة. 
#معا_نستمر 

#صوتوا_للسلوم 
#اتتخابات2022

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  أشـــار 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة إلـــى أن الظروف 
اإلقليميـــة والدوليـــة الراهنـــة تتطلـــب تكاتفا 
أمنيا وعمال نوعيا لتعزيز التعاون األمني بين 
دول مجلس التعاون، مضيفا أن االستمرار في 
تأكيد النهج المشترك لتعزيز االستقرار األمني 
والســـالمة العامة، أصبح حتمية استراتيجية 
تتطلـــب الحفاظ على االســـتعداد والجهوزية 
األمنية لمواجهـــة المخاطر المحيطة. وترأس 
وزيـــر الداخليـــة وفـــد مملكـــة البحريـــن فـــي 
االجتماع التاســـع والثالثين لـــوزراء الداخلية 
بدول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، 
والـــذي عقـــد أمـــس فـــي الرياض. وتـــم خالل 
االجتماع بحث عدد من الموضوعات األمنية 

المدرجة علـــى جدول األعمال، والتي تســـهم 
في تعزيز مســـيرة التعـــاون األمني الخليجي 
المشـــترك، حيـــث اســـتعرض وزراء الداخليـــة 
بـــدول  الداخليـــة  وزارات  وكالء  توصيـــات 
المجلـــس المتعلقـــة باســـتكمال دراســـة آليـــة 

إلـــى  باإلضافـــة  المروريـــة،  المخالفـــات  ربـــط 
مستجدات الشبكة األمنية لوزارات الداخلية 
والتقرير الســـنوي لمركـــز المعلومات الجنائية 
لمكافحـــة المخدرات والخطة االســـتراتيجية 

الموحدة لمعالجة آثار اإلدمان.

وزير الداخلية يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  كشـــفت 
وزوار  مواطنـــي  أن  عـــن  والمعـــارض 
مملكة البحرين سيكونون على موعد 
مـــع انطالق موســـم “أعيـــاد البحرين”، 
الـــذي يبـــدأ اعتباًرا من مطلع ديســـمبر 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  مـــع  المقبـــل 
والمهرجانـــات  والفعاليـــات  األنشـــطة 
المملكـــة.  محافظـــات  مختلـــف  فـــي 
ويأتي انطالق موسم “أعياد البحرين” 
هـــذا العام ضمن شـــعار موحد يشـــمل 
بهـــذه  الخاصـــة  االحتفـــاالت  جميـــع 
المناســـبة، فيما يخدم أهداف تحقيق 
صدى واســـع على كل من المستويين 

الداخلي والخارجي.

انطالق موسم 
“أعياد البحرين” 

مطلع ديسمبر
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لدى ترؤسه وفد البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بالرياض... وزير الداخلية:

الظروف الراهنة تتطلب تكاتفا أمنيا لتعزيز التعاون األمني بين دول المجلس

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يفتتح معرض البحرين الدولي للطيران 2022



سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك المعظم
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بعـــث عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة برقية تعزية ومواســـاة 
إلى عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، ضمنها جاللته وســـموه خالص التعازي 
وصادق المواســـاة لخادم الحرمين الشـــريفين في 
وفـــاة والـــدة صاحب الســـمو الملكـــي األمير متعب 
بـــن عبدهللا بـــن عبدالعزيز آل ســـعود )رحمها هللا(، 
ســـائلين المولـــى القديـــر أن يتغمد الفقيدة بواســـع 
رحمتـــه ورضوانـــه ويســـكنها فســـيح جناتـــه، وأن 
يلهـــم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحســـن 

العزاء.
 كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، رســـالة مـــن 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
الحســـن بـــن طـــالل، أشـــاد فيهـــا 
بجهود جاللته لتحقيق مزيد من 
اإلنجازات لرفعة مملكة البحرين 

جاللتـــه  ومســـاعي  ونهضتهـــا، 
األمـــة  شـــأن  إلعـــالء  المخلصـــة 
والعمـــل  واإلســـالمية،  العربيـــة 
من أجـــل مواصلة أداء رســـالتها 

الحضارية.
أن  رســـالته  فـــي  ســـموه  وأكـــد   
ملتقـــى البحريـــن للحـــوار، الـــذي 
الكريمـــة  الرعايـــة  تحـــت  عقـــد 
لجاللة الملك المعظم يؤكد سعي 

روح  إلذكاء  الـــدؤوب  جاللتـــه 
وتعزيـــز  والوســـطية  االعتـــدال 

ثقافة العيش المشترك.
 واســـتذكر ســـمو األمير الحســـن 
جاللـــة  مـــع  لقـــاءه  طـــالل  بـــن 
مؤتمـــر  خـــالل  المعظـــم،  الملـــك 
الـــذي  والثقافـــات”،  “الحضـــارات 
عقـــد بالمنامـــة العـــام 2014، وما 
نتـــج عنـــه فـــي إعـــالن البحريـــن 

من نبـــذ لجميع أشـــكال خطابات 
والتمييـــز،  واإلقصـــاء  الكراهيـــة 
وتأكيد لضـــرورة احترام األديان 
الفـــرد  وحريـــة  ازدرائهـــا  ومنـــع 
في معتقده وممارســـة شـــعائره، 
وتأكيد أن الحوار هو األداة التي 
ترسخ وحدة اإلنسانية في إطار 

تنوعها واختالفها.
أطيـــب  عـــن  ســـموه  وأعـــرب   

والتمنيـــات  األخويـــة  التحيـــات 
القلبيـــة لجاللـــة الملـــك المعظـــم، 
ســـائال المولى عـــز وجل أن يديم 
الصحـــة  موفـــور  جاللتـــه  علـــى 
البحريـــن  ولمملكـــة  والعافيـــة، 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  وشـــعبها 

واالزدهار.
 وقـــد تلقى صاحب الجاللة ملك 
البالد المعظم من صاحب السمو 

الملكـــي األمير الحســـن بن طالل 
إهداء مـــن آخر إصدارات المعهد 
الملكـــي للدراســـات الدينية وهو 
“معجم أعالم المسيحيين العرب 
فـــي العصـــور اإلســـالمية”، الـــذي 
يتنـــاول إســـهامات المســـيحيين 
العرب في بناء الحضارة العربية 
اإلسالمية وإثراء مختلف أنواع 

المعارف والعلوم.
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المنامة - بنا

البحرين تعزي السعودية في وفاة والدة متعب بن عبداهلل

جهود الملك المعظم تعلي من شأن األمة العربية واإلسالمية
رعاية جاللته لملتقى الحوار تذكي روح االعتدال والوسطية... الحسن بن طالل:

مجموعة البركة )ش.م.ب.( )سابقا مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.(
القوائم المالية الموحدة

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

ص.ب 188٢ - المنامة، مملكة البحرين, سجل تجاري رقم: 1- 48915
شركة اعمال استثمارية - فئة 1 مرخصة من قبل بنك البحرين المركزي

albaraka.com

شركاء في اإلنجاز

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من 
قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز - البحرين.

عبدالّله صالح كاملهذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.
رئيس مجلس اإلدارة

حسام بن الحاج عمر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

القائمة المرحلية المختصرة للتدفقات النقدية 
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ٢0٢٢ )مراجعة(

30 سبتمبر 30٢0٢1 سبتمبر 2022
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

)معدلة(
)64٢,471( 534,344 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

791,971)580,208(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية
97,79790,٢5٢ صافي النقد من األنشطة التمويلية

)159,8٢8()250,700(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
 79,9٢4 )198,767(صافي التغير في النقد وما في حكمه

٢,537,٢06 2,706,115 النقد و ما في حكمه في 1 يناير )معدلة(
٢,617,130 2,507,348 النقد و ما في حكمه في 30 سبتمبر

القائمة المرحلية المختصرة للتغيرات في الحقوق
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ٢0٢٢ )مراجعة(

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

حقوق 
مجموع الحقوقغير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

 2,058,127  670,757  1,387,370 في 1 يناير 2022

 )57,539( )٢8,433( )٢9,106(التعديل

 ٢,000,588  64٢,3٢4 1,358,٢64 الرصيد المعدل في 1 يناير 2022

 212  -    212 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 )3,115( )627( )2,488(صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 

 )1,666( )843( )823(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

)250,700()100,940()149,760(تحويالت عمالت أجنبية 

 207,237  81,264  125,973 صافي الدخل للفترة

 )31,901( )31,901( -   توزيعات أرباح الشركات التابعة

 )467( -   )467(تخصيص الزكاة

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

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات 
 )16,500( )11,256()5,244(التابعة

 -    2,575 )2,575(تأثير التغير في نسبة الملكية

 131,866 131,866  -   صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة

 2,019,804 712,462  1,307,342 في 30 سبتمبر 2022

 ٢,٢٢٢,394  798,8٢5  1,4٢3,569 في 1 يناير ٢0٢1

 )5٢,415( )38,٢15( )14,٢00(التعديل

 ٢,169,979  760,610  1,409,369 الرصيد المعدل في 1 يناير ٢0٢1

 646  -    646 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 1,530  907  6٢3 صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 

 1,459  166  1,٢93 صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

 )159,8٢8( )68,865( )90,963(تحويالت عمالت أجنبية 

 118,147  38,716  79,431 صافي الدخل للفترة

 )1,015( -    )1,015(تخصيص الزكاة

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

 )8,875( )1٢,706( 3,831 التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة

 )٢07( )٢07( - صافي التغير في الحقوق غير المسيطرة

 ٢,106,086  718,6٢1  1,387,465 في 30 سبتمبر ٢0٢1 )معدلة(

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  
في 30 سبتمبر ٢0٢٢ )مراجعة(

)مراجعة(
30 سبتمبر 

2022

)مدققة(
31 ديسمبر 

٢0٢1
)مدققة(

1 يناير ٢0٢1
 ألف 

دوالر أمريكي
 ألف 

دوالر أمريكي 
)معدلة(

 ألف 
دوالر أمريكي 

)معدلة(

الموجودات 
 5,156,577  5,681,353  5,207,146 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 11,937,95٢  10,975,647  10,437,740 ذمم مدينة 
 ٢,698,516  3,493,107  1,868,224 التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 1,747,6٢7  ٢,018,800  2,132,814 إجارة منتهية بالتمليك 
 5,098,597  4,495,469  5,206,459إستثمارات 

 468,919  5٢4,111  476,290 عقارات و معدات 
 759,466  604,888  613,920 موجودات أخرى 

 ٢7,867,654  ٢7,793,375  25,942,593 مجموع الموجودات 
المطلوبات و حقوق حاملي حسابات 

اإلستثمار والحقوق 
 

المطلوبات  
 7,344,٢٢7  7,579,٢75  6,811,880 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 1,600,555  1,٢53,451  829,317 مبالغ مستحقة لبنوك 
 319,364  ٢86,833  317,327 تمويالت طويلة األجل

 1,٢70,981  1,114,895  1,100,939 مطلوبات أخرى 
 10,535,1٢7  10,٢34,454  9,059,463 مجموع المطلوبات  

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
 538,3٢1  744,793  695,908 مؤسسات مالية

 14,6٢4,٢٢7  14,813,540  14,167,418 مؤسسات غير مالية وأفراد
 15,16٢,548  15,558,333  14,863,326 مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

الحقوق
 1,٢4٢,879  1,٢4٢,879  1,242,879 رأس المال 

 )17,46٢( )15,655( )14,775(أسهم الخزينة
 18,084  16,619  15,951 عالوة إصدار أسهم  

 183,1٢1  196,539  194,051 احتياطات 
 3٢,940  55,736  54,913 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 )800,489( )940,7٢8( )1,090,488(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 350,٢96  40٢,874  504,811 أرباح مبقاة

 1,009,369  958,٢64  907,342 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 400,000  400,000  400,000 رأس المال الدائم فئة 1

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 
وحاملي الصكوك

 1,307,342  1,358,٢64  1,409,369 

 760,610  64٢,3٢4  712,462 حقوق غير مسيطرة 
 ٢,169,979  ٢,000,588  2,019,804 مجموع الحقوق

مجموع المطلوبات و حقوق حاملي 
 ٢7,867,654  ٢7,793,375  25,942,593 حسابات اإلستثمار والحقوق

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
للثالثة أشهر و التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ٢0٢٢ )مراجعة(

        للتسعة أشهر المنتهية فيللثالثة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 30٢0٢1 سبتمبر 302022 سبتمبر 30٢0٢1 سبتمبر 2022

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
)معدلة(

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 
)معدلة(

الدخل 
 971,798  1,0٢3,570  335,859  360,044 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة 

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة 
كمضارب

)289,100( )٢71,553( )834,790( )797,678( 

 ٢68,667  ٢64,896  95,77٢  79,784 حصة المجموعة كمضارب 

 )5٢9,011( )569,894( )175,781( )209,316(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 44٢,787  453,676  160,078  150,728 )كمضارب و كرب المال( 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
 6,579  10,576  536  915 غير المدرجة في الميزانية

 114,843  304,070  31,431  74,868 صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  
 1٢1,175  134,371  40,403  54,418 دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 ٢1,1٢7  93,564  )5,168( 31,226 دخل  تشغيلي آخر
 312,155  ٢٢7,٢80  996,٢57  706,511 

 )٢1,09٢( )٢٢,070( )7,٢87( )7,072(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

 685,419  974,187  ٢19,993  305,083 مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
 ٢15,747  199,644  68,771  65,887 مصروفات الموظفين 

 51,336  4٢,386  14,974  13,532 استهالك وإطفاء 
 1٢4,347  140,335  38,068  43,633 مصروفات تشغيلية أخرى 

 391,430  38٢,365  1٢1,813  123,052 مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي مخصص الخسائر 
 ٢93,989  591,8٢٢  98,180  182,031 االئتمانية المتوقعة / االضمحالل و الضرائب

 )113,579( )٢90,117( )30,913( )84,039(صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / االضمحالل

 180,410  301,705  67,٢67  97,992 صافي دخل الفترة قبل الضرائب 

 )6٢,٢63( )94,468( )٢0,769( )28,233(الضرائب  

 118,147  ٢07,٢37  46,498  69,759 صافي الدخل للفترة

العائد إلى: 
 79,431  1٢5,973  33,868  41,335    حقوق مساهمي الشركة األم 

 38,716  81,٢64  1٢,630  28,424    حقوق غير مسيطرة 
 69,759  46,498  ٢07,٢37  118,147 

النصيب األساسي و المخفض للسهم في األرباح - 
 5.٢6  9.09  ٢.80  3.41 سنتات أمريكية 

فرعًا661بلدًا16قـــارات3
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�شـــــكــٌر عـــلـــى تعــــــاٍز

تـتـقــــدم

عـائـلـة نــــــا�س
بخــالـ�ص �ل�شــكـــر  و�لتقــديــر و�المتـنــان �إلــى 

مقـام ح�سـرة �ساحـب �جلـاللـة �مللك حمـد بن عي�سـى �آل خلـيـفـة
مـلـك �لـبـالد �ملعـظـم حفظـه �هلل ورعـاه

و�إلـى �ساحب �ل�سمو �مللكـي �لأمـيـر �ســلمـان بن حـمـد �آل خلـيـفـة
ويل �لعهد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حفظه �هلل ورعاه

و�إلـى �أ�سـحـاب �ل�سـمو و�ملعالـي و�ل�سـعـادة �أفـر�د �لعـائلـة �ملالكـة �لكرميـة
و�لق�شاة  �لعلماء  �لف�شيلة  و�أ�شحاب  و�مل�شت�شارين  �لوزر�ء  و�ل�شعادة  �ملعايل  �أ�شحاب  و�إلى 
و�شناعة  جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ص  و�أع�شاء  و�لتجار  �الأعمال  ورجال  و�الأعيان  و�لوجهاء 
�لبحرين و�ل�شفر�ء و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي و�أ�شحاب �ل�شمو و�ل�شعادة �ملحافظني ونو�بهم 
و�لوكالء و�لوكالء �مل�شاعدين و�ملديرين �لعامني وجميع منت�شبي قوة دفاع �لبحرين ووز�رة 
�لد�خلية و�حلر�ص �لوطني وجهاز �ملخابر�ت �لوطني و�لروؤ�شاء �لتنفيذيني وروؤ�شاء جمال�ص 
�لبنوك و�ل�شركات �لتجارية وروؤ�شاء حترير �ل�شحف و�ل�شحفيني وكل من و��شانا �شو�ء بالربق 
�أو بالن�شر �أو بالهاتف �أو عرب �شبكة �لتو��شل �الجتماعي من د�خل مملكة �لبحرين وخارجها

فـي وفــاة فـقـيـدنــا �لغـالـي �ملغـفـور له بـــاإذن �هلل تعـالـــى

خـلـيــل �أحـمـــد عيـ�ســى نــا�س
عــــم �ســــمـيــــر عـبـد �لــّلــه نـــــا�س

رئي�ص جمل�ص �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �لبحرين

وو�لــــد كــــل مــــن :

هـ�ســام ، �أحـمــد ، حمـمــد ، ريـــم و�ســـارة
و�أخ كـــــــل مـــن :

�ملـرحـوم عبد�هلل �أحمـد نـا�س، �ملرحوم عبـد �لرحـمـن �أحمـد نـا�س ،
�ملرحوم حممد �أحمـد نـا�س، يو�سـف �أحمـد نـا�س وحـ�سـن �أحمـد نـا�س

د�عـني �ملــولــى عــز وجـــل �أال يـريـهــم مكــروهــا فــي عـزيـــز لـديـهــم و�أن يـديــم علـيـهــم نـعـمــة 
�ل�شـحـة و�لعــافــيـة ويتغـمــد �لفـقـيـــد بــو��شــع رحـمـتـه �إنـه �شـمـيــع جمـيـــب .



نيابـــًة عـــن عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، افتتـــح ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة معرض 
البحريـــن الدولي للطيـــران 2022، وذلـــك بقاعدة 
الصخيـــر الجويـــة أمـــس، بحضـــور عدد مـــن كبار 
المســـؤولين بمملكـــة البحريـــن وضيـــوف البـــالد 

المشاركين في المعرض.
وأكد ســـموه تركيز الجهود كأولوية نحو مواصلة 
تطويـــر القطاعـــات الواعـــدة التي تحقـــق إضافة 
نوعية للتنمية االقتصادية، وذلك تجسيًدا لرؤية 
صاحـــب الجاللـــة ملك البـــالد المعظم، فـــي الدفع 
بمختلف مســـارات التنمية بما يعزز من تنافســـية 
مملكـــة البحريـــن، الفًتـــا ســـموه إلـــى أن المملكـــة 
اســـتطاعت أن تحقق النجاح والتميز في العديد 
مـــن المجـــاالت بفضـــل مـــا تمتلكـــه مـــن مقومات 
جاذبة وفي مقدمتها الكوادر الوطنية التي تنظر 
دائًمـــا إلى اإلبـــداع واالبتكار كأهـــداف لمخرجات 

عملها.
البحريـــن وعبـــر  إلـــى أن مملكـــة  وأشـــار ســـموه 
المعـــارض  صناعـــة  فـــي  الممتـــدة  مســـيرتها 
والمؤتمـــرات تمكنـــت مـــن اســـتقطاب العديد من 
الفعاليـــات الكبـــرى، مؤكـــًدا ســـموه أن مواصلـــة 
المملكة احتضان المعـــارض والمؤتمرات الدولية 

المتخصصـــة يؤكد مضيها فـــي الطريق الصحيح 
نحـــو تحقيـــق أهدافهـــا المنشـــودة علـــى الصعـــد 
كافـــة ومنهـــا تعزيـــز مكانتهـــا كوجهـــة للمعـــارض 

والمؤتمرات العالمية.
معـــرض  حققـــه  الـــذي  بالنجـــاح  ســـموه  وأشـــاد 
البحريـــن الدولـــي للطيران عبر مســـيرته الممتدة 

لــــ 10 ســـنوات كوجهة حيوية ومهمـــة في مجال 
صناعـــة الطيـــران ومـــا يشـــهده مـــن تطـــور دائـــم 
التـــي يبذلهـــا  الجهـــود  ومســـتمر يعكـــس نجـــاح 
الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك المعظم ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، رئيس اللجنة 
العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، 

منوًهـــا ســـموه بما يشـــهده المعرض من مشـــاركة 
دوليـــة واســـعة أكـــدت ما حققـــه من ســـمعة على 
صعيـــد المعارض الدوليـــة المتخصصة في مجال 

الطيران.
وقد قام ســـموه بجولة في المعرض وزار أجنحة 
الدول المشـــاركة، حيث اطلع ســـموه خاللها على 

أحـــدث مـــا وصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا فـــي عالم 
صناعة الطائرات العسكرية والمدنية من مختلف 
المشـــاركة  بتنامـــي  ســـموه  منوًهـــا  العالـــم،  دول 
فـــي المعـــرض وقدرته علـــى اســـتقطاب كبريات 
صناعـــة  فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة  الشـــركات 

الطيران.
كما قام ســـموه بزيـــارة إلى الجناح الوطني لدولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة واطلع على 
ما ضمه من عرٍض يعكس اهتمام الدولة الشقيقة 
بصناعـــة الطيـــران، مشـــيًدا ســـموه بمـــا تشـــهده 
العالقـــات بيـــن مملكـــة البحرين ودولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة مـــن تطـــور ونمو وما يعكســـه 
حرصها على المشـــاركة في هـــذا المعرض وغيره 
مـــن الفعاليـــات المقامـــة فـــي المملكة مـــن تنامي 

التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وفـــي ختـــام الجولـــة، أكـــد ســـموه األهميـــة التي 
يشـــكلها معرض البحرين الدولـــي للطيران ضمن 
مملكـــة  تســـتضيفها  التـــي  العالميـــة  الفعاليـــات 
البحرين لما يوفره من منصة لجميع المستثمرين 
ـــا،  ودوليًّ ـــا  محليًّ الطيـــران  بصناعـــة  والمعنييـــن 
موجًها ســـموه الشـــكر والتقدير لجميـــع الوزارات 
واألجهـــزة الحكوميـــة التي ســـاهمت فـــي تنظيم 

المعرض ليكون بهذه الصورة المشرفة.

المنامة - بنا
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معرض الطيران منصة لجميع 
المستثمرين والمعنيين بصناعة 

القطاع محليا ودوليا

المملكة نجحت بالعديد من 
المجاالت المتالكها مقومات 

جاذبة وبمقدمتها الكوادر الوطنية

احتضان المملكة لكبرى الفعاليات 
يؤكد مضيها لتحقيق أهدافها 

المنشودة بجميع الصعد 

المشاركة الدولية تؤكد ما 
حققه المعرض من سمعة  

عالمية في مجال الطيران

إشادة بتنامي المشاركة 
بالمعرض وقدرته على استقطاب 

كبريات الشركات العالمية

إشادة بحرص اإلمارات على 
المشاركة وبما تشهده العالقات 

الثنائية من تطور

نيابـــة عـــن جاللـــة الملـــك المعظـــم... سمـــو ولـــي العهـــد رئيـــس الوزراء مفــــــــــــــتتًحا معــــرض الطيــــران:

سموه زار أجنحة المعرض واطلع على آخر التكنولوجيا في عالم صناعة الطائرات العسكرية والمدنية
شكـر وتقديـر لمـن ساهمـوا فـي تنظيـم المعـرض ليكـون بهـذه الصـورة المشرفـــة
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قام الممثل الشـــخصي لجاللة الملك 
المعظم، رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل 
خليفة أمس بجولة زار خاللها عددا 
من الشركات المشاركة في المعرض 
فـــي النســـخة السادســـة ومـــرور ١٠ 
ســـنوات، حيـــث اطلـــع ســـموه علـــى 
أحدث العروض للطائرات العسكرية 
والمدنيـــة وأجهزة المالحـــة الجوية 
واألنظمـــة الجديـــدة المتطـــورة في 
عالم الطيران والخدمات المســـاندة 
عـــددا  ســـموه  زار  كمـــا  والترويـــج، 
العـــروض والشـــركات  مـــن مكاتـــب 
والمؤسسات المساندة في المعرض 
نوفمبـــر   11 حتـــى  يســـتمر  والـــذي 

الجاري.
وتقدم سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة بالشكر والتقدير إلى كافة 
والقائميـــن  والمنظميـــن  الداعميـــن 
بالشـــكل  وإظهـــاره  التنظيـــم  علـــى 
الراقي ويحقق مزيدا من التميز في 

كل نسخة، مثمنًا الجهود والطاقات 
كافـــة  ســـخرت  التـــي  البشـــرية 
اإلمكانيات لاللتزام بموعد االفتتاح 

للمشـــاركين  المســـاعدة  وتقديـــم 
المشـــاركة  والوفـــود  والضيـــوف 
وزوار المعـــرض، والتـــي تعبـــر عمـــا 

وصلـــت إليـــه مملكـــة البحريـــن مـــن 
نهضـــة تنموية وحضاريـــة وتحقيق 
كافـــة  فـــي  الكبيـــرة  النجاحـــات 

المجـــاالت، ومنهـــا إقامـــة المعارض 
الدولية خصوصا في مجال صناعة 
الطيـــران واألبحـــاث والتكنولوجيـــا 

والفضاء والتي تسهم في رفع اسم 
مملكـــة مملكة البحريـــن عاليًا ويعزز 

النمو االقتصادي الوطني.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، اعتــزاز مملكة البحريــن بقيادة ملك البــالد المعظم صاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة بالنجاح الكبير لجمهورية مصر العربية الشــقيقة في اســتضافة المؤتمر السابع 
والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقية األمــم المتحدة اإلطارية بشــأن تغير المناخ )COP27 (، وقمة مبادرة الشــرق 

األوسط األخضر في نسختها الثانية بشرم الشيخ.

عبداهلل بـن حمـد يقـوم بجولــة في معــرض الطيــران

”COP27“ وزير الخارجية يهنئ مصر بنجاح تنظيم قمة المناخ

مطلعا سموه على أحدث العروض للطائرات العسكرية والمدنية

أشاد بالمشاركة المتميزة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء

سمو الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران يقوم بجولة في المعرض

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي، رئيس 
أركان القوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة الفريق الركن 
حمد محمـــد ثاني الرميثي، لدى وصوله 
قاعـــدة عيســـى الجويـــة مســـاء أمـــس؛ 
وذلك بمناســـبة زيارته لـ “البالد” لحضور 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  فعاليـــات 

للطيران 2022.
ورحـــب رئيـــس هيئـــة األركان برئيـــس 

أركان القوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة، متمنيـــا له 

طيـــب اإلقامـــة في بلـــده الثانـــي مملكة 
البحرين.

رئيس األركان يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة باإلمارات

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيس هيئة األركان الفريق 
الركن ذياب بن صقر النعيمي، األمين 
العام للتحالف اإلســـالمي العســـكري 
لمحاربـــة اإلرهاب اللواء الركن طيار 
محمـــد بن ســـعيد المغيـــدي، والوفد 
المرافـــق له، صباح أمس، وذلك على 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  هامـــش 

للطيران 2022.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب رئيـــس هيئة 
للتحالـــف  العـــام  باألميـــن  األركان 
لمحاربـــة  العســـكري  اإلســـالمي 
اإلرهـــاب، كمـــا أشـــاد بـــدور التحالف 
لمحاربـــة  العســـكري  اإلســـالمي 

طيـــب  للضيـــف  متمنًيـــا  اإلرهـــاب، 
اإلقامة فـــي مملكة البحرين لحضور 
النســـخة السادســـة لمعرض البحرين 

تـــم  كمـــا   ،2022 للطيـــران  الدولـــي 
مناقشـــة عدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

رئيس األركان يشيد بدور التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة اإلرهاب

NOVEMBER 2022 ١٠10 نوفمـــبر ٢٠٢٢

وأعـــرب عـــن تقـــدم مملكة البحريـــن بأطيب 
التهاني والتبريكات وجزيل الشكر والتقدير 
إلـــى جمهورية مصر العربيـــة بقيادة الرئيس 
التنســـيقية  واللجنـــة  السيســـي  عبدالفتـــاح 
العليا الســـتضافة المؤتمر برئاســـة مصطفى 
مدبولـــي رئيـــس مجلس الـــوزراء، وعضوية 
وزيـــر الخارجية رئيس المؤتمـــر، والوزارات 
والجهات المعنية، على التنظيم الناجح لهذا 
المؤتمـــر العالمـــي، والرعايـــة الكريمـــة لوفـــد 
المملكـــة وجميـــع الوفـــود المشـــاركة، متمنًيا 
لمصـــر الشـــقيقة، قيـــادة وحكومـــة وشـــعًبا، 
المزيد من التقـــدم واالزدهار، والتوفيق في 
خروج هذه الدورة بحلول عادلة مســـتدامة 
تعـــزز الجهـــود الدوليـــة فـــي التصـــدي لتغير 

المناخ وآثاره بموجب اتفاق باريس.
وأشـــاد وزير الخارجيـــة بالمشـــاركة المثمرة 
لولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، نيابـــة عـــن صاحـــب الجاللـــة الملك 
المعظم، في قمة المناخ، وتأكيد ســـموه دعم 
مملكة البحرين للعمل المشـــترك في الحفاظ 
علـــى البيئة واســـتدامة مواردهـــا، ومواصلة 

الكربونـــي  الحيـــاد  تحقيـــق  نحـــو  جهودهـــا 
بحلـــول عام 2060، عبـــر متابعة تنفيذ خطة 
التشـــجير، واالســـتثمار المباشـــر في تقنيات 
احتجـــاز الكربون، وتعزيز كفاءة اســـتخدام 
الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة.

وثمـــن مشـــاركة صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء في قمة مبادرة 
الشرق األوسط األخضر في نسختها الثانية 

برئاسة مشـــتركة بين صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وفخامـــة 
السيســـي، وذلـــك على هامـــش مؤتمر )كوب 
27( العالمـــي، وتأكيـــد ســـموه دعـــم المملكـــة 
األخضـــر”  األوســـط  “الشـــرق  لمبادرتـــي 
و”الســـعودية الخضراء”، بما يحقق األهداف 

البيئية والتنموية المنشودة.
وأكد وزيـــر الخارجية تطلـــع مملكة البحرين 
الســـتضافة دولة اإلمـــارات العربية المتحدة 
الشقيقة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر 
نوفمبـــر  28( خـــالل شـــهر  )كـــوب  األطـــراف 
2023، فـــي إطـــار اعتزازها بالريـــادة العربية 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  للمبـــادرات  ودعمهـــا 
المناخـــي  واألمـــن  البيئـــة  لحمايـــة  المعـــززة 
وأهـــداف التنمية المســـتدامة، وحرصها على 
توطيد الشراكة الفاعلة؛ من أجل خير األسرة 
البشرية وســـالمتها وحقوق األجيال المقبلة 

في بيئة آمنة مستقرة نظيفة وصحية.

وزير الخارجية
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دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، قائـــد القـــوات 
الجوية الملكية بالقوات المسلحة في 
المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الملكـــي الفريق الركن 
األميـــر تركي بـــن بندر بـــن عبدالعزيز 
آل سعود والوفد المرافق له، بحضور 
رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن 
ذياب بـــن صقر النعيمي، وذلك صباح 
أمـــس، على هامش معـــرض البحرين 

الدولي للطيران 2022.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
البحرين بقائد القوات الجوية الملكية 
بالقوات المسلحة في المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة والوفد المرافق 
لـــه، مشـــيًدا بعمق العالقـــات األخوية 
الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة 
البحرين بالمملكة العربية الســـعودية 
القيادتيـــن  وحـــرص  الشـــقيقة، 
الحكيمتيـــن فـــي البلديـــن الشـــقيقين 
علـــى تطويرها في جميـــع المجاالت، 
متمنًيا للضيـــف الكريم طيب اإلقامة 

في مملكـــة البحرين، لحضور معرض 
البحريـــن الدولي للطيـــران 2022 في 
نســـخته السادســـة، الذي يعـــد فرصة 
مـــا  أحـــدث  علـــى  لالطـــالع  جيـــدة 
توصلـــت إليـــه التقنيـــة الحديثـــة في 
شـــئون الطيران، باإلضافة إلى تبادل 

الخبرات في هذا المجال.
حضر اللقاء قائد ســـالح الجو الملكي 
البحرينـــي اللواء الركن طيار الشـــيخ 
حمد بن عبدهللا آل خليفة، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

المشير يشيد بعمق العالقات الوطيدة بين البحرين والسعودية
البلدان حريصان على تطويرها في جميع المجاالت

شركة عقارات السيف ش.م.ب. القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )مراجعة( 30 سبتمبر 2022

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

د. مصطفى السيد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي

اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية في ٩ نوفمير 2022.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

* تتضمن األرباح المبقاة على مبلغ وقدره 596,683 دينار بحريني )30 سبتمبر 2021: 596,683 دينار بحريني( متعلق باالحتياطي القانوني للشركات التابعة.

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

إيضاح

رأس 
المال

دينار بحريني 

احتياطي
قانوني

دينار بحريني 

احتياطي استبدال 
أثاث وتركيبات

دينار بحريني 

أرباح 
مبقاة*

دينار بحريني 
المجموع

دينار بحريني 

حقوق غير 
مسيطرة

دينار بحريني 

مجموع 
حقوق 

الملكية
دينار بحريني 

46,000,00023,000,0002٩1,27485,5٩2,653154,883,٩273,647,88٩158,531,816الرصيد كما في 1 يناير 2022 

5,1٩٩,٩82)2,177(5,202,15٩5,202,15٩---صافي الربح ومجموع الدخل الشامل 

)2,760,000(-)2,760,000()2,760,000(---8أرباح أسهم لسنة 2021 

محول إلى احتياطي استبدال أثاث 
---)37,4٩4(37,4٩4--وتركيبات

46,000,00023,000,000328,76887,997,318157,326,0863,645,712160,971,798الرصيد كما في 30 سبتمبر 2022

46,000,00023,000,000264,68682,٩01,424152,166,1103,823,206155,٩8٩,316الرصيد كما في 1 يناير 2021 

3,542,4053,542,4058,1533,550,558---صافي الربح ومجموع الدخل الشامل 

)2,300,000(-)2,300,000()2,300,000(---8أرباح أسهم لسنة 2020 

محول إلى احتياطي استبدال أثاث 
---)25,٩37(25,٩37--وتركيبات

46,000,00023,000,0002٩0,62384,117,8٩2153,408,5153,831,35٩157,23٩,874الرصيد كما في 30 سبتمبر 2021

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي كما في 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

31 ديسمبر 2021 مدققة دينار بحريني30 سبتمبر 2022 مراجعة دينار بحرينيإيضاح
الموجودات 

موجودات غير متداولة
3,885,018441,64٩عقارات ومعدات وأثاث 

717,7152,1٩6,681أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
137,508,890137,504,11٩استثمارات عقارية 

37,900,59623,585,571استثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 
41,921,4241,٩67,2٩4الحق في استخدام الموجودات 

151,933,643165,6٩5,314
موجودات متداولة

4,052,6666,01٩,222ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
526,176,6438,155,5٩٩أرصدة لدى بنك ونقد وودائع ألجل

30,229,30914,174,821
182,162,95217٩,870,135مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

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

328,7682٩1,274احتياطي استبدال أثاث وتركيبات 
87,997,31885,5٩2,653أرباح مبقاة

157,326,086154,883,٩27حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم 
3,645,7123,647,88٩حقوق غير مسيطرة 

160,971,798158,531,816مجموع حقوق الملكية 
مطلوبات غير متداولة

68,595,5578,754,2٩٩قروض ألجل – الجزء غير المتداول
72,469,0322,478,763التزامات عقد اإليجار – الجزء غير المتداول

173,265178,165مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
11,237,85411,411,227

مطلوبات متداولة
٩726,130777,044أرباح أسهم مستحقة الدفع وأرباح أسهم لم يطالب بها بعد 

3,708,0134,027,407ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى 
65,506,3345,110,710قروض ألجل – الجزء المتداول 

712,82311,٩31التزامات عقد اإليجار - الجزء المتداول 
9,953,300٩,٩27,0٩2

21,191,15421,338,31٩مجموع المطلوبات
182,162,95217٩,870,135مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل  للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

للتسعة أشهر المنتهية  في 30 سبتمبرللثالثة أشهر المنتهية  في 30 سبتمبر
2021 دينار بحريني2022 دينار بحريني2021 دينار بحريني2022 دينار بحرينيإيضاح

اإليراد
2,294,2341,7٩2,4217,284,2157,125,181دخل إيجار العقارات ورسوم الخدمة 

497,432323,3311,249,815864,550الدخل من الشقق الخدماتية 
921,615250,3231,903,880281,٩15دخل األنشطة الترفيهية والتسلية 

3,713,2812,366,07510,437,9108,271,646
1,046,301618,1082,401,5091,558,428محسوم منها: تكلفة المبيعات 

2,666,9801,747,٩678,036,4016,713,218إجمالي الربح 
194,188268,381967,4535٩8,458دخل تشغيلي آخر 

218,63714,310267,80835,485ربح من ودائع ألجل 
3,079,8052,030,6589,271,6627,347,161الربح التشغيلي

المصروفات 
839,070575,5٩42,932,9042,260,335مصروفات عامة وإدارية 

128,293125,126321,418454,35٩استهالك 
608,524)477,232(65,028)539,242()استرجاع مخصص( / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

221,1801٩٩,688661,4125٩3,4٩8تكاليف التمويل 
649,301٩65,4363,438,5023,٩16,716

الربح قبل حصة المجموعة من نتائج االستثمارات في 
2,430,5041,065,2225,833,1603,430,445الشركة الزميلة والمشروع المشترك

حصة المجموعة من )خسارة( / ربح االستثمارات في الشركة 
120,113)179,587(163,408)102,398(الزميلة والمشروع المشترك

-)453,591(-)151,197(خسارة غير محققة للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
2,176,9091,228,6305,199,9823,550,558صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة 
7,70 فلس11,31 فلس 2,70 فلس4,74 فلس10النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح 

العائد إلى:
2,182,3131,242,63٩5,202,1593,542,405حاملي أسهم الشركة األم

8,153)2,177()14,00٩()5,404(حقوق غير مسيطرة
2,176,9091,228,6305,199,9823,550,558

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية  للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 )مراجعة(

للتسعة أشهر المنتهية في
30 سبتمبر 

2021 دينار بحريني2022 دينار بحرينيإيضاح
األنشطة التشغيلية

5,199,9823,550,558صافي الربح للفترة 
تعديالت للبنود التالية:

597,434514,653استهالك
)35,485()267,808(ربح من ودائع ألجل

608,524)477,232()استرجاع مخصص( / مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
661,4125٩3,4٩8تكاليف التمويل

395,000340,000مصروفات أخرى
33,22128,217مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

-453,591خسارة غير محققة للقيمة العادلة من االستثمارات العقارية 
)120,113(179,587حصة المجموعة من خسارة االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك

25,250-تعديالت أخرى
-)155,829(3مكسب من بيع شركة زميلة 

6,619,3585,505,102الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
تغيرات في رأس المال العامل:

)1,233,112(2,674,292ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى
304,٩73)330,674(ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

8,962,9764,576,٩63
37,30431,6٩3ربح مستلم من ودائع ألجل 

)52,754()38,121(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
)185,732()383,720(مصروفات أخرى مدفوعة

8,578,4394,370,170صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)٩1,7٩3()2,564,269(شراء عقارات ومعدات وأثاث 
)848,٩8٩()241,999(نفقات متكبدة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

)77,68٩()168,062(إضافات إلى استثمارات عقارية
-315,661,217بيع شركة زميلة 

-)19,810,000(إضافات إلى ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من ٩0 يومًا
)1,018,471()7,123,112(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)2,377,6٩٩()2,810,914(8أرباح أسهم مدفوعة

50,73676,753تغيرات في أرصدة لدى بنك تمثل أرباح أسهم لم يطالب بها بعد
6236,8822,٩06,882قرض ألجل تم الحصول عليه، صافي 

-)187,500(التزامات عقد اإليجار )بما في ذلك تكاليف التمويل(
)605,716()482,751(تكاليف التمويل المدفوعة 

220)3,193,547(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية
3,351,٩1٩)1,738,220(صافي )النفص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

7,973,5043,1٩0,670النقد وما في حكمه في 1 يناير 
56,235,2846,542,58٩النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقـــوة دفاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
الدولـــي  البحريـــن  بمعـــرض  خليفـــة،  آل 
للطيران 2022م، كبير مستشـــاري الدفاع 
بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بالقوات 
المســـلحة بالمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة 
الفريـــق طيار مارتـــن سامبســـون والوفد 
المرافـــق، بحضـــور وزيـــر شـــؤون الدفاع 
الفريق الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي، 
ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
بـــن صقـــر النعيمـــي، صبـــاح أمـــس، وذلك 
علـــى هامـــش معـــرض البحريـــن الدولـــي 

للطيران 2022.
وخـــالل االجتماع رحب القائد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن بكبير مستشـــاري الدفاع 
بالشرق األوسط وشمال إفريقيا بالقوات 
المســـلحة بالمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة، 
التعـــاون  عالقـــات  اســـتعرض  حيـــث 

البلديـــن  بيـــن  التاريخيـــة  والصداقـــة 
الصديقين وسبل تعزيزها، متمنًيا للضيف 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  اإلقامـــة  طيـــب 
لحضور معرض البحرين الدولي للطيران 
2022م في نســـخته السادســـة، الذي يعد 
فرصـــة جيدة لتبادل الخبـــرات واالطالع 
علـــى أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــة 

الحديثة في مجال الطيران.

حضـــر اللقاء مدير ديـــوان القيادة العامة 
اللـــواء الركن حســـن محمد ســـعد، وقائد 
ســـالح الجـــو الملكـــي البحرينـــي اللـــواء 
الركـــن طيار الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، ومدير التعاون العســـكري اللواء 
الركن طيار الشـــيخ محمد بن ســـلمان آل 
خليفـــة، وعدد من كبـــار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

مناقشة سبل تعزيز العالقات مع المملكة المتحدة

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة، بمعـــرض البحريـــن الدولـــي 
طيـــار  أول  الفريـــق  2022م،  للطيـــران 
زهيـــر أحمـــد بابـــر ســـيدو رئيـــس هيئة 
األركان للقـــوات الجوية فـــي جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية الشـــقيقة والوفد 
المرافـــق، بحضور الفريق الركن عبدهللا 
بن حســـن النعيمي وزير شؤون الدفاع، 
والفريق الركن ذيـــاب بن صقر النعيمي 
أمـــس،  صبـــاح  األركان،  هيئـــة  رئيـــس 
وذلـــك علـــى هامـــش معـــرض البحريـــن 

الدولي للطيران 2022م.
وخـــالل اللقـــاء رحب القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن برئيـــس هيئـــة األركان 
للقوات الجوية في جمهورية باكســـتان 

اإلســـالمية الشـــقيقة، حيث اســـتعرض 
عالقـــات التعـــاون القائمة بيـــن البلدين 
متمنًيـــا  تعزيزهـــا،  وســـبل  الشـــقيقين 
مملكـــة  فـــي  اإلقامـــة  طيـــب  للضيـــف 
البحريـــن  معـــرض  لحضـــور  البحريـــن، 
الدولـــي للطيـــران 2022م فـــي نســـخته 
يعـــد فرصـــة جيـــدة  السادســـة والـــذي 
لتبادل الخبـــرات واالطالع على أحدث 
مـــا توصلت إليـــه التقنيـــة الحديثة في 

مجال الطيران.
حضـــر اللقاء اللواء الركن حســـن محمد 
العامـــة،  القيـــادة  ديـــوان  مديـــر  ســـعد 
واللـــواء الركـــن طيـــار الشـــيخ حمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة قائـــد ســـالح الجـــو 
الملكـــي البحريني، واللـــواء الركن طيار 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تبادل الخبرات واالطالع على أحدث التقنيات بمجال الطيران

استعراض عالقات التعاون القائمة مع باكستان
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تـــرأس وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، وفد مملكة 
البحريـــن في االجتماع التاســـع والثالثين 
لـــوزراء الداخلية بـــدول مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في 

الرياض.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير الداخلية عن 
شـــكره وتقديره لوزير الداخليـــة بالمملكة 
رئيـــس  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الـــدورة الحاليـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر عبدالعزيز بن ســـعود بـــن نايف بن 
عبدالعزيز، على حســـن اإلعـــداد والتنظيم 
تبـــادل  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرا  لالجتمـــاع، 

الخبرات والتجارب بين دول المجلس.
وأشـــار وزيـــر الداخليـــة إلـــى أن الظـــروف 
اإلقليمية والدولية الراهنة تتطلب تكاتفا 
أمنيا وعمـــال نوعيا لتعزيز التعاون األمني 
أن  التعـــاون، مضيفـــا  بيـــن دول مجلـــس 
االستمرار في تأكيد النهج المشترك لتعزيز 

االســـتقرار األمني والسالمة العامة أصبح 
حتمية استراتيجية تتطلب الحفاظ على 
االســـتعداد والجهوزيـــة األمنيـــة لمواجهة 

المخاطر المحيطة.
مـــن  عـــدد  بحـــث  االجتمـــاع  فـــي  وتـــم 
الموضوعات األمنية المدرجة على جدول 

األعمال، والتي تســـهم في تعزيز مســـيرة 
التعاون األمني الخليجي المشترك، حيث 
توصيـــات  الداخليـــة  وزراء  اســـتعرض 
وكالء وزارات الداخليـــة بـــدول المجلـــس 
ربـــط  آليـــة  دراســـة  باســـتكمال  المتعلقـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  المروريـــة،  المخالفـــات 

لـــوزارات  األمنيـــة  الشـــبكة  مســـتجدات 
لمركـــز  الســـنوي  والتقريـــر  الداخليـــة 
المعلومات الجنائيـــة لمكافحة المخدرات 
والخطة االســـتراتيجية الموحدة لمعالجة 

آثار اإلدمان.
 كما اطلـــع الوزراء علـــى التقارير الخاصة 

لألجهـــزة  المشـــترك  التعبـــوي  بالتمريـــن 
الخليـــج  )أمـــن  المجلـــس  بـــدول  األمنيـــة 
العربـــي 3( والـــذي نظمتـــه وزارة الداخلية 
)2022م(،  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
واالســـتعدادات القائمـــة للتمريـــن المقبـــل 

)أمن الخليج العربي 4(.

المنامة - وزارة الداخلية

الظروف الراهنة تتطلب تكاتفا أمنيا لتعزيز التعاون األمني بين دول المجلس
خالل ترؤسه وفد البحرين في اجتماع وزراء الداخلية بالرياض... وزير الداخلية:

يجب الحفاظ 
على االستعداد 

والجهوزية األمنية 
لمواجهة المخاطر

بحث استكمال 
دراسة آليـة ربـط 
مخالفات المرور 

االستمرار بتأكيد النهج 
المشترك لتعزيز االستقرار 
األمني حتمية استراتيجية

للتمريـــن  المعنيـــة باإلعـــداد  العليـــا  اللجنـــة  أكـــدت 
البحرينـــي اإلماراتـــي المشـــترك لمكافحـــة اإلرهاب 
الخميـــس اختتـــام  اليـــوم  أنـــه ســـيتم   ”3 “جلمـــود 
فعاليـــات التمريـــن، بمشـــاركة قـــوات مـــن الحـــرس 
الملكـــي، وعـــدد مـــن أســـلحة ووحـــدات قـــوة دفاع 

المخابـــرات  وجهـــاز  الداخليـــة،  وزارة  البحريـــن، 
الوطني وحرس الرئاســـة بالقوات المســـلحة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأشـــادت اللجنة العليـــا بحرص البلدين الشـــقيقين 
علـــى تعزيـــز عالقات التعـــاون العســـكري من خالل 

تنفيـــذ التماريـــن المشـــتركة المعنيـــة بـــإدارة أزمـــة 
مكافحـــة اإلرهـــاب والعمـــل علـــى تبـــادل الخبرات، 
لمكافحـــة  المطلوبـــة  بالواجبـــات  القيـــام  ليتســـنى 
اإلرهـــاب، موضحـــة أن التمريـــن الـــذي ينطلـــق من 
وحدة العقيدة العســـكرية والمفاهيـــم واإلجراءات 

المشـــتركة بين الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين 
وحرس الرئاســـة بالقوات المسلحة بدولة اإلمارات 
شـــك  وال  سيســـهم  الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة 
العســـكرية  والقـــدرات  القتالـــي  األداء  تعزيـــز  فـــي 
لمكافحـــة اإلرهاب وأشـــارت اللجنة العليـــا إلى أنها 

كانـــت قد عقدت خالل الفتـــرة الماضية، العديد من 
االجتماعات التنسيقية في إطار التحضير للتمرين 
واســـتكمال مراحله بأعلى درجات الكفاءة والدقة، 
وفق ســـيناريوهات واقعية وفرضيات تم دراستها 

بالعناية الالزمة.

بمشاركة قوات من البحرين واإلمارات

اختتــــــام فعــــاليــــــــات “جـلمـــــود 3” اليـــــــوم

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
عـــن أن مواطنيـــن وزوار مملكـــة البحرين 
ســـيكونون على موعد مع انطالق موســـم 
“أعيـــاد البحرين”، والذي يبـــدأ اعتبارا من 
مطلع ديسمبر المقبل مع مجموعة واسعة 
من األنشطة والفعاليات والمهرجانات في 

مختلف محافظات المملكة.
ويأتـــي انطـــالق موســـم “أعيـــاد البحرين” 
هذا العام ضمن شـــعار موحد يشمل جميع 
االحتفاالت الخاصة بهذه المناســـبة، فيما 
يخـــدم أهـــداف تحقيق صدى واســـع على 
كل من المســـتويين الداخلـــي والخارجي، 
حيث يمكن لمختلف الجهات المنظمة في 
مختلف محافظات المملكة المشاركة عبر 
تســـجيل فعالياتهـــا علـــى الموقـــع الخاص 

.calender.bh بفعاليات البحرين
مـــن  ضخمـــة  باقـــة  الموســـم  ويتضمـــن 
البرامج والفعاليات التي يمكن للمواطنين 
والمقيميـــن والزوار والســـياح االســـتمتاع 
العـــروض  مـــن  عـــدد  عـــن  فضـــالً  بهـــا، 
الترويجيـــة والمتمثلـــة فـــي باقـــات ســـفر 
وإقامـــة في فنادق المملكـــة لجذب الزوار 
والســـياح، حيـــث ســـتكون متاحـــة علـــى 

موقع فعاليات البحرين.
ويتزامـــن بدء نشـــاطات الموســـم مع بدء 
فترة اإلجـــازات والعطالت الدراســـية في 
مملكـــة البحريـــن ومختلـــف دول مجلـــس 
التعاون ويســـتمر حتى يناير 2023، فضالً 
المؤتمـــرات  تنظيـــم  نشـــاط  ازديـــاد  عـــن 

والمعارض الدولية خالل هذه الفترة.

الموســـم تنظيـــم مهرجـــان  كمـــا يتضمـــن 
“بحرين فستيفال ســـيتي” السنوي، حيث 
مـــن المقـــرر أن ينظم المهرجـــان هذا العام 
فـــي إطـــار يجعله أضخـــم نســـخة تعقدها 

مملكة البحرين من المهرجان.
ويأتي إطالق هذا المهرجان السنوي ضمن 
أحد أبرز الفعاليات الترفيهية التي تنظمها 
المملكـــة علـــى مســـتوى المنطقـــة، والتـــي 
ســـتاهم في إبراز موقـــع المملكة ومكانتها 
كوجهة سياحية إقليمية متميزة في قلب 

الخليج العربي.
وتتطلـــع الهيئة نظـــرا لإلقبال الالفت على 
حضور الفعاليات سواء من داخل المملكة 
أو خارجهـــا، إلـــى توســـيع حجـــم مهرجان 
“بحرين فستيفال سيتي” وتعزيز أنشطته 
مـــن  أكبـــر  تقديـــم مجموعـــة  مـــن خـــالل 
األنشطة الترفيهية يشهدها تاريخ تنظيم 
هـــذا المهرجـــان منذ إطالقه، بمـــا في ذلك 
العـــروض الحية من مختلـــف ألوان الفرق 
الفنية والشـــعبية واالستعراضية المحلية، 

والتـــي تعكـــس عمـــق الثقافـــة البحرينيـــة 
وتاريخها وأصالتهـــا، فضالً عن تخصيص 
المتنوعـــة  للمطاعـــم والمأكـــوالت  ســـاحة 
المرفقـــة بالجلســـات الخارجيـــة العائليـــة، 
وســـوق خاصة ببيع المنتجـــات البحرينية 
المتنوعة، ضمن أجواء احتفالية متميزة.

لموســـم  الكامـــل  البرنامـــج  ويتضمـــن 
الفعاليـــات  مـــن  العديـــد  االحتفـــاالت 
الترفيهيـــة والثقافيـــة والرياضية والفنية 
التـــي ســـتحضنها المملكـــة، والتي تشـــمل 

مختلـــف مناطـــق البحريـــن، بمـــا فـــي ذلك 
نخبة كبيرة من العروض الفنية والتراثية 
فـــي مناطق حيوية عدة بما فيها فعاليات 
الموســـيقية  والفنـــون  المنامـــة،  ســـوق 
البحريـــة وعـــروض األضـــواء التـــي تعقـــد 
فـــي عدد مـــن المواقع الســـاحلية بما فيها: 
شـــاطئ بـــالج الجزائـــر، وخليـــج البحرين 
وقلعـــة عراد. إضافة إلـــى عروض األلعاب 
الناريـــة المختلفـــة واســـتضافة عـــدد مـــن 
الحفالت الموســـيقية التي يحييها فنانون 

عـــرب وعالميـــون، إضافـــة إلـــى المعارض 
معـــرض  فيهـــا  بمـــا  المختلفـــة  الدوليـــة 
الخريـــف 2022، حيث مـــن المقرر أن تتم 
اســـتضافة هذه المعارض مع افتتاح مركز 
البحريـــن الدولـــي للمعـــارض والمؤتمرات 
الجديد فـــي منطقة الصخير، والذي يمثل 
أيقونـــة معمارية متميزة الســـتضافة أكبر 

المعارض الدولية.
وفـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة، أوضح 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 
والمعـــارض ناصـــر قائدي أن أهـــم ما يميز 
باألعيـــاد  االحتفـــاالت  الموســـم  انعقـــاد 
الوطنيـــة هـــذا العـــام هـــو التنـــوع الكبيـــر 
الـــذي ستشـــهده فعاليات الموســـم، والذي 
يســـتهدف مختلف فئات الزوار والســـياح 

وتلبي ذائقتهم المتنوعة.
وأشـــار إلـــى أن جـــدول الفعاليـــات الكامل 
فعاليـــات  موقـــع  علـــى  متاحـــا  ســـيكون 
البحريـــن، حيث يتضمـــن جميع التفاصيل 
الخاصـــة بكل فعاليـــة وموعدها وموقعها، 
وذلك بشـــكل مبسط ومتاح بسهولة تمكن 
الـــزوار مـــن التعـــرف علـــى جميـــع المواقع 

االحتفالية ضمن منصة واحدة.
كمـــا من المقرر أن يشـــتمل شـــهر ديســـمبر 
الفعاليـــات ضمـــان  مـــن  آخـــر  عـــدد  علـــى 
موســـم االحتفال باألعياد عروض األلعاب 
الناريـــة خـــالل العيد الوطنـــي، إضافة إلى 
عـــرض آخر خـــالل احتفاالت رأس الســـنة 
الميالديـــة، ومـــا يتخلله من عـــروض فنية 

وموسيقية للفرق المحلية والشعبية.

يضم قائمة واسعة من األنشطة والمهرجانات في مختلف محافظات المملكة

انطــالق موســم “أعيــاد البحريــن” مطلــع ديسمبــر
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المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أســـامة العصفور الرئيس التنفيذي 
محمـــد  البحريـــن  مطـــار  لشـــركة 

البنفالح.
وخـــالل اللقاء اســـتعرض الجانبان 
وتعزيـــز  المشـــترك  التعـــاون  ســـبل 
مـــع  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
والخاصـــة  الحكوميـــة  القطاعـــات 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 

المبـــادرات  مـــن  عـــدد  خـــالل  مـــن 
تعزيـــز  إلـــى  الراميـــة  المتنوعـــة 
التكافل االجتماعي في العديد من 

المجاالت المجتمعية والمهنية.
دعـــم  العصفـــور  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
الوزارة ومساندتها المستمرة لكافة 
مبـــادرات التعـــاون المشـــترك، طبقًا 
القانونيـــة  واإلجـــراءات  لألحـــكام 

المعمول بها في المملكة.

تعزيز التعاون بين “التنمية 
االجتماعية” وشركة مطار البحرين

خليفـة: الملــك المعظــم مؤيــد لوحــدة التــراب المغربــي
أكـــد المفكـــر البحريني نـــوح خليفة 
في تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
لألنبـــاء الروابط القويـــة التي تجمع 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وبقضاياهـــا  المغربيـــة  بالمملكـــة 
الوطنيـــة الســـيادية طوال مســـيرة 
جاللتـــه منـــذ بداياتـــه كولـــي عهـــد 

لمملكة البحرين إلى الزمن الحالي.
وأبرز مواقف جاللـــة الملك المعظم 
القويـــة المؤيـــدة للمغـــرب ولقضيـــة 
وحدتـــه الترابيـــة مـــن خـــالل دعـــم 
مشـــروع الحكم الذاتـــي بالصحراء 

المغربية ومرتكزاته األساسية.
وأوضـــح أن جاللـــة الملـــك المعظـــم 
وخـــالل مختلـــف لقاءاتـــه بصاحب 
الجاللة الملك محمد السادس وعبر 
محطـــات مهمـــة، عّبـــر عـــن تأييـــده 
لســـيادة المغرب على كامل أراضيه، 
المتحـــدة  األمـــم  مقـــر  بـــأن  مذكـــرا 
شـــهد مواقف متجددة من البحرين 
متضامنة مع المملكـــة المغربية في 
قضيتها األولى الصحـــراء المغربية 
ومؤكدة على وحدة التراب الوطني 

المغربي.
إلـــى  الســـياق،  هـــذا  فـــي  وأشـــار، 

بيـــن  القائـــم  القـــوي  التضامـــن 
ذات  القضايـــا  حيـــال  المملكتيـــن 
مـــا  والســـيما  المشـــترك  االهتمـــام 
يتعلـــق بقضاياهمـــا الســـيادية وكذا 
اإلقليمية، الفتا إلى الثقل المتنامي 
للبلديـــن كمركزيـــن اســـتراتيجيين، 

االقتصـــادي  تعاونهمـــا  وتطـــور 
التاريخيـــة  المجيـــدة  والعالقـــات 
المتجددة بين جاللة الملك المعظم 

محمـــد  الملـــك  الجاللـــة  وصاحـــب 
السادس.

إلـــى  البحرينـــي  المفكـــر  لفـــت  كمـــا 
التطابـــق التام لوجهات نظر البلدين 
متعـــددة  إقليميـــة  قضايـــا  حيـــال 
أبرزها الســـالم في الشـــرق األوسط 
والتدخـــالت اإليرانيـــة في شـــؤون 
البلدين وقضية الصحراء المغربية.
وذكـــر بـــأن عاهلـــي البلدين مـــا فتئا 
خـــالل مختلـــف لقاءاتهمـــا يؤكدان 
متانة العالقات بيـــن البلدين، مبرزا 
أن العاهل البحريني كان يؤكد أيضا 
خالل هذه اللقـــاءات الدور الريادي 
للمغـــرب في المنطقة وعلى رصيده 

الغني في مجال العمل المشترك.
المغربيـــة  الصحـــراء  بـــأن  ونـــوه 
أصبحت مجـــاال اقتصاديـــا وثقافيا 
وسياســـيا منفتحا على العالم بفعل 
السياســـات الحكيمـــة التي أرســـاها 
محمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 

السادس.
نـــوح  البحرينـــي  المفكـــر  واختتـــم 
المغربيـــة  الصحـــراء  بـــأن  خليفـــة 
شـــهدت إنجـــازات تنمويـــة متتالية 
بفضـــل هـــذه السياســـات التـــي تعد 
موضـــع تقديـــر كبيـــر مـــن المجتمـــع 
الـــدول  مـــن  كبيـــر  وجمـــع  الدولـــي 

األوروبية واإلفريقية والعربية.

تطابق تام في 
وجهات النظر بين 

البلدين حيال القضايا 
اإلقليمية

نوح خليفة

356 مشاركة بجائزة األميرة سبيكة لتقدم البحرينية بارتفاع 50 %
اإلعالن عن أسماء الفائزين 30 نوفمبر الجاري... األنصاري:

كشـــفت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 
للمرأة رئيســـة لجنة جائزة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
هالـــة  البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
األنصـــاري أن الجائـــزة تلقـــت 356 طلـــب 
نســـبة  إجمالـــي  بذلـــك  ليرتفـــع  مشـــاركة 
المشـــاركة فـــي الجائـــزة هذا العـــام إلى ما 
يفوق الضعـــف عما كانت عليه في الدورة 
الســـابقة عندمـــا بلـــغ إجمالي عـــدد طلبات 

المشاركة 171 طلًبا.
وأوضحـــت األنصـــاري أن االرتفـــاع الكبير 
في اإلقبال على هذه الجائزة النوعية التي 
تحمل اســـم صاحبة السمو الملكي رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، لهو مؤشر إيجابي 
علـــى العائـــد مـــن الجائـــزة، كأداة علميـــة 
تمكن الجهات من خالل تنافســـيتهم على 
الجائزة مـــن قياس الجاهزية المؤسســـية 
واســـتجابة سياســـاتها وبرامجها لتحقيق 
الصعيـــد  علـــى  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن 
المهني أو على مستوى الخدمات المقدمة 
للمستفيدين والمراعية الحتياجات المرأة 

واألسرة.
جـــرى  الجائـــزة  للجنـــة  اجتمـــاع  وخـــالل 
عـــن طريق االتصـــال المرئي مســـاء أمس 
األربعـــاء، اســـتمعت اللجنة إليجـــاز مقدم 

علـــى  التدقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  قبـــل  مـــن 
بيانات الجهات المشـــاركة، مساعد األمين 
العام الشـــيخة دينا بنت راشـــد آل خليفة، 
يوضـــح طبيعـــة اإلجـــراءات التـــي تمـــت 
خالل “الدورة السابعة” للجائزة والمتمثلة 

فـــي فحـــص االســـتمارات للمشـــاركين من 
مؤسسات القطاع العام والخاص واألهلي 
الميدانيـــة  الزيـــارات  وإجـــراء  واألفـــراد، 
ألفضـــل الجهات للحصول على المزيد من 
المعلومات، إلى جانب اســـتعراض النتائج 

شـــروحات  وتقديـــم  للفائزيـــن  المبدئيـــة 
تفصيلية لمبررات تميزهم.

ويقام حفل تسليم الجائزة في 30 نوفمبر 
الجـــاري بموقـــع نصـــب المـــرأة البحرينية 
“أثـــر” في قلب العاصمـــة المنامة في إطار 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بيـــوم المرأة 

البحرينية 2022.
الســـمو  جائـــزة صاحبـــة  لجنـــة  أن  يذكـــر 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
تضـــم  البحرينيـــة  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
المجلـــس األعلـــى  فـــي عضويتهـــا عضـــو 
للمرأة مريـــم جمعان، والرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة نفط البحرين )بابكو(، عبدالرحمن 
جواهـــري ورئيس جامعة البحرين جواهر 
المضحكي، والرئيس التنفيذي لـ “ســـيكو” 
االقتصـــاد  ووكيـــل  الشـــيراوي،  نجـــالء 
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  مـــن  الوطنـــي 
الوطنـــي أســـامة العلـــوي، والقائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيذي-صندوق العمل )تمكين( 
مهـــا مفيـــز والقائـــم بأعمال نائـــب الرئيس 
التنفيذي لشـــئون العمليات بالهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي عبدالرزاق القحطاني، 
ومديـــر عـــام السياســـات واألجـــور بجهاز 

الخدمة المدنية خليل بوجيري.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

هالة األنصاري

إطالق تخصصات جامعية مستحدثة في مجال الطب بالبحرين
رنا بنت عيسى: إتاحة التدريب لخريجي المملكة في مستشفى جامعة بيو ميديكو

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا 
آل خليفـــة،  دعيـــج  بـــن  بنـــت عيســـى 
رئيـــس جامعـــة بيـــو ميديكو فـــي روما 
أوجينيو غولييلميلي ونائبه أليساندرو 
بيرينجـــو، والمديـــر التنفيـــذي للجامعة 
اندريا روسي وعددًا من أعضاء الهيئة 
العاصمـــة  فـــي  واإلداريـــة  األكاديميـــة 

اإليطالية روما.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء، مناقشـــة فرص 
التعاون واالســـتثمار في مجال التعليم 
بيـــن  الطبيـــة  والتخصصـــات  العالـــي 
البحريـــن وجامعة بيو ميديكو، وتعزيز 
الخبـــرات  لتبـــادل  المشـــترك  التنســـيق 
من خالل برامج التبـــادل الطالبي بين 
مؤسســـات التعليم العالي في البحرين 

وإمكانيـــة  ميديكـــو،  بيـــو  وجامعـــة 
اســـتحداث تخصصـــات طبيـــة جديدة 
عبـــر تعزيـــز فـــرص االســـتثمار، وإيجاد 
تخصصـــات جامعيـــة مســـتحدثة فـــي 

مجال الطب بالبحرين.
وأشـــارت األمين العام لمجلس التعليم 

العالي إلى أهمية االستفادة من البرامج 
النوعية التي يقدمها مستشفى جامعة 
بيـــو ميديكو، مـــن خـــالل إتاحة فرص 
التدريب لخريجي التخصصات الطبية 
لـــدى الجامعات المحلية فـــي البحرين، 
في المستشـــفيات العالمية كمستشفى 

جامعة بيو ميديكو.
مـــن جانبـــه، أثنـــى رئيـــس جامعـــة بيو 
ميديكـــو علـــى التعـــاون المشـــترك بمـــا 
يخدم مصلحة الطرفين، وعلى حرص 
األميـــن العـــام لالرتقاء بقطـــاع التعليم 

العالي في مملكة البحرين

المنامة - مجلس التعليم العالي

محرر الشؤون المحلية

ِحكم والدي
انتهـــى العام الدراســـي بنجاح، فانتقلـــت حينها إلى صّف الثاني متوســـط، ومع بداية 
الصيـــف، ناديـــت ملـــذات األرض أن أقبلـــي إلـــّي، وخاطبـــت ذراع الكســـل أن احضّني 
وضمنـــي إلـــى صدرك ألســـتمتع بإجازتـــي الصيفيـــة وأشـــحن طاقتي وأنســـى أجواء 

الدراسة واالمتحانات وأخوض في غمار الراحة واالسترخاء!
إال أن والـــدي كانـــت لـــه وجهة نظر أخرى وخطـــط لم تخطر على بالـــي، حيث أخذني 
مـــن يدي إلى اثنين من أعمامي اللذين يتشـــاركان في ورشـــة إعادة طالء الســـيارات 
وحدادتها ألعمل معهما، مما شكل لي صدمة حقيقية وجعل مخططاتي تذهب أدراج 
الرياح، فســـألت نفســـي حينها بتذّمر لماذا أتعلم؟ أليس لكي أصبح طبيبا أو مهندسا؟ 

فمالي ومال طالء السيارات؟
حاولـــت التهـــرب والمماطلـــة والتأخيـــر لعل والدي يقول لنفســـه ال أمل منـــه ويتركني 
أســـتمتع بإجازتي الطويلة، لكنه كان شـــديد اإلصرار على تنفيذ مخططه؛ لذا جعلني 
أقضـــي صيفيـــة في ورشـــة الطـــالء، وأخـــرى في ورشـــة النجـــارة الخاصـــة بأعمامي 

اآلخرين!
لـــم أفهـــم الـــدرس وقتها، كنت أقـــاوم الفكـــرة وحاولت مـــرارا االمتناع عـــن العمل مع 
أعمامـــي، لكننـــي لم أســـتوعب العبـــرة أو الحكمة مـــن وراء ما حصـــل إال حين كبرت، 
فتصرف والدي تمّخض عنه ثالث ِحكم، األولى: أنه ال مكان للكسل وإن كان البد من 
الشـــحن فعلّي بوضعية الشـــحن الســـريع، والثانية أنه ال توجد مهارة بالحياة تتعلمها 
إال وســـوف تعـــود عليـــك بالنفـــع وهـــذا ما أيقنتـــه الحقا عند تأســـيس شـــركة جي بي 
أس وتعاملـــي مـــع متعهدي البناء! فلـــم أغلب والحمد لله، وأمـــا الثالثة، فهي التواضع 
واحتـــرام جميـــع المهن وعدم التكبر على أي عمل بدًءا مـــن الكنس وأعمال التنظيف، 

فهذه كانت مهمتي عندما بدأت مع أعمامي.
أيضـــا مـــن حكـــم والدي أنني عندمـــا كنت أقوم بشـــيء ويعود علي بالضـــرر، فقد كان 
يقـــول لي المثل الشـــهير “يداك اوكتا وفوك نفـــخ” بمعنى تحمل نتائج أعمالك؛ فصرت 

أدقق بأعمالي حتى ال أنفجع بحصاد قاحل.
حكم والدي كثيرة ومتشعبة وتتعلق بأمور حياتية كثيرة من ضمنها موضوع القراءة، 
فقد كان يقول لي إذا اشتريت كتابا واستفدت منه بجملة واحدة، فقد أستحق ثمنه 
وألنهـــا من أجمل الحكم، قرأت الكثير من الكتب المملة واســـتمررت بالقراءة لتذكري 
تلك الحكمة، وبالفعل وجدت العديد من الجمل والحكم المندسة بين مئات الصفحات 

رت منظوري في بعض النقاط وساعدتني في تطوير نفسي. وقد غيَّ
وعندما كنت أستغرب من اختالف األذواق، كمن يحب سيارة معينة وآخر ال تعجبه، 
أو مـــن يتلـــذذ بطبـــق طعـــام معيـــن وآخـــر ال يستســـيغه، فكانـــت إجابته “النـــاس فيما 

يعشقون مذاهب”.
وكان يكـــرر على مســـمعي مقولة بالشـــعبي )اللبس يعلم المشـــي والمـــال يعلم الحكي( 
بمعنـــى أن اللباس الحســـن وامتـــالك المال عنصـــران مهمان؛ لتعزيز الثقـــة في النفس 

وكان يقصد أنهما مهمان، ولكن ليسا كل شيء.
هـــذه بعـــض من حكم والـــدي، قد نظن جميعا أن زماننا مختلـــف وأننا اهل مكة وأعلم 
بشـــعابنا مـــن كبرنـــا، ولكن اعلـــم أخي القـــارئ أن صفحـــات التاريخ تعيد نفســـها، لكن 
بشـــخصيات وزي جديـــد؛ لـــذا وجه صحن أذنيـــك إلى الكبار في عائلتك واســـتمع إلى 

كالمهم لعلهم يشاركونك بعصارة خبراتهم.
شـــكرا لـــك يا أبي وأســـتاذي ومعلمي عدنان الحلواني، وأشـــكر هللا علـــى وجودك في 

حياتي.

رشيد حلواني
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فتح السوق المغربية والخليجية لالستثمار في األمن الغذائي
بحث آلية انسياب السلع الزراعية والحيوانية بين الجانبين

شـــارك وكيل الثـــروة الحيوانيـــة والقائم 
بأعمـــال وكيل الـــوزارة للزراعـــة والثروة 
البلديـــات  شـــؤون  وزارة  فـــي  البحريـــة 
والزراعة خالد حسن في أعمال االجتماع 
الثاني لفريق العمل المشـــترك في مجال 
الزراعة واألمن الغذائي بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليـــج العربية والمملكة 
المغربية، وذلك بمدينـــة الرباط بالمملكة 

المغربية الشقيقة.
ونظمـــت األمانـــة العامـــة لـــدول مجلـــس 
التعاون الخليجي االجتماع، الذي تطرق 
بالشـــؤون  العالقـــة  ذات  للموضوعـــات 

الزراعيـــة والثروة الحيوانية والســـمكية 
واألمن الغذائي.

عمـــل  خطـــة  وضـــع  االجتمـــاع  وبحـــث 
للفريـــق اســـتنادا وتنفيـــذًا لـقــــرار اللجنة 
المشتركة لكبار المســـؤولين في وزارات 
التعـــاون  مجلـــس  بـــدول  الخارجيـــة 
والمملكة المغربية في اجتماعها المنعقد 
في 25 يناير 2021، بأن تقوم فرق العمل 
المختصـــة بتحديث خططهـــا التفصيلية 
وتحديث اآلليـــات والفعاليات في ضوء 
المســـتجدات، وفـــق برامج وأطـــر زمنية 
محددة، والتي منهـــا فريق عمل الزراعة 
مجلـــس  دول  بيـــن  الغذائـــي  واألمـــن 

التعاون والمملكة المغربية. 

وقـــد عقد فريق العمل المشـــترك للزراعة 
مجلـــس  دول  بيـــن  الغذائـــي  واألمـــن 
التعاون والمملكة المغربية )زراعة، ثروة 
حيوانية، ثروة ســـمكية( اجتماعه الثاني 

حضوريـــا بمدينـــة الربـــاط فـــي ضيافـــة 
وزارة الفالحة المغربية إلحاقا لالجتماع 
األول الذي عقد باالتصال المرئي بتاريخ 
المجتمعـــون  2022. وخـــرج  24 فبرايـــر 

العمـــل  عـــدة لخطـــة  بمحـــاور وأهـــداف 
اتفقـــوا علـــى رفعهـــا إلـــى األمانـــة العامة 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
الخارجيـــة  قبـــل وزراء  مـــن  العتمادهـــا 

الغذائـــي  األمـــن  قطـــاع  علـــى  ارتكـــزت 
والخليجيـــة  المغربيـــة  الســـوق  وفتـــح 
لالستثمار في مشروعات األمن الغذائي، 
وبحـــث آليـــة انســـياب الســـلع الزراعيـــة 
والحيوانيـــة والثروة الســـمكية فيما بين 
دول الخليـــج والمملكـــة المغربية. وعلى 
صعيد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 
والثروة السمكية، فتقرر تبادل التجارب 
والخبـــرات والبحـــوث العلمية وتشـــجيع 
المشـــاركة فـــي الفعاليات فـــي المعارض 
الزراعية، وزراعة المحاصيل ذات القيمة 
الغذائية، وتبادل المعرفة في اســـتخدام 
الـــذكاء االصطناعي والتقنيات الحديثة، 
وتبادل الخبراء في الصناعات الزراعية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

“األشغال”: البدء بإنشاء منافذ بمجمع 202 في المحرق
وصيانـــة  مشـــاريع  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الطرق بوزارة األشـــغال ســـيد بدر علوي 
أن الـــوزارة بـــدأت بأعمـــال إنشـــاء عـــدد 
مـــن المنافـــذ الجديـــدة لمجمـــع 202 في 
لتســـهيل  وذلـــك  المحـــرق،  محافظـــة 

انسيابية الحركة المرورية.
المنطقـــة  فـــي  المنافـــذ  تلـــك  وتمثلـــت 
منفذين جديدين لمجمع 202، كما بدأت 
أيضًا بأعمال إنشـــاء مدخل من شـــارع 1 
إلى شـــارع الشـــيخ عيســـى ومخرج من 
شارع 1 إلى شـــارع المطار في محافظة 

المحرق.
وأضـــاف أن هـــذه المشـــاريع تأتي ضمن 
االزدحامـــات  لتخفيـــف  الـــوزارة  خطـــة 
المرورية في عدد من المناطق وتحسين 
انســـيابية الحركـــة المروريـــة، من خالل 
اســـتحداث وتطويـــر منافذ تســـهل تنقل 
القاطنيـــن وقاصـــدي المناطـــق من وإلى 

مساكنهم بكل يسر وأمان وتوفير منافذ 
بديلـــة، ما ينعكـــس بشـــكل إيجابي على 

الحركة المرورية.
وأشـــار ســـيد بدر علوي إلى أنه تم البدء 
بأعمـــال إنشـــاء منفذيـــن األول للدخول 
والخـــروج علـــى تقاطـــع شـــارع المطـــار 
مـــع طريق 243، في حين ســـيتم إنشـــاء 
المنفـــذ الثاني للســـماح للحركة المرورية 
القادمـــة باتجـــاه الغرب مـــن طريق 243 
 241 طريـــق  علـــى  الجنـــوب  وباتجـــاه 
الدخول إلى شـــارع خليفة الكبير والذي 
مـــن شـــأنه أن يخـــدم قاطنـــي المجمـــع 
ومرتـــادي حديقـــة المحرق الكبـــرى، من 
خـــالل تخفيـــف االزدحـــام المـــروري في 
المنطقـــة عبـــر المنافـــذ البديلـــة لتوزيـــع 
الحركـــة المروريـــة، كمـــا اســـتخدم تلـــك 
المنافـــذ قاصدو المحـــالت التجارية في 

تلك المنطقة.

إضافة إلى إنشـــاء شـــبكة لتصريف مياه 
األمطـــار والتـــي ســـيتم ربطهـــا بالشـــبكة 
الموجـــودة علـــى شـــارع المطـــار وأخرى 
ســـيتم ربطها بالطريق 241، كما وسيتم 
إنشـــاء أرصفـــة جانبية للمشـــاة وتركيب 

أعمدة إنارة جديدة.
وأوضح أن أعمال المشروع التي تشرف 
عليهـــا شـــركة تايلـــوس للحفريـــات تمت 
ترســـيتها مـــن قبـــل مجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات بتكلفـــة إجمالية بلغت نحو 

186,066 دينارا.
وأضـــاف مديـــر إدارة مشـــاريع وصيانـــة 

بأعمـــال  البـــدء كذلـــك  تـــم  أنـــه  الطـــرق 
مشـــروع اســـتحداث مدخـــل من شـــارع 
الشيخ عيســـى إلى شارع 1 ومخرج من 

شارع 1 إلى شارع المطار بمجمع 202.
وأردف أن المدخـــل مـــن شـــارع الشـــيخ 
عيســـى إلى شـــارع 1 من شأنه أن يخدم 
قاطنـــي مجمعـــي 202 و204 بالمحـــرق، 

فـــي حيـــن أن المخـــرج من شـــارع 1 إلى 
شـــارع المطار ســـيخفف االزدحـــام على 

اإلشارة الضوئية الحالية.
وأوضح أن أعمال المشروع تشتمل على 
إنشـــاء وتوســـعة المخـــرج علـــى تقاطـــع 
شـــارع الشـــيخ عيســـى وشـــارع رقـــم 1 
إلى شـــارع المطار مع الرصف باألسفلت 

وإنشـــاء األرصفـــة الجانبيـــة كما ســـيتم 
تطوير شـــبكة تصريف مياه األمطار، مع 

تركيب اإلنارة الالزمة.
وتمت ترســـية المشروع من قبل مجلس 
شـــركة  علـــى  والمزايـــدات  المناقصـــات 
جاهيكـــون للمقـــاوالت بتكلفـــة إجماليـــة 

بلغت نحو 161,799 دينارا.

المنامة - وزارة األشغال

لتسهيل انسيابية 
الحركة المرورية 

وبكلفة 347 ألف دينار

اختتــم مســاء أمــس األول الثاثــاء أعمــال معــرض التمويــات اإلســكانية الذي 
نظمتــه وزارة اإلســكان والتخطيــط العمراني بالتعاون مع بنك اإلســكان بمجمع 
ســيتي ســنتر البحريــن، وذلــك فــي الفترة من 2 وحتــى 8 نوفمبر الجاري، وســط 
إقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في االستفادة من التمويات اإلسكانية 
الجديــدة التــي طرحتهــا الــوزارة مؤخــرًا، حيــث تجــاوز عــدد الزائريــن 23 ألــف 

مواطن.

ويأتـــي معـــرض التمويالت اإلســـكانية 
الـــذي تفضـــل بافتتاحـــه الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بحضـــور عـــدد 
مـــن الـــوزراء والمســـؤولين بالقطاعيـــن 
الحكومـــي والخـــاص، كأحـــد مخرجات 
فعاليـــة الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص 
التـــي أقيمـــت األســـبوع الماضي تحت 
رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
وزيـــرة  وقالـــت  حمد آل خليفة. 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي آمنـــة 
علـــى  شـــهد  المعـــرض  إن  الرميحـــي 
مـــدار األيـــام الماضيـــة تفاعـــالً من قبل 
المواطنين مع العروض الحصرية التي 
قدمتها الشركات العقارية المشاركة في 
المعـــرض، والتي بلغ عددها 11 شـــركة، 

التمويليـــة  العـــروض  إلـــى  باإلضافـــة 
الخاصة التي قدمتها البنوك والمصارف 
التجارية المشـــاركة بالمعرض، مشـــيدًة 
والبنـــوك  الشـــركات  جميـــع  بجهـــود 

وتعاونهـــم الكبيـــر طـــوال فتـــرة انعقاد 
المعـــرض لخدمة المواطنين، وتســـهيل 
إجراءاتهـــم وتقديـــم شـــرح واٍف عـــن 

جميع منتجاتهم العقارية والتمويلية.
كما أشـــارت إلى أن المعرض شهد إقباالً 
علـــى حجـــز مخطـــط “المســـيان” الـــذي 

طرحـــه بنك اإلســـكان بالمعرض، والذي 
يوفر 260 قسيمة بمنطقة ديار المحرق، 
حيث تم حتى الســـاعات األخيرة حجز 
190 قسيمة سكنية من قبل المواطنين. 
وأشاد الزائرون بالمشروع؛ نظرًا لتوافر 
البنيـــة التحتيـــة بـــه، ما يســـهل ســـرعة 
البنـــاء بعـــد إتمـــام جميـــع اإلجـــراءات 
التعاقديـــة والتمويليـــة، فضالً عن تميز 
موقـــع المخطـــط الـــذي يقع في وســـط 
ديـــار المحرق ويقع فـــي محيطه جميع 

الخدمات والمرافق.
يذكـــر أن المعرض شـــهد عرض ما يزيد 
وشـــقة  وقســـيمة  وحـــدة   5500 عـــن 
سكنية بأسعار خاصة تتناسب مع قيمة 
توفرهـــا  التـــي  اإلســـكانية  التمويـــالت 
وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 

للمواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

حجز 190 قسيمة في مخطط المسيان بـ “ديار المحرق”
23 ألف مواطن زار معرض التمويالت اإلسكانية... الرميحي:

الصخير - جامعة البحرين

اســـتقبلت رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
العـــام  المديـــر  المضاحكـــة،  جواهـــر 
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
الشـــيخة  الدبلوماســـية،  للدراســـات 
منيـــرة بنت خليفـــة آل خليفة، امس، 
في مقر الجامعة بالصخير، لمناقشـــة 
األكاديمـــي  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
الدبلوماســـي  والتدريـــب  والبحثـــي، 

والمهني.
وأشادت المضاحكة بدور األكاديمية 
البحرينيـــة  الكـــوادر  تدريـــب  فـــي 
الشـــابة لتمثيل مملكـــة البحرين على 
الوجـــه األمثل في المحافـــل الدولي، 
واهتمامها بالمبتعثين الدبلوماسيين 
من الشـــباب في الخارج، واالستفادة 

من تجاربهم.
من جانبهـــا، تحدثت الشـــيخة منيرة 
بنت خليفة آل خليفة، عن التطورات 

التي شـــهدتها األكاديمية، وما قدمته 
مـــن إقامـــة النـــدوات والـــورش فـــي 
مجاالت العمل الدبلوماســـي، وتعزيز 
العالقات اإلســـتراتيجية بين الســـلك 
األكاديمـــي والتدريـــب الدبلوماســـي، 
وتبادل الخبـــرات بما يخدم المصالح 

المشتركة.
وحضـــر اللقاء، الملحق الدبلوماســـي 

شـــيماء البحرانـــي، فيمـــا حضـــر مـــن 
نائـــب  مـــن:  كلٌّ  البحريـــن  جامعـــة 
الرئيس لخدمـــات تقنيـــة المعلومات 
والشـــؤون اإلداريـــة والمالية أســـامة 
للبرامـــج  الرئيـــس  ونائـــب  الجـــودر، 
األكاديميـــة والدراســـات العليا محمد 
قادر، األســـتاذ المســـاعد بكلية تقنية 

المعلومات أمل الريس.

تعاون تدريبي بين جامعة البحرين وأكاديمية محمد بن مبارك

سيد بدر علوي

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وكيـــل وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي لالقتصـــاد الوطني أســـامة 
العلـــوي أن القطـــاع الخاص يشـــّكل 
المحرك الرئيس فـــي عملية التنمية 
االقتصادية المســـتدامة، وان مملكة 
تحديـــد  علـــى  حرصـــت  البحريـــن 
مجموعة من محفزات الشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص مـــن بينهـــا إصدار 
دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وأضـــاف أن دليـــل تنظيـــم الشـــراكة 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخاص هو 
دليل موحد، تم إعداده بالتنسيق مع 
القطاع الخاص والجهات الحكومية 
ذات العالقة بغرض تنظيم الشراكة 
بيـــن القطاعيـــن في تنفيـــذ مختلف 

إذ  واالســـتثمارات،  المشـــروعات 
يعتبـــر الدليـــل مرجعًا شـــامالً لكافة 
الخطـــوات الواجـــب اتباعهـــا. الفتـــًا 
إلـــى أن الدليـــل يحتـــوي علـــى آليـــة 

الشـــراكة،  مشـــروعات  العتمـــاد 
ويحدد آلية لتسوية المنازعات، كما 
أنه يضع تدابير نقل أصول مشروع 
أفضـــل  باتبـــاع  وذلـــك  الشـــراكة، 
التجـــارب والممارســـات الدولية في 

هذا الشأن.
تعزيـــز  إلـــى  الدليـــل  يهـــدف  كمـــا 
الشـــفافية لعمليات الشراكة، ووضع 
إطار موحد لعقود الشراكة، ما يمهد 
إلـــى االســـتفادة المثلى مـــن خبرات 

القطاع الخاص.
يذكـــر أن الدليـــل متوافـــر باللغتيـــن 
العربيـــة واإلنجليزيـــة علـــى الموقع 
الماليـــة  لـــوزارة  اإللكترونـــي 
واالقتصـــاد الوطنـــي، ومواقـــع عدد 

من الجهات الحكومية األخرى.

يضع إطارا موحدا للعقود الخاصة بالمشروعات... وكيل “المالية”:

دليل تنظيم الشراكة بين “العام” و “الخاص” مرجع شامل

أسامة العلوي

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني
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المنامة - وزارة الداخلية

ــجــوازات  وال الجنسية  شـــؤون  أعلنت 
الجوازات مستمرة  واإلقامة بأن إدارة 
للجمهور  االعتيادية  خدماتها  بتقديم 
بما في ذلك  أيــام هذا األسبوع  طــوال 
القادمين  والــســبــت  الجمعة  غــد  يـــوم 
الــجــاري  نوفمبر  و12   11 الــمــوافــقــيــن 
الساعة  ولغاية  صباحًا   7 الساعة  مــن 
بالمحرق ومدينة  فرعيها  7 مساًء في 

عيسى.
أنها  ــى  إلـ الـــجـــوازات  إدارة  وأشـــــارت 
بالتنسيق  للتصويت  إفـــادات  ستصدر 
الفقدان  المختصة لحاالت  الجهات  مع 
الــمــســلــمــة  ــوازات  ــ ــجـ ــ الـ أو  الـــتـــلـــف،  أو 
للسفارات مع جلب ما يثبت ذلك، كما 
يــتــطــلــب الــحــضــور الــشــخــصــي إلنــجــاز 

المعاملة.

“الجوازات”: العمل طيلة األسبوع   
في فرَعي المحرق ومدينة عيسى

النقابات  شـــؤون  قــســم  رئــيــس  قـــال 
سلمان  علي  العمل  بـــوزارة  العمالية 
الخليج  ودول  البحرين  مملكة  إن 
في سعي مستمر لتطوير تشريعاتها، 
حيث يتم دراسة تحديث المنظومة 
التشريعية الخاصة بالعمالة المنزلية. 
وأشــــار إلـــى أن الــعــمــل يــجــري على 
عقوبة  بتغليظ  يقضي  مشروع  سن 
حجز جواز السفر واألوراق الثبوتية 
صاحب  قــبــل  مــن  الــمــنــزلــيــة  للعمالة 
ــعــمــل، بــحــيــث يــتــم تــنــفــيــذ الحكم  ال
واحــدا  أسبوعا  تتجاوز  ال  مــدة  فــي 
مركز  عبر  الــبــاغ  تقديم  خــال  مــن 
األمــور  لمحكمة  وتحويله  الشرطة، 
المستعجلة لتقضي باستعادة الجواز 

الثبوتية، فضا عن منح  األوراق  أو 
العامل الحق في رفع دعوى جنائية 

في هذا الخصوص. 
وذكــــر أن لــكــل دولــــة حـــق فـــي سن 
تــشــريــعــاتــهــا بــمــا يـــائـــم تــطــلــعــاتــهــا 
داخــل  لمواطنيها  الحماية  ويحقق 
الــبــلــد وخـــارجـــه، ومـــن هـــذه الـــدول 
الـــدول  أبـــرز  مــن  تــعــد  الــتــي  الفلبين 

المصدرة للعمالة المنزلية. 
وأشــــــار خــــال مــشــاركــتــه بــمــؤتــمــر 
المنزلية  للعمالة  الحماية االجتماعية 
لنقابات  الــعــام  االتــحــاد  نظمه  الـــذي 
ــر  أكــتــوب  26 فــــي  الـــبـــحـــريـــن  ــال  ــمـ عـ
الــبــحــريــن ودول  أن  ــى  إلـ ــمــاضــي،  ال
التي  الــدول  رأس  على  تأتي  الخلج 

تــحــتــرم حــقــوق اإلنـــســـان ومــحــاربــة 
تطور  البحرين  وأن  بالبشر،  االتجار 
المتطلبات  يــواكــب  بما  تشريعاتها 
الذي  الثاثي  العقد  ومنها  الدولية، 
تحقيق  على  البحرين  حــرص  يؤكد 

هذه المتطلبات. 
الصحي  بالتأمين  يتعلق  فيما  وقــال 
بعاج  تتكفل  الــبــحــريــن  مملكة  إن 
ــلـــى أرض  عـ ــمــــوجــــوديــــن  ــ ال جـــمـــيـــع 
ـــل تــصــريــح  ــكــة، حـــيـــث يـــحـــمِّ ــل ــمــم ال
الرعاية  رسوم  العمل  صاحب  العمل 
ملك  هو  الجواز  أن  مؤكدًا  الصحية، 
لدولة ذات سيادة، ولذلك تم توفير 
الستقبال  لغة   12 يوفر  ساخن  خط 

جميع شكاوى العمال. 

تطبيق  هـــو  األهــــم  أن  ــــى  إل وأشـــــار 
مشيرًا  توقيعها،  وليس  االتفاقيات 
ــم تــبــِد  ــبــحــريــن لـ ــى أن مــمــلــكــة ال ــ إل
أي تــحــفــظ لــلــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
الــعــمــل الـــائـــق، وإنـــمـــا االتــفــاقــيــات 
من  المتوافقة  البيئة  توفير  تقتضي 

التشريعات مع هذه االتفاقيات. 
ــود نــظــامــيــن لعمل  ــ ــــى وجـ ولـــفـــت إل
العمالة المنزلية، األول هو االستقدام 
عــبــر مــكــاتــب االســـتـــقـــدام والــعــيــش 
ــثــانــي،  ــعــمــل، وأمــــا ال مـــع صــاحــب ال
بحيث  بالشركات،  شبيه  نظام  فهو 
تعمل العامات كأي موظف لفترة 8 
تعيش مع صاحب  ساعات عمل وال 

العمل.

تحويل حاجزي جواز سفر الخادمات لمحاكمة مستعجلة
دراسة تحديث المنظومة التشريعية للعمالة المنزلية... رئيس “النقابات العمالية”:

المنامة - بنا

يــشــارك رئــيــس مــجــلــس األوقــــاف 
السنية الشيخ راشد الهاجري، في 
أبوظبي  لمنتدى  التاسع  الملتقى 
للسلم من 8 إلى 10 نوفمبر ، تحت 
وعالمية  الــحــرب  )عــولــمــة  عــنــوان 

السام: المقتضيات والشراكات(.
نخبة  الملتقى  أعمال  ويشارك في 
واســعــة مــن صناع الــقــرار والــقــادة 
العالم  أنحاء  جميع  من  الدينيين 
مــنــظــمــات  ــي  ــل ومــمــث وزراء  مــــن 
أممية وهيئات حكومية ومفكرين 
ومسؤولي  أكاديمية  وشخصيات 
مـــؤســـســـات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 
والمنظمات العاملة في حقل السلم 

والتسامح.

إلى  الــعــام يسعى  ومــوضــوع هــذا 
ــبــحــث فـــي الــتــحــديــات  تــعــمــيــق ال
في  البشرية  تواجه  التي  الكبرى 
الوقت الراهن، وسيتناول الملتقى 
ــات  ــتــحــدي ــهــا ال ــاور مــن ــحــ ــدة مــ ــ عـ
ــدة فـــــي ظــل  ــ ـــديـ ــجــ ــ األمــــنــــيــــة الـ
النظام  الــحــاصــلــة فــي  الــتــطــورات 
ــوجــوديــة  ــتــحــديــات ال الـــدولـــي، ال
للسلم العالمي على مستوى الغذاء 
القيادات  دور  والبيئة،  والصحة 
الدينية في تحقيق السلم العالمي، 
في  والتحالفات  الشراكات  أهمية 
ــمــي، وعــولــمــة  ــعــال حــفــظ الــســلــم ال
الحروب وتحديات األمن الروحي 

والنفسي.

مناقشة التحديات األمنية 
الجديدة بمنتدى أبوظبي للسلم

تعزيز التنسيق بين األكاديمية الملكية للشرطة وجامعة البحرين

الملكية  األكـــاديـــمـــّيـــة  ــر  آمــ اســتــقــبــل 
الحسن  حسن  فــواز  العميد  للشرطة 
ــب آمـــر  ــ ــائ ــ ــي مـــكـــتـــبـــه بـــحـــضـــور ن ــ فـ
العميد  للشرطة  الملكّية  األكاديمّية 
ــري، ومــديــر  ــدوســ ــ مــوســى عــيــســى ال
بجامعة  ــبــحــريــن  ال دراســــــات  مــركــز 
خليفة،  آل  علي  بن  عبدهللا  البحرين 

وذلـــك فــي إطـــار الــزيــارة الــتــي تأتي 
المستمرين  التنسيق والتعاون  لبحث 
بين األكاديمّية وجامعة البحرين في 

مختلف المجاالت األكاديمّية.
ــزيــارة ُعــقــد اجتماع  وعــلــى هــامــش ال
ترأس  حيث  الجانبين،  بين  تنسيقي 
نائب آمر األكاديمّية الملكية للشرطة 

كلّية  آمر  بحضور  األكاديمّية،  جانب 
تدريب الضباط، ومدير إدارة القبول 
الجامعة  جــانــب  ــن  ومـ والــتــســجــيــل، 
لبحث  خليفة؛  آل  عــلــي  بــن  عــبــدهللا 
والتي  المشتركة،  المواضيع  من  عدد 
تأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة 

بين الجانبين.

آمر  نائب  أشاد  االجتماع  ختام  وفي 
بالتعاون  للشرطة  الملكية  األكاديمية 
الــبــنــاء مــع جــامــعــة الــبــحــريــن، شــاكــرًا 
خليفة  آل  علي  بــن  لعبدهللا  ومثمنًا 
زيارته، وحرص الجامعة على استمرار 
في  وخاصًة  الجانبين،  بين  التعاون 

الجانب األكاديمي والبحث العلمي.

المنامة - وزارة الداخلية

ضبــط مخالفيــن ألنظمــة اإلقامــة فــي “المحــرق”
العمل  سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
حـــمـــلـــة تــفــتــيــشــيــة بــمــحــافــظــة 
ــمــحــرق بــالــتــعــاون مـــع شـــؤون  ال
واإلقــامــة  ــجــوازات  وال الجنسية 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، ومــديــريــة 
ــرق،  ــحـ ــمـ ــة مـــحـــافـــظـــة الـ ــرطــ شــ
العمل  مــواقــع  مــن  ــدًدا  عـ شملت 
بــالــمــحــافــظــة، وذلــــك فـــي إطـــار 
على  للتشديد  المبذولة  الجهود 
العمل  أصــحــاب  مــن  المخالفين 

والعمال.
 وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 
من المخالفات بمحافظة المحرق 
التي تتعلق بأحكام قانون هيئة 
ــعــمــل وقـــانـــون  ــوق ال تــنــظــيــم ســ
اإلقامة بمملكة البحرين، وضبط 
لألنظمة  الــمــخــالــفــيــن  مـــن  عـــدد 

اإلجـــراءات  واتــخــاذ  والقوانين، 
القانونية بشأنها.

 وجـــــددت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
ــراد  ــ الـــعـــمـــل دعـــوتـــهـــا جــمــيــع أفـ
المجتمع إلى دعم جهود الجهات 
للممارسات  للتصدي  الحكومية 
العمل  ســوق  في  القانونية  غير 
حماية  النظامية  غير  والعمالة 
الجمهور  داعية  ككل،  للمجتمع 
لــإبــاغ عــن أيــة شــكــاوى تتعلق 
والعمالة  العمل  سوق  بمخالفات 
ــال  ــر الـــنـــظـــامـــيـــة مـــــن خــ ــ ــي غــ
مــــلء االســـتـــمـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
الموقع  على  لإباغ  المخصصة 
  www.lmra.bh للهيئة   الرسمي 
اتصال  مــركــز  على  االتــصــال  أو 

الهيئة 17506055.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

إشادة بحصول منفذ مطار البحرين على أعلى تقييم بخدمة المسافرين

لشؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  أشـــاد 
الشيخ  واإلقامة  والجوازات  الجنسية 
خليفة  آل  عــبــدالــرحــمــن  بـــن  ــام  هـــشـ
الدولي  البحرين  مطار  منفذ  بحصول 
تــقــريــر جــودة  أعــلــى تقييم فــي  عــلــى 
الــصــادر مــن مجلس  الــمــطــارات  خدمة 

عن   2022 لــعــام  الـــدولـــي  الـــمـــطـــارات 
خدمة  فــي  والــتــعــاون  “المساعدة  فئة 

المسافرين”. 
ــــك خــــال اســتــقــبــالــه بــحــضــور  جــــاء ذل
العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري 
ــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــمــنــافــذ والــبــحــث  ال
الجيران  ناصر  فواز  المقدم  والمتابعة، 

مدير إدارة المنافذ وعدد من منتسبي 
منفذ مطار البحرين الدولي.

عبدالرحمن  ــن  ب هــشــام  الــشــيــخ  وأكــــد 
ــأن حــصــول مــنــفــذ الــمــطــار عــلــى هــذا  بـ
الــتــقــيــيــم يــعــكــس إمـــكـــانـــيـــات الـــكـــادر 
وتفانيهم  وإخاصهم  العالية  البشري 
اإلدارة  حرص  وعلى  عملهم،  أداء  في 

على االرتقاء باألداء الوظيفي وتطبيق 
ــمــقــايــيــس الــعــالــيــة لـــجـــودة الــعــمــل  ال
مؤكدًا  المقدمة،  الــخــدمــات  ومستوى 
ــدورات  ال توفير  في  االستمرار  أهمية 
الخبرات  من  واالستفادة  التخصصية، 
والـــتـــجـــارب الــدولــيــة لــتــقــديــم أفــضــل 

الخدمات للمسافرين.

المنامة - وزارة الداخلية

سيدعلي المحافظة

علي سلمان



لبحرنة مناصب مديري الشؤون المالية... وأكن االحترام لمنافسيَّ
مراجعة التشريعات وإجراء التعديالت الممكنة لصالح المواطن... النشيط:

لموعـــد  التنازلـــي  العـــد  بـــدء  مـــع 
محـــركات  ســـتصمت  التصويـــت، 
الجمعـــة  يـــوم  االنتخابيـــة  الحمـــات 
استعدادا ليوم االستحقاق االنتخابي 

للفصل التشريعي السادس.
وفي هـــذا الصدد، أوضحت المحامية 
لـــــ  حديثهـــا  خـــال  الشـــايجي  نـــورة 
“البـــاد” أن الصمـــت االنتخابـــي يعني 
االنتخابيـــة  الدعايـــة  عـــن  التوقـــف 
لمـــدة 24 ســـاعة قبل الموعـــد المحدد 
أنـــواع  كل  يشـــمل  وهـــذا  لاقتـــراع، 
ووســـائل الدعايـــة واإلعـــان بمـــا في 
ذلـــك منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
“االنســـتغرام”،  الذكـــر  ســـبيل  علـــى 
“تويتـــر” ، “الواتـــس أب”  إضافـــة إلـــى 

“المسجات”.
وقالـــت الشـــايجي: ال يجوز للمرشـــح 
حتى الحضـــور بالمقـــر االنتخابي في 

حظـــر  إذ  االنتخابـــي  الصمـــت  فتـــرة 
القانون القيام بجميـــع أعمال الدعاية 
االنتخابـــات  يـــوم  قبـــل  االنتخابيـــة 
بأربـــع وعشـــرين ســـاعة خاصـــة وأن 
الغرض من المقر االنتخابي هو القيام 

بالدعاية االنتخابية.
تـــم رصـــد أي  فـــي حـــال   “ وتابعـــت: 
مرشح خالف فترة الصمت االنتخابي 
او تم التبليغ عنه، تقوم الجهة المعنية 
ســـامة  علـــى  واإلشـــراف  بمراقبـــة 
االستفتاء و االنتخابات باتخاذ الازم 
بالجرائـــم  الخاصـــة  العقوبـــات  وفـــق 

الخاصة بالدعاية االنتخابية”.
وأشـــارت الشايجي إلى أن العديد من 
القوانين نصت على العقوبات المقررة 
للمخالفيـــن إذ  جاء في قرار رقم 141 
لســـنة 2022 بشـــأن تنظيـــم الدعايـــة 
االنتخابية النتخابات اعضاء مجلس 
النـــواب و المجالس البلدية في المادة 
رقم 14 إذ “يعاقب كل مرشح لعضوية 

مجلـــس النـــواب أو المجالـــس البلدية 
يباشر دعاية انتخابية خافا للشروط 
واألوضـــاع المنصـــوص عليها في هذا 
القـــرار بالعقوبـــة المقـــررة فـــي المادة 

)16( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )14( 
لسنة 1973 بشأن تنظيم اإلعانات”.

كمـــا نصـــت المـــادة )16( مـــن القانـــون 
علـــى  اإلعانـــات  بتنظيـــم  الخـــاص 

عقوبـــة الغرامـــة التـــي ال تتجاوز 100 
دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته 
أي إعـــان خافا للشـــروط واألوضاع 
الـــواردة في هـــذا القانـــون والقرارات 

المنفـــذة له، وفي حالة اســـتمراره في 
المخالفـــة بعـــد صـــدور الحكـــم ضـــده 
يعاقـــب بغرامـــة مقدارهـــا دينار واحد 
اإلعـــان  فيـــه  يبقـــى  يـــوم  كل  عـــن 
بالشـــكل المخالـــف، وقـــد جـــاء قانون 
رقـــم )33( لســـنة 2017 بتعديل المادة 
)31( مـــن المرســـوم بقانـــون رقم )15( 
لســـنة 2002 بشـــأن مجلســـي الشورى 
والنواب مع عدم اإلخال بأية عقوبة 
أشـــد ينص عليها قانـــون العقوبات أو 
أيِّ قانـــون آخر، يعاَقـــب بالحبس مدة 
ال تقـــل عن ثاثة أشـــهر وال تزيد على 
ســـنة وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ثاثمائـــة 
دينار وال تجـــاِوز ألف دينار أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتيـــن، كل َمـــن خالف أيَّ 
حكـــٍم من األحـــكام المنصـــوص عليها 
في المـــواد )22(، )23(، )25(، )26(، )27 
المقصـــود بها الصمـــت االنتخابي( من 

هذا القانون”.

وقف الدعاية االنتخابية في يوم “الصمت االنتخابي”
الحبس 3 أشهر وغرامة ألف دينار للمخالفين... الشايجي:

المحامية نورة الشايجي
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أكد المترشــح النيابي عن الدائرة الســابعة بمحافظة العاصمة، مجدي النشــيط 
فــي حــوار أجرتــه معــه “البالد” أن ملفــات عدة ســيضعها نصب عينيــه، وأبرزها 
مراجعــة التشــريعات والقوانيــن والعمــل علــى إجــراء التعديــالت أو اإلضافات 
الممكنة عليها والتي تصب في مصلحة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني. 
وتشهد الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة حراًكا محموًما على كرسي البرلمان 

ما بين ١٦ مترشًحا وأبرزهم النائب زينب عبداألمير، وفيما يلي نص الحوار:

ما أبرز دوافع الترشح؟

النشيط: خدمة الناس، وخدمة الوطن 
الـــذي يقبل علـــى تحوالت كبيـــرة على 
واالجتماعـــي  االقتصـــادي  المســـتوى 

والتأسيس لمستقبل جديد للمملكة.
سلســـل  تحـــول  أجـــل  مـــن  وســـأعمل 
يضمن االستقرار االجتماعي المستدام 
للمواطـــن عبـــر تحصيلـــه حقوقـــه فـــي 
المثـــال  علـــى ســـبيل  والســـكن  العمـــل 
والرعايـــة االجتماعيـــة مـــن الدولة عبر 
برامـــج الدعـــم الموجهة لـــه مما دفعني 
لخوض المنافسة للدخول في المجلس 

النيابي.
 ماذا عن الملفات المعيشية بالدائرة؟

- ملفـــات اإلســـكان والبطالـــة والتقاعد 
ترتكـــز على همـــوم الناس وهي حديث 
ملفـــات  مجموعـــة  وتأتـــي  المجالـــس 
أخـــرى، وهـــي ملفـــات وطنيـــة تتعـــدى 

حدود الدائرة.
 لماذا اخترت المجلس النيابي؟

- اليوم بعد خدمة طويلة في المجتمع، 
وأفـــكار  مشـــروع  لـــدي  تكـــون  حيـــث 
لتطويـــر عمـــل النائـــب، فإننـــي عقـــدت 
العـــزم الدخول برؤية تجعل من مكتب 

النائب مؤسسة شاملة للجميع.
وكمـــا أســـلفت قيـــادة االنطـــاق نحـــو 
المســـتقبل تبدأ من السلطة التشريعية 
المســـؤولة عن ســـن القوانيـــن ومراقبة 
برامـــج  فـــكل  الحكومـــي،  العمـــل  أداء 
الحكومـــة الحالية والقادمة قائمة على 
قاعـــدة متينـــة من التشـــريعات، فلذلك 
اختـــرت هـــذا الموقع؛ من أجـــل حماية 
حقـــوق المواطنين مع الدفـــع بالبرامج 
الحكومية لألمام والمســـاهمة مع بقية 
النواب فـــي القيام بدوري كعضو فاعل 
في الســـلطة التشـــريعية نحو مستقبل 

مشرق بإذن هللا.
فـــي  المنافســـة  طبيعـــة  عـــن  ومـــاذا   *

المقبلـــة؟ االنتخابـــات 

- أتمنى أن تكون منافســـة شـــريفة وال 
خاســـر فيها أبـــًدا والكل فائـــز، وأرى أن 
مســـتوى المنافســـة ولله الحمـــد جيدة 
ففي دائرتـــي أتنافس مع ١٥ مرشـــًحا، 
لـــم يحصـــل لحـــد اآلن أي تجـــاوز بـــل 
تســـود أجـــواء التنافس الشـــريف بيننا 
ومن جهتـــي أكن لاخوة المترشـــحين 
واألخـــوات المترشـــحات كل االحتـــرام 

والتقدير.
للجميـــع  مخلًصـــا  دعوتـــي  وأجـــدد 
بمواصلة العمل بعـــد االنتخابات ودعم 
المرشـــح الفائـــز وأن نكـــون مســـاهمين 

وفاعلين في المجتمع.
زينـــب  مـــع  منافســـتك  عـــن  ومـــاذا   *

؟ ميـــر أل ا عبد

- لها كل االحترام والتقدير. 
هنـــاك  وهـــل  بالدائـــرة  حظوظـــك  *مـــا 

ــول  ــع الوصـ ــن المتوقـ ــوات مـ ــبة أصـ نسـ

إليهـــا ؟

- ال أعلـــم، قلتهـــا للفريـــق العامـــل معي 
وهـــو تقريًبـــا نفـــس الفريق الـــذي عمل 
معي في 2010 االنتخابات البلدية بأن 
نهايـــة االنتخابـــات تكون بنهايـــة الفرز، 
فا نسبق النتيجة، فالسباق االنتخابي 
كمبـــاراة كـــرة قـــدم تعـــرف النتيجة مع 
صفارة الحكم التي تعلن نهاية المباراة، 

وهنا تعرف النتيجة.
* هـــل ســـتكون مواجهـــة زينـــب كمواجهـــة 

أعضـــاء جمعيـــة الوفـــاق المنحلـــة ســـابًقا؟

 - هللا أعلـــم، فـــا أنـــا وال أنـــت وال أي 
اســـم من المترشحين نســـتطيع التكهن 
بالنتيجـــة، وأنا كشـــخص احترم جميع 
المترشـــحين واعتبرهم كلهم منافسين 

ولهم حظوظ كما لي ذات الحظوظ.
* هـــل زينـــب أعلـــى مـــن كعـــب “الوفـــاق” 

فـــي  المجتمـــع  فـــي  اليـــوم  المنحلـــة 

أعلـــى  المنحلـــة  “الوفـــاق”  أم  دائرتكـــم 

كعـــب وانـــت اســـتطعت منافســـتهم؟

- الجمعيـــات بغـــض النظر عن أســـمائها 
المســـتقل مهمـــا كان  مـــن  أقـــوى  هـــي 
اســـمه، ولـــذا أفضـــل أن يكون الســـؤال 
أو  المســـتقل  المرشـــح  أقـــوى  أيهمـــا 
العضو المنتمي لجمعية سياســـية وهنا 
أقـــول، من الممكـــن أن يكون المرشـــح 
ليـــس  عضـــًوا منتمًيـــا لجمعيـــة ولكـــن 
لديـــه قبـــول تام فـــي المجتمـــع ويمكن 
أن يكون العكس مرشـــح مستقل ولكن 
لديـــه قبول ال بأس بـــه، فاالنتخابات ال 
يمكـــن مقارنتها بما مضـــت، فكل فصل 
واليـــوم  خصوصياتـــه  لـــه  تشـــريعي 

الناخب أكثر نضًجا.
ـــال  ـــتتبناها ح ـــي س ـــات الت ـــرز الملف ـــا أب * م

ـــوز؟ الف

والقوانيـــن  التشـــريعات  مراجعـــة   -

أو  التعديـــات  إجـــراء  علـــى  والعمـــل 
اإلضافات الممكنـــة عليها والتي تصب 
فـــي مصلحـــة المواطنيـــن ومؤسســـات 

المجتمع المدني.
ومن أبرز الملفات التي سأحملها ملفات 
والتقاعـــد  الدعـــم  وتوجيـــه  البحرنـــة 
والصحـــة والتعليـــم واإلســـكان والمرأة 
والشـــباب وغيرهـــا مـــن الملفـــات التـــي 
تمـــس المواطن وفي كل هـــذه الملفات 
سأسعى لتحقيق االستقرار االجتماعي 
دخـــول  مـــن  هدفـــي  وهـــو  المســـتدام 
المجلس؛ ولذلك ســـأتبنى الملفات التي 
ذكرتها ســـابًقا والتي هي مشـــتركة بين 
الكثير من المرشـــحين كما سأضع ملف 
التنميـــة االقتصاديـــة ضمـــن أولوياتـــي 

لتعزيز إيرادات المملكة.

ــن  ــي، مـ ــك االنتخابـ ــن برنامجـ ــا عـ * حدثنـ

ناحيـــة األهـــداف والمســـاعي ومـــا إلـــى 

ــك؟ ذلـ

- برنامجـــي يشـــترك فـــي الكثيـــر مـــن 
المتنافســـين  المرشـــحين  مـــع  النقـــاط 
للفـــوز بكرســـي فـــي مجلس النـــواب و 
هو يامـــس واقعنا اليوم وهو مطروح 
أمام الناخبين بشـــكل واضح وبســـيط، 
البرنامـــج  طـــرح  عنـــد  علينـــا  ويجـــب 
احترام الناس وطـــرح ما يمكن إنجازه 
باإلصرار والعزيمة وتعاون الســـلطتين 
إنجـــاز  نســـتطيع  الـــذي  الســـبيل  وهـــو 
الكثيـــر من الملفات ومحـــاور برنامجي 
تركز على عدة أمـــور ومن أهمها عودة 
ومحاســـب  كرقيـــب  المجلـــس  دور 
ومشـــرع ومن ثم أدوار أخرى بالتعاون 
فـــي  بالمملكـــة  األخـــرى  الجهـــات  مـــع 

ملفات عديدة.
االنتخابـــي  برنامجـــي  أهـــداف  ومـــن 
تأميـــن احتياجـــات المواطن مـــع الدفع 
بعجلـــة النمـــو االقتصـــادي. والحـــرص 

علـــى تطويـــر التشـــريعات التـــي تعـــزز 
االستقرار االجتماعي للمواطنين.

كمـــا أنني وضعـــت برنامجي االنتخابي 
بنـــاء علـــى الواقـــع الحالـــي مـــن أجـــل 
تحقيـــق تطلعـــات الناخبين فـــي تعزيز 
االســـتقرار االجتماعـــي المســـتدام مـــن 
خـــال الســـعي لحلحلـــة ملفـــات تمـــس 
حيـــاة المواطنيـــن بشـــكل مباشـــر مـــن 
البطالـــة للخدمـــات اإلســـكانية وغيرها 
وهـــذه الملفـــات ال يمكـــن العمـــل عليها 
دون النظـــر إلـــى الوضع المالـــي للدولة، 
فخزانـــة الدولـــة بأمـــس الحاجة لخطة 
تعزز من إيراداتها التي من خالها يمكن 
تنفيـــذ كل الخطط الحكومية ومن هذا 
المنطلـــق ســـأعمل علـــى تعزيـــز خزانـــة 
الدولـــة بفرض ضرائب على الشـــركات 
بنســـب معقولـــة ال تؤثـــر علـــى موقـــع 
البحريـــن كمملكـــة جاذبـــة لاســـتثمار، 
وفـــي المقابـــل ســـأدفع لمراجعة نســـبة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة وجعلهـــا في 

أقل درجاتها على المواطنين.
أمـــا على صعيـــد المســـاعي أود التأكيد 
أن العمـــل النيابي هو عمل جماعي؛ لذا 
سأمد جســـور التعاون مع بقية النواب، 
وســـأواصل العمـــل بمعاونـــة فريـــق من 
المختصيـــن والخبـــراء – وهـــو منهجي 
في العمل - واالستماع لمشاكل وهموم 

الناس في المجلس األسبوعي.

ــه  ــد تواجـ ــة قـ ــة صعوبـ ــاك أيـ ــل هنـ * هـ

تعديـــل  بعـــد  المجلـــس  فـــي  أداءكـــم 

الداخليـــة؟ الالئحـــة 

- الائحـــة الداخليـــة في األســـاس هي 
لتنظيـــم عمل المجلس، قد تكون بعض 
فقراتها تســـبب صعوبات لعمل النائب، 
لكـــن بالمناصحة وعدم افتعال المعارك 
وللعلـــم  اإلنجـــاز  نســـتطيع  والصـــراخ 
الائحـــة الخاصـــة بالمجالـــس البلديـــة 

شبيهة بالائحة بالنواب وكما استطعنا 
اإلنجـــاز هنـــاك والتعامـــل مـــع الائحـــة 

نستطيع هنا اإلنجاز بإذن هللا.
بعـــض  إلعـــادة  ستســـعى  هـــل   *

ــواب؟ ــن النـ ــذت مـ ــي أخـ ــات التـ الصالحيـ

- البـــد مـــن ذلـــك، والائحـــة الداخليـــة 
تحتـــاج بيـــن فتـــرة وأخـــرى لتعديـــل؛ 
مـــن أجـــل توســـيع أدوات وآليات عمل 
النائـــب، لـــذا ســـتكون من األمـــور التي 
ســـأطرحها مع بقية الزماء حال فوزي 

للوصول لرؤية مشتركة بهذا الشأن.
وماذا عن بحرنة الوظائف؟

 النشـــيط: نحتـــاج إلى قرار حاســـم من 
القيادة وثقتنا بها كبيرة وكما ذكرت في 
لقاءت سابقة بأن الخطوة األولى التي 
يجب البدء بها اآلن حصر وظائف على 
البحرينييـــن وأهمهـــا مديـــرو الشـــؤون 
الماليـــة واإلداريـــة والوظائـــف األخرى 
ذات الرواتـــب العليـــا، فالبحريني أولى 
بهـــا ومـــن ثـــم نبـــدأ بالتـــدرج باإلحال 
دخـــول  مـــن  البـــد  وهنـــا  واالســـتبدال 
تمكيـــن لعمـــل دورات وتأهيل للشـــباب 
البحرينـــي وهـــذا األمـــر ينطبـــق علـــى 

القطاعين الحكومي والخاص
البحرنـــة  حـــول  أشـــمل  رؤيـــة  ولـــدي 
وأعتقـــد أن أغلـــب المترشـــحين لديهم 
الهدف نفسه وأرى أنه من أول الملفات 
التي ســـتطرح وســـتناقش لوضع خطة 
للبحرنة وإحـــال المواطنين المؤهلين 
فـــي الوظائـــف المناســـبة التي يشـــغلها 

أجانب.
البحرنـــة أمر ال مفر منـــه في القطاعين 
العـــام أو الخـــاص، فلدينـــا الكثيـــر مـــن 
الخريجيـــن مـــن جامعتنـــا الوطنية من 
ذوي الكفـــاءة لشـــغل الوظائـــف كما أن 
صنـــدوق العمـــل “تمكين” يضـــخ الكثير 
مـــن األمـــوال لتأهيلهـــم لســـوق العمل، 

فمـــن المجحـــف أن تظـــل أعـــداد كبيرة 
من شباب وشـــابات الوطن خارج إطار 

اإلنتاجية وسوق العمل.

* وما أبرز مساعيك ألصحاب الهمم؟

- أصحـــاب الهمـــم مـــن فئـــات المجتمع 
البحريني التي لها إسهامات كثيرة في 
مجـــاالت عـــدة، فهـــم مميـــزون بعملهم 
وإنجازاتهـــم ولهـــم وضعهـــم الخـــاص. 
أعتقد أن االهتمام الحكومي بهذا الفئة 
فـــي تطـــور يدعمه حـــراك المؤسســـات 

األهلية.
الســـلطة  فـــي  مســـاهمتهم  وأذكـــر 
التشـــريعية بعضويـــة المرحومة منيرة 
بـــن هندي فـــي مجلـــس الشـــورى التي 

وفدت إلى ربها منذ أيام.
بالجمعيـــات  عملـــي  خـــال  مـــن  وأرى 
أن هنـــاك حاجـــة إلى الكثيـــر من الدعم 
وخلق األفكار التي تصب في صالحهم 
ولله الحمد فأتمنى أن أســـاهم في زرع 
االبتســـامة علـــى محياهـــم وبـــإذن هللا 
ســـيكون صوت أصحاب الهمم حاضًرا 
في المجلس التشريعي إذا وفقني هللا 
في الحصول علـــى ثقة األهالي والفوز 

بعضوية المجلس.

* ماذا عن ملف التوظيف ؟

- مـــن الملفات المهمة وهو ملف مرتبط 
رأس  علـــى  وهـــو  أســـرة  تكويـــن  بـــه 
األوليـــات ومـــن شـــأن معالجتـــه الدفـــع 
بعجلـــة النمـــو االقتصـــادي علـــى عـــدة 
أصعدة منها تحويل العاطل إلى منتج، 
والتخفيـــف مـــن االعتماد علـــى العمالة 
األجنبيـــة التـــي تســـتنزف الكثيـــر مـــن 
رصيـــد العمـــات األجنبية فـــي المملكة 
الكبيـــرة،  الماليـــة  التحويـــات  عبـــر 

وغيرها.

ــة  ــن النخبـ ــدد مـ ــح عـ ــل ترشـ ــاذا يمثـ * مـ

٢٠٢٢؟ لبرلمـــان  الشـــبابية 

أتمنـــى  وكنـــت  المســـتقبل  يمثـــل   -
منهـــم قبـــل ذلـــك االنخـــراط بالمجتمع 
العاملـــة  للمؤسســـات  واالنضمـــام 
بالمنطقة واكتســـاب خبـــرة التعامل مع 
الناس وأيًضا حل المشاكل وغيرها من 
األمور، فالخبرة مطلوبة وأيضا معرفة 

الناخبين بالدائرة بالمرشح مهمة.

* كيـــف ممكـــن للمترشـــح أن يســـتعيد 

ثقـــة الناخـــب بالمجلـــس القـــادم؟

-بأن يكون قريبا من الناس ويعايشـــهم 
ويفتـــح مجلســـه ومكتبـــه وأن يكـــون 
لديه لجنة أهلية مكونة من كل شرائح 
نشـــرة  وأيًضـــا  بالتـــدارس  المجتمـــع 
إعامية شـــهرية وغيرها من الوســـائل 

التي تعزز ثقة الناخب بالنائب.



 لقيــت الجلســة الحواريــة التــي نظمها المترشــح عن الدائرة الخامســة بمحافظة  العاصمــة النائب أحمد 
الســلوم فــي مقــره االنتخابــي  تحــت عنوان “تحديــات القطــاع الطبي وفرص العمل”، بمشــاركة حســين 
المير  إشادات واسعة من الحضور بجهود النائب السلوم خصوصا ما يتعلق بتطوير مركز  البالد القديم 
الصحــي، مؤكديــن أن تطويــر المركــز وانتشــاله من الحالــة التي وصل إليهــا  كان بمثابــة “إعجاز” تحقق 

على أرض الواقع خصوصا مع ما يؤديه المركز من خدمات  لمنطقة تتسم بالكثافة السكانية العالية. 

 وطالب األهالي النائب الســـلوم باستمرار العمل في 
كافـــة الملفـــات التـــي تضمنهـــا برنامجـــه  االنتخابي، 
موجهيـــن الثناء والشـــكر على جهـــوده الجبارة في 
أهالـــي  أن  المنقضيـــة،  مؤكديـــن  األربـــع  الســـنوات 
الدائـــرة باتـــوا “محســـودين” مـــن الدوائـــر األخـــرى 
بفضل جهود النائب  الســـلوم ومبادراته التي غطت 
كافـــة القطاعـــات والخدمـــات والمناســـبات أيضـــا، 
حيـــث لم  يترك مناســـبة ســـعيدة أو حزينة إال وكان 

معهم. 
وشـــهد اللقاء عشـــرات مـــن كلمات المديـــح  والثناء 

والدعوات بالتوفيق في االنتخابات القادمة. 
 وفـــي هذا اإلطـــار، قال ضيـــف اللقاء حســـين المير 
“مركز البالد القديم الصحي واحد من  أكثر 3 مراكز 
كثافـــة من حيث عدد المتردديـــن في البحرين كلها 
مع مركز ســـترة ومركز  جدحفص الصحي، وما قدم 
بشـــأن هذا المركز مـــن تطوير بفضل جهـــود النائب 
الســـلوم  والوجيـــه فـــاروق المؤيد رفع من مســـتوى 
الخدمـــات التي يقدمهـــا المركز من الدرجـــة الثالثة 
 إلـــى الدرجـــة األولـــى وهـــو شـــيء بمفاهيـــم الطب 
والرعايـــة الصحية يعني كثيـــًرا، وال  أعتقد أن هناك 
مركزا صحيا حكوميا واحدا على مستوى البحرين 
شـــهد هـــذا التطويـــر  المذهـــل وأنِفقـــت عليـــه هـــذه 

المبالغ”. 

 يذكر أنه مركز البالد القديم الصحي تمت  توســـعته 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة يوســـف  وعائشـــة المؤيـــد 
 الخيريـــة وبكلفـــة إجمالية تقدر بنحـــو مليون دينار 
منهـــا 600  ألـــف دينـــار مـــن المؤسســـة و400 ألـــف 
دينار من وزارة الصحة البحرينية،  وشـــمل  التطوير 
تحديثا للعديد من أقســـام المركز إلى جانب إنشاء 
مبنـــى جديـــد مكـــون مـــن   3  طوابـــق على مســـاحة 
945 متـــرا مربعا لزيادة الطاقة االســـتيعابية للمركز 

بالكامل. 
 وفـــي كلمتـــه بالجلســـة شـــدد الســـلوم علـــى أهمية 
القطـــاع الصحـــي في البحريـــن بوصفـــه واحدا  من 
أكثـــر القطاعـــات جذبا لالســـتثمارت ســـواء محلية 
أو أجنبية بعد القطاع العقاري، مشـــيرا  إلى ضرورة 
وضع حلول جذرية لمشكلة “بطالة األطباء”بخاصة 
في ظـــل ما يتطلبه  إعداد الطبيـــب من جهد وتعب 

وتكلفة مالية عالية تصل إلى 100 ألف دينار  حتى 
 تخرجه.

وقـــال الســـلوم إنـــه ســـبق وتقـــدم بمقتـــرح بقانـــون 
لقصـــر بعـــض الوظائف علـــى األطبـــاء  البحرينيين، 
لكنـــه قوبـــل بالرفـــض مـــن قبـــل مجلـــس الشـــورى 
ألســـباب تتعلـــق بتقييـــد المستشـــتفيات  والحـــرص 
علـــى اســـتقطاب األطبـــاء المتميزيـــن مـــن الخارج، 
مســـتدركا، ولكـــن أعتقـــد أن ملـــف بطالـــة  األطبـــاء 
ســـيكون علـــى رأس أولوياتـــي في الـــدورة القادمة 
والبـــد من حلول جذرية لهذه  المشـــكلة دون إلحاق 
الضـــرر بأي طرف، معربا عن دعمه الكامل لتوظيف 
 المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي كل مـــكان وكل موقع 

بشرط تأهيلهم جيدا لهذه الوظائف. 
تابـــع الســـلوم قائال “ملـــف الرعاية الصحيـــة وبطالة 
األطباء ودراسة الطب في الخارج  كلها كانت محل 

اهتمـــام منا، لكنني اعتبر توســـعة مركز بالد القديم 
الصحي عمال  مميزا  بجميع المقاييس على مستوى 
الدائرة لفائدة األهالي، تضافرت فيه الجهود بفضل 
 عالقتنا الطيبة  بالقطـــاع التجاري، و أثمرت جهودنا 
المؤيـــد  الخيريـــة  مـــع مؤسســـة يوســـف وعائشـــة 
وبالتنســـيق مع  وزارة الصحة البحرينية عن توقيع 
اتفاقيـــة لتوســـعة المركـــز تشـــمل  تحديـــث  بعـــض 
األقســـام فـــي المبنـــى الحالي مثـــل قســـم المعالجة 
وغـــرف االستشـــارة  الطبيـــة  ومنطقـــة اإلدارة، كمـــا 
ســـيتم إنشـــاء مبنى جديـــد بجانب المبنـــى القديم 
يتكون من  ثالثة  أدوار وبمساحة إجمالية تبلغ نحو 
945 مترا مربعا، حيث ســـيتم إنشـــاء  غرفة لألشعة 
 وقســـم للعالج الطبيعي وعيادة لألســـنان باإلضافة 
إلـــى الخدمـــات  المســـاندة األخـــرى، وبلغـــت  كلفـــة 
تطويـــر مركز البـــالد القديـــم الصحي مليـــون دينار  

منهـــا   600 ألـــف دينـــار تكفلت  بها مؤسســـة يوســـف 
وعائشـــة المؤيد  الخيرية مشكورة  و400 ألف دينار 
مـــن وزارة الصحة  البحرينيـــة، واعتقد أنه ال يوجد 
في أي  منطقة بالبحرين عمال يوازي هذا العمل من 
حيـــث  مســـاهمة القطاع الخاص  فـــي القيمة المالية 
إلتمـــام المشـــروع، أو مـــن حيـــث األهميـــة لألهالـــي 

 أيضا”. 
 كمـــا أكـــد الســـلوم أنه يطمـــح فـــي تحويـــل المراكز 
الصحيـــة للعمـــل علـــى مـــدار 24 ســـاعة فـــي اليـــوم 
 لتخفيف الضغط عن “مستشـــفى السلمانية” وباقي 
المستشـــفيات العامـــة فـــي المملكة، مؤكـــدا  أن هذا 
الملف ســـيتصدر مطالبه لوزارة الصحـــة البحرينية 
وسيعمل جاهدا على تحقيقه  وتطوير العمل بشكل 
كامل في المراكز الصحية حتى تقل فترات انتظار 
المرضـــى التـــي  وصلـــت في بعـــض األحيـــان إلى 3 

ساعات. 
 وقال الســـلوم موجهـــا حديثه ألبنـــاء الدائرة الذين 
أثنوا على جهوده “سأواصل العمل مع  أبناء الدائرة، 
عملنـــا كأســـرة واحدة على مدار 4 ســـنوات متتالية 
وكنا معا في جميع  المناسبات وأهل الدائرة يعلمون 
جيدا حجم الجهد الذي قمت به وحجم العمل الذي 
أنجـــز  وال يزال لدينا كثير لننجزه معا، ومســـتمرون 
معـــا علـــى نفـــس قـــدر العمـــل واألداء واإلنجـــاز، لن 
التفت فـــي الفترة المقبلة ألي مشـــاحنات وحمالت 
مشـــبوهة ومتعمدة لتشـــويه  عملي، لقد عملت على 
مدار 4 ســـنوات بالشـــكل الذي يمليـــه علي ضميري 
وتربيتي  وسأسير على هذا النهج مستقبال، ولن أرد 
على أحد اإلســـاءة بإساءة، بل بصدر رحب  سأكون 

أخا وابنا للجميع”. 

“البالد الصحي” تكلف مليون دينار منها 600 ألف من “المؤيد الخيرية”
إشادة واسعة من أهالي “خامسة العاصمة” بتطوير المركز... السلوم:

قالـــت المترشـــحة النيابية عـــن الدائرة الثانيـــة بالمحافظـــة الجنوبية مريم 
الظاعـــن، إن القيمـــة المضافة حقيقة نتعامل معهـــا وال نملك إلغاءها، ولكن 
مـــن حق المواطنيـــن معرفة إلى أين يتم توجيهها، الفتة إلى أن الشـــفافية 

شيء اساس ومهم لترسيخ الثقة بين الحكومة والمواطنين.
جـــاء ذلك خـــالل الجلســـة الحوارية التي عقدتها المترشـــحة مســـاء أمس 
األول في المقر االنتخابي بحضور المحامي علي الهاشـــمي استاذ القانون، 
استاذ علم البرمجة اللغوية العصبية وخدمة العمالء، وعدد كبير من أهالي 
الدائرة. في ســـياق متصل حمل علي الهاشـــمي المحامي اإلعالم مسؤولية 
تعزيـــز مفهـــوم القيمة المضافـــة التي يتخـــوف منها المواطنـــون لعدم فهم 
جدواها، مشـــيرا إلى أن المواطنين ال يجدون جهة محددة يتوجهون إليها 

بأسئلتهم حول هذا الموضوع الشائك.
وفي إجابتها عن ســـؤال إحدى الســـيدات من أهالي الدائرة عن اآللية التى 
ســـوف تتبعها المترشـــحة للتواصل مع األهالي حال فوزها في االنتخابات، 
أكـــدت الظاعن أنها ســـوف تنظـــم لقاءات دورية مع األهالـــي، باإلضافة إلى 
إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى واالقتراحات على مدار اليوم، هذا 
بخالف وجود مجلس مفتوح الســـتقبال األهالي، الفتة إلى أن أي شـــكاوى 
أو اقتراحات سوف يتم تحليلها من قبل مختص ليتم التعامل معها بشكل 

عملي وحاسم.
ودار الحـــوار مـــع األهالي عن الهموم التي تثقل كاهلهم كمشـــاكل اإلســـكان 
والصحـــة والبطالـــة، والمتقاعدين وغيرها، وأكدت الظاعـــن أن لديها حلوال 
لهذه القضايا المهمة، ولكنها ال تستطيع أن تتحدث فيها كي ال تفهم من قبل 
المواطنين على أنها وعود، ولكنها وعدت في حال نجاحها في االنتخابات 
بأن تحاول بمنتهى الدبلوماسية الحصول على ما تستطيع التفاوض عليه 

مع الحكومة لصالح الوطن والمواطن.

الظاعن: التفاوض بدبلوماسية مع 
الحكومة للحصول على مطالب المواطنين
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أهالــي الدائرة: أبناء الدوائر األخرى يتمنون نصف ما يقدمه الســلوم  من جهد وعمل في دوائرهم

ملفا “األطباء 
العاطلين” و“تطوير 

المراكز الصحية” على 
سلم أولوياتي

العوائل والقبائل بين التحالفات ومنافسة أبناء العم في نفس الدوائر
27 “دوسريا” يتنافسون في انتخابات 2022

فـــي  المتنافســـين  المترشـــحين  أســـماء  قوائـــم  بينـــت 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة فـــي الموقـــع اإللكترونـــي 
المخصـــص النتخابـــات البحريـــن 2022، ارتفـــاع حصص 
أبنـــاء بعـــض العوائـــل والقبائـــل البحرينيـــة الكريمـــة التي 
تخـــوض المنافســـة في غمـــار المعترك االنتخابـــي النيابي 
والبلـــدي، ويتنافـــس في بعـــض الدوائر مترشـــحون أبناء 
عمـــوم تربطهـــم عالقـــات النســـب والمصاهـــرة ومن نفس 

العوائل التي تحمل نفس األلقاب واالنتماء العائلي.

الدواسر

ورصدت “البالد” ارتفاع نســـبة الدواســـر المتنافســـين في 
مختلـــف دوائـــر المحافظـــات األربـــع، ويخـــوض المعتـــرك 
االنتخابـــي النيابي والبلدي 27 مترشـــحا من الدواســـر ما 
بين نيابي وبلدي، منهم مترشح نيابي واحد في محافظة 
محبـــوب  ســـعد  المترشـــح  الخامســـة  بالدائـــرة  المحـــرق 
الدوســـري، و5 مترشـــحين مـــن أبناء الدواســـر فـــي دائرة 
البديـــع متنافســـين على مقعد ثالثة الشـــمالية، المترشـــح 
غازي الدوســـري، النائب عبدهللا الدوسري، النائب السابق 
حمـــد الدوســـري، المترشـــح محمـــد الدوســـري، المترشـــح 
وليد الدوســـري، وفي الدائرة الثانية عشـــرة في الشمالية 
تخوض المنافسة المترشحة نوره الدوسري، وفي الدائرة 
األولـــى بالمحافظـــة الجنوبيـــة يخـــوض المعتـــرك النيابي 
المترشـــح عبدهللا عيســـى الدوســـري، ومترشـــح آخر في 
رابعة الجنوبية فهد الدوســـري، فيما يتنافس في سادسة 
الجنوبية المترشـــح صالح الدوســـري مع المترشحة نوال 
الدوســـري، بينما يتنافس في تاسعة الجنوبية النائب بدر 
الدوســـري مـــع المترشـــح علـــي الدوســـري، وفي العاشـــرة 
الجنوبيـــة يتنافـــس على كرســـي البرلمان النائب عيســـى 

الدوسري، المترشح فهد الدوسري.
وعلـــى صعيـــد المنافســـة على المقاعـــد البلديـــة، يتنافس 
الدوسري الوحيد محمد محبوب في ثالثة المحرق، بينما 
يتنافـــس في ثالثة الشـــمالية 3 مترشـــحين دواســـر، علي 

الدوسري، محمد الدوسري،  فريد الدوسري، بينما يخوض 
المعتـــرك البلـــدي فـــي أولـــى الجنوبية هشـــام الدوســـري، 
والدوسري اآلخر أحمد عبدالرحمن في سادسة الجنوبية، 
بينما في ثامنة الجنوبية المترشح محمد الدوسري، فيما 
تنافس المترشـــحة أمل ســـالم الدوســـري المترشـــح حمد 
الدوســـري على مقعد بلدي تاســـعة الجنوبية، وأخيرًا في 
عاشـــرة الجنوبيـــة يتنافـــس مـــن الدواســـر كل مـــن حزام 

الدوسري، عبدالرحمن الدوسري، حسن الدوسري.

الحياك
وعلـــى صعيد المنافســـة فـــي االنتخابات رصـــدت “البالد” 
دخـــول 7 مترشـــحين مـــن أبنـــاء الحايكي غمـــار المعترك 
االنتخابـــي النيابي، منهم المترشـــحة في دائرة الســـنابس 
بثالثـــة العاصمة زينب الحايكي، والمترشـــح في خامســـة 
العاصمة علي الحايكي، والمترشـــح عن عاشـــرة العاصمة 
محمد الحايكي، وفي خامســـة المحرق المترشـــح حسين 
علي النايم، وفي سادســـة المحرق المترشـــحة نيابيًا منى 
الحايكـــي، فيمـــا تخـــوض المعتـــرك النيابـــي النائـــب كلثم 
الحايكـــي عـــن الدائرة األولى في الشـــمالية، والمترشـــحة 

نور الحايكي على مقعد الخامسة الشمالية.

البورميح
ويخـــوض االنتخابـــات هـــذا العام من أبنـــاء الرميحي في 
المحافظة الجنوبية 4 مترشحين منهم واحد ينافس على 
المقعـــد البلدي، وفـــي الدائـــرة األولى المترشـــح للمجلس 
النيابي عبدهللا الرميحي، وفي الدائرة العاشـــرة يتنافس 
مـــن البورميـــح المترشـــحة لولـــوه الرميحـــي والمترشـــح 
عبـــدهللا الرميحي في نفس الدائرة على الكرســـي المقعد 
عاشـــرة  عـــن  البلـــدي  المعتـــرك  يخـــوض  بينمـــا  النيابـــي، 

الجنوبية المترشح علي الرميحي.

الجوادر

وبلغ عدد أبناء عائلة الجودر المتنافســـين في االنتخابات 
النيابية في محافظة المحرق 5 مترشحين، منهم المترشح 

النيابـــي فـــي أولـــى المحرق جمـــال الجودر، وفـــي الدائرة 
الثانيـــة المترشـــح النيابـــي محمـــد الجـــودر، والمترشـــحة 
بخامســـة المحرق عبير الجودر تنافس المترشحة هنادي 
الجـــودر على كرســـي البرلمـــان، والمترشـــح النيابي أحمد 

الجودر في الدائرة السابعة بالمحرق.

النعيمي
أما عدد المترشـــحين من قبيلة النعيمي 3 منهم المترشح 
النيابـــي فـــي رابعـــة العاصمـــة حمـــد النعيمي، والمترشـــح 
علـــى مقعـــد ســـابعة المحـــرق النيابـــي عبـــدهللا النعيمـــي، 
وعن ســـابعة الجنوبية جدد النائب علي النعيمي الترشـــح 

النتخابات 2022.

العصافرة
 7 العصفـــور  مـــن عائلـــة  االنتخابـــي  المعتـــرك  ويخـــوض 
مترشـــحين منهم مترشـــح واحد على المقعـــد النيابي و6 
علـــى المقاعد البلدية فـــي المحافظة الشـــمالية، وينافس 
المترشـــح النيابـــي ابراهيم العصفور في تاســـعة العاصمة 
للوصول إلى كرسي برلمان 2022، فيما يتنافس من نفس 
العائلة على المقعد البلدي في ثانية الشـــمالية، المترشـــح 
مجتبـــى  اآلخـــر  والمترشـــح  العصفـــور،  محمـــد  البلـــدي 
العصفـــور، وفـــي خامســـة الشـــمالية يتنافـــس مـــن عائلـــة 
العصفور المترشـــح البلدي عيســـى العصفور، والمترشـــح 
ســـلمان العصفـــور، فيمـــا يخـــوض المنافســـة فـــي ســـابعة 
الشمالية المترشح أحمد العصفور عن دائرة “قرية بوري”.

الذواودة

ومن عائلة الذوادي يخوض المعترك 4 مترشـــحين، منهم 
المترشـــحة فـــي أولـــى المحـــرق نيابـــي صبـــاح الـــذوادي، 
ويخوض المعترك في تاســـعة الشـــمالية المترشح النيابي 
محمـــد الـــذوادي، فيمـــا يخـــوض الســـباق علـــى الكرســـي 
النيابي المترشـــح مشـــعل الذوادي عن السابعة الجنوبية، 
الجنوبيـــة  فـــي عاشـــرة  االنتخابيـــة  المعركـــة  ويخـــوض 

المترشح محمد الذوادي.

حسن عبدالرسول



أفـــاد ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
اليابـــان أحمـــد الدوســـري أنه أدلى 
بصوتـــه لالنتخابـــات النيابية بمقر 

سفارة المملكة لدى طوكيو.
وأضاف لــــ “البالد” وذلك تزامنًا مع 
موعد االقتراع بالخارج، “أتشـــرف 
بـــأن أكـــون أول مواطـــن يصـــوت 
فـــي هـــذه االنتخابـــات وأن أكـــون 
أول المشـــاركين فـــي دفـــع العجلة 
الديمقراطية التي أرسى قواعدها 

ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والوصول بهـــذه الديمقراطية إلى 

فضاء أوسع وأرحب”.
تمنياتـــه  الدوســـري  وســـجل 
المترشـــحين  لجميـــع  بالتوفيـــق 
قائـــال “أود أن أهنـــئ مـــن ســـيفوز 
كل  لهـــم  متمنيـــا  باالنتخابـــات، 
التوفيق والنجاح في إثراء أعمال 
خيـــر  فيـــه  لمـــا  القـــادم  المجلـــس 

ومصلحة الوطن والمواطنين”.

“^” تنفــرد بتصريـح 
بحرينيون يخضعون للعالج تجشموا عناء الحضور للتصويتمن سفير البحـرين لـدى اليـابـان

بعضهم قدم من التشيك وبولندا... سفير البحرين في ألمانيا:

رفع ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى جمهورية 
ألمانيا االتحادية عبدهللا عبداللطيف أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ملـــك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة بمناســـبة العرس 

االنتخابي.
وأوضـــح أن “أبواب الســـفارة فتحـــت أبوابها 
في تمام الثامنة صباحًا والحضور كان جيدا 

وأن ما يثلج الصدر كان وجود أناس يتلقون 
العـــالج إال أنهـــم رغـــم ذلـــك حضـــروا لالدالء 

بأصواتهم”.
وأضـــاف الســـفير أن: بحرينييـــن حضروا من 
مناطـــق بعيـــدة مثـــل “برميـــن” و ”هامبـــورغ” 
ودول نحـــن نغطيهـــا مثـــل التشـــيك وبولندا 
لـــالدالء بأصواتهم، مؤكـــًدا أن هذا دليل على 
مدى اهتمام الناخب البحريني على ممارسة 
حقه في اختيار ممثلين الشعب في البرلمان 

المقبل.
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أكد المترشح النيابي عن الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية، محمود 
البحرانــي أنــه وضــع ملفــات عــدة نصــب عينيــه وعلــى رأســها حلحلــة ملفات 
البطالة واإلسكان والبنية التحتية ومحاربة الفساد وذلك عبر تفعيل مختلف 

األدوات التشريعية والرقابية.

وتقـــدم بخالص شـــكره وعرفانـــه ألهالي 
الدائـــرة نظيـــر دعمهـــم ومســـاندتهم لـــه، 
معتبـــرًا هـــذا الدعم وســـامًا وعهـــدًا بينه 
وبينهم وليكون األميـــن والمحافظ على 

حقوقهم.
جـــاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها خالل 
لقائـــه الجماهيري بأهالي “الثانية عشـــرة 

بالشمالية”. 
وقال البحراني: “نحن على مشارف يوم 
االســـتحقاق االنتخابي، وإنكـــم يا أهالي 
الثانيـــة عشـــرة بالشـــمالية علـــى موعـــد 
يـــوم الســـيت المقبل لتتويج مـــا تعاهدنا 
عليـــه وارتضينـــاه جميعـــًا مـــن برنامـــج 

انتخابي، والذي هو امتداد لجهود األربع 
ســـنوات الماضيـــة، بـــل وتحقيـــق مـــا هو 
أفضـــل بعد اكتســـاب خبـــرة تراكمية في 
العمـــل النيابي، مما ســـيجعلنا نعمل بجد 

وإخالص لتنفيذ ما تصبون إليه”.
وأضـــاف البحرانـــي “ســـينصب تركيزنـــا 
علـــى عمليـــة تطويـــر منظومـــة الحمايـــة 
االجتماعيـــة، ورفع المســـتوى المعيشـــي 
مـــن  البحرينييـــن  للمواطنيـــن، وتمكيـــن 
واالحترافيـــة،  التخصصيـــة  الوظائـــف 
والســـعي لحصـــر بعـــض الوظائـــف علـــى 

المواطنين فقط”.
وتابـــع “كمـــا لن أهمـــل األهداف الرئيســـة 

فـــي برنامجنـــا، مـــن بينها الســـعي لوضع 
قانون يحدد الحد األدنى للمعيشـــة وفق 
األوضاع الحالية، وتشريع قانون بفرض 
ضريبـــة علـــى أربـــاح الشـــركات الكبـــرى، 
بـــإدراج  الحكوميـــة  الشـــركات  وإلـــزام 
أرباحهـــا في الميزانية العامة؛ بهدف رفد 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة بمـــوارد مالية 
أخـــرى، وســـنعمل علـــى تحويـــل األندية 

اســـتثمارية  شـــركات  إلـــى  الرياضيـــة 
لتطوير مواردها المالية واستقالليتها”.

وأكد ســـعيه في تحقيـــق تطلعات أهالي 
دائرته وخصوصا في مجاالت اإلســـكان، 
والتوظيـــف، ومشـــاريع البنيـــة التحتيـــة 
للمنطقـــة ككل بجانـــب رفضـــه مشـــروع 
قانون مضاعفة ضريبـــة القيمة المضافة 
األخيـــرة،  التقاعـــد  قانـــون  وتعديـــالت 

مجلـــس  صالحيـــات  تقييـــد  ومشـــروع 
النواب بشأن األسئلة البرلمانية.

نتطلـــع  “إننـــا  دائرتـــه  أهالـــي  وخاطـــب 
لدعمكـــم والوقوف معنـــا، نعم بمواقف ال 
نحيـــد عنهـــا دفاعـــا ومطالبـــة بحقوقكم، 
الحقـــوق  بشـــأن  راســـخة  ومبـــادئ 
والمحاســـبة، وفـــق رؤية تتمحـــور حول 
الســـعي نحو تحقيق آمالكـــم وتطلعاتكم 

وفـــق ما نـــص عليـــه الدســـتور والميثاق 
المســـتوى  لرفـــع  والســـعي  والقوانيـــن، 
االقتصادي والصحي والتعليمي وبحرنة 
الوظائـــف، وتفعيـــل األدوات البرلمانيـــة 
الرقابيـــة، فلنكمل المســـيرة من أجل غد 
مشـــرق ومســـتقبل زاهر ألبنائنـــا مختتمًا 
بأصواتكم تستمر المسيرة بذات المبادئ 

والمواقف”.

البطالة واإلسكان والبنية التحتية ومحاربة الفساد أبرز األولويات
مؤكدا سعيه لحصر بعض الوظائف على المواطنين... البحراني:

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا االتحادية 

أدلـــى المواطن إســـماعيل عبيد 
بالســـفارة  صوتـــه  الزدجالـــي 
البحرينية لدى المغرب نظرًا إلى 

وجـــوده فـــي المملكـــة المغربية 
الشقيقة بهدف الترفيه.

كمـــا أدلى المواطـــن محمد علي 
جناحي بصوته في االنتخابات 

بسفارة المملكة لدى الرباط.

مواطنون يدلون بأصواتهم 
في سفارة البحرين لدى المغرب

منال الشيخ

سفير مملكة البحرين لدى اليابان 

إسماعيل الزدجالي محمد جناحي 

لتوفير خدمات إسكانية للعازبات... والمطلقات واألرامل بحاجة لمزيد من الدعم
دعا لمشاركة واسعة لدعم مشاركة المرأة في صنع القرار... الريس في لقاء مع نساء المحرق:

المنتجـــة  لألســـر  الدعـــم  مـــن  مزيـــدا  تقـــدم  حكوميـــة  لمبـــادرات  الدعـــوة 

أكد المترشح النيابي المستقل عن الدائرة 
الســـابعة بمحافظة المحرق عثمان الريس 
أساســـية  ركيـــزة  البحرينيـــة  المـــرأة  أن 
لبنـــاء المجتمع وشـــريك في عمليـــة البناء 
والتنميـــة، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة العمل على 
توفير المزيد من الدعم للمرأة، ومساندتها 
لتأديـــة رســـالتها، وتمكينهـــا من المشـــاركة 
الفعلية في صنـــع القرار عبر تبوء مناصب 
تســـمح لهـــا بإيصـــال صوتهـــا والتعبير عن 

تطلعاتها.
وأفـــاد الريـــس فـــي لقـــاء مفتـــوح بمقـــره 
الســـابعة  الدائـــرة  نســـاء  مـــع  االنتخابـــي 
بمحافظة المحرق، إلى أهمية تعبير المرأة 
ومشـــاركتها السياسية في اختيار ممثليها 
في مجلس النواب، موضًحا أن قرار المرأة 
مهـــم ومؤثـــر فـــي العمليـــة الديمقراطيـــة، 
والجميع يدعم ممارستها لحقها االنتخابي 
داعًيـــا  وتوجهاتهـــا،  رأيهـــا  عـــن  والتعبيـــر 
لمشـــاركة واســـعة فـــي االنتخابـــات يكون 

للمرأة دور كبير أساسي في نجاحها.
ولفـــت المترشـــح النيابي المســـتقل عثمان 
شـــريف الريس إلى أن الجهـــود التي تقوم 
بها الحكومة الموقرة، والدور الذي يضطلع 
بـــه المجلـــس األعلـــى للمـــرأة محـــل تقدير 

واعتزاز وإشـــادة مـــن الجميع، خاصة فيما 
يتعلـــق بدعـــم المـــرأة المطلقـــة واألرملـــة، 
ولكـــن ما يـــزال الشـــارع البحرينـــي يطمح 
للمزيـــد، عبـــر توفير خدمات تســـتفيد منها 
المـــرأة العازبـــة وحقهـــا في االســـتفادة من 
الخدمـــات اإلســـكانية، فضـــالً عـــن الدعـــم 

الحكومي الموجه لألسر.
وعبـــر الريـــس عـــن تطلعـــه للعمل لتشـــمل 
المبـــادرات الحكوميـــة تقديـــم المزيـــد من 
الدعـــم لألســـر المنتجـــة، وتقديـــم قروض 

ميســـرة للمـــرأة العاملـــة من المنـــزل، ضمن 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المشـــاريع  دعـــم 
وهو ما ســـيمثل تشـــجيًعا لشـــريحة كبيرة 
مـــن النســـاء للعمـــل مـــن المنـــزل، مبيًنا أن 
إقامة مشاريع تراعي خصوصية المجتمع 
البحرينـــي، والعـــادات والتقاليـــد ســـيمثل 
نقلـــة نوعيـــة لنظـــام العمـــل، ورافـــد جديد 

لالقتصاد الوطني.
واســـتعرض الريس خالل اللقـــاء برنامجه 
والرجـــل  المـــرأة  أن  مبيًنـــا  االنتخابـــي، 

والواجبـــات  الحقـــوق  فـــي  متســـاوون 
الوطنيـــة حســـب مـــا نـــص عليه الدســـتور 
بأنـــه  مفيـــًدا  الوطنـــي،  العمـــل  وميثـــاق 
ســـيواصل جهوده من خالل العمل النيابي 
لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات ألهالـــي 
الدائرة الســـابعة رجاالً ونســـاًء، ســـواء من 
التعليميـــة  المنظومـــة  اســـتكمال  خـــالل 
بإنشـــاء مـــدارس ثانويـــة للبنيـــن والبنات، 
أو عبر إنشـــاء مرافـــق رياضية ضمن مركز 
رياضي شامل ألهالي الدائرة يستفيد منه 
الرجال والنســـاء، وتوفير فـــرص للتدريب 
والتوظيـــف للخريجين مـــن أهالي الدائرة، 
كبـــار  تخـــدم  اجتماعيـــة  مراكـــز  وإنشـــاء 
الســـن والمتقاعديـــن من الجنســـين، فضالً 
عـــن تحويـــل المركز الصحي فـــي المنطقة 
إلـــى مستشـــفى يقـــدم خدماته علـــى مدار 

الساعة.
وأعـــرب الريـــس عن ســـعادته بلقاء نســـاء 
المحـــرق  بمحافظـــة  الســـابعة  الدائـــرة 
ومالحظاتهـــم  لمرئياتهـــم  واالســـتماع 
وتطلعاتهـــم، مبيًنا أن ما أبرزوه من محاور 
المســـتوى  تبيـــن  وعًيـــا وحكمـــًة  عكســـت 
المتقدم على المستوى التعليمي والثقافي 
الـــذي بلغتـــه المـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن 
عامـــة، وفـــي منطقة عراد وحالتـــي النعيم 

والسلطة خاصة.

 إقامة مشروعات محرر الشؤون المحلية
لعمل المرأة 

بالمنزل يدعم 
االقتصاد

مواصلة المساعي 
لتحويل المركز 

الصحي في المنطقة 
إلى مستشفى

العمل الستكمال 
المنظومة 

التعليمية في 
“سابعة المحرق” 

إلنشاء مراكز 
اجتماعية تخدم كبار 
السن والمتقاعدين 

من الجنسين



برنامجي االنتخابي 
يعبر عن أولوية الناس 

واحتياجاتهم

لتعزيز مبدأ تكافؤ 
الفرص وحلحلة البطالة 

وحفظ المال العام

الالئحة الداخلية 
لمجلس النواب بحاجة 

إلعادة التوازن

إلدراج سادسة 
العاصمة ضمن 

التطوير الحضري

إبراهيم النهام
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أكـــد المترشـــح النيابي عـــن سادســـة العاصمة 
محمـــود ميـــرزا فـــردان أهميـــة تقويـــم العمـــل 
البرلمانـــي، وإعادتـــه لنصابـــه الصحيـــح، وقال 
امتلكهـــا،  التـــي  القانونيـــة  للخبـــرة  “اســـتناًدا 
سأســـعى لتوصيل صوتهم بالشـــكل الصحيح، 
والعمـــل علـــى تلبيـــة طلباتهـــم واحتياجاتهـــم 
تحـــت قبـــة البرلمـــان، وبحيـــث أكـــون صوتهم 
المعبـــر عنهـــم وعـــن قيمهـــم والمحافظـــة على 
مكتســـباتهم وتعزيزهـــا”. وأضـــاف فـــردان في 
حواره مع “البالد” أن “سادسة العاصمة بحاجة 
ألن تدرج ضمن مشـــروعات التنمية والتطوير 
الحضـــري، وتطويـــر الطـــرق والبنيـــة التحتية، 

ومشروعات الصرف الصحي”.
وتابـــع “وكذلـــك الدفع بمشـــروع تطوير ســـوق 
جدحفـــص الشـــعبية، ومشـــروع تطوير خليج 
توبلـــي، وحمايته من التلـــوث البيئي، وتقديم 
خطـــط لمشـــروعات إســـكانية جديـــدة لخدمة 
أبنـــاء الدائـــرة، والعمـــل علـــى إنشـــاء حدائـــق، 
ومالعب، ومواقف عامة، في مناطق الدائرة”.

السيرة

 في البداية، هل لك أن توجز لنا السيرة  «
الذاتية للمحامي محمود ميرزا فردان؟

محام ومستشـــار قانوني، مجـــاز أمام محكمة 
أحمـــل  الدســـتورية،  والمحكمـــة  التمييـــز، 
شـــهادة البكالوريوس فـــي الحقوق من جامعة 
البحرين، ولدي 13 عاًما من الخبرة في مجال 

المحاماة، والعمل القانوني.
وقدمـــت كثيـــرا مـــن الـــدورات والـــورش فـــي 
مجـــال القانـــون، وحقوق اإلنســـان، وشـــاركت 
فـــي برنامج إعداد القادة الـــذي تنظمه جامعة 
البحرين، وفي برنامج مهارات الوساطة الذي 
نظمتـــه غرفـــة البحريـــن لتســـوية المنازعـــات، 
القضائيـــة  للدراســـات  البحريـــن  ومعهـــد 

والقانونية.
المؤتمـــرات،  مـــن  العديـــد  فـــي  شـــاركت  كمـــا 
والملتقيات األكاديمية، والعلمية، في مجاالت 
والعقـــود،  والتحكيـــم،  والقانـــون،  الحقـــوق، 
والـــورش  الـــدورات،  مـــن  عـــددا  واجتـــزت 
التدريبيـــة فـــي مجـــاالت القيادة، والوســـاطة، 

والتخطيط االستراتيجي.

األسباب

 ما األسباب التي دفعتك للترشح؟ «

المحاولة في تقويم العمل البرلماني، وإعادته 
لنصابـــه الصحيـــح، اســـتناًدا للخبـــرة القانونية 
التي امتلكها، والمســـاهمة في ترسيخ المبادئ 
الســـامية للمجتمـــع، وخدمة النـــاس، وتوصيل 
صوتهم بالشـــكل الصحيح، والعمل على تلبية 
طلباتهـــم واحتياجاتهـــم تحـــت قبـــة البرلمان، 

وبحيث أكون صوتهم المعبر عن كذلك.

إلتزام

 حملتك االنتخابية تحمل شعار “التزام”،  «
فما المقصود بذلك؟

أننـــي ملتزم بالموقف، وفـــي مواجهة اإلحباط 
والمســـؤولية،  األمانـــة،  أداء  فـــي  باإلخـــالص 
والحـــرص بـــأن يكون القادم أفضـــل بعون هللا 
تعالـــى، ومن خالل توظيف مؤهالتي العلمية، 
والمهنيـــة  العمليـــة  وخبرتـــي  واألكاديميـــة، 

لخدمة قضايا الناس.
بانًيـــا على تجربـــة 11 عاًما، حمـــل فيها نائبان 
عزيزان من جمعية الرابطة اإلســـالمية ملفات 

الدائرة، ويسندني بذلك فريق عمل متخصص.
لذا، سأســـعى جاهًدا لبذل ما في وسعي، وفاء 
لقيمنـــا الجامعـــة، ودفًعا ألي مفاســـد محتملة، 
وجلًبـــا ألي منافـــع ممكنة؛ لمواصلة المســـيرة، 
والبنـــاء علـــى مـــا تحقـــق، مســـتعيًنا بمشـــورة 

المواطن والعلماء، وأهل الرأي والخبرة.

المنتظر

 برأيك، ما أهم المشروعات التي  «
ينتظرها المواطنون من البرلمان 

القادم؟

مـــا ينتظره المواطنون من المجلس القادم هو 
الحفـــاظ علـــى مكتســـباتهم، وتعزيزهـــا، ورفع 
المســـتوى المعيشـــي، ووضع الخطـــط للقضاء 
علـــى البطالـــة، وتعزيـــز مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، 
ودفـــع عجلـــة التنمية فـــي البـــالد، والمحافظة 

على المال العام.

المعيشة

 يستحوذ الملف المعيشي على هاجس  «
الناس واهتماماتهم، ما الذي تدعو 

اليه بهذا الشأن؟

المعيشـــي  الملـــف  بشـــأن  طرحـــه  يتـــم  مـــا 
للمواطنيـــن، ومـــن قبـــل البعـــض، خـــالل هـــذه 
الفتـــرة، مـــا هـــو إال من بـــاب تهييج المشـــاعر، 
واســـتقطاب الناخبيـــن، فلـــم أجـــد مـــن يضـــع 
التشـــخيص الدقيـــق بعـــد على أســـباب تدهور 

المســـتوى المعيشـــي للمواطنين، منهـــا ارتفاع 
سقف الدين العام، والذي يجب أن يكون على 

رأس األولويات في المرحلة المقبلة.
وإيجـــاد التـــوازن المالـــي بشـــكل ال يؤثـــر على 
مكتســـبات المواطنيـــن، والنزول في مســـتوى 
ســـقف الديـــن العـــام للمســـتوى اآلمـــن، وبذلك 
ســـتكون المملكـــة أمـــام فســـحة في تحســـين 

المستوى المعيشي للمواطنين.

مرتكزات

 ما أهم مرتكزات برنامجك االنتخابي؟  «
وهل ترى بأنها قابلة للتطبيق؟

يرتكز برنامجـــي االنتخابي على أربعة محاور 
رئيســـة، األول منها يرتبط بالمبادئ واألســـس 
العامة، وتشـــمل تأكيد مرجعية الدين الحنيف 
والقيـــم  الثوابـــت،  وصـــون  التشـــريع،  فـــي 

والمكتسبات.
دعـــم المبـــادرات الســـاعية إلى تعميـــق أواصر 
الوحـــدة، واألخوة، ونبـــذ الطائفيـــة، والتمييز، 
األخالقـــي،  االنحـــالل  لحمـــالت  والتصـــدي 
والشـــذوذ، والتطرف، حماية للهوية، واألسرة، 

والمجتمع.
دعم المشـــاركة اإليجابية بالوسائل، واألدوات 
الطبية، ضمن المســـاحات المتاحة، والعمل من 
داخـــل األطر القائمة، وتكريـــس ثقافة الحوار، 
واألســـاليب الحكيمـــة، والرصينـــة، فـــي العمل 

السياسي واالجتماعي.

الفـــرص،  التنافســـية، وتكافـــؤ  تعزيـــز مبـــادئ 
والشـــفافية فـــي مؤسســـات الدولـــة، بصـــورة 
تحفظ نزاهتها، وسمعتها، واستقاللها اإلداري، 
وصـــون المـــال العـــام وحرمته، ومحاســـبة من 
يتـــورط بالتعـــدي عليـــه، وتعزيـــز السياســـات 
التشـــريعية والرقابيـــة؛ لمواجهة الديـــن العام، 
والحـــد مـــن التضخـــم، وارتفاع أســـعار الســـلع 

األساسية.

قانوني

 باعتبار أنك من المحامين المعروفين،  «
هل شمل برنامجك االنتخابي جانبا 
يخص الشأن التشريعي والقانوني؟

زيـــادة  علـــى  العمـــل  ويتضمـــن  بالتأكيـــد، 
صالحيات المحكمة الدســـتورية بمنحها الحق 
في تفســـير الدســـتور، واختصاصات البت في 
الطعون االنتخابيـــة؛ تحقيًقا لمبدأ الفصل بين 

السلطات.
لمهنـــة  جديـــد  قانـــون  إقـــرار  علـــى  والعمـــل 
المحامـــاة، يواكـــب التطـــور، ويحفـــظ حقـــوق 
المتقاضيـــن والمحاميـــن، وُيبنى على أســـاس 
المعـــروض علـــى مجلـــس  بقانـــون  المشـــروع 

النواب منذ سنوات دون اقراره.
والمراجعـــة الشـــاملة للمرســـوم بقانـــون رقـــم 
)35( لســـنة 2001م بإصـــدار قانـــون البلديـــات 
وتعديالتـــه، والمراجعـــة الشـــاملة للقانون رقم 
)27( لســـنة 2014م وتعديالتـــه، بشـــأن إيجـــار 

الحقـــوق  فـــي  التـــوازن  لتحقيـــق  العقـــارات؛ 
والواجبات بين المؤجر والمستأجر.

والمراجعة الشاملة للمرسوم بقانون رقم )22( 
لسنة 2021م بإصدار قانون التنفيذ في المواد 
المدنيـــة والتجارية، بمراعاة آثاره االقتصادية 
الشـــاملة  المراجعـــة  وأيًضـــا  واالجتماعيـــة، 
2021م  لســـنة   )28( رقـــم  بقانـــون  للمرســـوم 
بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في المواد 
المدنية والتجارية )الخبرة القضائية(، اعتماًدا 
علـــى أثـــره فـــي العدالـــة الناجـــزة، والمنظومة 

القضائية، وأطراف القضائية.

المهمة

 وماذا عن المحور االجتماعي؟ «

المحـــور االجتماعي هـــو من المحـــاور المهمة؛ 
ألنـــه يرتبـــط بحيـــاة النـــاس مباشـــرة، ويهتـــم 
بالعمل على رفع نســـبة البحرنة في التوظيف، 
وتوطيـــن الوظائف، والعمل على حفظ حقوق 
المتقاعديـــن، ومكتســـباتهم، وزيادتها، والعمل 
علـــى تعزيـــز المســـاعدات االجتماعيـــة، ودعم 

السلع األساسية للمواطنين.
والعمل على تطوير الجهاز اإلعالمي، واعتماد 
االجتماعـــي  والحـــس  والكفـــاءة،  الخبـــرة، 
التعليـــم،  تطويـــر  علـــى  والعمـــل  المســـؤول، 
والمناهج الدراســـية وفق أسس دقيقة، ورؤى 

جامعة، وقيم واضحة.
والعمـــل علـــى دعـــم الجهـــود الوطنيـــة لحـــل 
الملف اإلســـكاني، ودعم ملف مرضى الســـكلر، 

والتوحد وذوي الهمم.

توجه

 سادسة العاصمة والتي تشمل  «
توبلي، وجدحفص، وطشان، وعذاري، 

وأبوبهام، والسهلة الجنوبية، ليس 
بمعزل عن بقية الدوائر في حاجتها 

للخدمات التي تهم الناس، ما هو 
توجهك بهذا الشأن؟

أمانـــة  دور  تعزيـــز  علـــى  هللا  بـــإذن  ســـأعمل 
العاصمـــة فـــي الدفـــاع عـــن القضايـــا البلديـــة، 
ومتابعـــة احتياجـــات الدائرة بشـــكل مســـتمر، 
وإدراج سادســـة العاصمـــة ضمـــن مشـــروعات 
التنميـــة والتطويـــر الحضـــري، وتطوير الطرق 
الصـــرف  ومشـــروعات  التحتيـــة،  والبنيـــة 

الصحي.
ســـوق جدحفـــص  تطويـــر  بمشـــروع  والدفـــع 
توبلـــي،  خليـــج  تطويـــر  ومشـــروع  الشـــعبية، 
وحمايتـــه مـــن التلوث البيئـــي، وتقديم خطط 
لمشـــروعات إســـكانية جديـــدة لخدمـــة أبنـــاء 
الدائرة، والعمل على إنشـــاء حدائق، ومالعب، 

ومواقف عامة، في مناطق الدائرة.

تعديالت

 هل ترى بأن الالئحة الداخلية لمجلس  «
النواب بشكلها الحالي وافية، أم تحتاج 

إلى تعديالت بعينها؟ ما هي؟

ال يوجـــد شـــيء كامـــل، فالكمال للـــه عز وجل، 
والالئحـــة الداخليـــة للمجلـــس تحتـــاج إلعادة 
بعض التوازن فيها، بشأن صالحيات المجلس، 
واألدوات التشـــريعية والرقابيـــة، بحيث تعزز 
دور النائـــب الفـــرد فـــي االســـتفادة مـــن هـــذه 
األدوات دون الحاجة الدائمة لتشكيل تكتالت 

للتفعيل.
علـــى أن تكـــون فـــي صيغـــة تحفـــظ المجلس، 
ونظامـــه، مـــن االنســـياق إلى منحـــدر األزمات 

االجتماعية، واالحتقان السياسي.

سأسعى لتقويم العمل البرلماني وإعادته لنصابه الصحيح

فردان متوسطا عددا من الحضور في افتتاح مقره االنتخابي

جانب من الحضور في افتتاح مقر فردان االنتخابي

محمود فردان 

المترشح النيابي عن “سادسة العاصمة” محمود فردان لـ “^”:
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 5 فصول تشريعية انقضت من عمر  «
البرلمان، كيف تقرأ دوره كجهاز رقابي 

يمثل اإلرادة الشعبية، ودور الرأي العام 
من ذلك؟

تعتبر الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان 
تاريخًيا، وأشـــهرها سياســـًيا، إذ إنه المسؤول عن 
متابعـــة وتقييم أعمـــال الحكومـــة، بعملية رقابية 
تـــوازن  دون  تتـــم  ال  التنفيذيـــة،  الســـلطة  علـــى 
فـــي القـــوة السياســـية بينهما، حتـــى ال تنقلب إلى 
سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما 

للبرلمان.
وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو 
أساس الحكومات الديمقراطية وشرط االستقرار 

السياسي. 
وإن كان البرلمان كيانا يتمتع بسلطة الرقابة دون 
أن تكـــون عليـــه أي ســـلطة من الدولـــة، إال أن هذا 
الكيـــان المهـــم يخضـــع إلى رقابـــة يمارســـها الرأي 
العـــام، وقـــد تكون تلـــك الرقابـــة االجتماعية على 

البرلمان موسمية أو تكون دائمة.
 فاألولـــى تتم عند تشـــكيل البرلمـــان، وتتمثل في 
موقـــف الناخبيـــن تجـــاه أعضـــاء البرلمـــان وقـــت 
االنتخابـــات، إذ يعتبـــر تجديـــد اختيـــار األعضـــاء 
نوعا من الرقابة الدورية التي يمارسها الرأي العام 

على البرلمان. 
الدائمـــة فتتـــم طـــوال فتـــرة عمـــل  الرقابـــة  أمـــا 
البرلمـــان، ويمارســـها المجتمـــع من خالل وســـائل 
اإلعـــالم والمتابعة وقيـــاس اإلنجازات ودوره في 
حماية المصالح الوطنية، وهي نوع مهم جدا من 

الرقابة الشعبية على البرلمان. 

 برأيك، ما دور البرلمان في ظل التغيرات  «
اإلقليمية والدولية واألزمات الكبرى؟

التغيـــرات فـــي المجتمـــع الدولـــي أمـــر متوقع مع 
علـــى  جديـــدة  عناصـــر  وبـــروز  األســـباب،  تغيـــر 
المشـــهد الدولـــي، وأن هذا التغيير ســـيطال حتى 
الكيانـــات، والهيئات والمنظمـــات الدولية، بما في 
ذلـــك التركيب الهرمـــي، والقانوني لألمم المتحدة 

والقانون الدولي.
ومـــن أبـــرز األدوات والكيانـــات الوطنيـــة المؤثرة 
بهذا الشـــأن، هو المجلس الوطني بفرعيه مجلس 
الشـــورى ومجلس النواب، وهي الكيانات المعنية 
بالدرجة األولى، بأن تقف على أرض صلبة للدفاع 
عـــن المصالـــح الوطنيـــة فـــي المجتمـــع الدولـــي، 

ويعمل بفاعلية باألزمات الدولية الكبرى.
 فالبرلمـــان يعتبر عملة وطنيـــة ذا وجهين داخلي 
ودولـــي، وعليـــه علـــى مســـتوى الداخـــل تحقيـــق 
أقصى ما يمكن تحقيقه للشعب والقيادة والوطن، 
وأما على المستوى الدولي فعليه أن يقف بصالبة 
وحكمـــة فـــي القضايـــا واألزمات الكبـــرى المتعلقة 
بالدولـــة وســـيادتها وأمنها، ومصالحهـــا الوجودية 
والقوميـــة، وفـــق اســـتراتيجيات وبرامـــج فردية 

وخليجية وإقليمية وعربية.

 كيف تنظر لدور البرلمان بالشأن الخليجي  «
واإلقليمي، باعتباره خط الدفاع األول عن 

المصالح الوطنية في مواجهة المتغير 
الدولي؟

وتتمتـــع  والجـــذب،  الحداثـــة  مركـــز  البحريـــن 
بإقليـــم جغرافي مميز، وال شـــك أنهـــا تكون أقوى 
شـــوكة، وأشـــد قـــوة عندما تكـــون بين شـــقيقاتها 
ثابتـــا  عنصـــرا  تكـــون  وعندمـــا  الخليـــج،  دول 
بالتحالفـــات اإلقليمية، التـــي تحمل ذات األهداف 

االستراتيجية والطموحات التنموية والقومية.
وإن وجـــود مملكتنـــا مـــع شـــقيقاتها دول الخليج 
ومـــع المنظومـــات اإلقليميـــة ال شـــك يعـــزز مـــن 
قوتهـــا ومنعتها واســـتقرارها وقدرتها على تحدي 
المتغيـــرات ومعادلة التوازنات السياســـية إقليميا 

ودوليا.
ولعـــل أهم دور بـــارز يمكن أن يلعبـــه البرلمان في 

المرحلة المقبلة على المســـتوى الخارجي )لتعزيز 
مكانـــة البحريـــن خليجيـــا وإقليميا(، هـــو التحرك 
القومي الفعال وبناء استراتيجيات لحماية البيت 
العربـــي مـــن التشـــتت، واالنهيـــار، والفوضـــى من 
خالل خلق قواعد التعاون والمســـاندة الجماعية، 

لمواجهة التحديات والمخططات غير المعلنة.
وباعتبـــار أن األمـــن القومـــي العربـــي، هـــو وحـــدة 
واحـــدة، وأثبتت التجارب أن انهيـــار أحد أقطاب 
العقـــد العربي، يترتب عليه تأثيـــر مواٍز على بقية 
الـــدول العربية، خصوصا في ظـــل نهج التكتالت 
السياســـية، القائمـــة على رعاية المصالـــح الذاتية 
لـــكل دولـــة، وتقديم هـــذه المصالح علـــى مصالح 

دول أخرى أولى بالرعاية واالهتمام.
فـــإذا تصـــرف األقطـــاب علـــى أســـاس مصالحهـــم 
الخاصـــة فمن بـــاب أولى تحرك الـــدول الخليجية 
والعربيـــة على ذات األســـاس والمعيـــار هو تقديم 
وتعزيـــز  اعتبـــار،  كل  فـــوق  الخاصـــة  مصالحهـــا 
هـــذه المصالـــح يقوي الســـيادة ويحمـــي المصالح 
القوميـــة، ويمكن الـــدول العربية من قـــول كلمتها 

في المجتمع الدولي.
لعل ما مر وما يمر به الوطن العربي من محاوالت 
لزعزعة اســـتقراره كشـــف أهمية الترابـــط العربي 
– العربـــي، والتحالـــف اإلقليمـــي، وأهميـــة وضـــع 
اســـتراتيجيات واضحـــة، لتفعيـــل هـــذا الترابـــط 
وقـــت األزمـــات، التـــي تتعـــرض لها ســـيادة الدول 

ومصالحها ألي مخاطر.
للظـــروف  الواعـــي  البرلمـــان  دور  يأتـــي  وهنـــا 
والمخاطـــر والمتغيرات الدولية واإلقليمية، ليعزز 
مكانـــة البحريـــن خليجيـــا وإقليميا، لتكـــون أقوى 
وأصلب عـــودا. وعلى مســـتوى الداخـــل الوطني، 
توظـــف هـــذا االســـتقرار فـــي النمـــاء االقتصـــادي 

والرفاه االجتماعي.
البرلمان على المســـتوى اإلقليمي والدولي، معني 
بشـــكل فعـــال بتحمل المســـؤولية بأمانـــة واقتدار 
لتركيـــز دور مملكـــة البحريـــن فـــي الحفـــاظ علـــى 

التـــوازن السياســـي بالمنطقـــة العربيـــة فـــي هـــذه 
المرحلـــة االســـتثنائية، إذ إن دعـــم هـــذا الوجـــود 
تحقيـــق  شـــأنه  مـــن  البحريـــن  لمملكـــة  والـــدور 
نتيجتيـــن مهمتيـــن: أولهما المحافظـــة على األمن 
القومـــي، وثانيهمـــا يعـــزز مكانـــة البحريـــن عربيـــا 

وإقليميا ودوليا.

 ما العالقة التي تجمع بين مجلسي النواب  «
ومجلس الشورى مع كيان المجتمع وسيادة 

الدولة؟

 ما يحدث من تطور في البيئة الدولية واإلقليمية 
والسياســـية منهـــا واالقتصادية، لـــه دور بالغ األثر 
البرلمـــان،  عمـــل  منهجيـــة  تطويـــر  ضـــرورة  فـــي 
واتخـــاذه أســـاليب عمـــل غيـــر تقليديـــة، هدفهـــا 
تحقيـــق المصالح الوطنية على المســـتوى الدولي 

واإلقليمي.
وهـــو ما يتطلب أن يكون البرلمان أساًســـا للدفاع 
عـــن المصالـــح الســـيادية، والخاصـــة للبـــالد علـــى 
المستوى الدولي، وتحقيق مكتسبات دولية تعزز 

من مكانة الدولة ونظام الحكم فيها.
بـــل إن البرلمان كما شـــهدنا في األحـــداث الدولية 
الكبـــرى لعـــب أدوارا بالغـــة األهميـــة والحساســـية 
وهـــو خـــط الدفـــاع األول فـــي حســـم المعقـــد من 
المســـائل المتعلقة بالمصالح الوطنية وهو المعني 
بتعزيـــز مكانـــة الدولة في البيئـــة الدولية وتوثيق 
روابطهـــا بالكيانات الدوليـــة، ومراكز الثقل المؤثر 
في السياسة الدولية، وتجذير مكانة البحرين في 

التوازنات السياسية والقومية الدولية.
البرلمـــان هـــو القبـــة الحديديـــة التـــي تحمـــي هذا 
الكيان، وتعزز استقراره وسمعته ومكانته وبنيانه، 
وفـــي ظـــل المتغيـــرات بالمجتمـــع الدولـــي، يمكن 
للبحرين الكبيرة فـــي تاريخها، وعطائها ومكانتها 
أن تلعب دورا أكثر فاعلية في التوازنات الدولية. 
أمـــا فيما يتعلـــق بمجلس الشـــورى، وفـــق الهيكل 
ثوبـــا  يكتســـي  أن  عليـــه  والتنظيمـــي  القانونـــي 
جديدا، يتواكب مـــع متغيرات العصر والتطورات 
البحريـــن،  مملكـــة  ورؤى  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
وباعتبـــاره الوظيفـــي يمكنـــه أن يلعـــب دورا مهما 

في العالقات العامة مع القواعد الشعبية.
كمـــا أن مجلـــس الشـــورى، بمـــا يملكه مـــن خبرات 
ومؤهـــالت ومعرفة، يمكنـــه أن يلعب دور حكومة 
الخطـــط  بعـــض  رفـــض  أو  فـــي مســـاندة  الظـــل، 
الحكوميـــة، وتحليل اإلنجـــازات والمعوقات التي 
تصـــادف أعمـــال الحكومة، وتقديـــم رؤى معرفية 
ومتخصصـــة، فـــي تلـــك الجوانـــب التـــي تعارض 
فيهـــا، أو التي تدعم فيهـــا رأي أو برنامج أي جهة 

من كيانات الحكومة.
 ممارســـة هذا الـــدور لمجلس الشـــورى نضمن من 
خاللـــه وجود مبدأ المحاســـبة، والمعارضة القائمة 

على أســـس معرفية وتخصصية وليســـت رغبات 
أو أهواء سياسية، ومن شأن هذه المعارضات أن 
تحقـــق مصلحة وطنية في غايـــة األهمية، ويعزز 
تفاعـــل مجلس الشـــورى مع الحكومـــة من جانب، 
والقواعـــد الشـــعبية من جانـــب آخر وفـــق ثوابت 

وطنية.

 ما آليات العمل البرلمانية في العصر  «
الرقمي والتقدم التكنولوجي؟

ســـبق الحديث لي حـــول العصر الرقمي، وضرورة 
هجـــرة العمـــل التقليـــدي، وإعادة ترســـيم هيكلية 
الدولة من حيث الشـــكل والمضمون وفقا للتطور 

التكنولوجي ليتوافق مع حقيقتين.
األولـــى هـــو تطـــور تكنولوجيـــا ثـــورة االتصاالت، 
ومـــا أحدثته من نقلة نوعية في التجارة الدولية، 
والفنيـــة  اإلداريـــة  واألعمـــال  التوريـــد  وسلســـلة 

والصناعية.
 إذ انتقـــل العالـــم مـــن العمـــل التقليـــدي الروتيني، 
إلى العمل غيـــر المرئي الطيفي، وهو تطور يحتم 
إعادة النظر في هيكلية الدولة، وسلطاتها الثالث 
بما في ذلك وزارات الدولة، والدستور والقوانين، 
والنظـــام البرلمانـــي وآليات العمـــل، وهو تطور قد 
يكشـــف الحاجـــة إلـــى االســـتغناء عـــن الكثير من 
الكيانـــات واآلليـــات والهيـــاكل التنظيميـــة القائمة 

في عهد النظم التقليدية.
الثانـــي هي الرؤى االقتصادية للعام 2030 لمعظم 
دولنـــا الخليجيـــة والعربية، وهذه الـــرؤى وضعت 
أســـس ومعايير التنميـــة المســـتدامة وفق قواعد 
األمـــم المتحدة ومتطلباتها، وهـــي التي يجب أن 
تكـــون أساســـا ودســـتورا لعمـــل كافـــة الحكومات 
البرلمـــان  ولعـــل  بمختلـــف أجهزتهـــا وقطاعاتهـــا، 
هـــو أكثـــر األجهـــزة المعنيـــة بتنظيم قواعـــد عمله 
وبرامجـــه بمـــا يتوافـــق مـــع التطـــور التكنولوجي 

والرؤى االقتصادية لمملكة البحرين. 

 هنالك لبنات استراتيجية أفرزها واقع  «
العالم العربي برماله المتحركة، ما قراءتك 

لها؟ 

يجـــب العمل علـــى تعزيز العمل العربي المشـــترك، 
لحمايـــة أمنه بمفهومه الشـــامل، والتمســـك بمبدأ 
العربيـــة،   - العربيـــة  للمشـــاكل  العربيـــة  الحلـــول 
والعمـــل وفـــق رؤيـــة شـــاملة، تكفـــل االســـتغالل 
األمثـــل لمقومـــات االقتصـــادات العربيـــة، وتعزيز 
القدرات العربية الجماعية، في مجال االســـتجابة 

للتحديات المطروحة.
الدقيقـــة،  الظـــروف  تـــدرك  العربيـــة  فالبيئـــة 
والتطـــورات المتســـارعة علـــى الســـاحة الدوليـــة، 
ومـــا تنبئ به حالة االســـتقطاب الراهنة، من بوادر 
ســـتترتب عليها إعادة تشـــكيل موازين القوى، مع 
كل مـــا يحمله هذا الوضع مـــن مخاطر على األمن 

القومي العربي.
مـــع ضـــرورة دعـــم مشـــاركة الـــدول العربيـــة فـــي 
الدوليـــة، كمجموعـــة  المنظومـــة  صياغـــة معالـــم 
منســـجمة، وموحـــدة، وكطـــرف فاعـــل، ال تعـــوزه 
اإلرادة، واإلمكانات والكفاءات، لتقديم مســـاهمة 

فعلية وإيجابية في هذا المجال.
ومـــن ثم فـــإن قواعـــد العمـــل البرلمانـــي بالمرحلة 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  تأخـــذ  أن  عليهـــا  المقبلـــة 
الدوليـــة  والتغيـــرات  البحريـــن،  لمملكـــة   2030
واســـتراتيجيات العمـــل المشـــترك لـــدول مجلس 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  التعـــاون، 
وشـــقيقاتها فـــي التعاطـــي مـــع المســـائل الدوليـــة 
الكبـــرى، أساًســـا ونهًجا، فـــي برامجه وسياســـاته 
القادمـــة حفاظا على وطن وأمة عربية، في رمال 

شرق أوسط متحرك.

 ما رؤيتكم للبرلمان القادم؟ «

 البرلمـــان هو كيان يعكس حضارة ومكانة الدولة، 
وهو يســـطر التاريـــخ والثقافة والقيـــم، والحامي 
للمصالـــح الوطنيـــة، ويضع الخطـــوط الحمر على 

السيادة الوطنية.
وهـــو الكيـــان الـــذي يتحـــرك إذ تقتضـــي مصالـــح 
حساســـة  نازلـــة  وكل  موقـــف  كل  فـــي  الدولـــة، 
ودقيقـــة، ويعتبـــر خـــط الدفـــاع األول حين تتغير 
الظـــروف اإلقليمية والدولية، فتكون خطاه ثابتة 
لحماية ســـيادة ومصالح الدولـــة في كل الظروف 

واألوقات.
ســـبق وقلنا إن دور البرلمان مثل العملة بوجهين، 
بدور داخلي وخارجـــي، واليوم العالم يمر بحركة 
تغييـــر قادة المنطقة، هم األعلم بدقائق تفاصيلها 
ومحـــاور ترابطهـــا، وآثارهـــا فـــي مســـار المجتمـــع 
الدولـــي، وتأثيرهـــا علـــى اإلقليـــم وال نزيـــد علـــى 
القـــادة فـــي فهمنـــا لتلـــك التغيـــرات والصراعـــات، 

وإعادة التموضع والنفوذ.
ومـــن هنـــا، فـــإن البرلمان عليـــه أن يقـــوم بتحليل 
عناصـــر هـــذه التغيـــرات، وآثارهـــا علـــى المصالح 
مســـتوى  وعلـــى  الوطنيـــة خصوصـــا،  والســـيادة 
مجلس التعاون واإلقليم عموما، حتى يمكنه ذلك 
من وضع مرتكزات العمل للمرحلة المقبلة بطريقة 
تتضمـــن اإلدراك والوعـــي التـــام، بكيفيـــة حمايـــة 
المصالح الوطنية، وأين نضع المملكة ومســـتقبلها 
وحماية مكتسباتها وأمنها الذي هو جزء ال يتجزأ 

من أمن المنطقة والعالم العربي.
والعمل على توســـيع شـــبكة العالقات الخارجية 
ومـــد الجســـور، وإقامـــة الروابـــط والتحالفـــات 
العربيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، لتحقيق مصالح 
الدولـــة، وموازنة عالقاتها بمختلف الدول، وفق 
رؤيـــة اســـتراتيجية جديـــدة علـــى أســـس أمنية 
واقتصادية وسياســـية في شـــرق أوســـط جديد 
المعالـــم، وعالـــم متعـــدد األقطـــاب والتحالفات، 
ذلـــك ســـيمكن بقـــوة المملكـــة سياســـًيا وأمنًيـــا 

واقتصادًيا.

من اللقاء

محمد رضا بوحسين

البرلمان القبة الحديدية لحماية الوطن
يعكس حضارة ومكانة الدولة ويسطر التاريخ والثقافة والقيم... بوحسين لـ “^”:

 ينبغي التحرك القومي الفعال وبناء استراتيجيات لحماية البيت العربي من التشتت

قال المستشـــار القانوني والمحكم الدولي محمد رضا بوحســـين إن البرلمان هو القبة الحديدية التي تحمي الكيان الوطني وتعزز اســـتقراره وســـمعته ومكانته 
وبنيانه.

وأضاف “في ظل المتغيرات بالمجتمع الدولي، يمكن للبحرين الكبيرة في تاريخها، وعطائها ومكانتها أن تلعب دورا أكثر فاعلية في التوازنات الدولية”.
وأشـــار بوحســـين بحـــواره الموســـع مـــع “البـــاد” إلى أن “وجـــود مملكتنا مع شـــقيقاتها دول الخليج ومـــع المنظومات اإلقليمية ال شـــك يعزز مـــن قوتها ومنعتها 

واستقرارها وقدرتها على تحدي المتغيرات ومعادلة التوازنات السياسية إقليميا ودوليا”.
وفيما يلي نص الحوار.



بما يرغب الزبــونللبنــاء والتطوير
مع الاستعداد

مدرسة سمو 
الشيخة موزة بنت 

حمد آل خليفة

مركز الشــيخ 
ناصر للتدريب

الـــقــــريــــة
التراثيـــة

مساجد ودور
 العبادة والص�ة

مدرسـتا  جو 
وعسكر الابتدائية 

 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن
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المســـاحات
مــــــن وإلى

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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Vacancies Available
KINGDOM PHOTO-COPYING CENTRE 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 39652536 or areej105@hotmail.com

GULF UNIVERSITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DEAN(COLLEGE)
, suitably qualified applicants can contact

 39669704 or ahims@batelco.com.bh

BLUE DAWN STABLE 
has a vacancy for the occupation of

 GROOM
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

BROTHERS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 37111115 or INFO@AWAL.BIZ

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39871069 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

ALMIQAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36673077 or AL.MIQAT@YAHOO.COM

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17701900 or hrd@arcal.biz

PERFECT CAR WASH 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39444479 or Almansoori66@live.com

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

ALI YOUSIF ALI REZA HOLDING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact
 17725275 or admin@alireza-group.com

MANHATEN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39670099 or K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH

RAZAN EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 17322800 or K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH

KARAK JEE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact
 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM

KARAK JEE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 33022259 or ALWANI007@HOTMAIL.COM

TAWZEATY TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36690049 or MOHAMMEDRAFFI23@GMAIL.COM

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 TILES FIXER
, suitably qualified applicants can contact

 17621220 or HABIB.3@HOTMAIL.COM

SIMSIM PERSONAL EVENTS PLANNERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33377749 or OSAMA.KHALAF@ALHAWAJ.COM

Albahlawan building maintenance 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38382350 or PAHLAWAN.SERVICES@GMAIL.COM

Venice 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 39444991 or OFFICE.VENICE@GMAIL.COM

PROF PALACE CAR CARE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39623014 or Behzad_11124@hotmail.com

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17826260 or ANaser@wyndhamgrandbh.com

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh

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

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

AL TAWEELA CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact
 39294153 or altaweelacurtain@gmail.com

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39267838 or alivirk101@gmail.com

GAWCHIA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39454526 or JAMALSOUDA@GMAIL.COM

VIGOR CONSTRUCTION AND POOLS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39441413 or e.watani@yahoo.com

TAFCO BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33217233 or naveelshahzad11@gmail.com

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 77132211 or jobcfmbah@gmail.com

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Air towers for aero channels production 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
, suitably qualified applicants can contact
 17729717 or mahmood@air-towers.com

MC6 INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17402050 or operation@mcsix.me

JAITON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36322455 or jd.clear2016@gmail.com

JAITOON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 36322455 or OMR86N@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

AYOON ALRIFFA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36292745 or ASIF80@BATELCO.COM.BH

ALTANAF ELECTRICAL ITEMS AND LIGHTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
, suitably qualified applicants can contact
 17490762 or ALTANAFBH@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

LADUREE BEAUTY LOUNGE 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 17600696 or LADUREE.BH@GMAIL.COM

EUNOIA BURGERS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

MINACOM DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 39338189 or SHAIMA-ALABBASI@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

MODERN LAUNDRY & DRY CLEANING - PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17672227 or Modern.laundry.mail@GMAIL.COM

KAMALIA Mechanical contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39788869 or KAMALIAMECHANICAL@GMAIL.COM

ALSATAA FOR FIXINNG AND REMOVING OF ADVERTISEMENT BOARDS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33918404 or SH.Z-OOZ@HOTMAIL.COM

BU MARIAM Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33311937 or ASHFOQRAZA29@GMAIL.COM

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

ELITE TECHNOLOGIES MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17749111 or info@elitetechno.com

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

Gulf Integrated Vertical Solutions WLL 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36655456 or hr@suhainvestments.com

AMRA MOHAMED KHALID IMMAM 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35474900 or ROSEDAISY55@YAHOO.COM

DAR AL TAYBEEN SPICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(KEBAB)
, suitably qualified applicants can contact

 17214230 or AMMZJ67@GMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

SMART CARE CARS ACCESSORIES - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33655557 or SADEQ_W@YAHOO.COM

HAQ NAWAZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 35609260 or haqnawazcontracting1@gmail.com

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17179895 or ANIL7205@GMAIL.COM

LINKS 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17745060 or IBRAHIM68.GOV@GMAIL.COM

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
, suitably qualified applicants can contact

 17180530 or mona.alnokhedha@bas.com.bh

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh
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ARCAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WORKER

, suitably qualified applicants can contact
 17701900 or hrd@arcal.biz

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
, suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17344700 or HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM

Le Meridien Hotel Bahrain City Center 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 38885874 or ALI.ALQATTAN@MAF.AE

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39711494 or NINTHMARCH@HOTMAIL.COM

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17725522 or yousif@aanass.net

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39865798 or ABUFAIZANAC@GMAIL.COM

KHIZRA RESTAURANT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 36960999 or HASH2H2@HOTMAIL.COM

ALSHROOQ SERVICES STATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FUEL STATION ATTENDANT
, suitably qualified applicants can contact

 17625552 or AHMED.ALKAABI@BANAGAS.COM.BH

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com

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

 CLEANER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 17224578 or INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM

LANJAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 MASON(GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact

 39470885 or ADELALMUDAWIB@HOTMAIL.COM

Om yousif sweet making 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39699702 or ZOHRA@MENAS.COM.BH

INFINITY ALUMINIUM AND CLADDING S P C 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR SALES
, suitably qualified applicants can contact
 17732152 or ivin@infinityaluminium.com

Five continent coffee shop 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17403597 or ALBOOMFISHTRAPS@YAHOO.COM

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHEETMETAL WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

SEA BIRD MECHANICAL AND MARINE CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(MAINTENANCE)
, suitably qualified applicants can contact
 17730017 or vincent.hybrid@gmail.com

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 39151200 or GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM

MOBEEN CARS ELECTRICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39878518 or MOBEENS@HOTMAIL.COM

ALFAZAA  FASHION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33070069 or SOUQHOM@GMAIL.COM

BAKER STREET 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
, suitably qualified applicants can contact

 39939974 or SAMIALMULLA15@GMAIL.COM

Banglore Restaurant & Cafe WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17211624 or MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM

Banglore Restaurant & Cafe WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17211624 or MADHAVANKAMMAN727@GMAIL.COM

AMOOR GATE COMMISSION 
has a vacancy for the occupation of

 CLERK
, suitably qualified applicants can contact

 36410050 or SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact
 39335330 or DOMESTONE@GMAIL.COM

QUICK ROME GLASS MATERIALS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 32381494 or ALDAL3331@HOTMAIL.COM

ALYAQOOT ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
, suitably qualified applicants can contact

 33308686 or alyaqootabayat33@gmail.com

Al Warith Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17879166 or BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM

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

 DIRECTOR
, suitably qualified applicants can contact

 38383626 or LAD@CONSULUM.COM

WADI ALSADIQ CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
, suitably qualified applicants can contact
 33639898 or SADIQ_O9O@HOTMAIL.COM

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.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

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17268111 or HRD1@macbh.com

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

 SECURITY GUARD
, suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com

PUNJAB CITY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34111999 or sharef.works@gmail.com

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

NEXT BLACK COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact
 39999044 or javedalbalooshi@gmail.com

FIT DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17003344 or MGMT@TEAKWD.COM

Desert Landscape Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 39110161 or AHMAD.JUMA@DESERTGROUP.AE

ALGHANIM INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. - For 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact
 17300616 or karim.eissa@falghanim.com

PASTRIES ON THE FLY CATERING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17404071 or PASTRIESONTHEFLY@GMAIL.COM

AHMED BASHIR FOR machinery and equipment and parts 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33724254 or AHMDRM3@GMAIL.COM

Ice Berg for Food and beverages Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38975961 or alsendi2009@yahoo.com

SERVICE STATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38363232 or ANABISALEM@HOTMAIL.COM

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

 DIESEL MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17700680 or ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM

Golden cam photography 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33139961 or MOHD_BTVES@HOTMAIL.COM

AMIGOS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17322608 or AMIGOSCONST@OUTLOOK.COM

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

 DRIVER
, suitably qualified applicants can contact

 17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17533125 or GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM

Al Sahel Resort B.S.C. (Closed) 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 17561327 or hr@edamah.com

ALSULTAN GATE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39383843 or AHMEDS4U@HOTMAIL.COM

Lamar Real Estate W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FINANCIAL ANALYST
, suitably qualified applicants can contact

 39991274 or HANI@LAMAR-HOLDING.COM

MAYSOON SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39699499 or AAMIR2021@GMAIL.COM

Seventy Seven For Sale-Trade of Electrical Machinery WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33433238 or HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM

SURABHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 36886550 or MUNVEEDURESTAURANT@GMAIL.COM

TRANS WAVES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34232787 or IMRAANMALIK@HOTMAIL.CO.UK

VILLA FIVE CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
, suitably qualified applicants can contact

 33675510 or MAHMOOD_MOH.D@HOTMAIL.COM

HALEEMA SADIA MOHAMMAD 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38957110 or BURJNAWAL00@GMAIL.COM464156

UMMER OFFICES MANAGEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 77302222 or UMMERAPHOUSE@GMAIL.COM

665 Building Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39644739 or SABHA587@GMAIL.COM

MAGIC THREADS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39485560 or MARIAM.ICICI@GMAIL.COM

Tejoury Company - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

 DATA ENTRY OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 77926006 or D.SHAABAN@TEJOURY.COM

METROTECH RENTING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PIPEFITTER
, suitably qualified applicants can contact

 36390606 or metrotech09@gmail.com

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17001720 or GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADVISOR (INFORMATION TECHNOLOGY)
, suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
, suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM

DURRAT AL KHALEEJ MARINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact
 17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

K GRILL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 KITCHEN WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39978899 or SH_AMNAH@HOTMAIL.COM

Aero Towers Contracting Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 38377450 or MHARIHARAN1968@YAHOO.COM

GULF REMEDIES PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

 SALES REPRESENTATIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17239393 or MAHIYA@GCTBAHRAIN.COM

IZHAAN HEAT AND AIR CONDITIONING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34590744 or SY.ATIF01@GMAIL.COM

COATED BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

 BEAUTICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 36061136

Golden Marine Services Co. W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17813381 or TUFAIL@TECHNOGROUP.CO

QUEST FOR COLLECTION AND BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COLLECTOR(DEBTS)
, suitably qualified applicants can contact

 39476133 or nageh_72@yahoo.com

Future Gardens Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17311212 or FUTUREEXHIBITIONS@GMAIL.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 39977021 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

ABU HABIB INSTALLATION OF AC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33613535 or MANGAT3535@GMAIL.COM

RAFFAY JEWELLERY DESIGN BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39006400 or RAFFAYJEWELLERYDESIGNS@GMAIL.COM

Continuum Commercial W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33316063 or SAJJADBUTT125@YAHOO.COM

ABN AL NAFIS PALACE TAILORING - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 66664123 or DEEPUMILAN4123@GMAIL.COM

GREEN HERBAL HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CASHIER
, suitably qualified applicants can contact

 39860884 or VIJU.VVK@GMAIL.COM

Access-line trading BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
, suitably qualified applicants can contact

 33957000 or MNAVEETH@GMAIL.COM

ALHAZARA SECOND HAND SPARE PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 33920671 or MUNIRSCP333@GMAIL.COM

Hibba khushi Services 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 35100685 or RASHAIDKHADAM@YAHOO.COM

TECHNO FAB CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36776979 or NIJU.TECHNOFAB@GMAIL.COM

ART MARINE REPAIR MACHINARY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36448216 or BABURAJSANA@GMAIL.COM

FIRST CARE DISCOUNT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39118033 or FREEWTS@GMAIL.COM

TANDOORI CHAI CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

, suitably qualified applicants can contact
 33311247 or AMIR.ALNIAZI@GMAIL.COM

FALAFELPIE RESTURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
, suitably qualified applicants can contact

 39992565 or FALAFELPIEBH@GMAIL.COM

BLAZER PAINTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 33381440 or SUNEER_SIDHIQUE@HOTMAIL.COM

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

 MARKETING EXECUTIVE
, suitably qualified applicants can contact

 17300170 or OPIQBAL@GMAIL.COM

BU HAMDAN BUILDING COMPLETION, FINISHING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33305789 or ISMAIL.BIN.MASHAL@GMAIL.COM

SHANDAR CONTRACTING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 34569303 or SAMESTERBHCO@OUTLOOK.COM

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
, suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com

ALRAQI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39636536 or GHATAM2@GMAIL.COM

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM

SUPER BEE AUTO SPARE PARTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 33379248 or CST280497@GMAIL.COM

SAGGU AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 33725654 or SAGGUSONU073@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

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

OPERA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 38341231 or BRIGHTFUTURE9853@GMAIL.COM

ALBARAKA PROJECTS 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER(CONSTRUCTION)
, suitably qualified applicants can contact

 17531553 or AMHAWAZI@BATELCO.COM.BH

BAHRAIN SHIP REPAIRING & ENGINEERING CO. 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 17725300 or chro@basrec.com.bh

SIAM GARAGE- SIMPLE COMMANDITE COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39416687 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39458212 or ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM

AL YASEEN ELECTR ICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17291154 or A_Y_A_Y@HOTMAIL.COM

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

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17831000 or AKJCONT@BATELCO.COM.BH

ZOHAL CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17877277 or zohalcc@batelco.com.bh

AL-ENTIFADHA CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36655163 or ALENTIFADHA1@YAHOO.COM

WESTERN AREA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
, suitably qualified applicants can contact

 39081887 or westernareagarage@gmail.com

COMPUTER WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CONSULTANT (TECHNICAL AFFAIRS)
, suitably qualified applicants can contact

 17561842 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

BRAS WELDING & SMTIHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 39690001 or JAMES@GCCBAH.COM

Al bayaraq garage 
has a vacancy for the occupation of

 GARAGE MECHANIC
, suitably qualified applicants can contact

 17241049 or SALMAN@GCCBAH.COM

AZADI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 17760850 or AZADI2962@GMAIL.COM

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

 TECHNICIAN
, suitably qualified applicants can contact
 39940152 or BEMCO@BATELCO.COM.BH

ALOSRA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17240098 or alosrarestaurant.co.wll@gmail.com

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SHOVEL OPERATOR
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
, suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com

EBIN SINA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 39477399 or ALALAWIF@GMAIL.COM

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 PAINTER
, suitably qualified applicants can contact

 17000520 or abdulaaziz.buhusain@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

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

 CARPENTER
, suitably qualified applicants can contact

 39334023 or sayedshubbar@skaldurazi.com

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

PROJECTS ACCESS SCAFFOLDING & FORMWORK CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SCAFFOLDER
, suitably qualified applicants can contact

 36067003 or rafathglwvn@yahoo.com

ALMASHREQ CLEARING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17720333 or ALAMEEN2@BATELCO.COM.BH

ALI MAHDI KADHIM YOUSIF 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact
 39456444 or MHSYN5196@GMAIL.COM

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

 WAITER
, suitably qualified applicants can contact

 17710271 or hrvp@alghalia.com

EM BODYSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN(CARS ENGINES)
, suitably qualified applicants can contact

 39931932 or hrghareeb@gmail.com

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 33454414 or falcon-i@hotmail.com

HASIBA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
, suitably qualified applicants can contact

 33163556 or J3J388@HOTMAIL.COM

AMEERI INDUSTRIES (AMETECH) 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
, suitably qualified applicants can contact

 17166111 or HRAMEERI@AMEERI.COM.BH

LONGINES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
, suitably qualified applicants can contact

 17587140 or HRCHOICE@BATELCO.COM.BH

ABU AHMD STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
, suitably qualified applicants can contact

 17795822 or abuahmedstationery@yahoo.com

REEF BOUTIQUE HOTEL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 HOUSEKEEPER
, suitably qualified applicants can contact

 17564343 or shawqi.alsayegh@reef-island.com
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تخوض دينا 
الشربيني تجربة 
فنية جديدة 

تجمعها للمرة 
األولى بالفنان 
محمد ثروت 

من خالل 
تقديمهما 
“فوازير 

رمضان” 
لعام 2023، 

وبدأ الثنائي 
تصوير 

مشاهدهما 
بعد بروفات 

مكثفة.

tariq_albahhar

تكريمـــًا للكاتـــب الراحـــل بهاء طاهر، أقـــام مختبر ســـرديات البحرين 
بالتعاون مع أسرة األدباء والكتاب فعالية بعنوان “في محبة الروائي 
الراحل بهاء طاهر”، أدارها الشـــاعر كريم رضي وتحدث فيها الشـــاعر 
المصـــري ســـمير درويش من مدينـــة نيويورك عبر برنامـــج الزوم عن 
لقائـــه ومعرفتـــه الشـــخصية ببهاء طاهـــر، تلته شـــيماء الوطني التي 
قدمت ورقة عن رواية “نقطة النور”، ثم زهراء مبارك التي استعرضت 
أحـــداث رواية “خالتي صفيـــة والدير”، أما أيمن جعفر فقد قدم ورقة 
عـــن رواية “واحة الغروب” الحاصلة علـــى جائزة البوكر العربية للعام 
2008، ثـــم اختتم محمد كريم رضي ورقته عن المجموعة القصصية 

“الخطوبة” وهو أول عمل أدبي ينشره الراحل.
كما وتداخل عدد من الحضور مستعرضين مالحظاتهم حول أسلوب 

وأعمال الكاتب بهاء طاهر.

“سرديات البحرين” تحتفي ببهاء طاهر

صدور كتاب “فريد رمضان... حكايتنا البحرينية”
نصوص وشهادات ودراسات عن الراحل

صـــدر حديثـــا عـــن دار ورق للنشـــر وبدعـــم مـــن نـــوران 
بكتشـــرز كتـــاب “فريـــد رمضـــان... حكايتنـــا البحرينية”، 
ويضـــم الكتـــاب الـــذي يقـــع فـــي 277 ورقـــة 8 نصـــوص 

و33 شـــهادة من أصدقاء ورفقاء الراحل و10 دراســـات 
والســـيرة اإلبداعيـــة. افتتاحيـــة الكتاب جـــاءت بعنوان 
“سيرتي الناقصة” بقلم الراحل فريد رمضان ونقرأ منها:

بعـــد كتابـــي األول “البيـــاض”، الـــذي وســـمته بقصـــص 
قصيـــرة وطبـــع في العام 1984 وأنـــا أكاد ألمح تجربتي 
وهـــي تبحر في لجة عاصفة، تلقـــي بتخومها بعيدًا عن 
عالـــم القصة القصيرة، مثلما كنـــت أعتقد حينها، وتأخذ 
مســـارات أدبيـــة وفنيـــة أخرى، لعـــل آخرها انشـــغاالتي 
بكتابة الســـيناريو الســـينمائي، وكنت أســـأل نفسي: أين 
أنا من القصة؟ أنا المســـكون بالحكايات والقصص التي 

ال نهاية لها.
بعـــد هـــذه التجربـــة المتواضعـــة، يمكننـــي أن 
أقول لكـــم وبصراحة، إنني ســـاكن في 
القصـــة حتى النخـــاع، مخلص لها 
رغـــم محاوالتـــي  بهـــا،  ومتلبـــس 
العديـــدة بالتنكـــر لها، عبـــر تجارب 
النثـــري  النـــص  أفـــق  نحـــو  تنحـــو 
والســـرد الروائـــي والنـــص المســـرحي، 
والفنـــون التشـــكيلية والكتابـــة للســـينما 

واإلذاعة والتلفزيون.
فـــي نصوصـــي النثريـــة، أســـعى لمالحقة 
ســـيرة ناقصـــة، هـــي ســـيرتي أنـــا بالتأكيـــد 
واآلخـــرون هم الجحيم، في هذا المعترك الذي أشـــتهي 

الدخـــول فيه بيـــن تجربة وأخـــرى، عبر عالقة ملتبســـة 
بقســـوة القدر وجماليات اللغة، وفي ســـرد يعكس طاقة 

األلم الجماعي عبر األلم الشخصي والخاص.
في التجارب المتقاطعة أشعر أنني وسط فخاخ الحياة، 
ومعتـــرك الكتابـــة، حيث وجـــدت في الســـرد الروائي ما 
يتيـــح لـــي فهم ذاتي، أجتهـــد من خالله في ســـبر معنى 
الهويـــة ومفهومهـــا فـــي مجتمـــع ملتبـــس بهـــا، ولقـــول 
ذلـــك كان علّي أن أســـتنجد بالقصـــص والحكايات التي 
تقودني نحو هذه الفخاخ، مهيئًا نفسي الكتشاف جديد 
على المســـتوى الشـــخصي، فمن القصة أســـتخلص حبل 
النجـــاة علـــى أن أنجـــح فـــي فك الغـــازي الـــذي يتالحق 
مـــن روايـــة إلـــى أخـــرى. لقـــد علمتنـــي الكتابـــة أن أكون 
مخلصـــًا لهـــا، وبقدر هـــذا اإلخالص كانـــت تمنحني أفق 
تجـــارب ذات أشـــكال مختلفة، أترك شـــأن تقييمها ألهل 
االختصـــاص. وألن اللغـــة كائـــن حي، حيـــث تولد وتنمو 
وتكبـــر وتضمر وتمـــوت أيضًا، فإن اللغـــة التي تحصنت 
بهـــا فـــي أشـــكال كتاباتـــي المختلفـــة، كان القـــص فيهـــا 
ينمـــو مثل العشـــب، ويواجـــه مصيره مثلـــي، حيث أنمو 
وأكبر وأضمر وبالتأكيد ســـأموت، عبر مســـايرة الطبيعة 
والحيـــاة فـــي تغيرهـــا وتبدلها، ولكـــن ماذا ســـيبقى في 
النهاية... ســـتبقى القصة فقـــط، باختالف قوالبها الفنية 
التي اشـــتغلت عليها. هذا ويتكـــون فريق إعداد الكتاب 
من: أمل عبدالوهاب وفضيلة الموسوي وأميرة عيسى.

أسامة الماجد

يخطـــط مهرجـــان البحر األحمر الســـينمائي الدولي 
لعرض باقة من أهم وأحدث اإلنتاجات الســـينمائية 
العربيـــة والعالميـــة، إلـــى جانـــب أفـــالم كالســـيكية 
لعمالقـــة اإلخراج، وبرامج أخـــرى تعمل على تقديم 
تجارب ســـينمائية جديـــدة من المنطقـــة وخارجها، 

للجمهور. 
حيـــث يعتبـــر المهرجان منصـــة بارزة للســـينمائيين 
العـــرب والفاعليـــن فـــي صناعة الســـينما مـــن جميع 
أنحاء العالم، من خالل بنائه لجســـور من التواصل، 
إضافـــة إلـــى مســـابقة األفـــالم الطويلـــة والقصيرة، 
ومجموعـــة من الفعاليات والنـــدوات وورش العمل، 
التـــي ترمـــي لدعـــم وتطويـــر الجيـــل الجديـــد مـــن 

المواهب الواعدة.
الســـينمائي  البرنامـــج  مديـــر  أفتـــاب،  كليـــم  واكـــد 
الدولـــي فـــي المهرجـــان فـــي حديـــث خـــاص للبالد 
انـــه تـــم التركيز على عـــدد من االفالم الكالســـيكية 
التي حفرت نفســـها في قلوب عشاق السينما حول 
العالـــم في اعادة ترميمها ضمن  برنامج كنوز البحر 
األحمـــر، ونصح صنـــاع االفالم بااللتـــزام بالواقعية 
والحقيقـــة فـــي افالمهـــم.. مواضيع كثيـــرة تحدث 

عنها في هذا اللقاء السريع معه:

حدثنا عن موضوع ترميم االفالم بالدورة الثانية؟ «

نحن ســـعداء جدا فـــي االختيارات هذه المرة، فهي 
اعمال خالدة في السينما حول العالم، مثل فيلم 

“خلـــي بالـــك مـــن زوزو” وفيلـــم “حب فـــي الكرنك” 
 La Grande Illusion والفيلـــم الكالســـيكي الخالـــد
والفيلم الذي  أعتبره شخصيا من األعمال المفضلة 
عندي Bend it Like Beckham والذي وقت عرضه 
فـــي 2002 لـــم أكن أعده كالفيلـــم الكبير، واليوم مع 
مرور الوقت ومشاهدة بالطبع عدة مرات احسست 

بأنه فيلم عميق يقدم الكثير.
إنهـــا عمليـــة جميلـــة لتقديـــم مجموعة مـــن االفالم 
واليـــوم  حياتنـــا،  علـــى  أثـــرت  التـــي  الكالســـيكية 
سنشـــاهدها مجددا مع جمهورنا في الدورة الثانية 
بطريقة جديدة بالتعاون مع اصدقائنا في الشـــبكة 
والشـــركة   ،)ART( والتلفزيـــون  لإلذاعـــة  العربيـــة 
القابضـــة لالســـتثمار فـــي الســـينما التابعـــة لـــوزارة 
الثقافـــة المصريـــة، ومدينـــة اإلنتـــاج اإلعالمي في 

.RSIFF مصر من قبل
هل سنشاهد عددا من النجوم العالميين في  «

هذه الدورة مثل العام الماضي؟

الـــدورة االولـــى ونحـــن نجتهـــد معـــا لجلـــب  منـــذ 

أفضل ما في الســـينما العربيـــة والعالمية إلى جدة، 
الـــى جانـــب أفـــالم جديـــدة ومثيـــرة على الشاشـــة 
الســـعودية الكبيـــرة، وأحـــدث األفـــالم الســـعودية، 
ومســـابقات األفالم الطويلـــة والقصيرة. هناك أيضا 
أحـــداث وورش عمل صناعية ترعـــى الجيل القادم 

من المواهب.
االسماء  مــن  العديد  استقبلنا  الماضي  الــعــام  فــي 
ــوار،  الــكــبــيــرة مــثــل الــنــجــم أكــشــاي كــومــار فــي حـ
وتطور  الــالمــعــة  المهنية  مسيرته  معه  وناقشنا 

فضال  الهندية،  السينما 
التعاون  في  آماله  عن 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي بـــيـــن 
ــوود وصـــنـــاعـــة  ــيــ ــ ــول ــ ب
الــســيــنــمــا الـــمـــزدهـــرة 
العربية  المملكة  فــي 
أنتج  فقد  السعودية، 
مائة  من  أكثر  كومار 

فيلم.
ــعــــام امــامــنــا  ــ ــذا ال ــ هـ
االسماء  من  العديد 
ــي ســـنـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ الـ

الــتــأكــيــدات  كــل  عــلــى  نحصل  مــا  وقـــت  للجمهور 
بالطبع، بالرغم من اصرار الكثيرين من معرفة هذه 

االسماء، ولكننا حاليا نركز على االفالم.
حدثنا عن فيلم االفتتاح المرتقب «

فيلـــم االفتتاح مثل ما ذكرت في المؤتمر الصحفي 
التـــي  الشـــعبية  بالتقاليـــد  وايضـــا  بالحـــب  ملـــيء 
 what’s تتناســـب مع توجهاتنا في المهرجان، فيلم
love got to do with it والـــذي مـــن كتابـــة جيميما 
خـــان ويســـتند إلـــى تجاربهـــا الخاصـــة فـــي الزواج 

من رجل مســـلم والعيش في باكســـتان في مرحلة 
البلـــوغ المبكـــرة، وكيـــف تقاربـــت هويتهـــا الثقافية 
وألهمـــت الفيلـــم الـــذي ننتظر رد فعـــل الجمهور بعد 
مشـــاهدة هذا العمـــل الجميل جـــدا العالمـــي تماما، 
والذي يتناســـب مع مـــا نقدمه من تشـــابك العادات 
والثقافـــات ومـــد الجســـور بيننـــا، فهـــو انتـــج فـــي 
المملكـــة المتحدة،  مع مخـــرج هندي، وتم تصويره 

في باكستان!
تــجــربــة دولـــيـــة، تجربة  انــهــا 

ــب ايـــــضـــــا مــع  ــاســ ــ ــن ــ ــت ــ ت
مـــــــوقـــــــع الـــمـــمـــلـــكـــة 

السعودية  العربية 
فنحن  والمهرجان، 
في وست اسيا بين 
القارات  من  العديد 

حـــــــولـــــــنـــــــا، 

خصوصا واننا نستقبل في مهرجان البحر االحمر 
من  جدة  وبالطبع  العالم،  حول  االجناس  مختلف 
موقعها تعد موطن العديد من اللغات وايضا تعتبر 

بوابة مكة قبلة العالم.
وفي المهرجان نريد تقديم هذا التنوع في السينما، 
وال نعتبـــر نفســـنا مهرجـــان خـــاص بنـــوع واحد من 
االفالم مثال، خصوصا وان فيلم االفتتاح سيقدمها 
بوجـــود جمهورنـــا العالمـــي، خصوصـــا مـــع وجـــود 
العديد من يشـــاهد االفالم كترفيه، ومن يشـــاهدها 
كفن، وهذا ما يقدمـــه فيلم االفتتاح تماما، واتمنى 

من الجميع االستمتاع به.
نقـــدم العديد مـــن االفالم هذه الســـنة مـــن كبريات 
الشـــركات الســـينمائية مثـــل ديزنـــي، ويونفرســـال، 
وســـي جيـــه انتيرتيمنـــت، وغيرهـــا مـــن الشـــركات 
التـــي تنظر الى الســـعودية اليوم بنظرة مســـتقبلية 

للسينما، وتريد ان تعرض فيها اعمالها.
في رأيك وسط كل هذه االمكانات التي في  «

السعودية ووجود المهرجان، ما دور صناع االفالم 
في مجاراة كل ذلك؟

انـــا دائمـــا انصحهـــم ان يقدمـــوا قصصهـــم بصـــورة 
اصليـــة وواقعية قدر ما يســـتطيعون، الن الواقعية 
هـــي اســـاس صناعـــة االفـــالم، ونقـــل كل مـــا يـــدور 
حولـــك، بدون الخوف من الحقيقـــة او الواقع الذي 
نعيشـــه، وال تخـــاف مـــن انطباع احـــد خصوصا اذا 
كان االمـــر يتعلـــق بالديـــن والتقاليـــد النـــك تنقـــل 
الواقـــع بالضبط، يجب ان نحس الفخر واحنا نقدم 
قصصنـــا فـــي افالم تعبر بالخيال عنهـــا، وال تخافوا 
مـــن المصداقيـــة او مـــا ربما يظـــن الناس من 

التجربة التي ستقدمها في الفيلم،.
المملكة العربية الســـعودية على سبيل 
المثال تتنوع فيهـــا التقاليد والعادات 
القصـــص  مـــن  الكثيـــر  تقـــدم  التـــي 
والحكايات، هناك الكثير من االعمال 
بقـــوة  نفســـها  قدمـــت  الســـعودية 
بســـبب الواقعيـــة التـــي قدمتها في 
قصصهـــا، ووصلت للجميع بســـهولة 
العالـــم  حـــول  فالنـــاس  واحتـــرام، 
يـــودون مشـــاهدة مـــا نقدمـــه مـــن 
عـــادات وتاريخ محليـــة، لذا انصح 
باالســـتمرار بفعل ذلك في تقديم 
االفـــالم،  وال تفكر بما ســـيفكر 
فكـــر  لكـــن  الجمهـــور،  بـــه 
بالقصـــة التـــي تريـــد ان 

تحكيها لنا من فيلمك!

نقدم التنوع في االختيارات وأنصح صناع األفالم بالتزام الواقعية
مدير البرنامج السينمائي الدولي في البحر األحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب:

طارق البحار
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علـــى مـــر الـ 43 عامـــا المنصرمة على تأســـيس نظـــام الولي الفقيه فـــي إيران، جرت 
الكثير من األحداث والتطورات التي فضحت هذا النظام وكشفت العديد من األمور 
الســـلبية التي حاول على الدوام التســـتر عليها، لكن الذي يجب التوقف عنده طويال 
هـــو أن الـــدور غير العـــادي الذي لعبته االنتفاضة الحالية للشـــعب اإليراني في فضح 
النظام اإليراني وكشفه على حقيقته البشعة، لم تتمكن من أن تقوم به أية انتفاضة 

أو تطور سياسي آخر في إيران.
االنتفاضة الشعبية الواسعة المندلعة منذ 16 أكتوبر 2022، والتي باتت تؤدي دورها 
المؤثـــر علـــى النظام فـــي داخل وخارج إيران على حد ســـواء، حـــدث وتطور نوعي 
لم تشـــهده إيران منذ اندالع الثورة اإليرانية التي أســـقطت النظام الملكي، وأهمية 
هـــذه االنتفاضـــة تكمن في اســـتمراريتها واإلصـــرار على مواصلتها أكثر، الســـيما مع 
مضاعفة النظام إجراءاته األمنية وتماديه فيها، على الرغم من ارتفاع أعداد ضحايا 
اإلجراءات القمعية للنظام والزيادة المضطردة في أعداد الجرحى والمعتقلين، فإن 
التظاهـــرات االحتجاجيـــة الغاضبة ضـــد النظام تتزايد ويبدو عليهـــا العزم واإلصرار 
واضحا جدا وهو األمر الذي أصاب النظام بالرعب، وهاهو الولي الفقيه يخرج للمرة 
الثانيـــة ليقـــوم بتوجيه التهم للواليـــات المتحدة بدعم االنتفاضـــة رغم علمه الكامل 

بـــأن الشـــعب المنتفض بوجه نظامه ال يدفعه أي شـــيء ســـوى حبـــه وطنه وحرصه 
على مستقبل أجياله التي قام ويقوم هذا النظام بهدر حقوقها ومصادرة مستقبلها.
العقوبات الدولية المتزايدة المفروضة على هذا النظام بســـبب إجراءاته اإلجرامية 
وانتهاكاته الفظيعة في مجال حقوق اإلنســـان والمواجهة الوحشـــية لقواته األمنية 
للمتظاهريـــن وعـــدم التزامهـــم بأبســـط مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان والقوانيـــن الدولية 
المرعيـــة بهـــذا الصـــدد، كمـــا أن تزايـــد المطالبات الدوليـــة بطرد النظـــام اإليراني من 
العديد من المؤسســـات الدولية وبشـــكل خاص من هيئة حقوق المرأة التابعة لألمم 
المتحـــدة إلـــى جانب العدد الكبير من بيانات الشـــجب واإلدانة لإلجـــراءات القمعية 
التعســـفية التـــي يقـــوم بها ضـــد المتظاهرين، كل هـــذا يؤكد أن العالم كلـــه صار يرى 
الوجـــه الحقيقـــي البشـــع جدا للنظـــام اإليراني والـــذي لم يكن واضحا بهـــذه الصورة 
طوال األعوام الماضية، وأن المجتمع الدولي يدرك اليوم ســـبب الدعوات المستمرة 
التـــي كانت توجهها الســـيدة مريـــم رجوي، زعيمـــة المعارضة اإليرانيـــة بإحالة ملف 

حقوق اإلنسان في إيران إلى مجلس األمن الدولي.

*حسين داعي اإلسالم

سقط القناع عن الوجه البشع للنظام اإليراني

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

للتواصل: 17111483

حروب المستقبل.. قراءة في كلمة قائد سالح الجو الملكي
حملـــت كلمـــة اللواء الركن طيار الشـــيخ حمد بن عبدهللا آل خليفة، قائد ســـالح 
الجـــو الملكـــي البحرينـــي في افتتاح نـــدوة المنامـــة للقوة الجوية في نســـختها 
الرابعة، والتي تقام بالتزامن مع معرض البحرين الدولي للطيران، بمشاركة عدد 
مـــن قـــادة القوات الجوية وكبار الخبراء من جميع أنحاء المنطقة والعالم، رؤية 
موضوعية وإطارا عاما نظريا ســـليما لمكافحة األســـلحة االنتحارية والهجمات 
السيبرانية، وكذلك األسلحة النووية وغير التقليدية، فالعالم اليوم يمر بمرحلة 
غايـــة في الحساســـية، وكل دولة تســـعى لتكون عندها قوة عســـكرية متطورة، 
لتكـــون قـــادرة على مواجهة ما يمكـــن أن تفعله الجماعـــات المتطرفة من خالل 
الجمع بين التكنولوجيا واإلرهاب، السيما وكما نعلم بشكل دقيق أن الجماعات 
اإلرهابية باتت تســـتخدم التكنولوجيا على نطاق واســـع وأصبحت تهدد األمن 

والسالم العالمي.
يقـــول قائـــد ســـالح الجـــو الملكـــي البحرينـــي في كلمتـــه “إن انتشـــار األســـلحة 
االنتحارية ذاتية التشـــغيل بشـــكل واسع وســـريع في عالمنا الحالي واستخدام 
الحـــروب الهجينـــة مـــن خـــالل الهجمـــات الســـيبرانية التـــي طالت المؤسســـات 
الحكوميـــة واالقتصاديـــة والصحية فـــي بعض الدول، إضافة إلـــى ظهور تقنية 

األســـلحة القـــادرة علـــى تفادي أنظمـــة الدفاعـــات الجوية الحالية، باتت تشـــكل 
تهديدا واضحا لألمن واالســـتقرار الدولي، خصوصا إذا ما وقعت هذه األســـلحة 
فـــي أيـــدي الجماعـــات اإلرهابية من خالل بعـــض الدول. وأوضـــح أيضا أن هذا 
التطـــور ما هو إال خطوات نحو حروب المســـتقبل التي قد تواجهها دولنا، وأكد 
أنه لكي نحافظ على األمن واالســـتقرار ومـــا وصلت إليه دول العالم من ازدهار 
يجـــب على جميع الدول الســـاعية للســـالم منع انتشـــار األســـلحة النووية وغير 

التقليدية وتطويرها”.
وأضيف على كلمة اللواء الشيخ حمد أن منع انتشار األسلحة النووية واألسلحة 
غيـــر التقليديـــة التي أصبحت أهم مصادر القلق األمنـــي التي تهدد المجتمعات، 
يتطلب جهودا دولية حقيقية واستشارات وتضامنا وتعاونا لمواجهة احتماالت 
المستقبل وما تفرضه التطورات، وكانت وال تزال مملكة البحرين تؤكد موقفها 
الثابت الداعي إلى نزع الســـالح النووي وأسلحة الدمار الشامل، والعمل بجهود 

حثيثة لتعزيز مسارات التنمية والسالم لرخاء ونماء الشعوب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

الدفاع عن البحرين ال ينتظر نداًء
تعاني البحرين في السنوات األخيرة، أسوة بدول المنطقة والجوار، من 
هجمات شرسة ومسمومة من الدكاكين الحقوقية، والقنوات الفضائية 
الكبـــرى، والتـــي تحركهـــا األمـــوال، وأجهـــزة االســـتخبارات، وجماعات 

الضغط المحسوبة على دول بعينها، بمقدمتها إيران.
فهـــذه الوســـائل الحديثة - وأعني اإلعالمية - باتـــت اآللة العتيدة التي 
تمهـــد األرضية الخصبة والمناســـبة، للدول الكبـــرى لكي تدس أنفها في 
شـــؤون الدول األخرى، ال ألهداف حقوقية، وإنســـانية كمـــا تدعي، إنما 
لســـرقة ثرواتهـــا التي فـــوق األرض وتحتها، وتصديرهـــا ألوطانها، بكل 

صفاقة، ووقاحة يعجز القلم عن وصفها.
دول كبرى، تعرض اليوم بمتاحفها “عيني عينك” آثار الشـــعوب العربية 
المنهوبـــة، محاولـــة تعويـــض عقـــد النقـــص بهـــا، مـــن التاريـــخ المفقود، 
والهويـــة الضائعـــة، ولتـــدر - بـــذات الوقت - لنفســـها أمـــواالً طائلة، عبر 

السماح لغيرنا، ولنا بإلقاء نظرة على آثار أجدادنا.
هذا الواقع المر والمؤلم، يعيد إلى األذهان مجددًا، فكرة اإلعالم العربي 
الضعيف الذي تئن منه مجتمعاتنا منذ فترات طويلة، والذي يعجز عن 
أداء دوره المطلـــوب ولـــو بالحـــد األدنـــى، دون أيـــة بادرة أمـــل جديدة، 
تكمـــل جهـــود اإلعالميين الوطنييـــن، ممن يقفون وحدهم بالســـاحات، 

دون أن ينتظروا نداء من أحد لكي يدافعوا ويذودوا عن بلدهم.
نحـــن بحاجـــة فـــي العالـــم العربـــي لرؤيـــة موحـــدة، ذات بعـــد بصيـــرة 
فـــي التخطيـــط والعمـــل، لدعـــم وتطوير اإلعـــالم، وتحســـين مخرجات 
رســـائله، بحيث يكون أداة قوية، وصلبة، تحرك به الحكومات مواقفها 
للخـــارج والداخل، بمنهجية واضحـــة، يضعها أهل الخبرة واالختصاص 

والمعرفة، لكي يمارس الدور المطلوب منه، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

* إبراهيم النهام

* كاتب بحريني

* كاتب بحريني

من أنتم؟!

ينـــأون بأنفســـهم عـــن اآلخرين منـــذ بدء الرحلـــة، ويقتصـــرون الحديث 
مـــع الشـــخصيات المشـــهورة التـــي ترافقنـــا فـــي رحلتنـــا إلى إســـطنبول 
وطرابـــزون، ال نعـــرف أســـماءهم حتـــى، وهـــم ال يرغبـــون باالختـــالط 
بنـــا أو مشـــاركتنا األفـــكار، وفي أعينهـــم نظرات تعـــاٍل ال يخطئها المرء؛ 
فمـــن الجلـــي تماما أنهم ينظـــرون إلينا على أننا دون المســـتوى حســـب 
معاييرهـــم المتعالية، كلنا تمر علينا مخلوقات متعجرفة من حين آلخر، 

لكن مرورهم بي خطأ في العنوان.
أخاطب اليوم هؤالء المتباهين بأنفســـهم والظانين بأن ال شـــخص يعلو 
على شـــخصهم، من أنتم؟ إذا سلمنا بوجود الفوارق بين البشر، فلنتذكر 
أن تلـــك الفـــوارق هـــي التـــي تقربهـــم وتكملهـــم، وليســـت ســـببًا للتباعد 
والعـــداء أو باعثـــًا على تفاخر قوم على آخرين لبياض جلدتهم وســـواد 
جلدة ســـواهم، وثرائهم وفقر اآلخريـــن، وثقافتهم وجهل البعض.. ليس 
أبشـــع من نظرة شـــزر لمن هم حولكم وال أروع من التواضع واالبتســـام 

في وجوه اآلخرين!
مـــن حق كل إنســـان أن يفخر بنفســـه وأن يكون معتـــدًا بذاته وإمكاناته 
ألنه يعمل ويســـعى ويجتهـــد ليحقق أهدافه وتطلعاته التي تســـهم في 
تطويـــر المجتمـــع الـــذي يحيا فيه، وشـــتان بينه وبيـــن المتباهي الذي ال 
يعمـــل وال يســـعى وال ينتج، وال يميزه ســـوى ماله الـــذي ورثه على حين 
غـــرة أو ســـيارته الفارهـــة، أو مالبســـه التـــي تحمـــل عالمـــات فارقة، أو 
شـــهاداته العلميـــة التي أهلتـــه أكاديميِا ولم تؤهلـــه للتعامل مع المجتمع 

بصورة سوية.
ذوو الدماء الزرقاء هؤالء انتقائيون يصنفون الناس حسب مقاييسهم، 
فيقربـــون زرق الدمـــاء ويذرون عامة الناس الذين قـــد يتفوقون عليهم 
حســـب مقاييس الســـماء واألرض.. هم يمتازون بفكر عقيم ال ينتج وال 
يخـــدم األمـــم والمجتمعات وال يســـهم في خلق التغييـــر لألفضل، ألنهم 
غيـــر قادرين على االنخراط في المجتمع والتواضع لمن حولهم ومد يد 
العـــون. لهم أقول، أنتم زيادة على المجتمـــع ومعرقل للتطوير والتنمية 
وناشـــر للغبـــن والضغينـــة، ولن تمتـــازوا عن الغيـــر حتـــى تتواضعوا وال 

تصعروا خدكم.

* هدى حرم

dr.ali.saegh 
@gmail.com

شـــهدنا فـــي الفترة األخيـــرة الكثير من المشـــاهد الصادمة لبعض النشـــطاء 
البيئيين وغيرهم، ومنها تلطيخ لوحة للفنان الهولندي )van Gogh( بسكب 
العصيـــر عليهـــا في أحـــد المعـــارض، وذلك بغية إيصـــال الرأي فيمـــا يتعلق 

بقضايا بيئية.
Pablo Picas- (تعبير آخر صادم للرأي، وذلك بإتالف لوحة للفنان اإلسباني 
so( في أحد المتاحف، وآخر لنشطاء نباتيين يتلفون المنتجات الحيوانية 
في محل من المحالت التجارية، وذلك بسكب الحليب على األرض بطريقة 
مستفزة، تهدر النعمة، وتشوه المنظر، وهي انفعاالت تعبر عن مدى ضحالة 
هـــذا الفكر وســـوء التصـــرف الواضح في التعبير عن الـــرأي، كما أنه إيصال 
مشـــوه للرسالة؛ لما يدل عليه من إساءة وسلبية بالغتين. التعبير عن الرأي 
باإلســـاءة عمل ذميم، ال تقبله األعراف وال األخالق، فال أســـوأ من أن يؤذي 
مـــن يفترض أنه صاحـــب رأي ومبدأ اآلخرين ألجل إيصـــال رأيه، في حين 
أن األولى أن يوجه إلى نفسه النصح، واألجدر أن يصحح أسلوبه ومساره.

ومن تلك المشـــاهد الصادمة أيضًا مشـــهد إغالق الشـــوارع، ما يتســـبب في 
إيـــذاء الناس ممن لديهم أعمـــال يجب أن يتموها في وقت محدد مثالً، أو 

لديهـــم حـــاالت طارئة، تجعل المطالبـــة بالحفاظ على البيئـــة بهذه الطريقة 
أمـــرًا قـــد يأتي بنتائج عكســـية، خصوصًا إذا ما طال ذلك مصالح وســـالمة 

الناس.
هناك اختالف جذري بين من يؤمن بشـــيء أو يعتقده ويعبر عنه بأســـلوب 
والتزام أخالقي وبالمحافظة على المكتســـبات وسالمة ومشاعر اآلخرين، 
وبين من ينتهج هذا النهج السيئ بعدم احترام اآلخرين ويمتهن إيذاءهم 
إليصـــال رســـالة هـــي فـــي جوهرهـــا قـــد تكـــون ســـامية - بغـــض النظر عن 
اختالفـــات الـــرأي في بعـــض القضايا -، لكن الحقيقة بأنه ال أحد يســـتمع أو 
يتأثر إيجابيًا بهكذا أســـلوب في التعبير عن الرأي بالمجمل العام. هو ســـوء 
اســـتغالل للديمقراطية بـــأال يحكمها الرقيب الذاتـــي؛ فالديمقراطية التزام 
بالحقـــوق والواجبـــات، واحترام للقانون، كما أن اإليمان بأي شـــيء كان هو 
حريـــة مطلقة، بيد أن األســـلوب المتبع هو مـــا يخلق الفارق ما بين داع إلى 

مبدأ ورأي برقي تام، وبين “هستيري” يعبر عن رأيه باإلساءة واإليذاء.

*د. علي الصايغ

هستيريا النشطاء

* كاتبة بحرينية

* كاتب ومؤلف بحريني

* كاتب متخصص في الشأن اإليراني
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رفـــع ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان إلـــى 
مقـــام عاهل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
جاللتـــه  إصـــدار  بمناســـبة  خليفـــة 
لســـنة   )42( رقـــم  بقانـــون  للمرســـوم 
2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانـــون رقـــم )5( لســـنة 1983 بشـــأن 
تعديـــل المرســـوم األميـــري رقـــم )2( 
لســـنة 1975 بإنشـــاء مجلـــس أعلـــى 

للشباب والرياضة. 
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
آل خليفة أن المرســـوم سيســـتم في 
مواصلة االرتقاء بالقطاعين الشبابي 
والرياضي في المملكة والذي يشـــهد 
مسيرة ناجحة في هذين القطاعين، 
مشيدًا ســـموه بالمساندة الدائمة من 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.
مـــن جانبه، أعـــرب المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة عن شكره وتقديره 

إلـــى جاللـــة الملـــك المعظـــم، مقدمـــا 
الشـــكر في ذات الوقـــت إلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، على المساندة والدعم الذي 
تقدمه الحكومة للقطاعين الشـــبابي 

والرياضي في المملكة.
ويأتـــي المرســـوم بقانـــون رقـــم )42( 
لسنة 2022 ليعزز رؤى واختصاصات 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس  رســـمها  التـــي  وسياســـاته 
المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 

ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا يتناســـب 
منظومـــة  لتطويـــر  التطلعـــات  مـــع 
فـــي  والرياضـــي  الشـــبابي  العمـــل 
البـــالد، ومواصلـــة حصـــد اإلنجازات 

والمكتسبات في العصر الذهبي. 
وأكد المرســـوم الملكي السامي أن 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 
هو المعني برســـم السياســـة العامة 
للـــوزارات والهيئـــات والمؤسســـات 
فـــي األمـــور ذات الصلـــة بالشـــباب 

والرياضـــة خاصـــة تلـــك المتعلقـــة 
شـــؤون  وتطويـــر  تنميـــة  بمجـــال 
الشـــباب والرياضـــة، وكذلك رســـم 
بعالقـــات  المتعلقـــة  السياســـة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الشـــباب 
الدوليـــة  والهيئـــات  بالمنظمـــات 
والعالمية المعنية، والمشـــاركة في 
المؤتمرات الدولية، ووضع سياسة 
إقامـــة المنشـــآت الخاصـــة المعنية 
بقطاع الشـــباب والرياضة ومتابعة 
تنفيذها، وذلك كله ضمن السياسة 

العامة للدولة.

بمناسبة إصدار الملك المعظم مرسوم إعادة تعديل “المجلس األعلى”... ناصر بن حمد:

مــواصلة االرتقــاء بالقطاعين الشبــابي والــريـــاضي

قاروني يتأهل إلى نهائي كأس العالم للبوتشيا
تأهـــل العب منتخـــب البحرين للبوتشـــيا 
الالعب حازم قاروني إلى نهائي منافسات 
 2022 البحريـــن  للبوتشـــيا  العالـــم  كأس 

المقامة في حاليا على ارض المملكة. 
 وجـــاء تأهـــل قارونـــي إلـــى النهائـــي بعد 
فوزه علـــى العراقي محمـــد جياد بنتيجة 
1-5 فـــي الدور نصف النهائي، ومن المقرر 
أن يخـــوض النهائي ضـــد الالعب الكوري 

دوهيون كيم الساعة 5 مساء. 

وأوضـــح قاروني أنه بالرغـــم من صعوبة 
المبـــارة، لكنهـــا لم تقـــف عائًقا أمـــام الفوز 
أنـــه  وبيـــن  البحريـــن،  مملكـــة  وتشـــريف 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة سيســـعى لتحقيق 
الميداليـــة الذهبيـــة، مؤكـــدا دور الجمهور 
المتواجـــد في المدرجات وتشـــجيعه إلى 
جانـــب الطاقم التدريبي في االعداد لهذه 
البطولة وشـــغفه لتمثيـــل المملكة بأفضل 

ما يمكن.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

تشــهد قريــة البحريــن الدولية للقدرة اليــوم الخميس إقامة الفحــص البيطري للجياد 
المشــاركة في الســباقات التأهيلية المحلية في ثاني مسابقات الموسم الجديد 2022 

/ 2023 والتي ينظمها االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

وســـيكون برنامـــج الفعاليـــة علـــى مـــدار 
يومـــي الجمعـــة والســـبت، حيـــث ســـيتم 
تنظيـــم ســـباقات دولية لمســـافة 140 كم 
و120 كـــم و100 كـــم، وســـباقات تأهيلية 

محلية لمسافة 80 كم و40 كم.
وأكد االتحاد الملكي للفروسية وسباقات 
القـــدرة الحـــرص علـــى تنفيـــذ توجيهـــات 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشؤون الشباب الرئيس الفخري لالتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
على تنظيـــم مثالي للســـباقات وإخراجها 
بأفضـــل صـــورة تنظيميـــة مما سيســـاهم 
في رفع معنويات االســـطبالت والفرسان 
في تقديم أفضل المســـتويات والمنافسة 

القوية على المراكز األولى.

الماضيـــة  الفتـــرة  أن  االتحـــاد  وأوضـــح 
شـــهدت عمال دءوبـــا من أعضـــاء االتحاد 
واللجـــان؛ مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى كامل 
حيـــث  الســـباقات،  لتنظيـــم  الجاهزيـــة 
كبيـــرة  مشـــاركة  الســـباقات  ستشـــهد 

وواسعة من االسطبالت والفرسان.

برنامج الفعاليات

- الخميـــس 10 نوفمبـــر 2022: الفحـــص 
البيطري للجياد المشـــاركة في الســـباقات 
التأهيليـــة المحليـــة لمســـافة 80 كـــم و40 

كم. 
انطـــالق   :2022 نوفمبـــر   11 الجمعـــة   -
ســـباق مســـافة 80 كم التأهيلـــي المحلية، 
وانطالق ســـباق مســـافة 40 كم التأهيلي 
للجيـــاد  البيطـــري  والفحـــص  المحلـــي، 

المشـــاركة في الســـباقات الدولية لمسافة 
140 كم و120 كم و100 كم. 

انطـــالق   :2022 نوفمبـــر   12 الســـبت   -
الســـباقات الدولية لمسافة 140 كم و120 

كم و100 كم.

اعتماد اللجان

للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  واعتمـــد 
وســـباقات القـــدرة اللجان في الســـباقات، 
حيـــث يـــرأس لجنـــة التحكيـــم مصطفـــى 
مفوضـــي مـــن اإلمـــارات، وتضـــم اللجنـــة 
البوســـطة  وعبدالصمـــد  هللا  داد  محمـــد 

وفهـــد ماجـــد الرميحـــي ومهـــدي حســـن 
الكليتـــي وعلـــي غلـــوم، والمنـــدوب الفني 
األجنبـــي  والحكـــم  الناصـــري،  حمـــود 
محمـــد خلفـــان اليماحـــي مـــن اإلمـــارات، 
والمفوضين هم: ســـعيد البلوشي )عمان(، 
ومـــن البحريـــن منيـــر الدمســـتاني وحمد 
مـــرزوق وســـعود المحمد ووليـــد العجمي 
وناصـــر المطلق وخالد عبـــدهللا ومحمود 
الدمســـتاني وضيف الدمستاني، واللجنة 
والمفـــوض  الحايكـــي،  عبـــاس  البيطريـــة 
البيطـــري األجنبـــي إبراهيـــم حافـــظ مـــن 
مصـــر، وتضـــم اللجنة البيطريـــة األعضاء 

حســـن الهاشـــمي ومحمد إبراهيم الحماد 
البحريـــن صبـــاح  ومـــن  الســـعودية،  مـــن 
الكعبي وعبدالرحمن أبو الشوك وإبراهيم 
يوســـف ومحمـــد حمـــدي ووديعة حســـن 

المعباد ومحمد ناجي ومحمد حمدي.
والبيطريـــون المعالجون هـــم: ألبرك ثيري 
ســـعيد  ومصطفـــى  يوســـف  وإبراهيـــم 
ومحمـــد إبراهيـــم الحمـــاد وميلـــو كانابـــو 
ومحمد مختار وعبدهللا ســـامي وشيرين 

عادل وياســـر الماكنة وسيدحســـين ناصر 
وأحمـــد  علـــون  وكريـــم  الســـماك  وريـــان 
منديـــل وعلـــي حســـين ومحمـــود ســـمير، 
وفحـــص  الجيـــاد  دم  عينـــات  ومفـــوض 
المنشـــطات نزار كاالثل بيدكال من عمان، 
ومدير الخدمات الطبية إبراهيم يوســـف، 
وفنـــي المختبـــر ميرغني جيالنـــي، وفني 
عينـــات دم الجيـــاد وفحـــص المنشـــطات 

أحمد ضيف.

االتحاد الملكي أنهى جميع التحضيرات

اليوم الفحص البيطري للسباقات المحلية لمسافة 80 و40 كم للقدرة

فـــي إطار رؤية ســـمو الشـــيخة نورة 
بنـــت حمـــد آل خليفـــة، قائـــد فريـــق 
الفرســـان، وحرصا من ســـموها على 
فـــي  واالســـطبالت  الفرســـان  دعـــم 
ســـباقات القدرة في الموسم الجديد 
2022 / 2023، قدمت سموها دعمها 
ورعايتها لمسابقة أفضل حالة جواد 
لســـباقات القـــدرة للعـــام الثاني على 

التوالي.
وحققـــت الجائـــزة نجاحـــا بـــارزا في 
الدعـــم  بفضـــل  الماضـــي  الموســـم 

الكبيـــر الـــذي قدمته ســـمو الشـــيخة 
نورة بنـــت حمد آل خليفة للفرســـان 
واالســـطبالت، حيث وجهت سموها 
بتخصيـــص مكافـــآت ماليـــة للجواد 
الفائـــز والطاقم الفني المشـــرف على 
وتشـــمل  الجـــواد  وصحـــة  ســـالمة 
المـــدرب والفارس والســـائس، حيث 
يحصـــل  المـــدرب علـــى 1000 دينار 
والفارس 500 دينار والســـائس 500 

دينار.
وتعتبـــر مســـابقة أفضل حالـــة جواد 

مـــن المســـابقات المعتمـــدة مـــن قبل 
االتحاد الدولي للفروســـية وسباقات 
المنظمـــون  ويحـــرص  القـــدرة. 
للبطـــوالت الدوليـــة للقـــدرة على أن 
تشـــمل بطولتهـــم فئـــة خاصـــة فـــي 

مسابقة أفضل حالة جواد. 
وحرصـــت ســـمو الشـــيخ نـــورة بنت 
حمـــد آل خليفـــة أن تدشـــن برعايـــة 
ســـموها هذه المســـابقة في الموســـم 
الماضي في إطار تشـــجيع الفرســـان 
والمدربيـــن علـــى بـــذل أقصـــى جهد 

فـــي المحافظة على ســـالمة وصحة 
جيادهـــم، حيـــث شـــملت الســـباقات 
الماضـــي  الموســـم  فـــي  الدوليـــة 

وحققت نجاحا بارزا.
وترتكـــز مســـابقة أفضـــل حالة جواد 
علـــى معاييـــر عـــدة منها اخـــذ معدل 

نبض القلب والزمن المتطلب للتبريد 
وحركـــة  الجفـــاف  معـــدل  وقيـــاس 
األمعـــاء وتقييـــم الخبـــب وذلك في 
الجـــواد  لوصـــول  األولـــى  الســـاعة 
الحائـــز علـــى المركـــز األول والمراكز 
االخرى التي تليه ويستبعد أي جواد 
ال تتوافـــق حالتـــه الصحية بالمعايير 

المطلوبة بعد ارتياحه لمدة ساعة. 
علمًا أن الضوابط والمعايير الخاصة 
بالجائـــزة هـــي نفســـها التـــي يتبعهـــا 
االتحاد الدولي للفروســـية، وســـوف 

الجائـــزة  علـــى  اإلشـــراف  يكـــون 
مـــن قبـــل الحـــكام الدولييـــن الذيـــن 
سيشـــرفون على ســـباقات الموســـم 

البحريني. 
وتأتـــي الجائزة تأكيـــدًا على حرص 
ســـمو الشـــيخة نـــورة بنـــت حمد آل 
خليفـــة قائـــدة فريق الفرســـان على 
دعم االسطبالت والفرسان وحرصها 
على مواصلة المســـاهمة في تطوير 
رياضة القدرة التي سجلت محطات 

رائدة في الفترة الماضية.

للعام الثاني على التوالي.. نورة بنت حمد ترعى مسابقة أفضل حالة جواد في سباقات القدرة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

5 سباقات في 
ثاني بطوالت 

الموسم الجديد 
2023 - 2022

اعتماد لجان 
التحكيم والبيطرة.. 

وترقب في 
السباقات الدولية



سلمان بن راشد يعود للمشاركة في تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط
يعود أحد أبرز ســائقي ســباقات الســيارات األكثر خبرة في البحرين إلى التنافس 
في نهاية هذا األسبوع خالل سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات التابع لالتحاد 
الدولي للســيارات والجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل، الذي ســينطلق نهاية 

هذا األسبوع من اليوم الخميس 9 نوفمبر حتى السبت 12 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر مشـــاركة الشـــيخ سلمان بن 
راشـــد آل خليفة، األسطورة في رياضة 
بطولـــة  فـــي  البحريـــن  فـــي  الســـيارات 
تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط، 
خالل جولتهـــا االفتتاحيـــة التي تنطلق 

كسباق مساند للسباق العالمي.
وحصـــل ســـلمان بـــن راشـــد علـــى لقـــب 
 2010 خـــالل موســـم  البـــورش  بطولـــة 
- 2011، حيـــث كانـــت تنطلـــق البطولـــة 
بمســـمى تحدي كأس البورش جي تي 3 
الشرق األوسط. واآلن يشارك نهاية هذا 
األســـبوع بعـــد انقطاع دام لـ 8 ســـنوات، 

حيث شارك خالل بطولة للكارتنج العام 
.2021

وخالل مسيرته الرياضية شارك سلمان 
بن راشـــد فـــي نخبة البطـــوالت العالمية 
وأبرزها بطولـــة الفورموال 3 البريطانية، 
فورمـــوال بي ام دبليو، وسيشـــارك نهاية 
هذا األسبوع في سيارة من نوع بورش 
992 جـــي تـــي 3، وســـيرفع علـــم مملكة 
البحرين من بين 19 ســـائقا مشـــاركا من 

مختلف أنحاء العالم.
كمـــا وسيشـــارك إلـــى جانبـــه عـــدد مـــن 
الســـائقين مـــن دول الخليـــج وأبرزهـــم 

األمير ســـعود آل سعود، بندر العيسائي، 
خالـــد األحمـــدي، خالد الزايـــد وذلك من 

السعودية ومن الكويت أحمد الشهاب.
إلـــى جانب مشـــاركة عدد من الســـائقين 
من مختلف أنحاء العالم وأبرزهم هاري 

كينـــغ وأليكـــس ماليكيـــن مـــن بريطانيا، 
جانيتـــس  فلوريـــان  بلجيـــكا  ومـــن 
وغيسالن كورديل والنمساوي فريدريك 
جيريـــش وهاري جونز، ومن كندا بشـــار 
ماردينـــي ومارك جيه توماس، جورجي 
دونتشـــيف من بلغاريا، األلماني سورين 
ســـبيرنغ، واألســـترالي هـــاري جونز، يان 
دوبير من هولندا، سيدريك شاسانغ من 

فرنسا وأرييل ليفي من إسرائيل.
وتعتبـــر بطولة تحدي البورش ســـبرنت 
للمواهـــب  كانطالقـــة  األوســـط  الشـــرق 
وصقلهـــا في رياضة الســـيارات، كما أنها 
فرصـــة مثاليـــة لمنح المواهـــب المحلية 
مـــن خـــالل  الفرصـــة لصقـــل مهاراتهـــم 
المشـــاركة فـــي جـــوالت البطولـــة أو من 

خالل التجارب واالختبار.
وخالل البطولة سيشـــارك السائقين في 
3 فئـــات ضمن البطولة وأبرزها برو، برو 

أيـــه أم وأيـــه أم، والتـــي ســـتتيح لجميع 
للمســـتوى  وفًقـــا  التنافـــس  الســـائقين 
الحالي لمسيرتهم المهنية في السباقات.
وكما هـــو الحال في كل عـــام منذ بداية 
انطالقـــة البطولة في العـــام 2009، فإن 
والمروجيـــن  المنظميـــن  ريســـنغ  ليكنـــر 
للبطولـــة بالتعـــاون مع بورش وشـــركاء 

آخرين.
ستشـــهد افتتاحيـــة الموســـم فـــي حلبة 
البحرين الدوليـــة حصتين من التجارب 
والتأهيل وسباقين في كل جولة، والتي 
تختلف بين يومين وثالثة أيام. ســـتتبع 
البحريـــن خمـــس  فـــي  الجولـــة األولـــى 
جـــوالت أخـــرى علـــى حلبـــات الخليـــج، 
بمعدل سباقين لكل فعالية. ومن المقرر 
أن تختتـــم البطولة بجولتين مســـاندين 
جائـــزة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  وان  للفورمـــوال 
الســـعودية  وجائـــزة  الكبـــرى  البحريـــن 

الكبرى العام 2023.
ســـبرنت  بـــورش  تحـــدي  إلـــى  وينضـــم 
العالـــم  كأس  بطولـــة  األوســـط  الشـــرق 
للســـيارات الســـياحية WTCR – التابعة 
لالتحاد الدولي للسيارات كسباق مساند 

في نهاية هذا األسبوع.
التذاكر مازالت متوافرة للسباق العالمي 
حيث تبلغ 5 دينـــار بحريني فقط للكبار 
و2.5 دينار بحريني لألطفال من 3 حتى 
12 عامـــا واألطفـــال أقـــل مـــن 3 أعـــوام 
ســـيكون دخولهـــم مجانـــا، كما ســـيكون 
هناك مزيد من التخفيض للطلبة، وذوي 
الهمـــم، وكبار الســـن، وبإمـــكان الراغبين 
في حضور ســـباق البحرين للتحمل في 
حلبـــة البحريـــن الدولية الحصـــول على 
تذاكرهـــم إلكترونيـــا مـــن خـــالل زيـــارة 
www.bahraingp. الموقع اإللكترونـــي
com أو عبر االتصال على 17450000.

الصخير- حلبة البحرين الدولية

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  شـــهد   
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بـــن 
تدريـــب  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
منتخبنـــا الوطني األول، الثالثاء ٨ نوفمبر 
الجـــاري، والـــذي أقيـــم على اســـتاد مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة، بحضـــور نائـــب رئيس 
االتحـــاد ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
عيســـى آل خليفـــة واألمين العـــام لالتحاد 

راشد الزعبي.
 والتقـــى الشـــيخ علي بن خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة، خالل التدريب بأفراد الجهازين 
الفنـــي واإلداري والعبـــي المنتخـــب، حاًثـــا 
إياهم على الظهور اإليجابي في المباريات 
الشـــهر  خـــالل  المقـــررة  الدوليـــة  الوديـــة 
الجاري أمام كندا وصربيا، بما يعكس رقي 
وتطور كرة القـــدم البحرينية، والتي تأتي 

لالســـتحقاقات  اإلعـــداد  محطـــات  ضمـــن 
المقبلة للمنتخـــب الوطني، كما أنها فرصة 

لالحتكاك بمنتخبات قوية من المدرستين 
األميركية واألوروبية.

ولفـــت ســـعادته إلى أن االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم يولي اهتماًما كبيًرا بالمنتخبات 

الوطنية، متمنًيا كل التوفيق للمنتخب في 
تحقيق األهداف التطويرية المنشودة.

 االتحاد البحريني لكرة القدم

رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم يشهد تدريب المنتخب الوطني األول

 الشيخ سلمان بن راشد

 االتحاد البحريني لكرة القدم

قدمت شركة ســـوليدرتي البحرين 
جاللـــة  كأس  لمســـابقة  دعمهـــا 
الملـــك المعظـــم، ودوري ناصـــر بـــن 
حمـــد الممتـــاز لكرة القدم للموســـم 

الرياضي 2022 - 2023.
 وعبـــر رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي 
لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة عـــن شـــكره 
وتقديـــره للشـــركة والدعـــم المقدم 
مـــن جانبهـــا، مؤكدا أن هـــذا الدعم 
ســـيوفر المزيد من أجـــواء النجاح 
المنافســـتين،  لهاتيـــن  التنظيمـــي 
مشـــيرا إلـــى أن أهميـــة مثـــل هـــذا 
الدعـــم والرعايـــة والتي ســـتعكس 
دون أدنـــى شـــك حـــرص الشـــركة 
علـــى تطبيـــق الشـــراكة المجتمعية 
وقطـــاع  الخـــاص  القطـــاع  بيـــن 
إذ  بالمملكـــة،  والرياضـــة  الشـــباب 

تمتلـــك الشـــركة ســـجالً حافـــالً في 
دعـــم القطـــاع الرياضي والشـــبابي 
بالبحريـــن، وتســـخيرها اإلمكانـــات 
للنهـــوض بهـــذا القطاع الذي أســـهم 
في االرتقاء بمســـتوى المســـابقات، 
األمـــر الـــذي سيســـهم فـــي تحقيق 
القـــدم  لكـــرة  التطويريـــة  الـــرؤى 

البحرينية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
لشركة ســـوليدرتي البحرين، جواد 
محمد عـــن ترحيب الشـــركة بدعم 
مسابقة كأس جاللة الملك المعظم 
بـــن حمـــد  ناصـــر  ومســـابقة دوري 
الممتـــاز لكـــرة القدم واإلســـهام في 
نجاحهمـــا، مقدما الشـــكر والتقدير 
إلى الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
آل  خليفـــة، على التعاون البناء مع 

االتحاد البحريني لكرة القدم. 

وأكد أن الشركة تفخر وتعتز بدعم 
الرياضييـــن والفعاليـــات الرياضية، 
مشـــيًرا إلـــى أن تقديـــم الدعم يعد 
واجًبا وطنًيا ومسؤولية مجتمعية 
االلتـــزام  الشـــركة  علـــى  يحتـــم 
رعايـــة  أن  مضيًفـــا  بهـــا،  والوفـــاء 
والمســـابقات  البحرينـــي  الشـــباب 
الرياضيـــة الدوريـــة التـــي ينتظرها 
الجمهور البحريني هو نهج راســـخ 
لـــدى إدارة الشـــركة، موجًها شـــكره 
للجهـــود التي يبذلها رئيس االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة في 

االرتقاء بالمسابقات المحلية.

ناقشا تنظيم بطولة العالم للفرق في البحرين

 سوليدرتـــــي تدعـــم أغلـــى 
الكـــؤوس ودوري ناصــــر بن حمـــد

جواد محمد

 المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي 

حقـــق فريق مركـــز الـــدوي للتيكواندو 
4 ميداليـــات ملونـــة فـــي بطولة آســـيا 
لالندية للتايكونـــدو كومباكس جي 2، 
التي أقيمت في العاصمة الباكســـتانية 
االتحـــاد  مـــن  بتنظيـــم  آبـــاد،  إســـالم 
اآلســـيوي للتيكواندو بمشـــاركة كبيرة 
مـــن  األنديـــة  والعبـــات  العبـــي  مـــن 

مختلف الدول اآلسيوية.
واســـتطاع العبو والعبات فريق مركز 
الـــدوي مـــن التألـــق بشـــكل واضح في 
البطولـــة، حيـــث تمكنـــت الالعبـــة يارا 
خالـــد بـــن ثاني مـــن تحقيـــق الميدالية 
الذهبية في فئة الشباب وزن 49 كجم، 
والالعـــب معـــاذ إبراهيـــم محمـــد حقق 
الميداليـــة الفضيـــة فـــي فئـــة الشـــباب 
وزن 63 كجـــم، والالعـــب عبدالرحمـــن 
الميداليـــة  حقـــق  العبيـــدان  صـــالح 
البرونزيـــة فـــي فئـــة الشـــباب وزن 73 
كجـــم، فيما اســـتطاعت الالعبة ســـارة 
محمـــود عبدهللا من تحقيـــق الميدالية 
البرونزيـــة فـــي فئة الســـيدات وزن 67 
كأس  الفريـــق  بذلـــك  ليحصـــد  كجـــم، 
المركـــز الثانـــي لفئة الشـــباب تحت 17 

عاما.

البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس  وأعـــرب   
الـــدوي  عيســـى  عبـــدهللا  للتيكوانـــدو 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره إلـــى ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة 
نائـــب رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس 
القتاليـــة، علـــى دعـــم ســـموه ومتابعته 
الدائمـــة والتـــي ســـاهمت فـــي تحقيق 
هـــذا اإلنجـــاز الكبيـــر الذي يضـــاف إلى 
سلسلة اإلنجازات التي حققتها رياضة 
التيكوانـــدو البحرينيـــة فـــي المحافـــل 

الخارجية.
مركـــز  أن  االتحـــاد  رئيـــس  وأوضـــح 

ســـفير  خيـــر  كان  الرياضـــي  الـــدوي 
لمملكة البحرين في البطولة اآلسيوية 
للتيكواندو من خالل حصد اإلنجازات 
مكانـــة  تجســـد  التـــي  المتواصلـــة 
القـــارة  علـــى  البحرينيـــة  التايكونـــدو 
اآلســـيوية، مبينـــا إلى أن هـــذا اإلنجاز 
سيكون حافزا للمنتخبات الوطنية في 
حصد المزيد من اإلنجازات في الفترة 
القادمة، مشـــيدا بالجهود الكبيرة التي 
بذلهـــا الالعبون والالعبات في البطولة 
لتطـــور  المشـــرقة  الصـــورة  وعكـــس 
فـــي  البحرينيـــة  التيكوانـــدو  رياضـــة 

البطولة اآلسيوية.

ذهبية وفضية وبرونزيتــان 
حصيلة مركز الدوي في بطولة أندية آسيا
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة  فـــي مكتبـــه بقصـــر 
الـــوادي اليـــوم رئيس االتحـــاد الدولـــي للمالكمة 

عمر كريمليف. 
وقـــد أجـــرى ســـموه مع عمـــر كريمليـــف اجتماًعا 
تنســـيقيا؛ لمناقشـــة تنظيـــم بطولة العالـــم للفرق 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي   )Global World Cup(
وذلـــك بحضـــور وكيـــل وزارة شـــؤون مجلـــس 

الـــوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
إدارة  المجلـــس  ورئيـــس  عســـكر،  عبدالرحمـــن 
االتحاد البحريني للمالكمة عمر سلمان السليس. 
وقال ســـموه: “إن مملكة البحرين بقيادة سيدي 
الوالـــد حضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد المعظـــم حفظه 
هللا ورعـــاه تعتـــز بجهـــود أبنائهـــا الذيـــن تميزوا 
مختلـــف  تنظيـــم  فـــي  المخلصـــة  بجهودهـــم 

المتقـــدم  المســـتوى  تبـــرز  والتـــي  الفعاليـــات 
الســـتضافة  التحتيـــة  والبنـــى  لإلمكانيـــات 
الفعاليـــات المحليـــة واإلقليميـــة والدولية. وأكد 
سموه االستعداد التام الســـتضافة بطولة العالم 
للفرق والتي ستضاف إلى السجل المميز لمملكة 

البحرين في إقامة البطوالت الرياضية”. 
الدولـــي  االتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  ســـموه  ونـــوه 
للمالكمة، معرًبا عـــن تطلعه لنجاح البطولة التي 
ســـوف تتضافر جهـــود المؤسســـات واالتحادات 

المعنية لتنظيمها.

خالد بن حمد يستقبل رئيس االتحاد الدولي للمالكمة
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الضفة الغربية ـ وكاالت

مهـــدي  الفلســـطيني  الشـــاب  قتـــل 
حشـــاش )18 عامـــا(، وأصيب عشـــرات 
آخـــرون جـــراء مواجهـــات مـــع القوات 
اإلســـرائيلية فـــي محيـــط قبر يوســـف 
بمدينة نابلس بشـــمال الضفـــة الغربية 

المحتلة فجر أمس األربعاء.
وقـــال الهـــال األحمـــر الفلســـطيني إن 
الشـــاب أصيب بالرصاص فـــي منطقة 
البطن والقدم، ونقل للمستشفى حيث 
وصفت جراحـــه بالخطيرة، وأعلن عن 
وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى 

مستشفى رفيديا.
وأفاد الهال األحمر بوقوع 3 إصابات 

أخـــرى  و57  المطاطـــي  بالرصـــاص 
اختناقا بالغاز، في اشـــتباكات اندلعت 
بعد أن توغلت القوات اإلسرائيلية في 
مخيم باطة وعدة مناطق في نابلس 
لتأمين اقتحامات مجموعة من أعضاء 
الكنيســـت من “الليكود” و “الصهيونية 
يهوديـــت”،  “عوتســـما  و  الدينيـــة”، 
والحاخامات وقادة المستوطنات إلى 
مـــا يســـمى “قبـــر يوســـف”. وتعرضـــت 
القـــوات اإلســـرائيلية إلطـــاق نـــار من 
داخـــل ومحيط مخيـــم باطة، وبعض 
شـــرق  األخـــرى  والمناطـــق  الشـــوارع 

نابلس.

استشهاد فلسطيني وإصابة 
آخرين في محيط “قبر يوسف”

اعتقال محتج قذف 
الملك تشارلز بالبيض

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس  ــرطـ ــشـ ألـــقـــت الـ
بإلقاء  قــام  القبض على رجــل  األربــعــاء، 
ــثــالــث  الــبــيــض عــلــى الــمــلــك تـــشـــارلـــز ال
وزوجته الملكة كاميال، بمدينة يورك في 

شمال بريطانيا.
وسائل  على  مــصــورة  لقطات  وأظــهــرت 
تتطاير  بيضات   4 االجتماعي  التواصل 
لدى  وزوجــتــه  البريطاني  العاهل  أمـــام 
ــورك  ــ ــي ي وصـــولـــهـــمـــا لـــحـــضـــور حـــفـــل فــ
للكشف عن تمثال والدته الملكة الراحلة 

إليزابيث الثانية.

انتخابات التجديد قد تفضي لحكومة منقسمة وتقليص سلطة الرئيس بايدن... النتائج األولية:

تقدم جمهوري بالنواب ومنافسة شرسة بالشيوخ
فـــاز العديـــد مـــن أعضـــاء مجلـــس 
بســـهولة  الجمهورييـــن  الشـــيوخ 
فـــي انتخابـــات التجديـــد النصفي 
بحســـب  األميركـــي،  للكونغـــرس 
النتائج األولية التي ظهرت صباح 
أمـــس األربعـــاء، والتـــي يمكـــن أن 
تفضـــي إلـــى عهـــد يشـــهد حكومـــة 
منقســـمة وتقليص ســـلطة الرئيس 

جو بايدن في واشنطن.
البيـــت  أعلـــن  فيمـــا  ذلـــك  يأتـــي 
األبيـــض أن النتائج المعلنة بشـــأن 
انتخابـــات التجديـــد النصفي حتى 

اآلن استنتاجات وغير نهائية.
االقتـــراع  صناديـــق  إغـــاق  ومـــع 
فـــي االنتخابـــات النصفيـــة بعمـــوم 
صبـــاح  األميركيـــة،  الواليـــات 
األربعاء، فمن غير المحتمل ظهور 
وقـــت  أي  فـــي  النهائيـــة  النتيجـــة 
ماييـــن  يترقـــب  حيـــث  قريـــب، 
األميركييـــن مـــن ســـيفوز بأغلبيـــة 
مقاعـــد الكونغرس بشـــقيه النواب 
والشيوخ، ومنصب الحاكم في 36 
واليـــة. وصـــوت األميركيـــون على 
اختيـــار ممثليهـــم لــــ 35 مقعدا في 
مجلـــس الشـــيوخ، وجميـــع مقاعد 

مجلس النواب البالغ عددها 435.
بعـــض  إحصـــاءات  وبحســـب 
وســـائل اإلعـــام األميركيـــة، فـــإن 
 207 علـــى  حصلـــوا  الجمهورييـــن 
مقاعد فـــي مجلس النـــواب مقابل 
وللســـيطرة  للديمقراطييـــن.   188
البـــد  النـــواب،  مجلـــس  علـــى 
للجمهورييـــن مـــن الحصـــول علـــى 
218 مقعدا من أصل كل المقاعد الـ 

435 الخاضعة للتنافس فيه.
نـــال  الشـــيوخ،  مجلـــس  وفـــي 
الديمقراطيـــون 48 مقعـــدا مقابـــل 
حتـــى  أيضـــًا  للجمهورييـــن   48
يحتـــاج  األغلبيـــة،  ولتأميـــن  اآلن. 
مقعـــدا،   51 إلـــى  الجمهوريـــون 
الحاكـــم  الديمقراطـــي  والحـــزب 
50 مقعـــدا، بالنظـــر إلـــى أن لنائبـــة 

التـــي  هاريـــس  كامـــاال  الرئيـــس 
تتـــرأس جلســـات المجلس حســـب 
فـــي  المرجـــح  الصـــوت  القانـــون، 

حاالت التعادل.
كمـــا أظهـــرت النتائـــج األوليـــة أن 
نانســـي بيلوســـي ســـتحافظ علـــى 
عـــن  النـــواب  بمجلـــس  مقعدهـــا 

كاليفورنيا بـ 82 % من األصوات.
والجمهوريون األوفر حظًا إلى حد 
بعيد فـــي الفوز بالمقاعد الخمســـة 
التـــي يحتاجونهـــا للســـيطرة علـــى 
مجلس النواب، لكن السيطرة على 
مجلـــس الشـــيوخ قـــد تنحصر في 
ســـباقات محتدمـــة في بنســـلفانيا 

ونيفادا وجورجيا وأريزونا.
وســـيفضي االقتـــراع إلـــى تجديـــد 
بالكامـــل  النـــواب  مقاعـــد مجلـــس 
)435 مقعـــدا( وثلث مقاعد مجلس 
إلـــى مجموعـــة  إضافـــة  الشـــيوخ، 
مـــن المناصب المحليـــة، كما تجري 
خمس واليـــات اســـتفتاءات حول 

الحق في اإلجهاض.
وأفادت التقارير بتعطل العشـــرات 
األصـــوات  وعـــد  فـــرز  آالت  مـــن 
فـــي مقاطعـــة ماريكوبا فـــي والية 

أريزونـــا ما أدى إلـــى اندالع موجة 
مـــن مزاعـــم تزويـــر الناخبيـــن عبر 
وســـائل اإلعـــام اليمينيـــة صبـــاح 
الثاثـــاء. كما أعلنـــت والية إلينوي 
تعرضهـــا لهجوم إلكتروني ســـيؤثر 
على آليـــة التصويت في انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس.
وفـــي والية أريزونا، قال مســـؤولو 
المشـــاكل  إن  ماريكوبـــا،  مقاطعـــة 
بطاقـــات  فـــرز  بـــآالت  المتعلقـــة 
االقتـــراع بما في ذلك رفض أوراق 
االقتـــراع الصحيحة أو فشـــلها في 
قـــراءة بطاقـــات االقتـــراع بنجاح، 
مركـــًزا   40 حوالـــي  علـــى  أثـــرت 
لاقتراع في المقاطعة التي يوجد 

فيها 223 مركًزا.

روسيا تعلن موقفها

بالتزامـــن مع االنتخابـــات النصفية 
الرئاســـة  شـــددت  األميركيـــة، 
علـــى  األربعـــاء،  أمـــس  الروســـية، 
واشـــنطن  مـــع  عاقاتهـــا  أن 
“ســـتبقى ســـيئة” مهما كانت نتائج 

االنتخابات.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملين، 

“هـــذه  بيســـكوف  دميتـــري 
االنتخابات في األســـاس ال يمكنها 
أن تغّير شـــيئا. عاقاتنا ســـيئة في 

الوقت الراهن وستبقى كذلك”.
االنتخابـــات  هـــذه  “أن  وأضـــاف 
مهمـــة، لكن من ناحية أخرى أعتقد 
أنني لست مخطئا في القول إنه ال 
ينبغي المبالغـــة في تقدير أهميتها 
بالنسبة لمستقبل عاقاتنا الثنائية، 
على المديين القصير والمتوسط”، 
وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
اُتهـــم  األخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
الكرملين بتشـــجيع عمليات تدخل 
في االنتخابات األميركية، الســـيما 
عبـــر حمـــات تأثيـــر على شـــبكات 

التواصل االجتماعي.
وتمر العاقات الروسية األميركية 
بأســـوأ األزمـــات الدبلوماســـية في 
تاريخها، بالتزامن مع الحرب التي 
تشـــنها روســـيا على أوكرانيا، التي 
تدعمهـــا إدارة الرئيـــس األميركـــي 
جو بايدن بكثافة، من خال توفير 

األسلحة والمساعدات المالية.

بيروت ـ وكاالت

“مجهـــول”  مصدرهـــا  غـــارة  اســـتهدفت 
مقاتليـــن مواليـــن إليـــران علـــى الحدود 
الســـورية العراقية، مما أدى إلى ســـقوط 
الســـوري  المرصـــد  15 قتيـــا كمـــا ذكـــر 

لحقوق اإلنسان.
مجهـــوال”  “طيرانـــا  إن  المرصـــد  وقـــال 
اســـتهدف منتصف ليل الثاثاء األربعاء 
“شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط” 

في ريف البوكمال في شرق دير الزور.
وأضاف أن القصف تســـبب في “خســـائر 
بشرية فادحة” مشـــيرا إلى حصيلة تبلغ 

15 قتيا.
وردا علـــى ســـؤال لوكالـــة فرانس برس، 
أّكـــدت ناطقـــة باســـم التحالـــف الدولـــي 
المناهـــض للمتطرفيـــن بقيـــادة الواليات 
غـــارة  يكـــن  لـــم  الهجـــوم  أن  المتحـــدة، 

للجيش األميركي أو للتحالف.
كمـــا لم يكن بإمكان المرصد أو مســـؤول 

فـــي حـــرس الحـــدود العراقيـــة تحديـــد 
طبيعة الهجوم أو الطرف المسؤول عنه 

على الفور.
مـــن  يتخـــذ  الـــذي  المرصـــد،  وأضـــاف 
بريطانيا مقرا ولديه شـــبكة واســـعة من 
المصادر في سوريا التي تشهد حربا منذ 
العام 2011: “تأكد مقتل 14 شخص إلى 
اآلن، غالبيتهـــم من الميليشـــيات التابعة 

إليـــران، وعـــدد القتلى مرشـــح لارتفاع 
لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة”.

الحـــدود  حـــرس  مســـؤول  وبحســـب 
العراقيـــة، فـــإن الضربـــة اســـتهدفت في 
ســـوريا قافلـــة مـــن “شـــاحنات صهريـــج 
محملـــة بالوقـــود آتيـــة من إيـــران” مّرت 
عبـــر العـــراق وكانـــت فـــي طريقهـــا إلـــى 

لبنان.

استهدفت شاحنات صهريج محملة بالوقود مرت عبر العراق

قتلى بـ ”غارة” على قافلة لميليشيات إيرانية في سوريا

التحالف الدولي نفى تورطه في قصف القافلة

عواصم ـ وكاالت

اإليرانيـــة،  القضائيـــة  الســـلطة  أعلنـــت 
أمس األربعاء، إعدام شخصين نسبتهما 
لــــ “جيـــش العـــدل” البلوشـــي المعـــارض، 
وذلـــك بعدما أدانتهما بقتل أربعة عناصر 
مـــن الشـــرطة عـــام 2016 فـــي محافظة 
سيستان بلوشستان )جنوب شرق( التي 

تشهد أعمال عنف متفرقة منذ أسابيع.
وأفـــاد موقـــع “ميـــزان أونايـــن” التابـــع 
لــــ  نســـبتهما  عنصريـــن  بـــأن  للقضـــاء، 
“جيـــش العـــدل” المعـــارض، همـــا رشـــيد 
بلوش وإســـحاق آســـكاني، تم إعدامهما 
فـــي ســـجن زاهـــدان، مركـــز المحافظـــة 

الحدودية مع أفغانستان وباكستان.
وتأســـس “جيش العدل” على يد عناصر 
ســـابقين في تشـــكيل ســـّني شـــن حركة 
المحافظـــة، بحســـب وكالـــة  فـــي  تمـــّرد 
الصحافة الفرنســـية. وســـبق لمسؤولين 
بشـــن  الجماعـــة  اتهمـــوا  أن  إيرانييـــن 

عمليات انطاقًا من باكستان المجاورة.
وفي اآلونـــة األخيرة، شـــهدت محافظة 
سيســـتان بلوشســـتان، خصوصًا مركزها 
فـــي  تأتـــي  زاهـــدان، توتـــرات إضافيـــة 
وقـــت تشـــهد إيـــران منـــذ 16 ســـبتمبر، 
احتجاجـــات علـــى خلفيـــة وفاة الشـــابة 
مهســـا أميني بعـــد أيام مـــن توقيفها من 
شرطة األخاق في طهران، على خلفية 

عـــدم التزامها بالقواعـــد الصارمة للباس 
في إيران.

مـــن جانـــب آخـــر، ســـارت أنبـــاء عـــن أن 
يـــردد  لـــم  المـــاء  إيـــران لكـــرة  منتخـــب 
النشيد الوطني خال البطولة اآلسيوية 
فـــي تايانـــد، وذلـــك فـــي أحـــدث إظهار 
مـــع  رياضييـــن  قبـــل  مـــن  للتضامـــن 

االحتجاجات في الباد.

منتخب كرة الماء يرفض ترديد النشيد الوطني تضامنا مع المحتجين

إيران تعدم شخصين نسبتهما لـ “جيش العدل” المعارض

معتقلون من بلوشستان

باريس ـ وكاالت

اعتبـــر الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أنـــه “عندمـــا يعود الســـام 
عليهـــم  ســـيتعين  أوكرانيـــا،  إلـــى 
اســـتخاص جميع العواقـــب، وبناء 
هيـــكل أمنـــي جديـــد وإطـــار عمـــل 
مـــن  والحـــد  لاســـتقرار  متجـــدد 

التسلح”.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي فـــي قاعدة 
بحريـــة بمدينة طولـــون في جنوب 
فرنســـا، قـــال ماكرون “عندمـــا يعود 
ســـيتعين  أوكرانيـــا،  إلـــى  الســـام 
علينـــا اســـتخاص جميـــع العواقب، 
أي بنـــاء هيـــكل أمني جديـــد وإطار 
والحـــد  لاســـتقرار  متجـــدد  عمـــل 
مـــن التســـلح.. هنـــاك أيضـــا مخاطر 

ذلـــك  فـــي  بمـــا  المســـتقبل، 
االستخدام الواسع النطاق 

للطائـــرات دون طيـــار، 
والتقليـــل مـــن أهميـــة 

الصواريخ والذكاء االصطناعي”.
وأضاف ماكرون “ان التوقع ضرورة 
التالـــي  العقـــد  جيـــوش  المتـــاك 
وليـــس جيـــوش العقد الســـابق.. أن 
يكـــون لديـــك االقتصـــاد والمجتمـــع 
الصحيـــح.. يجـــب أن نتعلـــم إعـــادة 

تعبئة القوى الحية ألمتنا”. 
وأوضح ماكـــرون “يجب أن نتكيف 
مـــع الســـياقات الجديـــدة وأن نضـــع 
أنفســـنا في وضع اقتصـــاد الحرب.. 
في سياق صراع شديد الحدة يهمنا 
بشـــكل مباشـــر، إنه تعبئة اقتصادية 
وصناعيـــة حقيقيـــة يجـــب أن نفكر 

فيها بالفعل”.
وأردف “األمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى 
بنيتنـــا التحتيـــة وشـــبكاتنا التي 
يجب علينـــا حمايتهـــا، ونحن 
مـــع  حالًيـــا  ذلـــك  نشـــهد 

أوكرانيا”.

ماكرون يدعو الفرنسيين للتكيف مع اقتصاد الحرب
موسكو ـ نوفوستي

وزارة  باســـم  المتحدثـــة  أعلنـــت 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
أن كييـــف ومرشـــديها ال يريدون أي 

مفاوضات، وأن هدفهم مدمر.
وفـــي تعليقهـــا علـــى احتمـــال بداية 
المفاوضـــات الســـلمية بيـــن روســـيا 
وأوكرانيـــا قالـــت زاخاروفـــا في بث 
إلذاعـــة “ســـبوتنيك”، أمـــس األربعاء 
“إن واشنطن تنقصها تحديدا الرغبة 
والســـعي لحث نظـــام كييف على أي 
شيء بناء، والهدف مختلف. الهدف 

مدمر”.
وأضافـــت أن كييـــف “ممنوعـــة” من 

التفاوض.
اإلعـــام  وســـائل  ذكـــرت  أن  وبعـــد 

الغربيـــة أنـــه يتـــم دفـــع كييف 
للحوار مع موسكو كشف 

األوكرانـــي،  الرئيـــس 
فاديمير زيلينسكي، 

أمس الثاثاء، شروط باده إلطاق 
حـــوار مـــع روســـيا وبينها “اســـتعادة 
وحدة األراضي األوكرانية واحترام 
ميثـــاق األمم المتحدة وتعويض كل 
الخســـائر ومعاقبـــة كل مجرم حرب 

وتقديم ضمانات لعدم تكرار ذلك”.
من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية 
الروســـي، أندريـــه رودينكـــو، أنـــه ال 
توجد لدى روسيا أي شروط مسبقة 
أوكرانيـــا،  مـــع  مفاوضـــات  إلطـــاق 
مشـــيرا إلى أنه يجب على كييف أن 

تظهر رغبتها في إجراء الحوار.
ميدانيـــا، أعلنـــت الدفـــاع الروســـية 
 350 مـــن  أكثـــر  قتلـــت  قواتهـــا  أن 
جنديـــا أوكرانيـــا أثناء صـــد هجمات 
كمـــا  محـــاور  عـــدة  علـــى  العـــدو 
دمرت مســـتودعا يحتوي على 
قذائف لراجمـــات الصواريخ 

هيرماس.

زاخاروفا: كييف ومرشدوها ال يريدون مفاوضات
سيول ـ أ ف ب

أطلقـــت كوريـــا الشـــمالية صاروخا 
بالســـتيا واحـــدا علـــى األقـــل أمس 
األربعـــاء، وفـــق مـــا أعلـــن الجيش 
الكوري الجنوبي في أحدث تجربة 
تجريهـــا بيونـــغ يانـــغ عقـــب عملية 
إطاق عدد قياسي من الصواريخ 

في وقت سابق من هذا الشهر.
قـــال الجيش الكـــوري الجنوبي إنه 
قصيـــر  بالســـتيا  صاروخـــا  “رصـــد 
الشـــمالية  كوريـــا  أطلقتـــه  المـــدى 
)باتجاه( البحر الشـــرقي )المعروف 
مـــن  اليابـــان(  بحـــر  باســـم  أيضـــا 
سوكشـــون فـــي مقاطعـــة بيونغان 

الجنوبية.
وأضافت “من خال تعزيز المراقبة 

واليقظـــة، يحافـــظ الجيـــش 
الكـــوري الجنوبـــي على 

التامـــة  جهوزيتـــه 
فيما يتعاون بشكل 

وثيق مع الواليات المتحدة”.
إطـــاق  كذلـــك  اليابـــان  وأّكـــدت 
الصـــاروخ مـــع تغريـــد الحكومة أن 
بيونـــغ يانـــغ “أطلقت مـــا ُيعتقد أنه 

صاروخ بالستي”.
تأتـــي عمليـــة اإلطـــاق فيمـــا تفرز 
الواليـــات المتحـــدة األصـــوات في 
انتخابـــات منتصـــف الواليـــة التـــي 
حـــّذرت وكالـــة االســـتخبارات فـــي 
ســـيول في وقت سابق من أنها قد 
تكـــون مناســـبة ليجري كيـــم جونغ 
أون تجربـــة نوويـــة متوقعـــة منـــذ 

فترة طويلة.
ومطلـــع هـــذا الشـــهر، نّفـــذت كوريا 
عمليـــات  مـــن  سلســـلة  الشـــمالية 
اإلطاق تضّمنت إطاق صاروخ 
بالستي قالت سيول إن عملية 
مـــا  علـــى  فشـــلت  إطاقـــه 

يبدو.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا جديدا

اإلندبندنت
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1.8
  أرباح “إنوفست” لألشهر التسعة األولى 2022مليون دوالر

إجمالي حقوق مساهمي الشركة األم بلغ 144.9 مليون دوالر

أعلنـــت إنوفســـت أمـــس عـــن نتائجهـــا المالية 
للربـــع الثالـــث مـــن عـــام 2022، حيث ســـجلت 
المجموعة صافي ربح لمســـاهمي الشركة األم 
بلـــغ 0.36 مليـــون دوالر أميركـــي مقارنة بربح 
وقـــدره 0.012 مليـــون دوالر أميركـــي لنفـــس 
الفتـــرة مـــن عـــام 2021. وعليـــه، بلـــغ النصيب 
األساسي من صافي الربح للسهم الواحد 0.12 
ســـنتا مقارنة بصفر ســـنتا للربـــع الثالث 2021، 
حيـــث يعـــزى هذا التحســـن بشـــكل رئيس إلى 
التحســـن في اإليرادات لكل من االســـتثمارات 
العقارية وقطاع اإلنشاءات والمقاوالت عالوة 
علـــى عكـــس مخصـــص تـــم تقديـــره ورصـــده 
احتياطيا مســـبقا مقابل احتماالت رفع دعوى 
أن  إال  األطـــراف،  بعـــض  قبـــل  مـــن  قضائيـــة 
هـــذه االحتمـــاالت تضاءلـــت بشـــكل جوهـــري 
نتيجة األحكام القضائيـــة التي جاءت لصالح 
إنوفســـت فـــي فتـــرة النصف األول من الســـنة 
الجاريـــة. باإلضافـــة إلى التحســـن فـــي أتعاب 
خدمـــات اإلدارة والخدمـــات األخـــرى والـــذي 
تضاعـــف تقريبـــا مقارنـــة بالربـــع الثالـــث لعـــام 
2021. أما صافي الربح التشـــغيلي، فقد ارتفع 
إلـــى 0.21 مليـــون دوالر للربـــع الثالث من هذا 

العام مقارنة بخســـارة وقدرهـــا 0.002 مليون 
نتيجـــة لألســـباب   2021 الثالـــث  للربـــع  دوالر 
المذكـــورة أعاله باســـتثناء عكـــس المخصص. 
وقـــد زادت اإليـــرادات التشـــغيلية بنســـبة 29 
% لتصل إلـــى 2.35 مليون دوالر للربع الثالث 
مقارنـــة بالعـــام الماضي والبالغـــة 1.82 مليون 
دوالر، بينمـــا ارتفعـــت المصاريـــف التشـــغيلية 
بنســـبة 17 %، لتبلـــغ 2.13 مليـــون دوالر فـــي 
الُربـــع الثالـــث 2022 مقارنـــًة مـــع 1.81 مليون 

دوالر لنفس الفترة 2021. 
لألشـــهر  المالـــي  بـــاألداء  يتعلـــق  فيمـــا  وأمـــا 
التســـعة األولى 2022، فقـــد حققت المجموعة 
صافـــي ربح لمســـاهمي الشـــركة األم بلغ 1.80 
مليـــون دوالر مقارنـــة بخســـارة وقدرها 1.66 
مليـــون دوالر لعـــام 2021. وعليه، بلغ النصيب 
األساســـي والمخفض للســـهم في ربح الشركة 
األم للســـهم الواحد لفترة التسعة أشهر األولى 
من الســـنة الحالية 0.61 سنتا مقارنة بخسارة 
وقدرهـــا 0.56 ســـنتا عـــن نفس الفتـــرة 2021، 
حيـــث يعـــزى هـــذا التحســـن بشـــكل أساســـي 
إلى التحســـن في اإليرادات من االســـتثمارات 
العقاريـــة وقطاع المقاوالت وعكس مخصص، 

عـــالوة علـــى ضبـــط المصاريـــف عبـــر أعمـــال 
المجموعة. 

أما صافي الربح التشـــغيلي، فقد ارتفع بنســـبة 
%126  ليصـــل إلـــى ربح وقـــدره 0.48 مليون 
دوالر لفترة التسعة أشهر األولى 2022 مقارنة 
بخسارة قدرها 1.80 مليون دوالر لعام 2021، 
حيـــث ينســـب ذلـــك إلـــى األســـباب المذكـــورة 
أعاله باستثناء عكس المخصص. كما ارتفعت 
اإليرادات التشـــغيلية بنسبة 53 % لتصل إلى 
7.05 مليـــون دوالر للتســـعة أشـــهر مـــن العـــام 
الجـــاري مقارنـــة بــــ 4.61 مليـــون دوالر لنفـــس 

الفترة من العام الماضي.  
أمـــا على صعيد المركز المالي، فقد بلغ إجمالي 
حقوق مســـاهمي الشـــركة األم 144.89 مليون 
دوالر للســـنة الحالية مقارنة بـ 143.09 مليون 

دوالر بنهاية العام 2021.  
أمـــا إجمالـــي األصـــول الموحدة، فقد شـــهدت 
انخفـــاض بنســـبة 0.3 % خـــالل نفـــس الفترة 
أمريكـــي  دوالر  مليـــون   242.81 إلـــى  لتصـــل 
أمريكـــي  مليـــون دوالر   243.48 مـــع  مقارنـــة 
بنهاية عام 2021 لتشكل السيولة النقدية منها 
ما نســـبته %9 لتصل إلى 21.84 مليون دوالر 

أمريكي.
وتعليقًا على هذه النتائج صرح رئيس مجلس 
إدارة إنوفســـت، محمـــد حامد الشـــلفان قائال: 
“إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا اإلعـــالن عـــن هذه 
النتائج الطيبة التي تؤكد نجاحنا فيما خططنا 
لـــه وعملنـــا ألجله متمثال فـــي مواصلة تحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة مـــن خـــالل التركيـــز علـــى 
الهدف الرئيسي إلستراتيجية المجموعة. وإن 
أحد العناصر الرئيســـة لهذه االستراتيجية هو 
إعادة تفعيل شـــركة الخليـــج للتطوير “تعمير” 
باعتبارهـــا ذراع التطوير العقـــاري للمجموعة، 
حيـــث تـــم اتخـــاذ الخطـــوات الضروريـــة التى 
تعـــزز مـــن وجـــود شـــركة تعميـــر فـــي قطـــاع 
العقـــارات وتنمـــي قدرتها على إدارة وتوســـيع 
محفظـــة متنوعـــة من األصـــول العقارية. على 
شـــهد  االســـتراتيجية،  االســـتثمارات  صعيـــد 
اســـتثمارنا المتعلـــق بعقد الشـــراكة مع شـــركة 
ســـمو القابضـــة في منتجـــع دانـــات الواقع في 
شـــاطئ نصـــف القمـــر علـــى ســـاحل المنطقـــة 
الشـــرقية من المملكة العربية السعودية تقدًما 
ملحوظـــا، حيـــث تجـــري مراجعـــة ذات قيمـــة 
مضافـــة للمخطط الرئيســـي على قدم وســـاق 

عـــالوة على تعيين مقدمـــي الخدمات لتطوير 
بالنســـبة الســـتثماراتنا  أمـــا  التحتيـــة.  البنيـــة 
فـــي القطاعـــات األخـــرى، فـــإن إنوفســـت فـــي 
المراحـــل األخيرة من االســـتحواذ على فرصة 
في القطاع الصحي التي تتماشـــى مع أهداف 

الشركة”. 
مـــن جانبـــه، صـــرح الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
النتائـــج  “إن  بقولـــه  الجـــار  ياســـر  إنوفســـت، 
اإليجابيـــة الحالية تعكس جزئيا ما تم اتخاذه 
من خطوات وإجراءات بموجب خطط العمل 
المعتمـــدة علـــى مســـتوى المجموعـــة والـــذي 
بات جليا في التحســـن الملحـــوظ على صعيد 
اإليرادات التشغيلية وصافي اإليراد التشغيلي 
إذا ما تم مقارنتهما بذات النتائح لنفس الفترة 
من العام الســـابق والـــذي كان له األثر الواضح 
فـــي مواصلة دعـــم حقوق المســـاهمين، حيث 
قاربـــت االحتياطات واألرباح المســـتبقاة على 
مالمســـة حاجز 26 مليـــون دوالر أمريكي مما 

يعزز من مالءة المجموعة.
واخيـــرا، نحن على ثقة تامة بقدرة المجموعة 
المعتمـــدة  األهـــداف  علـــى مواصلـــة تحقيـــق 

وحصد ثمارها في المرحلة المقبلة”.

ياسر الجار محمد الشلفان

“نيسان /  نيسمو”  تكشف عن “Z GT4“ بمعرض “سيما” 2022
بشعار فريد يجمع بين تراثها العريق بمجال السباقات والتصميم الحديث

كشـــفت شـــركة “نيســـان موتـــور” و”نيســـان” 
إم  “إن   – الســـيارات وتخصيصهـــا  لرياضـــة 
Nissan Motorsports & Custom� )ســـي” 
izing Co., Ltd – NMC( للمـــرة األولـــى عن 
نيســـان Z GT4 التـــي ترتكـــز فـــي تصميمهـــا 
على طراز نيســـان Z الجديد كلًيا، وذلك في 
معـــرض “ســـيما” 2022 الـــذي أقيم في الس 
فيغـــاس، نيفـــادا. كما أعلن مايـــكل كاركامو، 
مدير البرنامج العالمي للســـيارات الرياضية 
فـــي شـــركة نيســـان موتـــور المحـــدودة عن 
  GT4 برنامـــج  حـــول  إضافيـــة  معلومـــات 

العالمي من نيسان.
وتـــّم الكشـــف ألول مرة فـــي نهاية ســـبتمبر 
عن نيسان Z GT4 بشـــعار نيسمو التقليدّي، 
والتـــي ُصّممـــت خصيًصـــا لمعـــرض “ســـيما” 
بشعار فريد يجمع بين تراث السيارة العريق 
فـــي مجال الســـباقات والتصميـــم الحديث. 
ويبـــرز علـــى غطاء المحـــّرك األمامـــي الرقم 
23 الحصـــرّي لنيســـان الـــذي يظهـــر داخـــل 

دائرة تشـــير إلى شروق شمس جديدة، وهو 
رمـــز يعود إلـــى أولى حقبات الســـباقات في 
الســـبعينات. وتعكـــس شـــعارات Z الجديدة 
الطابـــع  الخلفـــّي  الجانبـــّي  الزجـــاج  علـــى 
 Fairlady240  وZ الحديـــث لشـــعار طـــرازي
Z األصلييـــن، حيث تغّطيها خطوط نيســـان 

ونيسمو الحمراء والسوداء المعروفة.
نيســـان  لطـــراز  األول   2023 موســـم  وفـــي 
Z GT4، ســـتوّفر نيســـان / نيســـمو ســـيارات 
للعمـــالء مـــن الفرق فـــي الواليـــات المتحدة 
واليابـــان، والذيـــن سيشـــاركون في سلســـلة 
Su� وسلســـلة SRO Pirelli GT4 Americaa
per Taikyu اللتيـــن ســـتقامان في الدولتين 

على التوالي. 
وســـتقّدم نيســـمو الدعم التقنـــّي لهم، حيث 
ُيتوّقـــع أن يبـــدأ تســـليم المركبـــات اعتبـــاًرا 
مـــن عام 2024، على أن يتـــّم قبول الطلبات 

ابتداًء من منتصف عام 2023.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قـــال كاركامـــو: “ُيعتبـــر 

معرض” سيما” المنّصة المثلى إلطالق سيارة 
للمتســـابقين  وإتاحتهـــا  مـــرة  ألول   Z GT4
وهـــواة الســـيارات والقطـــاع بأكملـــه. فنحن 
نســـتعّد لموسم ســـباق 2023، حيث اختبرنا 
الماضـــي،  األســـبوع  نهايـــة  محلًيـــا  الطـــراز 

ونتطلـــع إلى البقـــاء على تواصـــل مع الفرق 
لترســـيخ مكانة طراز Z كســـيارة استثنائية 
ال يســـتهان بهـــا علـــى حلبـــات الســـباق حول 

العالم”. 
التابـــع  للســـباقات  نيســـمو  قســـم  وأجـــرى 

لشـــركة NMC اختبـــارات مكّثفة في اليابان 
والواليـــات المتحـــدة أثنـــاء تطويـــر نيســـان 
الســـباقات  بعـــض  فـــي  وشـــارك   ،Z GT4
اليابانية؛ بهدف تلبية احتياجات الســـائقين 
المحترفين والحرص على اســـتمتاع الهواة 
بـــاألداء الديناميكـــي والالفـــت الـــذي يمّيـــز 

.Z سيارة
 4380 Z GT4، الطـــول  مواصفـــات نيســـان 
ملـــم  العـــرض1870  بوصـــة(،   172.4( ملـــم 
كلـــغ   1410 )73.6 بوصة(، الوزن 

)3108 باوند(،
ســـم   2997 المحرك VR30DDTT، السعة 
مكّعًبـــا، الطاقة القصوى 330 كيلوواط )450 
حصانـــًا(، عزم الـــدوران األقصى 600 نيوتن 

متر )443 قدم رطل(، العجالت 
 ،x 11 18 :الخلفيـــة  x 10.5 18 :األماميـــة
أميركـــّي يشـــمل  ألـــف دوالر    229 الســـعر  
منـــه  المطلوبـــة وُتســـتثنى  الســـباق  حزمـــة 

رسوم الشحن والتسليم والضرائب.

“ الوطني” يمدد عرضه الحصري المقدم بمعرض 
التمويــــالت اإلسكانيـــة

يسري حتى نهاية نوفمبر الجاري

 )NBB( شـــارك بنـــك البحرين الوطنـــي 
التمويـــالت  معـــرض  فـــي  حديثـــا 
اإلسكانية، الذي ُأقيم في مجمع سيتي 
وزارة  مـــن  بتنظيـــم  البحريـــن،  ســـنتر 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي وبنك 
اإلســـكان، ورّكز المعرض الذي عقد في 
الفتـــرة من 2 إلى 8 نوفمبر 2022، على 
عـــرض البرامـــج التمويليـــة اإلســـكانية 
اإلســـكانية  والقـــروض  الجديـــدة 
االجتماعيـــة التـــي يقدمهـــا البنك، مثل 
برنامج “تسهيل” و ”مزايا المستحدث”.
وتماشـــًيا مع التزامه بدعم المشروعات 
اإلســـكانية التابعة إلى وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي وبنك اإلســـكان، 
قـــام بنـــك البحريـــن الوطنـــي بترويـــج 
عروضه الخاصة للعمالء الذين يسعون 
للتقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى تمويل 
“تسهيل” أو “مزايا المستحدث”، و التي 

تتمثـــل فـــي تقديـــم هديـــة بمبلـــغ 500 
دينـــار بحرينـــي ألول خمســـين عميـــاًل 
إلـــى اإلعفـــاء مـــن الرســـوم  باإلضافـــة 
اإلدارية للقرض إلى نهاية شـــهر نوفمبر 

الجاري.
وتعليًقـــا علـــى هـــذه المناســـبة، صـــّرح 
صبـــاح عبـــد اللطيـــف الزيانـــي، رئيـــس 
تنفيـــذي للخدمـــات المصرفيـــة لألفراد 
الوطنـــي: “ضمـــن  البحريـــن  بنـــك  فـــي 
شـــراكتنا المديـــدة مـــع وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمرانـــي وبنك اإلســـكان، 
كان من دواعي ســـرورنا المشـــاركة في 
هـــذا المعـــرض والمســـاهمة فـــي دعـــم 
المواطنيـــن المتالك مســـكنهم الخاص، 
حيث إننا حرصنا على مواصلة التزامنا 
خـــالل  مـــن  وشـــركائنا  عمالئنـــا  تجـــاه 
تمديـــد عرضنا الحصري إلعطاء المزيد 
من العمـــالء الفرصة لتقديـــم طلباتهم. 

ونحن نسعى إلى االستمرار في تقديم 
مختلـــف  تلبـــي  مســـتدامة  منتجـــات 
احتياجـــات عمالئنـــا الســـكنية، ونتطلع 
إلى توســـيع قاعـــدة عمالئنـــا من خالل 
تقديـــم مجموعة من الحلول التمويلية 
المصممة خصيًصا لتلبية احتياجاتهم”.
ومـــن جانبه، قال محمـــد رئيس، رئيس 
عالقـــات الزبائـــن للخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي: 

فتـــرة  طـــوال  متواجـــًدا  فريقنـــا  “كان 
المعرض لتقديم خدمات االستشـــارات 
بالتقـــدم  المهتميـــن  للعمـــالء  الماليـــة 
بطلـــب للحصـــول علـــى تمويـــل ضمـــن 
البرامج اإلســـكانية الجديدة. ونســـعى 
لمواصلـــة التعـــاون مـــع بنـــك اإلســـكان 
لتلبيـــة احتياجـــات مختلـــف الشـــرائح 
في مجتمعنا وتســـهيل اســـتفادتهم من 

الخدمات اإلسكانية المختلفة”.

“كيان العقارية” تواصل عروضها 
اإلسكانية لـ 5 أيام إضافية

مؤكدة نجاح “معرض سيتي سينتر” في تلبية طلبات المواطنين

العقاريـــة  كيـــان  شـــركة  تقدمـــت 
وزيـــرة  إلـــى  واالمتنـــان  بالشـــكر 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان 
آمنـــة الرميحـــي، ولمدير عـــام بنك 
وجميـــع  عبـــدهللا  خالـــد  اإلســـكان 
فريـــق العمـــل علـــى إقامـــة ونجاح 

اإلســـكانية،  التمويـــالت  معـــرض 
الذي ساهم على دمج الدعم بين 
القطاع الخاص والحكومي ووفر 

المواطنيـــن  ودعـــم  تســـهيل 
لشراء العقار المناسب لهم.

التنفيـــذي  الرئيـــس  ولفـــت 
العقاريـــة  كيـــان  لشـــركة 
أنـــه  إلـــى  البحرانـــي  أحمـــد 

وزارة  تكاتـــف  مـــن  البـــد 
اإلســـكان وبنك اإلســـكان 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع 

الطلبـــات  عمليـــة  لتســـهيل 
اإلســـكانية إلـــى المواطنيـــن التـــي 
تتجـــاوز أكثـــر مـــن 50 ألـــف طلـــب 
إســـكاني واالســـتمرارية فـــي مثل 

التـــي  المعـــارض  هـــذه 
تخـــدم شـــريحة كبيـــرة من 
وتغطيـــة  المواطنيـــن 

طلباتهم.
كيـــان  شـــركة  وتنتهـــز 
الفرصـــة  هـــذه  العقاريـــة 
لتســـتمر فـــي عروضهـــا الحصريـــة 
التي كانت تشارك بها في المعرض 

لمدة 5 أيام أخرى.

صباح الزيانيمحمد رئيسأحمد البحراني
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أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب عن نتائجها المالية 
للربـــع الثالث من العـــام 2022. وأعلنـــت المجموعة 
عـــن تحقيـــق صافي دخل عائد لمســـاهمي الشـــركة 
األم قـــدره 41 مليـــون دوالر أميركـــي للربـــع الثالث 
من العام 2022 مقارنة مع 34 مليون دوالر أميركي 
لنفـــس الفتـــرة مـــن العام الماضـــي )معدلة( مســـجالً 
بذلك ارتفاعًا بنســـبة 22 %. وبلغ النصيب األساس 
والمخفـــض للســـهم فـــي األربـــاح 3.41 ســـنتًا للربـــع 
الثالـــث من العام 2022 مقارنة مع 2.8 ســـنتًا لنفس 

الفترة من العام الماضي.
وســـجل صافي دخل المجموعة ارتفاعًا بنســـبة 50 
% ليبلغ 70 مليون دوالر في الربع الثالث من العام 
2022 مقارنـــة مع 46 مليون دوالر لنفس الفترة من 
العـــام 2021. كما ارتفـــع إجمالي الدخل التشـــغيلي 
بنســـبة 39 % ليصـــل إلى 305 مليـــون دوالر خالل 
الربـــع الثالـــث 2022 مقارنـــة مع 220 مليـــون دوالر 

لنفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنســـبة لنتائج المجموعة خالل التســـعة أشهر 
المنتهية في ســـبتمبر 2022، فقد حققت المجموعة 
صافـــي دخـــل عائـــد لمســـاهمي الشـــركة األم قـــدره 
126 مليـــون دوالر مقارنة بـ 79 مليون دوالر لنفس 
الفتـــرة في العام 2021، مســـجالً بذلك نمًوا بنســـبة 
59 %. ويرجـــع ذلـــك إلـــى األداء األفضـــل لوحدات 
المجموعـــة والمســـاهمة الكبيـــرة فـــي الدخـــل مـــن 

التمويل واالستثمار.
وبلـــغ النصيـــب األســـاس والمخفـــض للســـهم فـــي 
األرباح 9.09 ســـنتًا أميركيًا للتســـعة أشهر المنتهية 
فـــي ســـبتمبر 2022 مقارنـــة مـــع 5.26 ســـنتًا لنفس 

الفترة من العام الماضي. 
المجموعـــة  أداء  فـــي  المســـتمر  التحســـن  وأدى 
النفقـــات  علـــى  والضغـــط  المصرفيـــة  ووحداتهـــا 
إلـــى ارتفـــاع مجموع صافي الدخل للتســـعة أشـــهر 

المنتهية في ســـبتمبر 2022 ليبلغ 207 مليون دوالر 
بالمقارنة مع 118 مليون دوالر في نفس الفترة من 
العام الماضي، مسجالً بذلك ارتفاعًا بنسبة 75 %. 

وارتفـــع إجمالـــي الدخـــل التشـــغيلي بنســـبة 42 % 
ليصل إلى 974 مليون دوالر للتسعة أشهر المنتهية 
فـــي ســـبتمبر 2022 مقارنـــة مـــع 685 مليـــون دوالر 
لنفـــس الفترة مـــن العـــام الماضي، ويعـــود ذلك إلى 
التحســـن في األداء المالي لوحـــدات المجموعة، ما 

أدى إلى ارتفاع الدخل.
كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمســـاهمي الشركة 
األم وحاملـــي الصكـــوك 1.31 مليـــار دوالر بنهايـــة 
ســـبتمبر 2022، مقارنة مع 1.36 مليار دوالر بنهاية 
بنســـبة  انخفاًضـــا  بذلـــك  2021، مســـجالً  ديســـمبر 
4 % بســـبب تأثيـــر العمـــالت األجنبيـــة فـــي العديد 
مـــن األســـواق التي تعمـــل المجموعة فيهـــا. وارتفع 
مجمـــوع الحقـــوق بنســـبة 1 % ليبلـــغ 2.02 مليـــار 

دوالر بنهايـــة ســـبتمبر 2022، مقارنـــًة مـــع 2 مليـــار 
دوالر بنهاية ديســـمبر 2021، ويعود ذلك إلى ازدياد 

الحصص غير المسيطرة.
وأدى انخفـــاض العمـــالت المحليـــة مقابـــل الـــدوالر 
األميركـــي فـــي العديـــد مـــن األســـواق التـــي تعمـــل 
المجموعـــة فيهـــا إلـــى انخفـــاض مجمـــوع األصول 
للمجموعـــة بنســـبة 7 % ليبلـــغ 26 مليـــار دوالر في 
نهايـــة ســـبتمبر 2022، بالمقارنة مـــع 28 مليار دوالر 

أميركي في نهاية ديسمبر 2021. 
وتعليًقا علـــى أداء المجموعة ونتائجها خالل الربع 
الثالـــث من العـــام 2022، قال رئيـــس مجلس إدارة 
المجموعة الشيخ عبد هللا صالح كامل “لقد واصلنا 
تحقيـــق نتائج ممتازة خالل الفترة، ونحن ســـعداء 
باألداء القـــوي لوحداتنا على الرغـــم من التحديات 
التـــي ُنواجُههـــا في عـــدد من األســـواق التـــي نعمل 
فيهـــا، مع تزايـــد المخاطر الجيوسياســـية، وارتفاع 

معدالت التضخـــم وزيادة تكلفة التمويل. وســـوف 
تســـتمر اســـتراتيجيتنا فـــي التركيز على األســـواق 

التي تحقق عوائد أعلى”.
 وقـــال عضـــو مجلـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعـــة حســـام بـــن حاج عمـــر “تعكـــس نتائجنا 
الممتـــازة نمـــوذج التشـــغيل الفعـــال والناجـــح الذي 
لدينـــا. كمـــا يتضـــح من قدرتنـــا على خفـــض نفقات 
التشـــغيل إلى 382 مليون دوالر في األشهر التسعة 
األولى من هذا العام من 391 مليون دوالر أميركي 
في نفس الفترة من العام 2021 )معدلة( على الرغم 
مـــن الضغـــوط التضخمية العالية. وســـوف نســـتمر 
فـــي تلبيـــة االحتياجـــات المالية لعمالئنـــا من خالل 
االســـتفادة مـــن اإلمكانيـــات الكاملـــة للرقمنـــة ومن 
خالل التكيف مع التغير الســـريع في سلوك العمالء 
واحتياجاتهـــم الماليـــة فـــي ظـــل بيئـــة ديناميكيـــة 

وصعبة، ونتطلع إلى نتائج أقوى في المستقبل”.

صافي أرباح “مجموعة البركة” في التسعة أشهر 2022

بارتفاع نسبته 59 %.. مجموع 
الحقوق العائدة لمساهمي 

الشركة األم 1.31 مليار دوالر

أعلن بنك البحريـــن والكويت، البنك الرائد 
في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات 
واألفراد في البحرين، عن شـــراكة جديدة 
مع بنك اإلســـكان يقدم مـــن خاللها تموياًل 
ميسًرا للمواطنين المؤهلين لالستفادة من 
برنامـــج التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة، 
وذلـــك في إطـــار حرص البنك علـــى تعزيز 
حزمـــة القـــروض اإلســـكانية التـــي يوفرها 
لعمالئـــه وتلبيـــة تطلعاتهـــم بشـــأن امتالك 
بيـــت العمـــر ضمـــن جهـــود وزارة اإلســـكان 
اإلســـكان  وبنـــك  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الخدمـــات  مـــن  مزيـــد  لطـــرح  الراميـــة 
اإلســـكانية بالتعاون مع البنوك الممولة بما 

يسهم في تنويع خيارات المواطنين.
وبناء على هذه الشـــراكة يســـتطيع عمالء 

بنـــك البحريـــن والكويـــت الحصـــول علـــى 
تمويل إســـكاني ميســـر عبر أحـــد خيارات 
برنامـــج “تســـهيل” الذي يضم ثـــالث فئات 
هـــي “تســـهيل عقـــاري” و”تســـهيل البيـــت 
باإلضافـــة  تعـــاون”،  و”تســـهيل  العـــود” 
لبرنامج مزايا الحالي وبرنامج مزايا “الفئة 
المســـتحدثة” إذ يوفـــر برنامـــج التمويالت 
اإلســـكانية الجديدة على خيارات متنوعة 
للتمويل ومزيد من أغراض التمويل المرنة 

التى تتناسب مع مختلف الحاالت.
وقـــال عـــادل ســـالم، مديـــر عـــام الخدمات 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
والكويت “يســـرنا توقيع اتفاقيـــة التعاون 
مـــع بنك اإلســـكان فـــي خطوة أخـــرى نعزز 
مـــن خاللهـــا شـــراكتنا الطويلة والراســـخة 

مع بنك اإلسكان في برامج توفير الحلول 
التمويليـــة عبر البنوك الممولـــة للمواطنين 
المستفيدين من برامج التمويل اإلسكانية، 
منازلهـــم  وتملـــك  شـــراء  مـــن  وتمكينهـــم 

األســـري  اســـتقرارهم  وضمـــان  الخاصـــة، 
عـــادل:  الدكتـــور  وأضـــاف  ورفاهيتهـــم”. 
“نفخر بأن بنك البحرين والكويت يســـاهم 
اليـــوم - فـــي دعـــم جهـــود وزارة اإٍلســـكان 

اإلســـكان  وبنـــك  العمرانـــي  والتخطيـــط 
لتطويـــر آليـــات خدمـــة الملـــف اإلســـكاني، 
والشـــراكة في برامـــج تمويالت إســـكانية 
تتســـم بالكفاءة والسهولة، متطلعين دائمًا 
لتعزيـــز دورنـــا فـــي دعـــم مســـيرة التنميـــة 

واالزدهار بمملكة البحرين”.
وبمناســـبة توقيـــع بنـــك اإلســـكان اتفاقية 
التعاون بشـــأن البرامـــج التمويلية مع بنك 
البحريـــن والكويـــت، قـــال الدكتـــور خالـــد 
عبـــد هللا مدير عـــام بنك اإلســـكان إن بنك 
اإٍلســـكان حريص على مواصلة العمل على 
تحقيق أهدافه وعلى رأسها تطوير خدمة 
التمويـــل وتعزيز دور شـــركائنا من القطاع 
الحلـــول  توفيـــر  برامـــج  ضمـــن  الخـــاص 
اإلسكانية، كما أشاد الدكتور خالد عبدهللا 

بحـــرص بنك البحريـــن والكويـــت على أن 
يبقـــى دائمًا مســـاهمًا رئيســـيًا ضمن البنوك 
الداعمـــة لبرامـــج التمويـــل اإلســـكانية بما 
توفره من حلول وفرص مبتكرة وميســـرة 
تكفل تســـريع وتسهيل حصول المواطنين 
وتلبيـــة  لهـــم،  المناســـب  التمويـــل  علـــى 
تطلعاتهـــم في الســـكن المالئـــم، وذلك في 
إطار الدور المســـاند والمهـــم الذي تقوم به 
البنوك والمصارف البحرينية واســـتجابتها 
الفاعلة والمثمرة للتعاون مع بنك اإلسكان 
العمرانـــي  والتخطيـــط  اإلســـكان  ووزارة 
ونحن سعداء بتعزيز هذه الشراكة بتوقيع 
اتفاقية التعاون بشـــأن برنامج التمويالت 

اإلسكانية الجديدة.

“البحرين والكويت” يوقع اتفاقية تعاون مع بنك اإلسكان
لتقديم تمويالت ميسرة لعمالئه ضمن برنامج التمويالت اإلسكانية الجديدة

والتدريـــب  للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز  حـــاز 
المهنـــي، فـــي إضافـــة جديـــدة لمنجزاتـــه 
الدوليـــة ومســـاهمته الفعالـــة فـــي دعـــم 
التعليـــم الصناعـــي وتقدمـــه، علـــى لقـــب 
أفضـــل مـــزود للتدريـــب الدولـــي والفائـــز 
اإلقليمـــي عـــن منطقة الشـــرق األوســـط، 
وذلك خالل االحتفال التأسيســـي العاشر 
والبنـــاء  الصناعـــي  التدريـــب  لمجلـــس 
الهندسي البريطاني ECITB في العاصمة 
البريطانية لندن، بحضور مجموعة كبيرة 
مـــن معاهد التدريب العالمية والشـــركات 

الصناعية المساهمة.

وأعـــرب المديـــر التنفيـــذي لمركـــز ناصـــر 
عبـــدهللا  المهنـــي  والتدريـــب  للتأهيـــل 
النعيمـــي، عن ســـعادته بنيـــل المركز لهذا 
التكريـــم الفتـــًا إلى أن هـــذا الفوز يعكس 
العمـــل الجاد الذي يقوم بـــه فريق المركز 
والتزامهـــم فـــي ترجمة توجيهـــات ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر 
للتأهيل والتدريب المهني ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة،، فـــي تقديم 
مفهـــوم جديـــد للتعليـــم الصناعـــي قائـــم 
علـــى تحفيز االبتـــكار، ويواكب متطلبات 

العصر ومبادئ الثـــورة الصناعية الرابعة، 
ويســـتند علـــى التمكيـــن الشـــامل للطلبة 
المنتســـبين مـــن خـــالل مناهـــج تعليميـــة 
والصناعـــة  الهندســـة  فـــي  متخصصـــة 
والتكنولوجيـــا، وبشـــهادات ذات اعتمـــاد 
دولـــي تعـــزز مـــن تنافســـيتهم في ســـوق 
العمل وتســـاهم بشـــكل فعال فـــي التقدم 

الصناعي للمملكة. 
ويأتي هذا التكريم بمثابة ترجمة لجهود 
المركـــز الرامية إلى تحويله مدينة علمية 
المتكاملـــة  الحلـــول  تقديـــم  فـــي  رائـــدة 
وتخريـــج الكـــوادر البحرينيـــة المتميـــزة، 

تعمل ضمـــن شـــراكات إقليميـــة وعالمية 
للمهتميـــن  دافعـــة  قـــوة  لتكـــون  قويـــة 
بمجال الصناعـــة والتكنولوجيـــا والذكاء 

االصطناعي.
مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  الحفـــل  وحضـــر 
الشـــركات الصناعية والمراكـــز التدريبية 
العالمية الذين أبـــدوا إعجابهم بمنجزات 
مملكـــة البحريـــن فـــي التعليـــم الصناعي 
والتقنـــي خصوصـــا في برامـــج التدريب 
الموجهة للشـــركات الصناعية والمشاريع 
الصناعيـــة المنجـــزة منذ تأســـيس المركز 

في العام 2014.

“ناصر للتأهيل” ينال لقب أفضل مزود للتدريب الدولي والفائز اإلقليمي للشرق األوسط
خالل االحتفال التأسيسي العاشر لمجلس “التدريب الصناعي” البريطاني

البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
ناصـــر  والمعـــارض،   للســـياحة 
شـــاطئين  تشـــغيل  أن  قائـــدي، 
ضمن شـــواطئ خليج البحرين 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص، 
الدءوبـــة  المســـاعي  يعكـــس 
للحكومة الموقرة لمضاعفة 
الخاص  القطاع  مســـاهمة 
في االســـتثمار بالمشاريع 
مـــن  ليكـــون  الســـياحية، 

العناصـــر المهمـــة فـــي االرتقـــاء بمســـتوى تنويـــع وتطوير 
عناصـــر الجـــذب الســـياحي فـــي المملكـــة وفقـــًا ألهـــداف 
اســـتراتيجية قطـــاع الســـياحة 2026-2022، موضحا أن 
تطوير الواجهات واألنشـــطة البحرية يعتبر ركيزة رئيسة 
من ركائز اســـتراتيجية قطاع السياحة السبع ضمن خطة 
التعافـــي االقتصـــادي، والتي من شـــأنها أن تنقـــل القطاع 
الســـياحي إلـــى آفـــاق أكثـــر رحابـــة مـــن النمـــو واالزدهـــار 
إلـــى جانب ركائز ســـياحة األعمـــال، الســـياحة الترفيهية، 
الســـياحة الرياضية، الثقافـــة واآلثار والتاريخ، الســـياحة 

العالجية، واإلعالم واألفالم السينمائية. 

وبيـــن قائـــدي أن تكامل األدوار بيـــن القطاعين الحكومي 
والخـــاص فـــي تنمية القطاع الســـياحي ســـيكون لـــه أكبر 
األثـــر فـــي ترجمـــة العمـــل بـــروح فريـــق البحريـــن الواحد 
وفـــق مـــا يندرج تحـــت مظلة خطـــة التعافـــي االقتصادي 
إســـهاماتها  لهـــا  نوعيـــة  واســـتراتيجيات  مبـــادرات  مـــن 
فـــي النهـــوض بمعـــدالت النمـــو االقتصـــادي وخلـــق فرص 
نوعيـــة للمواطنيـــن وبخاصة من الشـــباب البحريني قادة 
المســـتقبل، الفتا إلى أن تطوير البنية التحتية الســـياحية 
لـــن يتحقـــق دون إشـــراك قصص نجـــاح القطـــاع الخاص 
وتميزه في المساهمة بمشاريع سياحية حيوية يكون لها 

أكبر األثر في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي 
اإلجمالـــي وإبـــراز مكانـــة المملكـــة كمركز ســـياحي عالمي 
وتنويـــع المنتـــج الســـياحي بما يرضي أذواق الســـياح من 
جميع أنحاء العالم، مما سيسهم في استقطاب أعداد أكبر 
من األفواج السياحية من مختلف الجنسيات والقارات. 

واختتـــم قائـــدي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تســـخر 
كافة إمكانياتها لتعظيم أوجه الشراكة مع القطاع الخاص 
للخـــروج بأفـــكار مبتكـــرة وإقامـــة مشـــاريع اســـتراتيجية 
تشـــكل قيمة عالية للقطاع الســـياحي ولالقتصاد الوطني 

على وجه العموم.

الشراكة مع “الخاص” تنقل القطاع السياحي آلفاق النمو واالزدهار
تطوير الواجهات واألنشطة البحرية ركيزة رئيسة ضمن “خطة التعافي”... قائدي:

ناصر 
قائدي

حسام عمرالشيخ عبدالله كامل

126
مليون دوالر



أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. )“جي إف إتش” أو “المجموعة”( )بورصة البحرين: 
GFH( نتائجهــا الماليــة للتســعة أشــهر األولــى المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2022.ســجلت المجموعــة ربحــًا 

صافيــًا يــؤول للمســاهمين بقيمــة 24.06 مليــون دوالر أميركــي عــن الربــع الثالــث مقارنــة بـــ 23.30 
مليــون دوالر الــذي حققتــه فــي الربــع الثالث مــن العــام 2021، بزيادة قدرها 3.3 %. ســاهم 

فــي هــذا النمــو الدخــل الناتج عن توظيــف اســتثمارات والصناديق العالميــة للمجموعة، 
والتحســينات المســتمرة فــي األعمــال المصرفيــة التجاريــة، إضافــة إلى المســاهمات 

مــن أنشــطة الخزانــة، منصــة البنيــة التحتيــة المســتدامة، والمحفظة االســتثمارية 
المملوكة للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.73 سنتا مقابل 0.68 سنتا 

خالل الربع المقارن من العام 2021.

صافي أرباح “جي إف إتش” في أشهر التسعة األولى 2022
ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 11.4 % إلى 9 مليارات دوالر

business@albiladpress.com
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اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 9 نوفمبر 2022 ووقعها بالنيابة عن المجلس:
هشام الريسغازي فيصل إبراهيم الهاجري

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

تم استخالص بيان المركز المالي الموحد المختصر، بيان الدخل الموحد المختصر، بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر و بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
المذكورين أعاله، من البيانات المالية الموحدة المختصرة  لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2022 والتي تم مراجعتها من قبل 

السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات. 

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما  في ٣0  سبتمبر 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣١ ديسمبر 202١
)مدققة(

٣0 سبتمير 202١
)مراجعة(

 الموجودات
550,978722,47١479,444نقد وأرصدة لدى البنوك

٣,749,٣7١٣,090,0492,726,882محفظة الخزينة
١,47٣,7١١١,٣١١,002١,275,680موجودات التمويالت

١,270,29١١,905,598١,85١,407عقارات استثمارية
١,١08,06٣2١١,5١4١72,١48استثمارات الملكية الخاصة

١٣5,٣٣4١7١,877١٣5,8١٣استثمارات مشتركة
642,9255٣١,488655,455ذمم مدينة وموجودات أخرى

7٣,679١٣9,687١٣8,١٣4ممتلكات ومعدات
9,٠٠4,35٢8,08٣,6867,4٣4,96٣مجموع الموجودات

المطلوبات
84,0١02١6,762١٣2,6١0أموال العمالء

4,١54,67٣٣,052,0922,947,٣92إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية وأفراد
١57,589١٣٣,046١٣0,977حسابات جارية للعمالء

١,957,١١9١,750,667١,٣١١,877تمويالت ألجل
5٣9,479404,654485,554مطلوبات أخرى

6,89٢,87٠5,557,22١5,008,4١0مجموع المطلوبات
1,٠9٠,593١,٣58,٣44١,2١8,909حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

حقوق الملكية
١,0١5,6٣8١,000,6٣8١,000,6٣8رأس المال

)٣5,779()48,498()99,788(أسهم خزينة
27,97027,97024,058احتياطي قانوني

)١٣,7١7()28,56١()75,070(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
)5٣,762()70,266(-احتياطي تحويل العمالت األجنبية

86,66١8١,8١١44,422أرباح مستبقاة
١,09٣--احتياطي أسهم منحة

955,41196٣,094966,95٣مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك
65,478205,027240,69١حصص غير مسيطرة

1,٠٢٠,889١,١68,١2١١,207,644مجموع حقوق الملكية
9,٠٠4,35٢8,08٣,6867,4٣4,96٣مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار وحقوق الملكية

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر

للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2022 /                                                                                                                            
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

المجموع أرباح
مستبقاة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

احتياطي 
القيمة العادلة
لالستثمارات

احتياطي
قانوني ٔاسهم خزينة رأس

المال

١,١68,١2١ 205,027 96٣,094 8١,8١١ )70,266( )28,56١( 27,970 )48,498( ١,000,6٣8 الرصيد في ١ يناير 2022

7١,475 5,240 66,2٣5 66,2٣5 - - - - - ربح الفترة

4١,٣20 - 4١,٣20 - - 4١,٣20 - - - المحول عند إعادة التصنيف من القيمة العادلة من خالل حقوق 
الملكية إلى التكلفة المطفأة 

)88,٣87( )٣,072( )85,٣١5( - - )85,٣١5( - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة
)2,5١4( - )2,5١4( - - )2,5١4( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
٢1,894 ٢,168 19,7٢6 66,٢35 - )46,5٠9( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - )١5,000( - - - - ١5,000 أسهم منحة صادرة
)45,000( - )45,000( )45,000( - - - - - أرباح أسهم معلنة
)8٣,١77( - )8٣,١77( - - - - )8٣,١77( - شراء أسهم خزينة
)١,48٣( - )١,48٣( )١,48٣( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية
٣١,985 - ٣١,985 98 - - - ٣١,887 - بيع أسهم خزينة
70,266 - 70,266 - 70,266 - - - - المحول لبيان الدخل عند إلغاء توحيد شركات تابعة

)١42,080( )١42,080( - - - - - - - تسوية عند إلغاء توحيد شركات تابعة
٣6٣ ٣6٣ - - - - - - - حصة غير مسيطرة إضافية عند االستحواذ على شركة تابعة

1,٠٢٠,889 65,478 955,411 86,661 - )75,٠7٠( ٢7,97٠ )99,788( 1,٠15,638 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠٢٢

مجموع
حقوق
الملكية

حصص
غير

مسيطرة

المنسوب لمساهمي البنك بيان التغيرات في حقوق الملكية
الموحد المختصر 

للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 202١ /
بآالف الدوالرات األمريكية )مراجعة(

المجموع احتياطي 
أسهم المنحة

 أرباح
مستبقاة

احتياطي 
تحويل العمالت

األجنبية

احتياطي
القيمة العادلة 
لالستثمارات

احتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

رأس
المال

١,١86,064 272,7٣٣ 9١٣,٣٣١ ١,09٣ 22,٣85 )46,947( 5,59٣ ١9,548 )6٣,979( 975,6٣8 الرصيد في ١ يناير 202١ )كما أعلن عنه سابقًا(
)2,096( - )2,096( - )2,096( - - - - - أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم )٣2( 

١,١8٣,968 272,7٣٣ 9١١,2٣5 ١,09٣ 20,289 )46,947( 5,59٣ ١9,548 )6٣,979( 975,6٣8 الرصيد كما في ١ يناير 202١ )المعدل(

68,276 7,9٣6 60,٣40 - 60,٣40 - - - - - ربح الفترة 
٣,١٣2 4٣9 2,69٣ - - - 2,69٣ - - - تغيرات القيمة العادلة خالل الفترة

)22,00٣( - )22,00٣( - - - )22,00٣( - - - المحول لبيان الدخل من بيع الصكوك
49,4٠5 8,375 41,٠3٠ - 6٠,34٠ - )19,31٠( - - - مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة

- - - - )25,000( - - - - 25,000 أسهم منحة صادرة لسنة 2020
)١7,000( - )١7,000( - )١7,000( - - - - - أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
)١,7١4( )١42( )١,572( - )١,572( - - - - - المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية

- - - - )4,5١0( - - 4,5١0 - - المحول لالحتياطي القانوني
)26,777( - )26,777( - - - - - )26,777( - شراء أسهم خزينة
59,069 - 59,069 - 4,092 - - - 54,977 - بيع أسهم خزينة
)8,8٣7( )2,022( )6,8١5( - - )6,8١5( - - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية
)٣0,470( )٣8,25٣( 7,78٣ - 7,78٣ - - - - - استمالك حصة غير مسيطرة بدون تغيير السيطرة

1,٢٠7,644 ٢4٠,691 966,953 1,٠93 44,4٢٢ )53,76٢( )13,717( ٢4,٠58 )35,779( 1,٠٠٠,638 الرصيد في 3٠ سبتمبر ٢٠٢1
 

بيان الدخل الموحد المختصر
 للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر  2022 / بآالف 

الدوالرات األمريكية

للثالثة أشهر المنتهية فيللتسعة أشهر المنتهية في

 3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣0 سبتمبر 202١
)مراجعة(

 3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

٣0 سبتمبر 202١
)مراجعة(

إيراد الخدمات المصرفية االستثمارية
5,8852,٣542,٣0١755إدارة األصول

67,8٣855,78626,٣2422,648إيرادات متعلقة بالصفقات
73,7٢358,١40٢8,6٢52٣,40٣

إيراد الخدمات المصرفية التجارية
68,4٣558,84225,460١9,058إيراد التمويل

4٣,95٣46,292١7,٣٣6١2,968إيراد الخزينة واالستثمار
2,9794,02١١,0١9١,765الرسوم وإيرادات أخرى

)7,856()9,988()2٣,950()28,626(مطروحًا: العائد لحاملي حسابات االستثمار
)9,١59()١2,2٣0()26,7١6()28,285(مطروحًا: مصروفات التمويل

58,45658,489٢1,597١6,776
إيراد من استثمارات الملكية الخاصة واالستثمارات المشتركة

١2,64٣١2,268١0,7١١4,922إيراد من بيع أصول عقارية
١٣,8594,١٣56,5942,00١اإليجار والدخل التشغيلي

٣,45١١4,405204440إيراد االستثمار المباشر، صافي
)١6(8,78١)6١(١9,28١الحصة من أرباح الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية

24,58٣١0,4458,7١85,4٣٣إيراد من االستثمارات المشتركة
73,8174١,١9235,٠٠8١2,780

إيراد الخزينة وإيرادات أخرى
74,٣8789,60722,28٣٣0,7١0إيراد محفظة التمويل والخزينة، صافي

١٣,4952٣,١79٣,6025,928إيرادات أخرى، صافي
87,88٢١١2,786٢5,885٣6,6٣8

٢93,878270,607111,11589,597مجموع اإليرادات
8٣,97١86,6٣824,40626,877مصروفات تشغيلية
١٣8,١5١98,25257,460٣4,856مصروفات التمويل

28١١7,44١٣,١50٣,7٣٣مخصصات انخفاض قيمة الموجودات
٢٢٢,4٠3202,٣٣١85,٠1665,466مجموع المصروفات

71,47568,276٢6,٠9924,١٣١ربح الفترة
المنسوب إلى :
66,2٣560,٣4024,0552٣,296مساهمي البنك

5,2407,9٣62,0448٣5حصص غير مسيطرة
71,47568,276٢6,٠9924,١٣١

العائد على السهم
1.91١.76٠.730.68العائد األساسي والمخفض على السهم )سنت أمريكي(

٣0 سبتمبر 202١
)مراجعة(

3٠ سبتمبر ٢٠٢٢
)مراجعة(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة أشهر المنتهية في ٣0 سبتمبر 2022 / بآالف الدوالرات األمريكية

أنشطة العمليات
68,276 7١,475 ربح الفترة

تعديالت لـ :
)45,959( )4٣,١٣5( إيراد الخدمات المصرفية التجارية
)24,789( )7٣,8١7( إيراد من استثمارات الملكية الخاصة
)١29,١89( )77,27٣( إيراد من أرباح األسهم و ربح من استثمارات الخزينة 
)١,505( )9,9١١( )أرباح( صرف العمالت األجنبية
١24,967 ١٣8,١5١ مصروفات التمويل
١7,44١ 28١ مخصصات انخفاض القيمة
٣,5٣٣ ١,٣١7 استهالك وإطفاء
١2,775 7,٠88

تغييرات في:
)96,٣٣9( )270,4١5( إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أكثر من ٣ أشهر(
)8,4١4( )١62,709( موجودات التمويل
)5٣,684( )265,250( موجودات أخرى
)١٣,٣42( )١0,876( رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد
١,675 )١٣2,752( أموال العمالء

529,٣92 ١,١02,58١ إيداعات من مؤسسات مالية وغير مالية
)9,779( 24,54٣ حسابات جارية للعمالء
6١,9١6 )267,75١( حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
20,5١6 99،١60 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة
444,7١6 1٢3،619 صافي النقد من أنشطة العمليات

أنشطة االستثمار
)١,054( )44٣( مدفوعات لشراء معدات
٣2,020 )44,662( شراء استثمارات ملكية خاصة، صافي

)7٣0,77٣( )٣١9,498( شراء محفظة الخزينة، صافي
- ١,٣5٣ نقد مستلم من االستحواذ على شركة تابعة      

١,06١ - مقبوضات من بيع عقارات استثمارية
- )9,205( النقد المدفوع عند االستحواذ على شركة تابعة 

١4,١54 26,8١7 أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة
)6,688( )8,٣67( مبلغ مدفوع مقدمًا لتطوير عقارات

)69١,280( )354,٠٠5( صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

222,800 244,577 مطلوبات التمويالت، صافي
)١١6,6١8( )١٣4,724( مصروفات تمويل مدفوعة

- )8,١٣5( شراء صكوك جي إف إتش، صافي
)١7,485( )44،65١( أرباح أسهم مدفوعة 
28,200 )5١،287( شراء أسهم خزينة، صافي
١١6,897 5،78٠ صافي النقد من أنشطة التمويل
)١29,667( )٢٢4,6٠6( صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة
655,455 844,٣44 النقد وما في حكمه في ١ يناير
525,788 619,738 النقد وما في حكمه في 3٠ سبتمبر 

يتمثل النقد وما في حكمه في: 
42١,6٣١ 482,020 نقد وأرصدة لدى البنوك )باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد(
١04,١57 ١٣7,7١8 إيداعات لدى مؤسسات مالية )ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر(
525,788 619,738

المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022

66.2
مليون دوالر

الثالـــث  للربـــع  الدخـــل اإلجمالـــي  قيمـــة  بلغـــت 
مـــن العـــام 2022 مـــا مقـــداره 111.12 مليـــون 
دوالر أميركـــي مقارنـــة بــــ 89.60 مليـــون دوالر 
أميركـــي للربـــع الثالث من العـــام 2021، بارتفاع 
نســـبته 24.0 % بلغ صافي الربـــح الموحد للربع 
مقابـــل  أميركـــي  دوالر  مليـــون   26.10 الثالـــث 
24.13 مليـــون دوالر أميركـــي في الربـــع الثالث 
مـــن العـــام 2021، بزيـــادة قدرهـــا 8.2 %، علـــى 
الرغم من التأثير الســـلبي على محفظة الخزانة 
جـــراء ظـــروف الســـوق المعاكســـة. بلـــغ إجمالي 
المصروفـــات للربـــع الثالـــث 85.02 مليون دوالر 
أميركـــي مقابـــل 65.47 مليـــون دوالر أميركـــي 
للفتـــرة المقارنـــة من العـــام 2021، بزيادة قدرها 

.% 29.9
وارتفـــع صافي الربح العائد للمســـاهمين بنســـبة 
9.8 % ليصـــل إلى 66.24 مليون دوالر أميركي 
فـــي األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن العـــام 2022 
60.34 مليـــون دوالر أميركـــي فـــي  بــــ  مقارنـــة 
األشـــهر التســـعة األولى من العـــام 2021، وذلك 
نتيجة لزيادة عمليـــات االكتتاب في المعامالت 

االســـتثمارية،  المصرفيـــة  باألعمـــال  الخاصـــة 
المســـاهمة مـــن المصـــرف الخليجـــي التجـــاري 
ومبيعـــات وحـــدات مشـــروع هاربـــر رو الخاص 
الســـهم  ربحيـــة  وبلغـــت  إنفراكـــورب.  بشـــركة 
للفتـــرة 1.91 ســـنتا مقابـــل 1.76 ســـنتا لألشـــهر 
التســـعة األولـــى مـــن العـــام 2021. بلـــغ إجمالي 
الدخل لألشـــهر التســـعة األولى مـــن العام 2022 
مـــا مقداره 293.88 مليون دوالر أميركي مقابل 
270.61 مليـــون دوالر أميركي لنفس الفترة من 
العام 2021، بزيادة قدرها 8.6 %. ارتفع صافي 
الربح الموحد لفترة التسعة أشهر بنسبة 4.7 % 
ليصل إلى 71.48 مليون دوالر أميركي مقارنة بـ 
68.28 مليون دوالر أميركي في األشهر التسعة 
األولى من العام 2021. بلغ إجمالي المصروفات 
للفتـــرة 222.40 مليـــون دوالر أميركـــي بزيـــادة 
9.9 % مقارنة بما مقداره 202.33 مليون دوالر 

أميركي للتسعة األولى من العام 2021.
وظلـــت حقـــوق الملكية التي تؤول للمســـاهمين 
بمقدار 0.96 مليار دوالر أميركي في 30 سبتمبر 
أميركـــي  دوالر  مليـــار   0.96 بــــ  مقارنـــة   2022

فـــي نهايـــة العـــام 2021. ارتفـــع إجمالـــي أصول 
المجموعة بنسبة 11.4 % إلى 9.00 مليار دوالر 
أميركـــي في 30 ســـبتمبر 2022 مقارنـــة بـ 8.08 

مليار دوالر أميركي في 31 ديسمبر 2021.
وتعليقـــا على ذلـــك، قال رئيـــس مجلس إدارة 
مجموعة جي إف إتش المالية غازي الهاجري 
“يســـعدنا أن نعلـــن عن تحقيق نمـــو مطرد في 
الدخـــل والربحية لألشـــهر التســـعة األولى من 
العـــام. يعـــزى التقـــدم المســـتمر الـــذي تحقـــق 
خـــالل الربـــع األول إلى األداء القـــوي لكل من 
خطـــوط األعمـــال األساســـية للمجموعـــة، كما 
يســـتمر التنويـــع اإلضافـــي في لعـــب دور مهم 
فـــي تمكيـــن المجموعـــة مـــن تحقيـــق نتائـــج 
جيدة على الرغم من تقلبات السوق العالمية. 
لقـــد واصلنـــا توســـيع محفظـــة المجموعة في 
الجيـــد  األداء  ذات  والقطاعـــات  األســـواق 
فـــي الواليـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة 
وأوروبـــا، كما نواصل االســـتفادة مـــن عمليات 
االســـتحواذ الســـابقة لعـــدد مـــن المتخصصين 
ومديـــري األصـــول الدوليين الذيـــن تمكنا من 

خاللهـــم مـــن توفيـــر فـــرص أفضـــل لقاعدتنـــا 
المتميـــزة مـــن المســـتثمرين فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، إضافـــة إلى خلـــق الطلب 
الفـــرص  علـــى  الغربييـــن  المســـتثمرين  مـــن 
التـــي نوفرهـــا فـــي منطقـــة مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي. نحن فخورون بســـمعتنا المتنامية 
فـــي األســـواق العالميـــة وقاعـــدة مســـتثمرينا 
الموسعة. سنواصل البناء على هذا الزخم في 
الفتـــرات المقبلـــة لتقديـــم اســـتثمارات جذابة 
في العقارات واألســـهم الخاصة على مســـتوى 
التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  وكذلـــك  العالـــم 
الخليجي، مدعومة بحضور قوي ومتزايد في 
المملكة العربية السعودية، حيث تتوافر لدينا 
اآلن شركة تابعة وفريق عمل متكامل هناك”.

من جانبـــه، أضاف الرئيـــس التنفيذي لمجموعة 
جـــي إف إتش المالية هشـــام الريس، خالل هذا 
الربـــع، قمنـــا بتوظيف أمواالً بقيمـــة 290 مليون 
مـــع مســـتثمرينا عبـــر صفقـــات  دوالر أميركـــي 
عقاريـــة ومعامـــالت أســـهم خاصـــة. كمـــا حققنا 
مكاســـب قوية من المصرف الخليجي التجاري، 

وهو شركة الخدمات المصرفية التجارية التابعة 
لنا والتي ســـجلت ربحا صافيًا قدره 10 ماليين 
الناجحـــة  الهيكلـــة  إعـــادة  بعـــد  أميركـــي  دوالر 
للبنك. إضافة لذلك، كان هناك أداء جيد ألعمال 
الخزينـــة للمجموعـــة فـــي ظل الضغـــوط القوية 
في األســـواق نتيجة زيادة نســـبة األرباح حيث 
حققـــت دخال بقيمـــة 37 مليـــون دوالر أميركي. 
نقـــوم بالتركيز في هذه المرحلة عبر االســـتثمار 
في األسواق الخليجية الســـيما المملكة العربية 
الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 
لمـــا لهم فـــي نمو مطـــرد نتيجـــة زيـــادة الصرف 
الحكومـــي على المشـــاريع نتيجة زيـــادة الدخل 

.”FDI وزيادة االستثمار الخارجي
وتقوم جي إف إتش حاليا بإدارة أكثر من 16.35 
مليـــار دوالر أميركـــي من األصـــول والصناديق، 
بمـــا في ذلـــك محفظة عالمية من االســـتثمارات 
فـــي قطاعـــات الخدمـــات اللوجســـتية، الرعايـــة 
الصحيـــة، التعليـــم والتكنولوجيـــا فـــي منطقـــة 
وأوروبـــا  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 

وأميركا الشمالية.

غازي الهاجريهشام الريس



أعلنت بورصة البحرين، عن إطالق النسخة الرابعة 
والعشـــرون من برنامج تحدي التداول االستثماري 
“تريدكويست” لطلبة المدارس الثانوية والجامعات 
للعـــام الدراســـي 2022 - 2023، والـــذي يهـــدف إلى 
إكساب الطلبة المشاركين الخبرة العملية في مجال 
االستثمار من خالل التعرف على األنظمة والقوانين 
المطبقة في أسواق المال، وتحليل واختيار األسهم 
وإدارة محفظة من األدوات االســـتثمارية المدرجة 

في بورصة نيويورك وبورصة البحرين.
وقـــد حضر إطالق النســـخة الرابعة والعشـــرون من 
البرنامـــج كل مـــن الطلبـــة المشـــاركين، والممثليـــن 
عـــن المـــدارس والجامعات، باإلضافة إلى مرشـــدي 
االستثمار الذين سيقومون بتوجيه وتدريب الطلبة 
خالل البرنامج. وبعد إتمام ستة أشهر من التدريب 
المتواصل واإلرشـــاد االســـتثماري، ستحصل الفرق 
الثالثـــة األوائـــل مـــن كل فئـــة )ما مجموعـــه 9 فرق 
فائـــزة( علـــى مجمـــوع جوائـــز نقدية تبلـــغ 30,000 

دينار بحريني. 
وتضـــم نســـخة برنامـــج “تريدكوســـيت” لهـــذا العام 
الدراسي 27 فريقًا طالبيًا، منها 10 مدارس خاصة، 

و10 مدارس حكومية و7 جامعات.
وتشـــمل فـــرق المـــدارس الخاصة كل من: مدرســـة 
عبدالرحمـــن كانو الدولية، ومدرســـة بيان البحرين، 
والمدرســـة البريطانية - البحرين، ومدرسة الحكمة 
الدوليـــة، ومدرســـة ابن خلدون الوطنية، ومدرســـة 
الجديـــدة،  األلفيـــة  ومدرســـة  الدوليـــة،  النســـيم 
ومدرسة النور العالمية، ومدرسة سانت كريستوفر 
ومدرســـة الوســـام. في حين تشـــمل فرق المدارس 
الحكومية: مدرســـة الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى آل 
خليفـــة الثانويـــة الصناعية للبنين، ومدرســـة أحمد 
العمران الثانوية للبنين، ومدرســـة غـــازي القصيبي 
الثانويـــة للبنات، ومدرســـة الحـــد الثانويـــة للبنات، 
ومدرســـة المعرفة الثانوية للبنات، ومدرســـة ســـمو 
الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة الثانوية 
للبنـــات، ومدرســـة النـــور الثانوية للبنات، ومدرســـة 
ســـار الثانويـــة للبنـــات، ومدرســـة ســـترة الثانويـــة 
للبنات، ومدرســـة التعـــاون الثانويـــة للبنين. وألول 
مرة يشـــارك طلبة المسار التجاري المطور بمدارس 

التعليم الفني والمهني في برنامج “تريدكويست”.
في حين تشـــمل فـــرق الجامعات كل مـــن: الجامعة 

األهلية، والجامعة األميركية بالبحرين، وبوليتكنك 
البحريـــن، ومعهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة 
البحريـــن،  فـــي  البريطانيـــة  والجامعـــة  والماليـــة، 

وجامعة البحرين وجامعة البحرين للتكنولوجيا.
وبهذه المناســـبة، صرح الشـــيخ خليفة بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة، الرئيـــس التنفيـــذي لبورصـــة البحريـــن، 
بالقـــول: “تنظم بورصة البحرين العديد من البرامج 
التوعويـــة التي تتركز حـــول الثقافية المالية حيث 
تهدف هذه البرامج إلى تحقيق الهدف العاشـــر من 

أهداف األمـــم المتحدة للتنمية المســـتدامة، والذي 
يتماشـــى مع إطار عمل االستدامة لدينا والمنضوي 
تحـــت مظلـــة الجانـــب “االجتماعـــي” مـــن معاييـــر 
االستدامة لضمان المشاركة الفاعلة في “االستثمار 
المجتمعي والتثقيـــف المالي”، وتعد الثقافة المالية 
أحـــد محاور نمـــوذج أعمالنا الخـــاص بالقضايا ذات 
األهميـــة والمتعلقة بإطار عمل االســـتدامة، وهو ما 
يعـــزز أهمية مجموعة برامج التوعية المالية والتي 
يعـــد برنامـــج “تريدكويســـت” واحـــدًا مـــن برامجها 

الرائـــدة”. وأضـــاف: “يأتـــي برنامج “تريدكويســـت”، 
اســـتكماالً لبرامجنـــا األخرى والتـــي تتضمن برنامج 
المســـتثمر الذكـــي، وأكاديميـــة االســـتثمار وبرنامج 
أســـواق المـــال للتدريـــب المهنـــي، وهـــو مـــا يؤكـــد 
التزامنا ببرامج التوعية المالية. باإلضافة إلى ذلك، 
فـــإن مجموعـــة البرامـــج تأتـــي اســـتكماالً لمبادرات 
البورصة العالمية التي تشارك بها بورصة البحرين، 
بمـــا فـــي ذلك مبـــادرة قـــرع الجـــرس لنشـــر الثقافة 

المالية التي ينظمها اتحاد البورصات العالمية.
وتشمل قائمة رعاة البرنامج الرعاة االستراتيجيين: 
الخليجـــي  والمصـــرف  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق 
البنـــك  البالتينيـــة:  الفئـــة  مـــن  والرعـــاة  التجـــاري، 
األهلي المتحد وبنك ABC وبنك البحرين الوطني، 
والرعـــاة من الفئة الذهبية: شـــركة اإلثمـــار القابضة 
وســـيكو ش.م.ب.)م(، والرعـــاة مـــن الفئـــة الفضية: 
وبنـــك  )ألبـــا(  ش.م.ب.  البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة 
البحريـــن والكويـــت وبنـــك الخليـــج الدولـــي وبيت 
التمويـــل الكويتي-البحرين وبنـــك الخليج المتحد، 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  المعرفـــي:  والشـــريك 

المصرفية والمالية.

“بورصة البحرين تطلق النسخة 24  من “تريدكويست” للعام الدراسي 2022 - 2023
البرنامج يهدف إلكساب الطلبة المشاركين الخبرة العملية بمجال االستثمار

وبلغـــت قيمة النصيب األساســـي والمخفض للســـهم فـــي األرباح 
العائـــد إلى حاملي أســـهم الشـــركة األم في الربـــع الثالث من العام 
2022 مبلًغـــا وقـــدره 4,74 فلـــس بحرينـــي، مقابـــل 2,70 فلـــس 
بحريني للربع المقابل من العام الماضي. وســـجلت الشـــركة خالل 
الربع الثالث من العام  2022 ارتفاعًا في األرباح التشغيلية بنسبة 
51,67 % لتصـــل إلـــى 3,08 مليـــون دينـــار بحرينـــي، مقابل 2,03 
مليون دينـــار بحريني للربع المقابل من العـــام الماضي. وارتفعت 
اإليرادات في الربع الثالث من 2022 بنسبة 55,77 % لتبلغ 4,13  
مليـــون دينـــار بحريني مقابـــل 2,65 مليـــون دينار بحرينـــي للربع 

المقابل من العام الماضي.
وحققـــت الشـــركة أرباًحـــا صافيـــة ودخـــالً شـــامالً عائديـــن علـــى 
مســـاهمي الشـــركة قدرهمـــا 5.20 مليـــون دينـــار بحرينـــي لفتـــرة 
التســـعة أشـــهر المنتهية في 30 ســـبتمبر 2022، مقارنـــًة مع 3.54 
مليـــون دينـــار بحرينـــي لنفس الفترة مـــن العام الماضـــي، بارتفاع 
نســـبته 46,85 % مقارنـــة مع العام الماضـــي، ويعود هذا االرتفاع 

بشكل رئيسي إلى األسباب المذكورة أعاله.
وبلغـــت قيمة النصيب األساســـي والمخفض للســـهم فـــي األرباح 
العائـــد إلـــى حاملي أســـهم الشـــركة األم للفتـــرة المنتهيـــة في 30 
ســـبتمبر 2022 مبلًغـــا وقـــدره 11,31 فلـــس بحرينـــي، مقارنـــة مع 

7,70 فلس بحريني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وســـجلت 
الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ارتفاعًا في األرباح 
التشغيلية بنسبة 26.19 % لتصل إلى 9,27 مليون دينار بحريني، 
مقابـــل 7,35 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي. 
وارتفعت اإليرادات للفترة المنتهية في 30 ســـبتمبر 2022 بنسبة 
31,08 % لتبلـــغ 11,67 مليـــون دينار بحريني مقابل 8,91 مليون 

دينار بحريني للفترة ذاتها من العام الماضي.
وســـجل إجمالي حقوق المســـاهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( 
ارتفاعًا لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 
1,58 % ليصـــل إلـــى 157,33 مليـــون دينـــار بحرينـــي، مقارنة مع 
154,88 مليـــون دينـــار بحرينـــي للســـنة الماليـــة المنتهيـــة في 31 
ديســـمبر 2021.  وارتفع إجمالـــي الموجودات للفترة المنتهية في 
30 ســـبتمبر 2022 بنســـبة 1,27 % ليبلـــغ 182,16 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي، مقارنة مع 179,87مليون دينار بحريني للســـنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وفـــي معرضـــه تعليقه على النتائـــج المالية، صرح عيســـى محمد 
نجيبـــي رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة عقـــارات الســـيف بالقـــول: 
“يســـرنا اإلعـــالن عن نتائج مالية إيجابية فـــي الربع الثالث والتي 
تأتي منســـجمة مـــع األداء القوي المتواصل الذي تقدمه الشـــركة 

على الصعيدين المالي والتشـــغيلي خالل األشـــهر التســـعة األولى 
مـــن هذا العـــام، وذلك بفضل نموذج عملها المـــرن وتنوع محفظة 
اســـتثماراتها وأنشـــطتها المختلفـــة فـــي قطاعـــات إدارة مراكـــز 
التسوق ومراكز الترفيه والضيافة، مما يجعلها تسير على الطريق 
الصحيح نحو تحقيق أهداف إســـتراتيجيتها في اســـتدامة النمو 
واالزدهـــار وتنويـــع مصادر الدخل بمـــا يخدم مصالح مســـاهميها 
وشـــركائها فـــي النجاح”.  وأضـــاف نجيبي قائالً:  “تواصل شـــركة 
عقارات الســـيف الســـير قدمًا تجـــاه تحقيق تطلعات المســـاهمين 
والعمالء بأداء مالي وتشـــغيلي استثنائي والحفاظ على معدالت 
نمـــو صحية في الربحية واإليرادات والســـيولة بمنحى تصاعدي 
مســـتدام. وســـتواصل الشـــركة طرح كل ما هو جديد وفريد في 
قطاعات التسوق وإدارة المراكز التجارية والضيافة والترفيه بما 
يلبي احتياجات المتســـوقين ويســـهم في ترســـيخ ريادة الشركة 
عمومـــا؛ األمـــر الـــذي ســـيكون لـــه انعـــكاس إيجابي علـــى القوائم 

المالية للشركة وعملياتها التشغيلية”.
 مـــن جانبه، قال أحمد يوســـف الرئيس التنفيذي لشـــركة عقارات 
الســـيف: “تمضـــي شـــركة عقارات الســـيف بثبـــات تجـــاه مواصلة 
ريادتها في قطاعات عملها في الضيافة والتجزئة وإدارة المراكز 
التجارية، ومع تحسن أدائها التشغيلي في األشهر التسعة األولى 

مـــن هـــذا العـــام، تفخـــر الشـــركة باســـتقبال المزيـــد مـــن العالمات 
التجاريـــة المرموقة فـــي كافة المراكز التجاريـــة المنضوية تحت 

مظلتها”. 
وأضـــاف أحمـــد يوســـف بالقول: “شـــركة عقـــارات الســـيف مهيأة 
اكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى لتســـجيل نتائـــج ماليـــة أقـــوى بفضل 
تنوع محفظة مشـــاريعها وريادتها لقطـــاع إدارة المراكز التجارية 
ومـــا تملكـــه مـــن خبـــرات متراكمـــة فـــي عالـــم التســـوق والترفيه 
والضيافـــة، مما يســـاهم فـــي تعزيز دور مجمعات الســـيف كمراكز 
تســـوق استثنائية على مســـتوى المملكة. وتسير الشركة بكل ثقة 
نحـــو تحقيق نتائـــج مالية أفضل في الربع األخيـــر من هذا العام، 
مســـتندة فـــي ذلك علـــى إدارة مبتكرة لمشـــاريعها وجـــذب أعداد 
أكبر من الزوار والشـــركاء الجدد”. وأكد أحمد يوســـف أن التعافي 
االقتصـــادي الذي تشـــهده مملكـــة البحرين بخطى متســـارعة في 
الوقت الراهن يســـهم في تعزيز النمو االقتصادي ويفتح مجاالت 
واســـعة لمزيـــد من فـــرص االنتعاش الســـياحي والتجـــاري، وهذا 
مـــا نلحظه في تحســـن أداء قطاعـــات الضيافـــة والترفيه، والتي 
سجلت معدالت إشغال كبيرة، خصوصا مع مضاعفة أعداد الزوار 
من خارج المملكة السيما من مواطني المملكة العربية السعودية 

واألشقاء من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

صافي أرباح “عقارات السيف” في التسعة أشهر األولى 2022
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تعـاون بيـن “أصبـاغ آسيـان بينتـس بـرجـر” و“هـوم سنتـر”
لتقديم تصاميم شاملة للديكورات الداخلية للمنازل

أعلنـــت مؤخرًا كٌل من أصباغ آســـيان بينتس برجر، 
إحـــدى شـــركات الدهانـــات الرائـــدة عالميـــًا، وهـــوم 
ســـنتر، أحد أكبر تجـــار التجزئة في المنطقة لألثاث 
والمفروشـــات المنزليـــة عـــن شـــراكتهما. يهدف هذا 
التعاون ليكون مشـــروعًا مشـــتركًا متكامالً للديكور 
المنزلـــي يمنـــح ســـكان مملكـــة البحريـــن إمكانـــات 
وفـــرص هائلة لتغيير ديكـــورات منازلهم، من خالل 
العصريـــة  والديكـــورات  المفروشـــات  بيـــن  الجمـــع 
الراقيـــة وبين االبتـــكار والبراعة في تنســـيق ألوان 

الدهانات التي يختارونها. 
بتوقيـــع مـــن غوربريت ســـينغ، المدير العام لشـــركة 
آســـيان بينتس برجر، والرئيس اإلقليمي لمجموعة 
الراشـــد فـــي البحريـــن، ســـمير ميســـرا، تعتبـــر هذه 
الشـــراكة الخطـــوة األولى لما يشـــير إليـــه الكثيرون 
بأنه “التعاون المثالي” البتكار مفروشات وديكورات 

داخلية فريدة من نوعها للمنازل.
إحيـــاًء للجوهر الحقيقـــي لعبارة “منزل المرء حيث 

قلبـــه”، نشـــهد زيـــادة في عـــدد الراغبين فـــي إعادة 
منازلهـــم  لمســـاحات  الداخلـــي  الديكـــور  تصميـــم 
مليئـــة  خاصـــة  مســـاحة  إلـــى  منازلهـــم  وتحويـــل 
بالجمـــال والبهجة والرقي. وعلق غوربريت ســـينغ، 
المديـــر العـــام لشـــركة آســـيان بينتـــس برجـــر، على 
هذه الشـــراكة المثمرة قائالً: “تتمتع شـــركة آســـيان 
بينتـــس برجـــر بســـجٍل حافـــل مـــن إحـــداث تجديد 
وتغييـــر حقيقي في المنازل من خالل تقديم ألوان 
وتصميمـــات ملهمـــة علـــى الجـــدران. ومـــن دواعي 
ســـرورنا أن نعمل مع هوم سنتر، لنتقدم خطوة إلى 
األمـــام في تحقيق رســـالتنا من خـــالل منح عمالئنا 

فرصة رؤية منزل أحالمهم يتحول إلى حقيقة”.
وأضاف “تمنحنا هذه الشراكة فرصة للعمل معًا على 
هدفنـــا فـــي بناء حضـــوٍر مؤثر في مملكـــة البحرين 
وأن نستمر كما عهدنا عمالؤنا دائمًا كعالمة تجارية 

ذات أسلوب وتصاميم خالدة”.
مـــن جانبـــه، علق ســـمير ميســـرا، الرئيـــس اإلقليمي 

لمجموعة الراشـــد على الشراكة قائالً: “يقع عمالؤنا 
في صميم كل أهدافنا. ومن خالل وضع مصلحتهم 
العليـــا في االعتبار، عقدنا شـــراكة مع أفضل شـــركة 
لحلـــول الدهانـــات فـــي مملكـــة البحريـــن - آســـيان 

بينتـــس برجـــر. ومـــن خـــالل هـــذه الشـــراكة نعتزم 
تقديـــم حلول شـــاملة لديكورات المنـــازل الداخلية 
ســـنتر  هـــوم  “تقـــدم  وأضـــاف:  عمالئنـــا.   لجميـــع 
مجموعـــة كبيرة ومثيـــرة لإلعجاب من قطع األثاث 

والمفروشات واإلكسسوارات المنزلية ومستلزمات 
غـــرف النوم والحمامـــات وأدوات المطبخ. وهذا ما 
يساعدنا من خالل الشراكة مع آسيان بينتس برجر 
فـــي خلق تجربة ال ُتنســـى لعمالئنا. ســـتعمل هاتان 
العالمتـــان التجاريتـــان معًا على االرتقاء بمســـتوى 
تصاميـــم الديكـــورات في منازل عمالئنـــا”. بموجب 

هذه الشراكة:
ســـيحصل عمالء شـــركة آســـيان بينتس برجر اآلن 
علـــى خصـــم 25 % ثابـــت عنـــد إنفـــاق 500 دينـــار 
بحرينـــي كحـــد أدنـــى علـــى األثـــاث والمفروشـــات، 
علـــى  أدنـــى  كحـــد  بحرينيـــا  دينـــارا   50 إنفـــاق  أو 

المستلزمات المنزلية من هوم سنتر.
سيحصل عمالء هوم سنتر على خصم 10 % ثابت 
على خدمة الدهان اآلمنة من شركة آسيان بينتس 

برجر.
ســـيتم تقديـــم هـــذه العـــروض للعمـــالء على شـــكل 
قسائم من كٍل من آسيان بينتس برجر وهوم سنتر.

5.20
مليــون دينــار

أحمد 
يوسف

أعلنــت شــركة عقــارات الســيف ش.م.ب، عــن نتائجها المالية للربــع الثالث المنتهي في 30 ســبتمبر 
2022، حيث حققت الشــركة أرباًحا صافية ودخالً شــامالً عائدين إلى حاملي أســهم الشــركة األم 
بقيمــة 2.18 مليــون دينــار بحرينــي خالل الربع الثالــث من 2022، مقابل 1.24 مليــون دينار بحريني 
خــالل الربــع المقابــل مــن العــام  الماضــي، أي بارتفــاع نســبته 75,62 %، ويرجــع هــذا االرتفــاع في 
صافــي الربــح بالربــع الثالــث إلــى زيــادة اإليــرادات فــي كل مــن قطاعي الضيافــة والترفيه بســبب 
العــودة إلــى المســتويات التشــغيلية شــبه الطبيعيــة الناتجــة عن تخفيف قيــود الســفر وغيرها من 
القيــود الوبائيــة، باإلضافــة إلــى افتتــاح “يبيلــه”، مركــز الترفيه العائلــي الجديد في الليــوان والذي 

يديره الذراع الترفيهي للشركة.

بارتفاع نسبته 46,9 %.. إجمالي الموجودات بلغ 182,16 مليون دينار

عيسى 
نجيبي



وإدارة  واالعتماديــة  للصيانــة  األوســط  الشــرق  مؤتمــر  رئيــس  دعــا 
الصناعــة  فــي عالــم  المعنييــن  الشماســي،  نــزار  )مينتكــون(  األصــول 
والصيانــة وإدارة األصــول إلــى االســتفادة مــن المشــاركة فــي أكبــر 
مؤتمــر متخصــص في العالم في هذا المجال، وهو النســخة السادســة 
من سلسلة مينتكون، الذي تنظمه كل من الجمعية الخليجية للصيانة 
واالعتمادية وجمعية المهندســين البحرينيــة تحت رعاية وزير النفط 
والبيئــة بمملكــة البحريــن محمــد بن دينــة، في الفترة مــن 27 حتى 30 

نوفمبر 2022 بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج. 

وأكـــد الشماســـي علـــى أن المؤتمر 
سيشـــهد مشـــاركة 8 مـــن أقطـــاب 
الصناعـــة حول العالم للتحدث في 
هـــذا المؤتمـــر العالمـــي الـــذي بـــات 
أكبـــر تجمـــع متخصص فـــي العالم 
فـــي مجـــال الصيانـــة واالعتمادية 
مـــن  حيـــث  األصـــول،  وإدارة 
المتوقع مشـــاركة أكثـــر من 2000 

مشـــارك مـــن جميـــع أنحـــاء العالم، 
وسيقام هذا المؤتمر تحت عنوان 
“الصناعـــة 4.0: االبتـــكار الصناعي 
والتقنيـــات فـــي الوضـــع الطبيعي 
وجـــود  إلـــى  إضافـــة  الجديـــد”، 
برنامج علمي متميز يشـــتمل على 
72 ورقـــة علميـــة تقـــدم على مدار 
أيـــام المؤتمـــر مـــن قبـــل مهنييـــن 

واختصاصيين في مجال الصيانة 
األصـــول،  وإدارة  واالعتماديـــة 
إضافـــة إلـــى المعـــرض المصاحب 
مـــن  أكثـــر  فيـــه  ستشـــارك  الـــذي 
استشـــارية  ووجهـــة  شـــركة   70

النفـــط  كبـــرى شـــركات  تتقدمهـــم 
والبتروكيماويات في المنطقة.

وأشار الشماسي إلى أبرز المالمح 
الرئيســـة إلى أن مؤتمـــر مينتكون 
2022، والذي سيشـــارك فيه نخبة 

كبيـــرة مـــن العارضيـــن العالمييـــن 
أحـــدث  يعرضـــوا  أن  المقـــرر  مـــن 
منتجاتهم وخدماتهم، مشـــيرًا إلى 
أن المعـــرض المصاحـــب للمؤتمـــر 
لعـــرض  لالبتـــكار  ركنـــًا  ســـيضم 
االبتـــكارات الرائدة من الخريجين 
واألكاديمييـــن.  الهندســـة  وطلبـــة 
كمـــا ســـتقام قبل المؤتمـــر 4 ورش 
عمل متخصصة، وســـتجرى خالله 
لشـــهادة،  التأهيليـــة  االمتحانـــات 
CAMA وMARC، واإلعـــالن عـــن 
جائزة الجمعية الخليجية للصيانة 
واالعتماديـــة للتميـــز في نســـختها 
الثانيـــة وذلـــك فـــي حفـــل افتتاح 
المؤتمـــر، فيمـــا ســـتحظى إحـــدى 
أمســـيات المؤتمر بمشـــاركة المرأة 
األصـــول  وإدارة  الصناعـــة  فـــي 

توجيـــه  ذلـــك  وسيشـــمل   WIAM
خطـــاب مـــن القياديـــات المهنيات 

وتكريمهن بهذه المناسبة. 
وأكد الشماســـي دعوتـــه نيابة عن 
اللجنـــة المنظمـــة لمؤتمـــر الشـــرق 
واالعتماديـــة  للصيانـــة  األوســـط 
)مينتكـــون(، لكافـــة المهنييـــن فـــي 
الفرصـــة  هـــذه  الغتنـــام  المنطقـــة 
والمشاركة في هذا المؤتمر العالمي 
المصاحـــب  ومعرضـــه  المرمـــوق 
والحـــث علـــى ترشـــيح أكبـــر عدد 
ممكـــن مـــن المهنييـــن لالســـتفادة 
القصـــوى من هـــذا التجمع الدولي، 
لـــدى  المتراكمـــة  الخبـــرات  ومـــن 
قادة الصناعة والشـــركات العالمية 
المشاركة، والعارضين من أكثر من 

40 دولة حول العالم.

شـــارك النائـــب األول لرئيـــس غرفـــة تجـــارة 
نجيبـــي  محمـــد  خالـــد  البحريـــن  وصناعـــة 
في لقـــاء ولي عهـــد دولة الكويت الشـــقيقة 
سمو الشـــيخ مشـــعل األحمد الجابر الصباح 
برؤســـاء وقيـــادات وفـــود الغـــرف العربيـــة 
والقطاع الخاص بمناســـبة انعقاد اجتماعهم 
للـــدورة الـ 133 لمجلـــس إدارة اتحاد الغرف 
العربيـــة بالكويـــت، إذ تـــم التطـــرق لعدد من 
الخـــاص  بالقطـــاع  الصلـــة  ذات  المواضيـــع 
العربي وســـبل تعزيز أواصر التعاون العربي 
المشـــترك، إلـــى جانـــب التباحث حـــول دور 
القطاع الخـــاص وأهميته في تعزيز التنمية 
التبـــادل  زيـــادة حجـــم  المســـتدامة وســـبل 

التجاري بين الدول العربية.
وفي ســـياق آخر، أكـــد النائب لرئيس الغرفة 
خالل انعقاد اجتماع الدورة الـ 133 لمجلس 
تعميـــق  أن  العربيـــة  الغـــرف  اتحـــاد  إدارة 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  التجاريـــة  العالقـــات 
يمثـــل أهميـــة كبـــرى فـــي زيـــادة المعـــدالت 
االقتصادية ورفع مستويات التنمية، مشددًا 
على ضرورة تعزيز التجـــارة البينية والعمل 
لتنشـــيط  المشـــترك  العربـــي  االقتصـــادي 
الفـــرص االســـتثمارية والمشـــاريع التجارية 
والصناعيـــة النوعيـــة، وخلـــق فـــرص عمـــل 

جديدة ومتنوعة ألبناء الشعوب العربية. 
ودعا بالبدء الفوري في وضع اســـتراتيجية 
عربيـــة متكاملـــة تواكب التغيـــرات العالمية 
الراهنة لزيـــادة حجم الصادرات البينية بين 
دول المنطقة للمساهمة في تحقيق التكامل 
التجـــاري واالســـتثماري العربي، مشـــيرًا إلى 
أن أولويـــات المرحلـــة المقبلة التحاد الغرف 
العربيـــة تصب نحو دعـــم كافة الجهود التي 
من شـــأنها زيادة حجم الصادرات البينة بين 

الـــدول العربيـــة والعمل على تشـــجيع زيادة 
التبادل التجاري. 

وأكد نجيبي على أهمية تعزيز دور الغرف 
ــم الــســيــاســات  الــتــجــاريــة الــعــربــيــة فــي رسـ
العوائق  ــة  إزال في  يساهم  بما  االقتصادية 
ــجــمــركــيــة وتــوحــيــد  ــر ال ــيـ ــجــمــركــيــة وغـ ال
الــمــواصــفــات والــمــقــايــيــس وســهــولــة تحرك 
رجال األعمال العرب لتنمية التجارة البينية 
العربية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية 
الــمــوحــدة؛  الــعــربــيــة  االســتــثــمــارات  تفعيل 

النمو  مــحــركــات  أهــم  أحــد  تمثل  كونها 
فضالً  العمل،  فــرص  وخلق  االقتصادي 
عليها  تعتمد  التي  الركائز  من  أنها  عن 

االستثمارية  التدفقات  تعزيز  في  الــدول 
القطاع  تنمية  أن  إلـــى  مــنــوهــًا  وزيــادتــهــا، 

االقتصادية  الــرفــاهــيــة  لــدفــع  الــخــاص 
االقتصاديات  في  واالجتماعية 

العربية سيكون من أولويات 
خالل  االتــحــاد  اهتمامات 

الفترة المقبلة فضالً عن 
في  الــجــادة  المساعي 

وضع خارطة طريق 
ــتــعــزيــز الــتــعــاون  ل

االقـــــــتـــــــصـــــــادي 
وجعله  الــعــربــي 
ــر فــاعــلــيــة  ــثـ أكـ

ــدرة عــلــى تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات النمو  ــ وقـ
دور  من  له  لما  العربي  لالقتصاد  المنشودة 
مباشر في إحداث النمو االقتصادي وتقليل 
لها  تتعرض  قد  التي  االقتصادية  المخاطر 

المنطقة.
األول  النائـــب  لرئيس الغرفة على وعبـــر 

هامـــش اجتمـــاع الـــدورة الــــ 133 لمجلـــس 
إدارة اتحـــاد الغـــرف العربيـــة المنعقـــد فـــي 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة عن اعتـــزازه البالغ 
بالدور المهـــم والكبير الذي يقوم به االتحاد 
في تجميـــع الغرف العربيـــة الممثلة للقطاع 
الخـــاص العربي تحت مظلـــة واحدة لتعزيز 
التعـــاون بينهـــا وتنســـيق جهودهـــا من أجل 
التعـــاون اإلقليمـــي وتطوير قطـــاع األعمال 
العربـــي عالميًا، مشـــيرًا إلى أن اتحاد الغرف 
العربية سيعمل كجهة تمثل القطاع الخاص 
وســـيضع  واضحـــة  رؤيـــة  ضمـــن  العربـــي 
اســـتراتيجيات وأفـــكارًا ال ســـيما مـــا يتعلق 

منها بدعم التجارة العربية البينية. 
البحرين ستستضيف  وأشار إلى أن مملكة 
العربية  الغرف  134 التحاد  الدورة  أعمال 
في الربع األول من العام 2023، مؤكدا 
في الوقت ذاته على النجاحات التي 
حققها االتحاد في الدورات السابقة 
لــخــدمــة الــكــيــانــات االقــتــصــاديــة 
الــعــربــيــة دلــيــالً عــلــى مــا تبديه 
في  والصناعة  التجارة  غــرف 
تعاون  مــن  العربية  الـــدول 
المجاالت،  كافة  في  وثيق 
بما أسهم في التغلب على 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات 
التي واجهت الصادرات 

العربية والتجارة البينية فيما بينهم، مطالبًا 
بــتــذلــيــل مــعــوقــات الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة في 
التنمية  واحتياجات  الرقمي  التحّول  ظل 
الــمــســتــدامــة والــمــســتــجــدات الــعــالــمــيــة عبر 
تهيئة البيئة التجارة واالقتصادية الرقمية، 
تلعبه  الــذي  بالدور  ذاتــه  الوقت  مشيدًا في 
ومــوثــوق  ضــامــن  كشريك  العربية  الــغــرف 
الرسمية،  الجهات  أمام  التجارية  للعمليات 
وتحقيق  االقــتــصــاديــة  بالتنمية  يــدفــع  مــا 

االزدهار للوطن العربي.
وفيمـــا يتعلـــق بالتحديـــات المســـتجدة في 
والفـــرص  والخيـــارات  العالميـــة  التجـــارة 
المتاحـــة أكد نجيبي أن على أهمية اقتناص 
الفـــرص عبـــر إطالق خطـــوط مالحية تربط 
بيـــن الـــدول العربيـــة وعدد من الـــدول ذات 
األهميـــة االقتصاديـــة مـــن المغـــرب العربـــي 
العربيـــة وصـــوالً  مـــرورًا بجمهوريـــة مصـــر 
لدول الخليج العربي بهدف تســـهيل وتنمية 
التجـــارة البينيـــة، خصوصـــًا مـــع التحـــوالت 
اليـــوم  العالـــم  يشـــهدها  التـــي  االقتصاديـــة 
بهدف توفير األمن الغذائي للمنطقة، إضافة 

إلى مكافحة التضخم العالمي. 
وناقش اجتمـــاع الغرف العربيـــة في دورته 
الكويـــت  بدولـــة  يعقـــد حاليـــًا  والـــذي   133
الشـــقيقة، واقـــع حركـــة النقـــل والقطاعـــات 
اللوجســـتية فـــي ظـــل التحديـــات العالميـــة 
الراهنـــة وما نتـــج عنها من صعوبـــات جراء 
تداعيـــات جائحة كورونا، كمـــا بحث كيفية 
دعـــم صنـــدوق ووقفيـــة القـــدس، كما بحث 
دول  بيـــن  البينيـــة  التجـــارة  زيـــادة  آليـــات 
المنطقـــة العربية بما يعود بالنفع على تنمية 
القطاعـــات االقتصادية وخلـــق فرص العمل 

لشعوب الدول العربية.

قادة الصناعة بالعالم يناقشون الصيانة واالعتمادية وإدارة األصول في “مينتكون”

وضع استراتيجية عربية متكاملة لزيادة حجم الصادرات البينية

بمشاركة 8 متحدثين رئيسيين و72 ورقة علمية من 40 بلًدا

سمو ولي عهد الكويت يستقبل رؤساء وفود الغرف العربية.. نجيبي:

وزير النفط والبيئة نزار الشماسي
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تم اإلعالن عن فوز شركة ألمنيوم 
البحرين ش.م.ب. )ألبا(، أحد أكبر 
العالـــم،  فـــي  األلمنيـــوم  مصاهـــر 
بجائـــزة الصحـــة والســـالمة لعـــام 
الخليجـــي  المجلـــس  مـــن   2022
حفـــل  خـــالل  وذلـــك  لأللمنيـــوم 
المجلـــس  نظمـــه  الـــذي  العشـــاء 
بتاريـــخ 2 نوفمبـــر 2022 بفنـــدق 

الريتز كارلتون، البحرين.
قام رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
دعيـــج  الشـــيخ  الحفـــل،  وراعـــي 
بن ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفة، 
بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي 

لشركة ألبا علي البقالي. 
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح رئيـــس 
دعيـــج  الشـــيخ  اإلدارة  مجلـــس 
االرتقـــاء  “إن  قائـــالً  خليفـــة  آل 
بمســـتوى الســـالمة ال يتحقـــق إال 
بالـــدور الفاعـــل لقيـــادة الشـــركة. 

لـــذا، أغتنم هـــذه الفرصـــة للتعبير 
التنفيـــذي  للرئيـــس  شـــكري  عـــن 
والفريـــق اإلداري لســـعيهم الدائم 
وجهودهـــم المســـتمرة فـــي جعل 
أولويـــات  رأس  علـــى  الســـالمة 
الشركة. ونحن ســـعداء بحصولنا 
علـــى جائـــزة الصحـــة والســـالمة 
من المجلس الخليجي لأللمنيوم، 
كمـــا أننا فخـــورون بإرســـاء أعلى 
المعاييـــر لنظرائنـــا وزمالئنـــا فـــي 
صناعـــة األلمنيوم لتكـــون الصحة 

والسالمة أولوية للجميع”.
من جانبـــه، قال الرئيس التنفيذي 
تكـــون  “عندمـــا  البقالـــي  علـــي 
السالمة أولوية، فإن ذلك ينعكس 
باإليجـــاب علـــى جميـــع الجوانب 
األخرى في العمـــل. وحين يتعلق 
األمر بالســـالمة والصحـــة، فإننا ال 
نتوانـــى عن االســـتثمار مـــن أجل 

تعزيز هذه الجوانـــب والتعلم من 
تجاربنـــا وخبراتنا الســـابقة، وهذا 
مـــا يجعـــل ثقافـــة الســـالمة لدينا 
قوية وراسخة. أود أن أهدي هذه 
الجائـــزة لجميع الموظفين وعمال 
لحرصهـــم  بالشـــركة  المقاوليـــن 
بمبـــدأ  االلتـــزام  علـــى  المســـتمر 

السالمة أوالً ودائًما”.
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  أن  يذكـــر 
لأللمنيـــوم  الخليجـــي  المجلـــس 
ُيعقد سنوًيا بهدف تكريم مصاهر 
الصناعـــات  وشـــركات  األلمنيـــوم 
مجلـــس  دول  فـــي  التحويليـــة 
التعـــاون الخليجـــي التـــي تســـعى 
لتطبيـــق أفضـــل الممارســـات فـــي 
مثـــل  المجـــاالت،  مـــن  العديـــد 
وخدمـــة  والصحـــة  الســـالمة 

المجتمع.

“ألبـا” تفــوز بجـائــزة الصحـة والسـالمـة للعـام 2022
من المجلس الخليجي لأللمنيوم

خالد نجيبي

تحقيق التكامل 
التجاري أولوية التحاد 

الغرف العربية

البحرين تستضيف 
أعمال الدورة 134 
بالربع األول 2023

تسهيل حركة رجال 
األعمال العرب يساهم 

في تنمية التجارة البينية



أجـــرى بيـــت التمويـــل الكويتـــي– البحرين ســـحب 
شـــهر ســـبتمبر 2022، لحســـاب التوفير االستثماري 
“لبشـــارة”، الذي يهدف إلى تشـــجيع أفـــراد المجتمع 
علـــى االدخار. وتم اإلعالن عن فـــوز إبراهيم أحمد 
المسترشـــد بالجائـــزة الشـــهرية الكبـــرى، والتي تبلغ 
قيمتها 100,000 دوالر أميركي، إلى جانب اإلعالن 
عن أسماء الفائزين بالجوائز الشهرية األخرى، ضمن 
ســـحوبات حســـاب “لبشـــارة” للتوفيـــر االســـتثماري 

المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
“لبشـــارة” بحضـــور  الســـحب علـــى جوائـــز  وُأقيـــم 
ممثليـــن عـــن وزارة الصناعة والتجـــارة، إلى جانب 
المدققين الداخلييـــن والخارجيين. وباإلضافة إلى 
اإلعالن عن الفائـــز بالجائزة الكبرى، تم اإلعالن عن 
الفائزيـــن بــــ20 جائزة اخـــرى بقيمـــة إجمالية بلغت 
فئـــات  مـــن  جائـــزة  و50  أميركـــي،  دوالر   20,000
“لبشـــارة” الخاصة بقيمـــة $500 دوالر أميركي لكل 
فائـــز. وبهذه المناســـبة، صّرح حامد مشـــعل رئيس 

الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد فـــي بيـــت التمويـــل 
الكويتـــي – البحريـــن قائالً: “يســـعدنا تهنئة الســـيد 
إبراهيم أحمد المسترشـــد بمناســـبة فـــوزه بالجائزة 
الشـــهرية الكبـــرى، وُنهنـــئ كذلـــك جميـــع الفائزيـــن 
بجوائز “لبشـــارة” لشـــهر ســـبتمبر 2022. كما يســـرنا 
دعـــوة الجميـــع لفتح حســـاب التوفير االســـتثماري 
“لبشـــارة” والحـــرص علـــى زيـــادة رصيدهـــم ومـــدة 
اســـتثماراتهم بـــه، متمنيـــن أن يكونوا ضمـــن قائمة 

الفائزين المحظوظين في السحوبات القادمة”.
ومن جانبه، قال إبراهيم المسترشـــد: “لقد أسعدني 
كثيـــرًا حصولي على الجائزة الكبرى، وأود أن أنتهز 
هذه الفرصة ألتقدم بالشكر لمنتسبي بيت التمويل 
الكويتـــي – البحريـــن، لحرصهـــم الدائـــم على طرح 
خدمـــات ومنتجات مصرفية رائـــدة، وأدعو الجميع 
“لبشـــارة” واغتنـــام هـــذه  لالســـتثمار فـــي حســـاب 

الفرصة االستثنائية.”
التوفيـــر  حســـاب  ســـحوبات  أن  بالذكـــر  والجديـــر 

االســـتثماري “لبشـــارة” مســـتمرة في رحلـــة نجاحها 
خالل العام 2022، مع فرصة للفوز بالجائزة الكبرى 
الثانيـــة لهـــذا العام بقيمـــة 500,000 دوالر أميركي، 
باإلضافـــة إلـــى جائزتين من الجوائـــز الكبرى بقيمة 

100,000 دوالر أميركي، و20 جائزة نقدية شـــهرية 
بقيمـــة 1,000 دوالر أميركـــي و50 جائـــزة شـــهرية 
أخـــرى بقيمـــة $500 دوالر أميركـــي، وذلـــك ضمـــن 
فئـــات “نســـاؤنا” و”عيالنـــا” و”مدخرونـــا” و”بطاقاتنا 

“الرقميـــة”  الفئـــة  إلـــى جانـــب جوائـــز  االئتمانيـــة”، 
المخصصـــة للعمـــالء الذيـــن قامـــوا بفتـــح حســـاب 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي - البحريـــن عـــن طريق أّي 
من القنـــوات الرقمية، كتطبيق بيتك جزيل الرقمي 
أو منصـــة بيتـــك اإللكترونيـــة، حيـــث تتوفـــر هـــذه 
 Google“ و ”Apple Store“ التطبيقـــات على متجر

.”Play Store
 ويحظى جميع المشـــتركين في حســـاب “لبشـــارة” 
الكبـــرى  الجوائـــز  تشـــمل  مجزيـــة،  ربـــح  بفـــرص 
والشـــهرية وجوائـــز الفئـــات الخاصة، حيـــث يتأهل 
فيها العمالء عند ادخارهم لمبلغ 50 ديناًرا بحرينًيا 
أو مـــا يعادلـــه بالـــدوالر األميركـــي لمـــدة ال تقل عن 
30 يوًما. وعالوة على ما ســـبق، ســـيحظى العمالء 
الُمدرجون ضمن برنامج والء لبشارة الحصري على 
فرصة لمضاعفة فرصهم لدخول سحوبات الجائزة 
الكبـــرى حتى 3 مرات، وذلك عند زيادة مبلغ وفترة 

استثمارهم بالحساب.

اســـتقبل الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض، ناصـــر قائـــدي، أحمد 
 ALIST السيد مؤسس شركة أي لست ميديا
 Faulty المنظمة للعرض المسرحي MEDIA
Towers فولتي تاورز البريطاني المشهور ، 
والذي ســـيعرض فـــي البحرين خالل يومي 
العاشر والحادي عشر من نوفمبر كجزء من 

حفل تدشين الشركة.
وخـــالل اللقـــاء، أكـــد ناصـــر قائـــدي الرئيس 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والمعـــارض، حـــرص الهيئة على اســـتقطاب 
تنويـــع  بهـــدف  للمملكـــة  عالميـــة  فعاليـــات 

المزيـــد  واســـتقطاب  الســـياحي  المنتـــج 
مـــن الســـياح والـــزوار، مؤكـــدا دعـــم الهيئـــة 
للمبادرات والبرامـــج النوعية التي يطرحها 
القطـــاع الخاص إلثراء الفعاليات التي تقام 

في المملكة.
 كمـــا أكـــد أن فريـــق عمـــل الهيئـــة يحـــرص 
على تقديم كافة التســـهيالت الالزمة لدعم 
القطاع الخاص للقيام بدوره في المشـــاركة 
مـــع  هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض  
لجـــذب الفعاليـــات الدولية البـــارزة للمملكة  
وبمـــا يعـــزز مـــن مكانـــة البحريـــن كوجهـــة 
ســـياحية إقليميـــة مميـــزة”، مثمنـــا مبـــادرة 

شـــركة أي لست ميديا في تنظيم مثل هذه 
الفعاليات النوعية.

مـــن جانبـــه أعـــرب أحمد الســـيد عن شـــكره 
وعرفان الشـــركة لما تقوم به هيئة البحرين 
للســـياحة والمعارض من دعـــم كبير للقطاع 
قطـــاع  فـــي  العاملـــة  والشـــركات  الخـــاص 
الترفيه والســـياحة، وقال: “إنه لشرف كبير 
أن نتلقـــى هذا المســـتوى الكبير مـــن الدعم 
مـــن هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، 
وهو ما يشـــجعنا على العمـــل بجد لمواصلة 
تقديـــم الفعاليـــات بأعلـــى المعاييـــر الدولية 

لتعزيز قطاع السياحة في البحرين “.

إبراهيم المسترشد يحصد 100,000 دوالر من حساب “لبشارة”

استقطاب فعاليات عالمية للمملكة بهدف تنويع المنتج السياحي

الجائزة تهدف لتشجيع أفراد المجتمع على االدخار

مستقبال مؤسس “اي لست ميديا”... الرئيس التنفيذي لهيئة “السياحة”:
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حصـــد مبنـــى معهـــد البحريـــن للدراســـات 
المؤسســـة   ،)BIBF( والماليـــة  المصرفيـــة 
والتطويـــر  للتدريـــب  الرائـــدة  الوطنيـــة 
المصرفي والمالي فـــي المنطقة، جائزتين 
مرموقتيـــن خـــالل حفـــل تقديـــم جوائـــز 
International Prop- (العقـــارات الدوليـــة 
erty Awards( لعام 2022 – 2023 ألفضل 
تصميـــم معماري لفئة الخدمـــة العامة في 
مملكـــة البحريـــن، والمرشـــح كواحـــد مـــن 
أفضل التصاميم المعمارية على مســـتوى 

الدول العربية.
 وتم تســـليم الجائزتين في حفل التكريم 
الـــذي أقيم في إمارة دبـــي، بحضور نخبة 
والمحكميـــن  والخبـــراء  المشـــاركين  مـــن 
الدولييـــن مـــن القطاعـــات المختلفـــة فـــي 

مجاالت العقارات والبناء والهندسة.
 وتعـــد جوائـــز العقـــارات الدوليـــة واحـــدة 

مـــن أكثر الجوائز المرموقة على مســـتوى 
العالـــم، حيـــث تقـــام ســـنويا بهـــدف إبـــراز 

المشاريع المتميزة في المنطقة.
 ويشـــرف علـــى عمليـــة تقييـــم المشـــاريع 
لجنـــة تحكيـــم مســـتقلة مكونـــة مـــن أكثر 
مـــن 100 شـــخصية معروفـــة ومتخصصة 

فـــي هذا المجال على مســـتوى العالم، كما 
تشـــرف على تحكيم واختيار المرشـــحين 

في مجاالت مختلفة.
 وبهذه المناســـبة؛ أعرب أحمد عبدالحميد 
الشـــيخ مديـــر عـــام المعهـــد، عن ســـعادته 
بتحقيق هذه الجائزة، مشيرا إلى أن مبنى 

المعهد يعد معلما أكاديميا بارزا في مملكة 
البحرين، وبما يواكب متطلبات المســـيرة 
تعيشـــها  التـــي  والتنمويـــة  االقتصاديـــة 

المملكة.
 وقـــال إن تفضـــل صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، ولي 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، بافتتاح 
العـــام  مطلـــع  للمعهـــد  الجديـــد  المبنـــى 
الجاري في خليج البحرين، شـــكل مرحلة 
جديـــدة في عمل المعهد وتعزيزا للبرامج 
المطروحة مواكبة للمســـتجدات العالمية 
والتطـــورات على مختلـــف األصعدة، إلى 

جانب خلق المزيد مـــن الفرص التدريبية 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  المتخصصـــة 

المصرفية والمالية.
 مـــن جانبه، أوضح أحمـــد نعيمي الرئيس 
التنفيـــذي للعمليات بالمعهد، أن فوز مبنى 
المعهد بهذه الجائـــزة المرموقة جاء نظرا 
لما تميز به من معايير اســـتثنائية وجودة 
في التصميم المعماري، واإلبداع واالبتكار 
في التصميم الداخلي والمرافق واألنظمة 
اإللكترونية، وهندســـة المناظـــر الطبيعية 
المتطلبـــات  كافـــة  توفيـــر  مـــع  الشـــاملة، 
األكاديميـــة  بالمؤسســـات  الخاصـــة 
كالصفوف التفاعلية، والمختبرات العلمية 
الرقميـــة،  التقنيـــات  بأحـــدث  المجهـــزة 
باإلضافـــة إلـــى قاعـــة التـــداول األولى من 
نوعهـــا في المنطقة، وذلـــك لتقديم أفضل 

الخدمات لطلبة ومرتادي المعهد.

مبنى معهد “BIBF” يحصد جائزتين من جوائز العقارات الدولية
لجنة تحكيم مستقلة أشرفت على عملية تقييم المشروعات

البحريـــن  خليـــج  فورســـيزونز  فنـــدق  يرحـــب 
بضيوفـــه الكران فـــي أجواء المالعب الحماســـية 
– حيـــث يلتقـــي عشـــاق الكـــرة لالســـتمتاع بروح 
البطولة على أكمل وجه. فندق فورسيزونز خليج 
البحريـــن يســـتقبلكم لالســـتمتاع بالحـــدث األكثر 
ترقبـــًا فـــي العالـــم لمحبين كـــرة القدم فـــي خيمة 
فاخـــرة ُأعـــدت خصيصـــًا لهـــذه المناســـبة، لتكون 
الوجهـــة المفضلـــة لعشـــاق كـــرة القـــدم واألجواء 

الحماسية في البحرين.
وقـــد بدأ العـــد التنازلـــي للحدث الرياضـــي األكثر 
انتظـــاًرا فـــي العالـــم. فنـــدق فورســـيزونز خليـــج 
البحريـــن على أتم الجاهزية إلســـتقبالكم في هذا 
الحـــدث المهـــم عالميـــًا. خيمـــة مع أجـــواء ملعب 
كـــرة القدم فـــي الفنـــدق. ابتداءًا مـــن 20 نوفمبر، 
مع بداية مباريات المجموعة، حتى 18 ديســـمبر، 
المـــكان العنـــوان األبـــرز فـــي البحريـــن  ســـيكون 
لالستمتاع بلعبة كرة القدم و إثارتها الالمحدودة.

بشاشـــة ضخمـــة عالية الدقة مقـــاس 7 × 3 أمتار 

إلـــى جانب شاشـــات 160 إِنـــش LED، مما يضمن 
للضيـــوف متابعـــة مثاليـــة. و مقاعـــد علـــى طـــراز 
مدرجات المالعب، تسع ل200 مشاهد من عشاق 
كرة القدم، كما تتوفر الكراسي المحشية بالكرات 
) بيـــن بـــاق( لنضمـــن راحـــة جميـــع المشـــاهدين. 
باإلضافة الى منطقة حصرية مخصصه ألصحاب 
الحمـــاس العالـــي، المشـــجعين اللذيـــن يفضلـــون 

المتابعة واقفين من شدة الحماس.
 ال تحلو متابعة المباربات بدون الوجبات الخفيفة، 
تـــم تجهيـــز قائمـــة تشـــمل المأكـــوالت المميـــزة و 
اللذيذة مثل البينســـا اإليطالية المشهورة لدينا و 
سندويتشـــات الباو الخفيفة اآلســـيوية المحضرة 
على البخار. والبرقر والهوت دوغ و تشـــكيلة من 
المقبالت العربية. سوف تتوفر أيضا جميع أنواع 

المشروبات و الكوكتيالت طوال الوقت.
فـــي الخيمـــة، ســـيبدأ عشـــاق كـــرة القـــدم اإلثارة 
قبل ســـاعة من كل مبـــاراة في منطقـــة التحضير 
الشـــباب  المشـــجعون  سيســـتمتع  للفعاليـــات. 

والعائالت باألنشطة واأللعاب التفاعلية مثل لعبة 
طاولة كرة القدم، و أنشطة اخرى تفاعلية رائعة. 
و المفاجآت الكبرى ســـوف تكون بانتظاركم مثل 
الســـحوبات علـــى الجوائـــز المتاحـــة خـــالل ربـــع 
النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية. ســـيتم 

فتـــح الخيمة قبل ســـاعة من المبـــاراة األولى في 
أيـــام المباريـــات فقط و ســـوف تفتـــح أبوابها في 
غير أيام المباريات من الســـاعة 4 مساًء حتى 11 

مساًء.
وخيـــارات  والمريحـــة،  الحصريـــة  أجوائـــه  مـــع   

الجلـــوس المتنوعة، والوجبـــات الخفيفة اللذيذة، 
و  للشـــباب  المتعـــددة  الترفيهيـــة  واألنشـــطة 
العائالت، وخدمة فورسيزونز الراقية، فإن ملعب 
كـــرة القدم في فورســـيزونز هـــو الوجهة األفضل 
للتجمـــع مع العائلـــة واألصدقاء وعيـــش التجربة 

بشكل كامل.
 ابتـــداءًا مـــن 20 نوفمبـــر حتـــى 2 ديســـمبر، الحد 
دينـــارا   15 الواحـــد  للشـــخص  للطلـــب  األدنـــى 
بحرينيـــا، ابتـــداء مـــن 3 ديســـمبر حتـــى مباريات 
ربع النهائي، الحد األدنى للطلب للشخص الواحد 
20 دينـــارا بحرينيـــا، دخول مباريـــات ربع النهائي 
ســـيكون 10 دنانير بحريني للشـــخص الواحد مع 
حـــد األدنـــى للطلـــب للشـــخص الواحـــد 20 دينارا 
بحرينيا، دخـــول مباريات نصف النهائي والنهائي 
ســـيكون 20 دينـــارا بحرينيا للشـــخص الواحد مع 
حـــد األدنـــى للطلـــب للشـــخص الواحـــد 20 دينارا 
بحرينيـــا، الحجز المســـبق مطلوب فقـــط لمناطق 

الجلوس.

“فورسيزونز خليج البحرين” يرحب بضيوفه في أجواء المالعب الحماسية
يلتقي عشاق الكرة لالستمتاع بروح البطولة على أكمل وجه بالفندق



قـــال العضـــو المنتـــدب لشـــركة مينـــا أيروســـبيس 
انتربرايـــزس محمد جمعان “يعتبر معرض الطيران 
الدولي من أهم المنصات التي تنطلق فيها الحلول 
الجديدة في الطيران المدني، ونشكر البحرين في 
ســـرعة إنجاز كل االتفاقيات بيـــن التجار بالبحرين 

والمستثمرين األجانب”. 
وبمناســـبة توقيـــع اتفاقيـــة مـــع مجموعـــة “آســـيا 
كارغو نتورك”، قال العضو المنتدب محمد جمعان: 
بموجـــب هـــذه الشـــراكة، ســـيتم تنفيـــذ العمليـــات 
تحـــت العالمة التجارية “مينا كارغو”، وهي شـــركة 
شـــحن تابعـــة لشـــركة “إم أيـــه إي إلدارة الطائرات” 
تأسســـت العام 2020 في البحريـــن وحصلت العام 
الماضـــي رســـمًيا على شـــهادة المشـــّغل الجوي من 
إدارة شـــؤون الطيران المدني بـــوزارة المواصالت 
واالتصـــاالت. وفي المقابل، ســـتتم إدارة العمليات 
بالكامـــل مـــن قبل مجموعة “آســـيا كارغـــو نتورك”، 
والتي تمتلك أيًضا شـــهادة مشّغل جوي سارية في 
البحرين، ما يتيح لها توســـيع مسارات الشحن إلى 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا. وتنص 
الشـــراكة على أن توفر “آســـيا كارغو نتورك” الدعم 

الالزم للنمو التشغيلي واالستراتيجي لشركة “مينا 
كارغـــو” بمـــا يتماشـــى مع خططهـــا التوســـعية في 
منطقـــة جنوب شـــرق آســـيا، علمـــا أن شـــركة “مينا 
كارغـــو” تقـــدم خدمـــات الشـــحن الجـــوي وتأجيـــر 
الطائرات عبر أسواق الشرق األوسط وجنوب آسيا 
وإفريقيـــا التي تعانـــي ضعًفا في خدمات الشـــحن 
الجوي. وبموجب االتفاقية، قال جمعان “ســـتكون 

البحريـــن ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي مركًزا 
لــــ 6 طائـــرات شـــحن تابعـــة للشـــركة الســـنغافورية 
لالنطـــالق منها بهدف توســـيع خدماتها في منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا وتعزيز مسارات 
الشـــحن مـــن وإلـــى المنطقـــة. وســـتنقل المجموعة 
 800F - 737 طائراتها الســـت، والتي تشـــمل بوينغ
و300F - 767، خـــالل الــــ 18 شـــهًرا المقبلـــة، مـــع 

وصـــول أولى هذه الطائرات في غضون الشـــهرين 
المقبلين للبدء الفوري لعملياتها. وستعمل طائرات 
المجموعة وطائرة الشـــحن الحالية التابعة لشركة 
“إم أيـــه إي” مـــن طـــراز بوينـــغ 737 - 300، علـــى 

توسيع األسطول التشغيلي داخل المنطقة.
وأوضـــح جمعـــان أنـــه مـــن خـــالل هـــذا االســـتثمار 
الخارجي المباشـــر، ستصبح مجموعة “آسيا كارغو 

نتورك” أكثر مســـاهم في شـــركة “إم أيـــه إي إلدارة 
الطائـــرات” بحصـــة 49 %. ويتألـــف االســـتثمار من 
مســـاهمة مشـــتركة في رأس المال، ونشر األصول، 
وخدمات وخبرات اإلدارة. ومن شأن هذه الشراكة 
تسهيل توســـيع خدمات الشحن والوصول بها إلى 
مناطق أخرى في العالم تتعدى جنوب شـــرق آسيا 
والشرق األوسط. ولفت جمعان قائاًل “قد وجدنا ما 
ننشـــده في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. لهذا، قررنا ربط هذه 
األســـواق مًعا وتقديم خدماتنـــا لها. ووقع اختيارنا 
على مجموعة “آسيا كارغو نتورك”، بصفتها مشّغاًل 
رائًدا لشـــحن البضائع في جنوب شرق آسيا لتكون 
الشـــريك المثالـــي لنا في توســـيع خدماتنا في هذه 
األســـواق. ونحـــن علـــى يقين من أن هذه الشـــراكة 
ستعود بنتائج مثمرة على الشركتين التي نخدمها 
على حد سواء”. وتابع جمعان: بفضل موقع مملكة 
البحريـــن االســـتراتيجي الذي يضعهـــا على مفترق 
طرق األســـواق التجاريـــة المتنامية فـــي 3 قارات، 
تســـاهم الشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن “إم أيـــه إي 
إلدارة الطائـــرات” ومجموعة “آســـيا كارغو نتورك” 
إيجابـــا في تعزيز مكانـــة المملكـــة باعتبارها مركًزا 

عالمًيا للخدمات اللوجستية.

أكد نائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة لوجستيات الطيران العالمية )GAL( اإلماراتية 
غانم النعيمي، ما يشهده معرض البحرين الدولي للطيران من تطور متنام على مدار السنوات 
الماضيــة، مــا يعكــس األهميــة التــي يتمتع بهــا علــى المســتويين اإلقليمي والعالمــي، وحرص 

الجهات القائمة عليه بتحقيق أعلى المستويات.

جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة في فعاليات 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران، فـــي نســـخته 

السادسة.
وأشـــار النعيمي إلى أن شـــركة لوجستيات الطيران 
العالميـــة )GAL( فـــي مدينة العين بدولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، تعتبر الشـــركة الوحيدة 
في الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيا المتخصصة 
بعمل الصيانة لطائرات )إف - 16( وطائرات )ســـي - 
130(، بترخيص من شركة لوكهيد مارتن األميركية 
المصنعـــة للطائرات العســـكرية، مضيًفا أن الشـــركة 
متخصصـــة فـــي عمـــل الصيانـــة الكاملـــة للطائرات 
العســـكرية للقـــوات المســـلحة اإلماراتيـــة من الخط 
األول وحتـــى الخـــط الرابـــع، وتقوم حالًيـــا بصيانة 

500 طائـــرة، عبـــر أكثـــر مـــن 125 ألـــف ســـاعة عمل 
سنوًيا، إلى جانب خدمة عمالء من دول أخرى.

وعـــن أهمية مشـــاركة شـــركة لوجســـتيات الطيران 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  فـــي   )GAL( العالميـــة 
للطيـــران، أشـــار النعيمي إلـــى حرص الشـــركة على 
المشـــاركة في معظم معـــارض الطيران حول العالم 
بهـــدف عرض خدمـــات الشـــركة واســـتقطاب مزيد 
مـــن العمالء، وتأتـــي المشـــاركة في البحريـــن نظًرا 
لمـــا يتميز به المعرض في اســـتقطاب أكبر شـــركات 
الطيـــران المدنية والعســـكرية على مســـتوى العالم، 
إلى جانب شركات الخدمات المساندة، حيث تكون 
الفرصـــة مناســـبة لاللتقـــاء معهم وتبـــادل الخبرات 
والتجـــارب والتعـــرف على أحـــدث ما وصلـــت إليه 

تكنولوجيا الطائرات على المستوى الدولي.
وعن مشـــاركة دولة اإلمارات العربية الشـــقيقة في 
معـــرض البحريـــن للطيـــران، أوضـــح نائـــب الرئيس 

للشـــؤون التجاريـــة فـــي )GAL( أن جنـــاح األمارات 
يعتبـــر أحد أكبر األجنحة المشـــاركة فـــي المعرض، 
حيث يضم معظم الشركات االماراتية المتخصصة، 

ما يعكس حرص الدولة على مشـــاركة األشقاء في 
مملكـــة البحريـــن فيمـــا حققوه مـــن إنجـــازات على 
مختلـــف األصعـــدة، ال ســـيما الجوانـــب االقتصادية 
والتقنيـــة، كمـــا أن المشـــاركة تمثـــل فرصـــة مهمـــة 

للتعرف وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني.
يذكـــر أن معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران، الذي 
يقـــام فـــي دورتـــه السادســـة فـــي الفترة مـــن 9 إلى 
11 نوفمبـــر الجـــاري، يعـــد من بيـــن أبـــرز الفعاليات 
الداعمـــة لقطـــاع المواصـــالت في مملكـــة البحرين، 
حيـــث يمثـــل فرصـــة مواتية إلبـــراز أهـــم إنجازاتها 
وأحدث أوجه التطور التي شـــهدتها البنية التحتية 
فـــي مجال الطيـــران، ومن أهمها مبنى المســـافرين 
الجديـــد بمطـــار البحريـــن الدولـــي، الذي يســـتوعب 
14 مليـــون مســـافر ســـنوًيا، إضافة إلـــى مبنى أوال 
للطيران الخاص، والذي يأتي ضمن حزمة متكاملة 
مـــن المرافـــق التي يوفرهـــا مطار البحريـــن الدولي 
لمواكبـــة الزيـــادة اإلقليميـــة المشـــهودة فـــي حركة 

السفر والنقل الجوي.

“مينا أيروسبيس” و“آسيا كارغو” تبرمان تحالفا استراتيجيا على هامش معرض الطيران

تطور معرض البحرين الدولي للطيران يعكس أهميته اإلقليمية والعالمية

ستكون البحرين ودول التعاون مركزا لـ 6 طائرات شحن تابعة للشركة السنغافورية

:”GAL“ شركته متخصصة بصيانة الطائرات... نائب الرئيس للشؤون التجارية في لوجستيات

business@albiladpress.com

الخميس 10 نوفمبر 2022 - 16 ربيع اآلخر 1444 - العدد 5140
31

أكـــد عـــدد مـــن التجـــار ورواد األعمـــال أهميـــة معـــرض البحريـــن 
للطيـــران والعوائـــد االقتصاديـــة واالســـتثمارية الكبيـــرة المترتبة 
عليه، مشـــيرين إلى أن المعرض الذي يقام في نســـخته السادسة 
فـــي الفترة مـــن 9 - 11 نوفمبـــر 2022، برعاية ملكية ســـامية من 
لـــدن عاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، يعتبر بوابة اســـتثمارية مهمة تفتح آفاق التعاون في 

مجال االقتصاد النوعي.
وأوضـــح التجـــار ورواد األعمـــال أن إقامـــة مثـــل هـــذه الفعاليات 
الكبيرة والمهمة يدل على تطور قطاع الطيران ومختلف خدماته 
في مملكة البحرين، ويؤكد دوره في توفير فرص االســـتثمار في 
النقـــل وتوفير الخدمـــات اللوجســـتية، فالمعـــرض يحتفي بمرور 
عقـــد مـــن التميـــز، وإقامته للمـــرة السادســـة وبعد انتهـــاء جائحة 

كوفيد يفتح أفق تحقيق الكثير من الطموحات واإلنجازات.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال محمـــد جمعـــان مؤســـس شـــركة “مينـــا 
أيروســـبيس” وعضوهـــا المنتـــدب إن معـــرض البحريـــن للطيران 
يحتـــل موقعـــا مهمـــا علـــى خارطـــة الفعاليـــات التـــي تســـاهم في 
تجســـيد رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة في مجـــال تنويـــع مصادر 
الدخل الوطني، وبفضل ذلك شهدت هذه الفعالية تناميا ملحوظا 

علـــى المســـتويين الكمـــي والكيفـــي في عـــدد الشـــركات العارضة 
وطبيعتها مـــن جانب، وإقبال الزوار من جانب آخر، وانعكس كل 

ذلك على المكانة التي يحتلها المعرض.
وأضـــاف جمعـــان أن هـــذا المعـــرض المميـــز يعتبـــر فرصـــة ثمينة 
أمـــام الشـــركات العارضـــة وزوارهـــا لنســـج العالقـــات التجاريـــة، 
وبناء الشـــراكات. وأوضح أن شـــركة “مينا أيروســـبيس” تحرص 
علـــى المشـــاركة في هـــذه الفعالية انطالقا من الثقـــة المطلقة في 
الفـــرص التي تتيحها لالطالع على آخر المســـتجدات في صناعة 
الطيـــران، وأفضـــل االتجاهـــات التي تشـــهدها ســـوق المواصالت 
الجويـــة عـــل مســـتوى العالم، األمر الذي من شـــأنه يســـمح إلدارة 
الشـــركة أن تطور أنشـــطتها الحالية، وترســـم خططها المستقبلية 
فـــي االتجـــاه الصحيح مـــن أجل تحقيـــق أفضل اإلنجـــازات على 
الصعيديـــن المالي واإلداري. من جانبه أوضح رجل األعمال وليد 
كانو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إقامة 
مملكـــة البحريـــن لفعاليـــات كبيـــرة ومهمة من هذا النـــوع ال تعتبر 
عوائدهـــا محليـــة فقط بـــل هي فعاليـــة ضخمة تلفت نظـــر العالم 
بأســـره، كون مملكة البحرين تمتلك قدرة عالية على تنظيم مثل 
هـــذه الفعاليات العالمية المهمة، التي تعود بالفائدة على قطاعات 

كثيرة ومنها العائد االقتصادي، إذ يمثل المعرض فرصة للشركات 
إلبـــراز أفضـــل تقنياتهـــا المتعلقـــة بمجـــال الطيران أو فـــي مجال 
تقنيـــات أخرى ذات العالقة، وهي فرصة للشـــركات المحلية لكي 

تكون جزءا من هذا الحدث المهم.
وقـــال كانـــو إن هـــذا النوع مـــن الفعاليات المتخصصة تســـتقطب 
العارضين والزوار على حد ســـواء، ويمثل فرصة للشـــركات التي 
ترغب في دخول هذا المجال للحضور والتعارف وبناء التواصل، 
ولفت إلى أن زيادة العائد يعتبر أمرار مهما، خصوصا أن المعرض 
اســـتطاع وبنجـــاح مضاعفة العوائـــد الربحية بمقـــدار 9 أضعاف، 
األمـــر الـــذي يبني الثقة ويشـــجع على زيادة الشـــركات المشـــاركة 
فيه، فالهدف هو خدمة االقتصاد الوطني وتعزيز سمعة البحرين.

من جهتـــه، أوضح عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة 
البحرين باســـم الســـاعي دور القطاع الخاص وأهميته في دخول 
مجـــال الطيـــران، وقـــال إن االســـتثمار فـــي مجـــال الطيـــران هي 
اســـتثمارات طويلـــة األمد، حيث إن قطاع الطيـــران يعتبر فرصة 
كبيرة وواعدة في مملكة البحرين، خصوصا فيما يتعلق بخدمات 
الصيانة، والشـــحن، واألنظمـــة والمحركات والخدمات المســـاندة 

األخرى، وهي مجاالت مهمة تفتح آفاق مزيد من االستثمار.

وأكد الساعي وجود فرص استثمارية مهمة في صناعات الطيران 
خصوصا الدفاعية والحربية والتكنولوجية، فقطاع الطيران تأثر 
كثيـــرا خـــالل جائحة كوفيـــد 19 إال أن الســـنوات القليلـــة المقبلة 

ستشهد نموا ملحوظا فيه.
نـــواف  مـــن جانبـــه، أوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “تنمـــو” 
الكوهجـــي أن تنظيـــم معـــرض البحريـــن للطيران يأتي منســـجما 
مـــع رؤية وتوجيهات عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة في دعم األنشطة االقتصادية النوعية 
ذات العائـــد االقتصـــادي الكبيـــر، وقـــال إن المعـــرض يعتبر حافزا 
مشـــجعا لدعم االقتصاد في مملكـــة البحرين، ويضعها أمام أعين 
العالم، وقال إن عوائد إقامة مثل هذه المعارض الكبيرة والمهمة 
كثيرة على المســـتوى االقتصادي واالســـتثماري، كونها تستقطب 
المختصيـــن والعاملين في المجـــال إلى جانب الزوار، ما يزيد من 
حجم المشـــاركة فيها ويزيدها نجاحا وتميزا. وأضاف الكوهجي 
أن الالفت في هذا المعرض تنوع فعالياته المصاحبة، األمر الذي 
ال يكتفي بتحقيق نجاحات على مستوى توقيع الصفقات المهمة 
بـــل يحتضن أيضا باقة مهمة من الفعاليات المصاحبة من ندوات 

تخصصية ومعرض كبير وغيرها من األنشطة.

معرض البحرين للطيران بوابة استثمار تفتح أفق االقتصاد النوعي
إقامة مثل هذه الفعاليات الكبيرة والمهمة تدل على تطور القطاع... تجار ورواد أعمال:

نواف الكوهجي محمد جمعان باسم الساعي وليد كانو

هبة محسن



وقعت طيران الخليج وطيران اإلمارات 
رســـميًا أمـــس اتفاقيـــة للرمـــز المشـــترك 
تبدأ في ديســـمبر المقبل. وســـوف توفر 
ســـهلة  اتصـــاالت  الجديـــدة  االتفاقيـــة 
وخيارات موسعة لعمالء طيران الخليج 
للســـفر إلى دبي وما بعدها إلى مجموعة 
من وجهات طيران اإلمارات عبر أوروبا 
وأفريقيـــا وأميـــركا الجنوبيـــة والشـــرق 
األقصـــى. وجـــرى توقيـــع االتفاقيـــة في 
اليوم األول من معرض البحرين الدولي 
العالقـــات  يعـــزز  ممـــا   ،2022 للطيـــران 
المتناميـــة بيـــن الناقلتيـــن فـــي أعقـــاب 
الـــذي أرســـيت دعائمـــه  التعـــاون  إطـــار 
العـــام الماضي. ووقـــع االتفاقية الرئيس 
التنفيذي لطيـــران الخليج القبطان وليد 
العلوي والسير تيم كالرك رئيس طيران 
اإلمـــارات، بحضور رئيـــس مجلس إدارة 
طيـــران الخليـــج زايد بن راشـــد الزياني 

وعدد من كبار مسؤولي الناقلتين.
وســـوف تقوم طيـــران الخليج، بموجب 
الشـــراكة الموسعة، بوضع رمز التسويق 
الخـــاص بهـــا GF علـــى الرحـــالت التـــي 
تشـــّغلها طيران اإلمارات بيـــن البحرين 
ودبـــي وخـــارج األخيـــرة إلـــى مجموعة 
مختـــارة من أكثـــر الوجهات الســـياحية 
لعمـــالء  يوفـــر  ممـــا  جاذبيـــة،  العالميـــة 
طيران الخليـــج خيارات جديدة لقضاء 
العطالت، حيث ســـيتمكنون من الســـفر 
إلـــى دبـــي ومواصلـــة رحالتهم بســـهولة 
وبـــراغ  بودابســـت  تشـــمل  نقـــاط  إلـــى 

وبالـــي  وتونـــس  والجزائـــر  ووارســـو 
وهانـــوي ومدينة هوشـــي منـــه وتايبيه 

وساو باولو.
وتأتي اتفاقية الرمز المشـــترك الجديدة 
هـــذه في وقـــت أصبح فيه المســـافرون 
الخليجـــي  التعـــاون  مـــن دول مجلـــس 
أكثـــر اطالعـــًا، ويبحثون بشـــكل متزايد 
عن تجارب جديـــدة ومتنوعة ومناطق 
عطالتهـــم  وجهـــات  تتجـــاوز  جـــذب 

التقليدية.
كمـــا توفـــر الشـــراكة الجديـــدة للعمـــالء 
الراحة من خالل الســـفر بتذكرة واحدة 
وعمـــل إجراءات الســـفر للرحلة بأكملها، 
وسياسة موحدة لألمتعة، باإلضافة إلى 

االستمتاع بأسعار تنافسية على رحالت 
متعددة القطاعات مع طيران اإلمارات. 
ويمكـــن للعمـــالء حجـــز رحالتهـــم علـــى 
موقع طيـــران الخليج اإللكتروني، ومن 
خـــالل مكاتب مبيعات طيـــران الخليج، 
ووكاالت السفر والسياحة في البحرين. 
وعلق الرئيس التنفيذي لطيران الخليج 
بقولـــه، القبطـــان وليـــد العلـــوي “نرتبـــط 
بعالقـــات قويـــة مـــع طيـــران اإلمـــارات، 
ونحـــن اليوم ندّشـــن مســـتوى أعلى من 
التعـــاون مـــع العديـــد مـــن الفـــرص بيـــن 
الناقلتين. وســـوف تتيح هذه الشـــراكة 
لكلينـــا تقديـــم تجربة أفضـــل وخيارات 

أوسع للمسافرين”.

وقـــال الســـير تيم كالرك رئيـــس طيران 
مـــع  المشـــاركة  “تســـعدنا  اإلمـــارات: 
طيـــران الخليـــج لنوفر لعمالئهـــا وصوالً 
أكبـــر وفرص اتصال قويـــة إلى وجهات 
فريـــدة علـــى شـــبكتنا، تكملهـــا خدمـــات 
طيـــران اإلمـــارات المميـــزة علـــى متـــن 
دبـــي.  مـــن  رحالتهـــم  طـــوال  الطائـــرة 
ونتطلع إلى العمـــل معًا وتحقيق المزيد 
وتعزيـــز عالقتنا مـــع طيران الخليج في 

المستقبل القريب”.
وتعـــد اتفاقيـــة الرمز المشـــترك هذه مع 
طيـــران اإلمارات الشـــراكة الــــ 16 ضمن 
قائمة اتفاقيات الرمز المشترك الخاصة 

بطيران الخليج.

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  توقـــع 
للصناعـــات  الخليـــج  شـــركة 
)جيبـــك(،  البتروكيماويـــات 
المهندس كمال بن أحمد محمد، 
الطيـــران  معـــرض  يســـتقبل  أن 
عـــددا من الزوار يفـــوق الدورات 
الســـابقة، الفتـــا الـــى أن مملكـــة 
البحريـــن تؤكـــد مرة بعـــد أخرى 
أنها تملـــك من الكفاءة والمقدرة 
علـــى تنظيـــم معارض فـــي كافة 

المجـــاالت وخاصـــة فـــي مجـــال 
“اليـــوم معرض  الطيـــران، قائـــالً 
الطيـــران الدولـــي فـــي النســـخة 
السادسة له و بالرغم من انقطاع 
دام عـــدد مـــن األعـــوام اال انه ما 
زال يلقى حضورا كثيفا في ظل 
التحديات التي تواجه الشركات 
االقتصاديـــة مؤكدا بأن البحرين 
لجـــذب  مالئـــم  مـــكان  دائمـــا 

االستثمارات والشركات”.

كمال أحمد: البحرين دائما مكان 
جاذب لالستثمارات

بحضور العديد مـــن ممثلي قطاع 
الطيـــران، والتجـــار، والعارضيـــن، 
ووســـائل اإلعالم العالمية، تستعد 
طيران الخليـــج – الناقلة الوطنية 
لمملكـــة البحرين، والطيران األكثر 
تطـــورًا فـــي العالـــم – لإلعالن عن 
عـــدد مـــن صفقاتها خـــالل معرض 
البحريـــن الدولي للطيـــران 2022؛ 
حدث الطيـــران األبرز في المملكة 
الـــذي انطلـــق أمس ويســـتمر على 
قاعـــدة  فـــي  أيـــام  ثالثـــة  مـــدى 

الصخير الجوية.
الرئيس التنفيذي لطيران الخليج 
القبطـــان وليد العلـــوي عّلق بقوله 
“كوننـــا الناقلـــة الوطنيـــة لمملكـــة 
البحريـــن، والناقـــل الرســـمي لهذا 
الحدث، وأصالً أساسيًا من أصول 
المملكـــة؛  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة 
يهمنـــا التواجـــد فـــي هـــذا الحدث 

عاميـــن،  كل  يقـــام  الـــذي  الهـــام 
والـــذي يضفـــي القيمـــة علـــى نمو 
صناعـــة الطيـــران البحرينية على 
الصعيد الدولـــي. معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران يعـــد أحـــد أهـــم 
منصات األعمال لشـــركات صناعة 
الطيـــران العالميـــة، ويســـعدني أن 

طيران الخليج ســـتعلن عن بعض 
صفقاتها من خالل هذا المعرض”.  
باإلضافة لمشـــاركتها في المعرض 
بعـــرض طائراتها وبعروض جوية؛ 
تستقبل طيران الخليج شركاءها 
وشـــاليه  جنـــاح  فـــي  وزوارهـــا 

مخصصين لها في المعرض.

“الناقلة الوطنية” تستقبل شركاءها وزوارها بجناح وشاليه مخصصين لها

للتطويـــر  اإلقليمـــي  المديـــر  أكـــد 
االســـتراتيجي واألعمـــال في منطقة 
“لوكهيـــد  بشـــركة  األوســـط  الشـــرق 
مارتـــن” األميركيـــة، جاريـــد توماس، 
أن معرض البحريـــن الدولي للطيران 
يعتبـــر حدًثا دولًيـــا مهًما في روزنامة 
المعنيـــة  والملتقيـــات  المعـــارض 
بقطـــاع الطيران في العالـــم، كما يعد 
فرصـــة كبيرة ومنصة عريضة لجميع 
والمهتميـــن  والخبـــراء  العارضيـــن 
وأصحـــاب المصلحـــة مـــن الشـــركات 
الكبـــرى في هذا القطاع للقاء وتبادل 

الخبرات والفرص.
وأوضـــح جاريـــد تومـــاس أن شـــركة 
لوكهيـــد مارتـــن الرائـــدة عالمًيـــا فـــي 
العســـكري  والطيـــران  األمـــن  قطـــاع 
شـــراكتها  وتوثيـــق  بتعزيـــز  تفخـــر 
االســـتثنائية والمتميـــزة مـــع مملكـــة 
البحرين والممتـــدة بنجاح على مدار 

40 عاًما.
وعبر توماس عن بالغ ســـرورة لعودة 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  انطـــالق 
للطيـــران هذا العام بقـــوة، بعد توقف 
عامين بســـبب جائحـــة كورونا وتأثر 
قطـــاع الطيـــران بشـــكل عـــام، مؤكًدا 
أن شـــركة لوكهيد مارتن تشـــارك في 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران 
بتقديـــم الحلـــول المبتكـــرة للتفاعـــل 

والتواصـــل وتوقيـــع عـــدد كبيـــر مـــن 
المحلييـــن  الشـــركاء  مـــع  االتفاقـــات 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط ودول 
إلـــى جانـــب عـــرض  آســـيا وأوروبـــا، 
القـــدرات  مـــن  واســـعة  مجموعـــة 
التكنولوجيـــة المرنـــة والمتطورة بما 
يلبـــي االحتياجـــات المطلوبـــة لدعـــم 
وتعزيز القدرات العســـكرية الدفاعية 

للشركاء.

مؤكدا تميز الشراكة مع البحرين

المدير اإلقليمي لـ “لوكهيد مارتن”: نفخر بقوة انطالقة معرض الطيران “طيران الخليج” تستعد لإلعالن عن صفقاتها في معرض الطيران 2022

طيران الخليج وطيران اإلمارات توقعان اتفاقية للرمز المشترك
توفر اتصاالت سهلة وخيارات موسعة للعمالء
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هبة محسن

صـــرح الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
دي اتش ال اكسبريس في الشرق 
نـــور  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
ســـليمان، بأن الشـــركة بصدد عقد 
عدد مـــن االتفاقيـــات خالل ثالثة 
مؤكـــدًا  الطيـــران،  معـــرض  أيـــام 
بـــأن ما نشـــاهده اآلن مـــن حضور 
واتفاقيـــات هو نتيجـــة من نتائج 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي التي 
وضعتها وأطلقتها قيادة وحكومة 

البحرين. 
ولفـــت ســـليمان إلـــى أن المعرض 
يعتبـــر منصـــة يشـــارك فيهـــا قادة 
القطـــاع؛ لتبادل الخبـــرات وتناول 
المســـتجدات والمواضيع  أحـــدث 
في مســـيرة التطور العامة لقطاع 

الطيران والفضاء.
قطـــاع  أن  ســـليمان  وأوضـــح 
الطيران يشهد في الفترة األخيرة 
مدفوعـــة  مســـتمرة  تغيـــرات 
بالحاجـــة إلـــى توفيـــر مثـــل هـــذه 
المعـــارض التـــي تضـــم نخبـــة من 
مـــن  ومتحدثـــون  القطـــاع  قـــادة 
كبار الشخصيات وأعضاء رفيعي 
المســـتوى، باإلضافة إلى أصحاب 
المصلحـــة والمعنييـــن فـــي مجال 
الطيـــران والخدمات اللوجســـتية، 
الذين اجتمعوا لمناقشـــة مستقبل 
وتســـليط  الجـــوي  الشـــحن 
الضـــوء علـــى أحـــدث التطـــورات 
الممارســـات  أفضـــل  واســـتعراض 

واالبتكارات العالمية.

سليمان: ”دي اتش ال” تستعد 
لتوقيع اتفاقيات خالل المعرض

هبة محسن

”DHL“ و ”DHL Express“ باس” توقع اتفاقيتين مع“
بمعرض البحرين الدولي للطيران 2022 في يومه األول

أعلنت شـــركة خدمات مطـــار البحرين 
)بـــاس( عـــن توقيعهـــا التفاقيـــة تقديم 
خدمـــات المناولـــة األرضيـــة والشـــحن 
مـــع شـــركة DHL Express، واتفاقيـــة 
أخرى مع شـــركة DHL لتقديم خدمات 

التخزين.
وُأقيمـــت مراســـم توقيـــع االتفاقيتيـــن 
يـــوم أمـــس األربعـــاء 9 نوفمبـــر 2022، 
فـــي اليـــوم األول من معـــرض البحرين 
بحضـــور   ،2022 للطيـــران  الدولـــي 
كل مـــن رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
بـــاس نبيـــل كانـــو، والرئيـــس التنفيذي 
بمنطقـــة   DHL Express لشـــركة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا نور 
ســـليمان، ونائب رئيس مبيعات السعة 
الجويـــة لدى شـــركة DHL أندرو لوف، 
)بـــاس(  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
محمـــد خليـــل، إلـــى جانـــب مســـؤولين 
آخريـــن مـــن كال الطرفيـــن. وعلى مدار 
عـــام واحـــد، ســـتقّدم )بـــاس( خدمـــات 
DHL Ex�  المناولـــة األرضية لطائـــرات
press والتـــي تشـــمل: خدمات ســـاحة 
خدمـــات  الشـــحن،  وخدمـــات  المطـــار 
مواقف الطائرات، باإلضافة إلى وحدة 
حاويات التحميل. أما بالنســـبة لشركة 

DHL، فقـــد نّصت االتفاقيـــة على قيام 
شركة )باس( بتقديم خدمات التخزين 
لمـــدة عاميـــن، والتـــي تشـــمل مناولـــة 
الشحن والبريد، والتخليص الجمركي، 

إلـــى جانـــب قبـــول البضائـــع، وإعـــداد 
وحـــدة التحميل والتخزيـــن، فضالً عن 

البضائع المهملة.
وتعليًقا على هذه الشراكة، صّرح نبيل 

كانو رئيس مجلس إدارة شركة )باس( 
”إنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا أن نتعاون 
 DHLو  DHL Express شـــركتي  مـــع 
الرائدتين في قطـــاع النقل والخدمات 
اللوجســـتية المســـتدامة، حيـــت تؤكـــد 
هذه االتفاقية على جهودنا المتواصلة 
المناولـــة  بخدمـــات  شـــركائنا  لتزويـــد 
األرضية وعمليات التخزين على أعلى 

مستوى”.
وأضاف ”نهدف من خالل هذه الشراكة 
إلى تعزيز العالقة بين الطرفين، ووضع 
حجـــر األســـاس لمجموعة واســـعة من 

الفرص المشتركة ُمستقبالً”.
مـــن جانبه علـــق نور ســـليمان، الرئيس 
 DHL Express لشـــركة  التنفيـــذي 
الشرق األوســـط وشـــمال إفريقيا على 
هـــذه االتفاقية قائال “تشـــكل الشـــراكة 
 DHL مع شـــركة باس جزًءا مـــن جهود
المســـتمرة لتعزيـــز عملياتنـــا األرضيـــة 
عمليـــات  وكفـــاءة  ســـرعة  لتحســـين 
التوصيل وخدمة العمالء بشـــكل عام. 
وتؤكد هذه الشـــراكات االســـتراتيجية 
التزامنا بمواصلة تعزيز البنية التحتية 
اللوجســـتية للمملكـــة وتعزيـــز مكانتهـــا 

كمركز لوجستي إقليمي رئيس”.



اســـتقبل الفريـــق الركـــن الشـــيخ 
عبدالعزيـــز بـــن ســـعود آل خليفة 
الوطنـــي،  الحـــرس  أركان  مديـــر 
الفريق طارق بن حســـن الحســـن 
رئيـــس األمـــن العـــام، وذلـــك في 
جناح الحرس الوطني المشـــارك 
الدولـــي  البحريـــن  بمعـــرض 
للطيـــران في نســـخته السادســـة 
بقاعـــدة الصخير الجوية، أمســـم 

األربعاء 9 نوفمبر.
الحـــرس  أركان  مديـــر  ورّحـــب 
العـــام،  األمـــن  برئيـــس  الوطنـــي 
مشـــيدًا بالدور الكبير الذي تقوم 
التابعـــة  األمنيـــة  األجهـــزة  بـــه 

لـــوزارة الداخلية فـــي تأمين هذا 
الحدث العالمي، وذلك لترســـيخ 
علـــى خارطـــة  البحريـــن  مكانـــة 

الفعاليات العالمية.
عبدالعزيـــز  الشـــيخ  أشـــاد  كمـــا 
بن ســـعود بمســـتويات التنســـيق 
التـــي  المتقّدمـــة  والتكامـــل 
يشـــهدها الحـــرس الوطنـــي إلـــى 
جانـــب مختلف األجهـــزة األمنية 
بمملكـــة البحرين، وذلـــك ترجمًة 
للرؤية الملكية الســـامية لحضرة 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 

المعّظم حفظه هللا ورعاه.

إشادة بدور الداخلية في تأمين معرض الطيران

نستعد لتنظيم النسخة المقبلة لمعرض الطيران منذ اآلن
االستفادة من أدوار الشركات الكبيرة في إقامة الحدث الدولي... الكعبي لـ “^”: 

أكد وزيـــر المواصالت واالتصاالت، 
ثامـــر الكعبي لـ “البـــالد االقتصادي”، 
الدولـــي  البحريـــن  أهميـــة معـــرض 
للطيـــران 2022 الكبيرة والذي يقام 
تحت رعاية صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك 
البالد المعظـــم، ومتابعة من رئيس 
للمعـــرض  المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة وهـــذه داللـــة علـــى أهميـــة 

المعرض.
افتتـــاح  خـــالل  الكعبـــي  ولفـــت 
فـــي  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
نســـخته السادســـة أمـــس إلـــى أنـــه 
اآلن  منـــذ  االســـتعداد  بـــدء  تـــم 
معـــرض  مـــن  الســـابعة  للنســـخة 
البحريـــن الدولـــي للطيـــران، حيـــث 

بدأ التخطيط، وســـيتم االســـتفادة 
الشـــركات الكبيـــرة والالعبـــة الدور 
المعـــارض  إقامـــة  فـــي  األســـاس 
لالتفـــاق معهـــا علـــى المشـــاركة في 

النسخة القادمة.

وأضـــاف أن المعـــرض يوفـــر منصة 
األعمـــال  ورجـــال  القـــرار  لصناعـــة 
والشـــركات الكبيـــرة المعنية بقطاع 
الطيـــران للتواجد في مـــكان واحد 
وتحت سقف واحد الغتنام الفرص 

مشـــيًرا  الموجـــودة،  االســـتثمارية 
إلـــى أن المعرض بالنســـبة للبحرين 
يعتبـــر فرصـــة للشـــركات خصوًصـــا 
األجنبية منها لالطـــالع على البنية 
التحتية لالستثمارات التي وضعت 
فـــي مبنـــى مطـــار البحريـــن الدولي 
المنطقـــة  فـــي  الطيـــران  وشـــركات 
المتعلقة بالسالمة الجوية والشحن 
فالشـــك  اللوجســـتية،  والخدمـــات 
أن جميعها تشـــجع على االســـتثمار 
فـــي البحريـــن وتشـــجع على جذب 

الشركات إلى المملكة.
وأشـــار إلـــى أن العـــدد الكثيـــف من 
الحضور في المعـــرض من المتوقع 
أن يزداد اليـــوم الخميس، وبالتالي 
اســـتثمارية  فرصـــا  هنالـــك  فـــإن 

واعدة.

وزير المواصالت واالتصاالت

كشف سفير الواليات المتحدة األميركية 
ســـي.  ســـتيفن  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى 
بونـــدي عن شـــراء مملكـــة البحرين لعدد 
من أحـــدث طـــرازات الطائـــرات المقاتلة 
علـــى اإلطالق “اف16- بلـــوك 70”، والتي 
تنتجها شـــركة لوكهيد مارتـــن األميركية 

في جرينفيل بوالية ساوث كارولينا. 
ولفت بوندي في تصريح خاص لـ “البالد 
االقتصـــادي” إلـــى أن معـــرض البحريـــن 
الدولـــي للطيـــران يشـــكل فرصـــة ثمينـــة 
لتالقـــي الطرفين األميركـــي – البحريني 
مارتـــن  لوكهيـــد  شـــركة  جانبـــي  مـــن 

االميركية وقوة دفاع البحرين؛ لمناقشة 
الطائـــرات  هـــذه  وخيـــارات  إمكانيـــات 
والتحضيرات الخاصة بتسليم الطائرات 
المقاتلة الجديـــدة لمملكة البحرين، دون 
أن يفصـــح عن عدد طلبيـــة البحرين من 

هذه الطائرات. 
وأبدى الســـفير فخـــره بأن تكـــون مملكة 
البحريـــن من أوائل الدول على مســـتوى 
العالـــم تشـــتري هـــذه الطائـــرة المقاتلـــة 
المتطـــورة، والتـــي مـــن شـــأنها أن تدعم 
أســـطول المقاتالت لقوة دفـــاع البحرين 
وتعزيـــز الشـــراكة األمنيـــة بيـــن البلديـــن 

الصديقيـــن المرتكزة على عقـــود طويلة 
من التعاون الوثيق. 

وأضـــاف بونـــدي “نحـــن ســـعداء بعـــودة 
معرض البحرين الدولي للطيران مجددا 
الجهـــود  يترجـــم  والـــذي  الواجهـــة  إلـــى 
الحثيثة التي بذلتها المملكة في التعامل 
مع جائحـــة كورونا والكفـــاءات الوطنية 
التي ساهمت في جعل كوفيد19- جزءا 
مـــن الماضـــي. الحضـــور األميركـــي فـــي 
معـــرض البحريـــن الدولي للطيـــران هذه 
الســـنة هـــو األكبـــر علـــى مســـتوى الدول 
المشاركة على مســـتوى العالم، بمشاركة 

العديد من الشـــركات األميركية بمختلف 
أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 

الحجم”.
وتابع الســـفير بالقـــول “نعتقد أن الحلول 
األميركيـــة المقدمـــة فـــي مجـــال صناعة 
الطيـــران والمالحـــة الجوية هي األفضل 
على مســـتوى العالـــم وتلبـــي احتياجات 
جميع الشـــركاء ونحن سعداء لرفع العلم 
األميركـــي فـــي هـــذا المعـــرض العالمـــي 
تشـــهده صناعـــة  الـــذي  التطـــور  وإبـــراز 
الطيران األمريكية في مختلف المجاالت 
وإتاحة الفرص للجميع خصوصا شركائنا 
البحرينيين من االســـتفادة من صناعاتنا 

المتطورة”.

 البحرين تشتري عددا من الطائرات المقاتلة “اف16- بلوك 70”
المشاركة األميركية األكبر في معرض الطيران الدولي... السفير األمريكي لـ “^”:

السفير األميركي متحدثا لـ” ^”
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قال وزير المواصالت واالتصاالت ثامر الكعبي لـ 
“البـــالد” إن الوزارة تعمل على دراســـة العطاءات 
في عملية إعادة التأهيل المســـبق لمشروع مترو 

البحرين. 

وأشـــار الكعبي على هامش مشاركته في افتتاح 
معـــرض البحريـــن الدولـــي للطيران في نســـخته 
السادســـة، أمـــس، أنه يتوقع أن يتـــم االنتهاء من 
دراســـة العطـــاءات واختيـــار مجموعـــة شـــركات 

للمناقصـــة النهائيـــة فـــي ديســـمبر المقبـــل. كمـــا 
توقـــع الوزيـــر أن يتـــم طـــرح المناقصة الرئيســـة 
لتشـــييد خط مترو البحرين فـــي الربع األول من 

العام المقبل 2023.

وزير المواصالت: طرح مناقصة المترو بالربع األول 2023

محمد الجيوسي من قاعدة الصخير الجوية | تصوير: رسول الحجيري

للعمليات  التنفيذي  الرئيس  أعــرب 
الــتــجــاريــة فــي “طـــيـــران اإلمـــــارات” 
ــم، عـــن فــخــر الــشــركــة  ــاظـ ــان كـ ــدنـ عـ
طائرة  األولــى  بطائرتين،  بالمشاركة 
 4 بـــ  ــراز  ــدث طــ ايـــربـــاص A380 أحــ
ــة الــســيــاحــيــة  ــدرجــ ــ مـــقـــصـــورات وال
ــم إدخـــالـــهـــا فــــي شــهــر  ــ الـــمـــمـــتـــازة ت
الثانية  والطائرة  الماضي  أغسطس 
“فينوم”  نفاثة   تــدريــب  طــائــرة  هــي 
مـــعـــرض  ــي  ــ فـ مــــــرة  ألول  ــرض  ــعــ ــ ت

البحرين الدولي للطيران. 
طائرتها  اإلمـــارات  طيران  وعرضت 
أربع  بتقسيم   A380 األيــربــاص 

ــدورة الــســادســة من  ــ ــات فــي الـ درجــ
للطيران  ــي  ــدول ال الــبــحــريــن  مــعــرض 
المدة  في  يقام  الذي   ،BIAS) 2022)
من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بقاعدة 
الصخير الجوية. وفي حين سيحقق 
نــجــاحــًا مـــؤكـــدًا، فــإن   A380 ظــهــور 
طــائــرة  الــصــغــرى  شقيقتها  حــظــوظ 
 Phenom 100EV إمبراير  التدريب 
لتدريب  اإلمــارات  ألكاديمية  التابعة 
على الطيران لن تقل عنها، إذ يتوقع 
زوار  مــن  كــبــيــرًا  اهــتــمــامــًا  تلقى  أن 

المعرض.
التي تشارك  الثالثة  المرة  وهذه هي 
فــــيــــهــــا 

طيران اإلمارات بأكبر طائرة تجارية 
فـــي الــعــالــم فـــي مـــعـــرض الــبــحــريــن 
للطيران. وسوف يتاح لزوار المعرض 
والتجهيزات  المرافق  على  االطــالع 
توفرها  الــتــي  والــمــتــقــدمــة  الــفــريــدة 
بما  للركاب،   A380 اإلمـــارات  طائرة 
في ذلك مقصورة الدرجة السياحية 
الــمــمــتــازة الــجــديــدة. وكــشــف كاظم 
افــتــتــاح  هــامــش  عــلــى  للصحافيين 
للطيران  ــي  ــدول ال الــبــحــريــن  مــعــرض 
رمز  اتفاقية  إبــرام  عن  أمــس   2022
الخليج  طــيــران  شــركــة  مــع  مشترك 

خالل فعاليات المعرض.
وأوضح أن طيران اإلمارات تشغل 3 
رحالت يوميا بين 
اإلمـــــــــــــارات 

والبحرين بمعدل 21 رحلة أسبوعًيا، 
 %  70 بين  ــتــراوح  ت إشــغــال  بنسبة 
الــبــحــريــن  أن  مـــؤكـــًدا   ،%  80 ــى  ــ إل
منها،  نستفيد  نحاول  مميزة  وجهة 

الفًتا إلى أن هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض تعمل جاهدة على تنشيط 

الحركة السياحية في المملكة.
ولــفــت إلـــى أن اإلمـــــارات ألــغــت كل 

بــشــأن جائحة  ــمــفــروضــة  ال ــقــيــود  ال
ــي تبسيط  فـ مــمــا ســـاهـــم  ــا،  ــ ــورون كــ
الحركة للمسافرين وإنعاش اإلشغال 

للطائرات. 
ــاد الـــكـــربـــونـــي  ــيــ ــــحــ ــدف ال ــ ــن هــ ــ وعــ
ــار إلـــى تــبــنــي الــشــركــة  الــصــفــري، أشــ
لبرنامج الستخدام الوقود المستدام 
ــل نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر الـــجـــاري  ــديـ ــبـ الـ
بهذا  تجريبية  وحــدة  أول  واعتماد 
الشأن، منوًها إلى أن هناك تحديات 
الوقود  إنتاج  في  بمحدودية  ترتبط 
إلــى  ــوه  ونـ الــعــالــيــة.  الــبــديــل وكلفته 
ــرض ضــريــبــة  أن أوروبـــــــا تــعــتــزم فــ
ــود الــعــادي  ــوقـ عــلــى مــســتــخــدمــي الـ
بحلول العام 2023. وذكر أن طيران 
الزيادة  الستيعاب  جاهزة  اإلمـــارات 
الــمــســافــريــن فــي الفترة  ــداد  فــي أعــ
المقبلة وخطط إلدخال طائرات أكثر 

لألسطول.

المشاركة بطائرتين ايرباص A380 و طائرة التدريب النفاثة “فينوم في “معرض الطيران”
80 % إشغال الطائرات إلى البحرين ... الرئيس التنفيذي للعمليات بطيران اإلمارات:
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“البـــاد  لــــ  العـــام  األمـــن  رئيـــس  أكـــد 
االقتصـــادي” الفريـــق طارق الحســـن، 
أن معـــرض البحريـــن الدولي للطيران 
بنسخته السادسة يشكل فرصة مهمة 
جـــدا لاطـــاع على أحـــدث الطائرات 
مـــا  وأحـــدث  واألمنيـــة  العســـكرية 
توصلـــت إليـــه التكنولوجيا في قطاع 
وزارة  أن  مؤكـــدا  والدفـــاع،  األمـــن 
الداخليـــة حريصـــة كل الحـــرص على 
المشـــاركة الفاعلـــة فـــي المعـــرض في 
كل دورة منـــذ بدايتـــه األولى قبل 10 

سنوات. 
وأوضح الحســـن علـــى هامش زيارته 
لمعرض الطيران فـــي قاعدة الصخير 
يتيـــح  المعـــرض  أن  أمـــس  الجويـــة 

المجال واســـعا أمام عقد لقاءات عدة 
مع العديـــد من المصنعيـــن العالميين، 
الفتـــا إلـــى أن المعـــرض بـــدأ يكســـب 
أهميـــة أكبـــر وحجـــم مشـــاركة أكبـــر 
وإقبـــاال غيـــر مســـبوق علـــى مســـتوى 
المنطقة وينتظره الجميع كل عامين؛ 
الفـــرص  مـــن  للمشـــاركة واالســـتفادة 

التي يوفرها للعارضين. 
وتوقـــع الحســـن أن يشـــهد المعـــرض 
التجاريـــة  الصفقـــات  مـــن  الكثيـــر 
بيـــن كبريـــات الشـــركات العاملـــة فـــي 
الطيران والماحة الجوية، مما يثبت 
موقعـــه االســـتراتيجية على الخارطة 
صناعـــة  فـــي  والعالميـــة  اإلقليميـــة 

الطيران والماحة الجوية.

رئيس األمن العام لـ “^”: “الداخلية” حريصة على المشاركة الفاعلة بمعرض الطيران

وفد تجاري من 10 شركات أميركية بقطاع الطيران يزور المنامة
مســـؤول أميركـــي يؤكـــد دعم بـــاده لمنطقـــة التجارة المشـــتركة مـــع البحرين

قال وكيـــل وزارة التجارة األميركية 
لألسواق العالمية آرون فينكاتارمان، 
 10 مـــن  مكونـــا  تجاريـــا  وفـــدا  إن 
شركات أميركية صغيرة ومتوسطة 
فـــي قطـــاع الطيـــران يـــزور المنامـــة 
الستكشـــاف الفـــرص التجاريـــة فـــي 

البحرين.
وأكـــد المســـؤول األميركـــي في لقاء 
طاولـــة مســـتديرة مـــع الصحافييـــن 
البحريـــن  معـــرض  هامـــش  علـــى 
الدولـــي للطيـــران، أن جـــدول الوفد 
التجاري يشـــمل عددا مـــن اللقاءات 
مع مسؤولين بحرينيين، وأن الهدف 
مـــن الزيـــارة هـــو فهـــم أفضـــل لبيئة 
األعمـــال فـــي البحرين واستشـــكاف 
الفـــرص عـــن قرب، حيـــث كان الوفد 
قبل وصولـــه البحرين في زيارة إلى 

تل أبيب.
ووصف المســـؤول األميركي العاقة 
قويـــة  عاقـــة  بأنهـــا  البلديـــن  بيـــن 
واســـتراتيجية، حيـــث إن البحريـــن 

هـــي أول دولـــة فـــي الخليـــج توقـــع 
الواليـــات  مـــع  حـــرة  تجـــارة  اتفـــاق 
المتحـــدة فـــي العـــام 2004، مشـــيرا 
إلى أن التجارة نمت بين البلدين من 
700 مليـــون دوالر إلـــى أكثر من 2.3 

مليار دوالر في الوقت الراهن.
وقـــال المســـؤول “نحن متحمســـون 
البحريـــن،  مـــع  بالعاقـــات  للدفـــع 
نـــرى الكثيـــر مـــن الفـــرص، ونعتقـــد 

مـــن  بالعديـــد  قامـــت  الحكومـــة  أن 
الخطوات لتحفيـــز النمو االقتصادي 
وخلـــق الفـــرص، كمـــا تعامـــل بصورة 
جيـــدة فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة، 

والمحافظة على متانة االقتصاد”.
الشـــركات  بمشـــاركة  يتعلـــق  وفيمـــا 
البحريـــن  معـــرض  فـــي  األميركيـــة 
آرون  لفـــت  للطيـــران،  الدولـــي 
فينكاتارمـــان، إلى أنه يتضـــح للزائر 

إلى المعرض الوجود القوي للشركات 
األميركيـــة الكبيرة والتـــي تعتبر من 
الداعمين األوائل للمعرض، حيث إن 
الكثيـــر من هذه الشـــركات يعمل في 
البحريـــن والمنطقة، مؤكـــدا أن ذلك 
دليل علـــى وجود الثقة فـــي العاقة 
االســـتراتيجية بيـــن البلديـــن وآفاق 

نموها المستقبلي.
التجاريـــة  بالمنطقـــة  وفيمـــا يتعلـــق 
والتـــي  البحريـــن  فـــي  األميركيـــة 
دشـــنت أخيـــرا، أكد دعم بـــاده لهذه 
الخطـــوة وأنهـــا تعمل علـــى الترويج 
للشـــركات  بهـــا  للمنطقـــة والتعريـــف 
األميركيـــة وشـــرح الفـــرص الممكنة 
إلـــى أن  المنطقـــة، الفتـــا  فـــي هـــذه 
الحكومـــة البحرينية بـــدأت بالتحرك 
نحـــو اســـتقطاب شـــركات أميركيـــة 
للمنطقـــة التـــي ســـتفتح فـــي العـــام 

2025 كما هو مخطط.

آرون فينكاتارمان متحدثا للصحافيين

كشف مسؤول في الخطوط الجوية 
الســـعودية عن عزم الشـــركة تســـيير 
رحاتهـــا إلـــى البحرين عبر شـــركتها 
للطيـــران  أديـــل  شـــركة  الشـــقيقة 
منخفض التكاليف، في الوقت الذي 
تخطط فيه الشـــركة لرفع أســـطولها 

إلى نحو 250 طائرة.
اإلعاميـــة  الشـــؤون  مديـــر  وقـــال 
والتواصـــل فـــي الخطـــوط الجويـــة 
الشـــهراني، إن  الســـعودية، عبـــدهللا 
رحاتهـــا  بتشـــغيل  بـــدأت  الشـــركة 
عنـــد  ســـنوات  أربـــع  لمـــدة  داخليـــًا 
مؤخـــرًا  بـــدأت  لكنهـــا  انطاقهـــا، 
بالتوسع في وجهات خارج المملكة، 
حيث شـــغلت رحـــات إلـــى القاهرة 

وأن  المـــدن،  مـــن  وغيرهـــا  وعّمـــان 
البحرين ضمن الخطة المستقبلية.

إن  “البـــاد”  لــــ  الشـــهراني   وقـــال 
الخطوط الجوية الســـعودية تشارك 
للمرة السادســـة في معرض البحرين 
الدولـــي للطيـــران، حيـــث يأتـــي هذا 
العام بمشـــاركة للمنظومة المتكاملة 
الجويـــة  الخطـــوط  شـــركات  مـــن 
الســـعودية، حيـــث تتواجـــد نحو 12 
شـــركة، منها 4 شـــركات طيـــران إلى 
الســـعودية  والشـــركة  أديـــل  جانـــب 
للشحن والشركة السعودية للطيران 
الخاص، إلى جانب شـــركة الهندســـة 
وصناعـــة الطيـــران، وشـــركة “ســـال” 
اللوجســـتية، وأكاديميـــة  للخدمـــات 

األمير ســـلطان لعلوم الطيران، وهي 
الـــذراع األكاديمي الـــذي يتولى نقل 
المعرفة فـــي قطاع الطيران للمملكة 

وتوطين الصناعة.
وطيـــران أديـــل هـــي شـــركة طيران 
ومملوكـــة  التكلفـــة،  منخفضـــة 
للخطـــوط  العامـــة  للمؤسســـة 
العـــام   فـــي  وتأسســـت  الســـعودية، 
2016. ومقرهـــا مطـــار الملـــك عبـــد 
العزيـــز الدولـــي فـــي مدينـــة جـــدة، 
الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
حيـــث تقـــدم خدمـــة النقـــل الجـــوي 
باســـتقالية  وتعمـــل  االقتصـــادي، 
تامة عن شـــركة الخطوط السعودية 
للنقـــل الجـــوي، وتعـــّد أديـــل الـــذراع 

االقتصـــادي لهـــا، وإحـــدى وحداتهـــا 
وتـــم  المســـتقلة.  اإلســـتراتيجية 
إطاقهـــا فـــي العـــام 2017 بالتزامن 

مع اليوم الوطني السعودي.

وأشار الشـــهراني أن الشركة تعرض 
المعـــرض  فـــي  مشـــاركتها  خـــال 
لهـــذا العـــام طائـــرة بوينـــغ 787-10 
دريم اليـــن، الينز للخطـــوط الجوية 

الســـعودية، والتي تم اســـتامها هذا 
العـــام، وطائـــرة أيربـــاص a320  نيو 
التابعـــة لخطوط “أيدل”، والطائرتان 
موفرتان للوقود إلى جانب انخفاض 

نسبة الضوضاء فيهما.
الجويـــة  الخطـــوط  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـعودية تنوي توســـعة أســـطولها، 
جديـــدة  طائـــرة   37 طلبـــت  حيـــث 
 144 البالـــغ  لألســـطول  لانضمـــام 
طائـــرة، في حين يبلـــغ عدد طائرات 
طائـــرة،   27 نحـــو  “أديـــل”  خطـــوط 
وتنـــوي الشـــركة االقتصاديـــة كذلك 

زيادة عدد طائراتها. 
وأكد الشهراني أن الخطوط الجوية 
السعودية تخطط لتوسعة أسطولها 
ليصـــل إلى نحـــو  250 طائـــرة للعام 
شـــركات  أكبـــر  مـــن  لتكـــون   2030

الطيران في المنطقة.

الخطوط الجوية السعودية تعتزم زيادة أسطولها إلى 250 طائرة
تشارك بـ 12 شركة في معرض البحرين للطيران

للبحريـــن رحاتهـــا  تســـير  التكاليـــف  منخفـــض  للطيـــران  “أديـــل” 

الشهراني متحدثا لـ “^”
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شـــاركت عشـــرات الطائـــرات المدنيـــة 
معـــرض  فـــي  المختلفـــة  والعســـكرية 
انطلـــق  الـــذي  للطيـــران  البحريـــن 
الافـــت  مـــن  وكان  أمـــس  صبـــاح 
مشـــاركة طائرات بمئات المايين من 
الـــدوالرات، ولكـــن علـــى النقيـــض من 
ذلك تجد طائرات صغيرة قد تناســـب 
الجزيـــرة  نـــادي  وشـــارك  ميزانيتـــك. 
اإلماراتـــي فـــي المعـــرض، حيـــث طار 
بطائراتهـــم  طياريـــن  الســـبعة  قرابـــة 

الصغيرة للمشاركة في المعرض.
وقال مدير شـــركة ســـبورت افييشـــن 
والـــذي  العوضـــي،  رازي  الكويتيـــة، 
شـــارك بطائرته “تنـــكاد” الصغيرة وهو 
الوكيـــل لهـــا فـــي المنطقـــة أن تكلفـــة 
الطائـــرة الواحدة تقـــدر بنحو 50 ألف 

دينار.
الطائـــرة  هـــذه  تكـــون  أن  ويرجـــح 
وطائراتهـــا الرديفـــة أرخـــص طائرات 
معرض البحريـــن الدولي للطيران في 

نسخته السادسة.
وأوضـــح أنـــه باع أكثر مـــن 7 طائرات 
فـــي الفترة الماضيـــة وأن هنـــاك طلبا 

كبيرا على الطائرات الصغيرة.
التشـــغيلية  التكاليـــف  وبخصـــوص 
للرحلة، أشـــار العوضي إلى أن الرحلة 
من الكويت إلى البحرين تكلف قرابة 
200 دينار بما فيها الرسوم والتكاليف 
األخرى، حيث يمكن أن تحمل الرحلة 
شـــخصين مـــع متـــاع يقـــدر بنحـــو 20 

كيلو.
تدريـــب  علـــى  العوضـــي  ويشـــرف 
فـــي  الراغبيـــن  الهـــواة  الطياريـــن 
الحصول على رخصة لقيادة الطائرات 
الصغيرة ذات األوزان الخفيفة، حيث 
يقـــوم بإعطائهـــم دروســـا نظريـــة في 
الكويت قبل أن يلتحقوا للدراسة في 

نادي طيران الجزيرة في اإلمارات.
ويتم شـــحن الطائرات بوقود من نوع 
أوكتين 95 وهو نفس المستخدم في 

السيارات العادية.
الهـــاوي  الكويتـــي  الطيـــار  ويقـــول 
عبدالعزيز حســـن، والـــذي حصل على 
النـــادي  مـــن  هـــواة  طيـــران  رخصـــة 
وسيشتري قريبًا طائرته الخاصة، إنه 
قاد إحدى طائرات النادي من أبوظبي 
إلـــى البحرين للمشـــاركة في المعرض 

ألول مرة على مستوى شخصي.
وأوضـــح حســـن أن تكلفـــة التدريـــب 
لقيـــادة طائـــرة صغيـــرة والتـــي تـــزن 
كيلوجـــرام   600 الكاملـــة  حمولتهـــا 
وأكثـــر مـــن 300 كيلو جـــرام من دون 
حمولـــة، نحـــو 4 آالف دينـــار بحريني 
مـــن  العديـــد  توجـــد  حيـــث  تقريبـــًا، 

المصانع العالمية التي توفر مثل هذه 
الطائرات منها من إيطاليا ووأوكرانيا 

وغيرها.
وأشار إلى أن عملية التدريب تستغرق 
قرابـــة الشـــهر واحد للشـــخص ســـريع 
يمكنـــه  حيـــث  والتعلـــم،  االســـتجابة 
المعتـــرف  الرخصـــة  علـــى  الحصـــول 

بها فـــي دولة اإلمـــارات، ويمكن له أن 
يســـتأجر طائـــرة بنحـــو 80 دينارا في 
الســـاعة أو يشـــتري طائرتـــه الخاصة 
والتـــي يتـــم تســـجيلها فـــي اإلمـــارات 
باســـم النـــادي، حيـــث يتـــم دفـــع مبلغ 

مالي فقط لقاء إقاع الطائرة.

ألف دينار
ــاٍو ــ هـ ــار  ــ ــي ــ ط ــة  ــ ــص ــ رخ ــيـــل  ــنـ لـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ آالف   4

علي الفردان من قاعدة الصخير الجوية | تصوير: خليل إبراهيم

علي الفردان من قاعدة الصخير الجوية  | تصوير: خليل إبراهيم

محمد الجيوسي

علي الفردان من قاعدة الصخير الجوية | تصوير: خليل إبراهيم

تكلفة الحصول على 
طائرة خاصة صغيرة
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 مشاهدات من معرض
البحرين الدولي للطيران

               تصوير:
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دشـــنت لجنـــة يوســـف وعائشـــة المؤيـــد لألعمال 
الخيريـــة، كجـــزء مـــن مهمتهـــا تجـــاه المجتمـــع، 
حملـــة لتوزيـــع أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة على 
موظفيهـــا؛ لمســـاعدة أبنائهـــم علـــى الســـعي فـــي 
دراســـتهم وأن يكونوا جـــزًءا من ازدهار البحرين 
وتطورها، وذلك يعتبر امتنانا وتقديرا من شركة 
يوســـف خليل المؤيـــد وأوالده لجهود الموظفين 

وتفانيهم.

“يوسف وعائشة المؤيد” الخيرية توزع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على موظفيها

الفجر: 04:32 - الظهر: 11:23 - العصر: 02:29  

المغرب: 04:51 - العشاء: 06:09

“زيـن” ترفع أرباحها الصافية إلى 497 
مليون دوالر بنمو 12 % عن التسعة أشهر

إيرادات المجموعة تسجل زيادة قوية بنحو 12 % لتصل 4.2 مليارات دوالر

رفعت مجموعة زين )الُمدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز: ZAIN( أرباحها الصافية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية 
الحالية إلى 152 مليون دينار كويتي )497 مليون دوالر( بنسبة نمو بلغت 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام األخير، وسجلت 

ربحية السهم الواحد 35 فلسا.

وسجلت زين أكبر مجموعة اتصاالت في أسواق الشرق األوسط 
وإفريقيـــا نمـــوا قويـــا علـــى كافـــة مؤشـــراتها الماليـــة، إذ أظهرت 
النتائج المالية المجمعة ارتفاع اإليرادات بنحو 12 % لتصل إلى 
1.3 مليار دينار )4.2 مليارات دوالر(، مقارنة مع إجمالي إيرادات 
بلغ 1.1 مليار دينار )3.8 مليار دوالر( عن الفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وحققـــت مجموعـــة زين أرباحـــا قبل خصـــم الفوائـــد والضرائب 
واالســـتهالكات )EBITDA( عـــن فترة التســـعة أشـــهر 491 مليون 
دينـــار )1.6 مليـــار دوالر(، بنســـبة نمـــو 3 %، مقارنـــة 478 مليون 

دينـــار )1.6 مليـــار دوالر( عـــن نفـــس الفتـــرة من 
العـــام 2021، وبلـــغ هامـــش األرباح 
الفوائـــد والضرائـــب  قبـــل خصـــم 
ذات  عـــن   %  39 واالســـتهالكات 

الفترة.
وعزت المجموعة نمو المؤشـــرات 

الماليـــة خالل هذه الفتـــرة إلى قوة 
الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وزخم عملياتها التجارية، إذ حققت 
عملياتها نموا قويا في أســـواق الكويت، الســـعودية، والســـودان، 
مـــع تنوع العروض والخيارات التـــي تقدمها في قطاع الخدمات 
الرقميـــة، إذ حققت األخيرة نســـب نمو قويـــة في اإليرادات على 
وجـــه التحديـــد، حيـــث بلغـــت 47 %، وعـــزت المجموعـــة أيضـــا 
نمـــو المؤشـــرات الماليـــة عن هذه الفتـــرة إلى التوســـع في قطاع 
المشاريع واألعمال الـ B2B، واالنتشار الذي تحققه أعمال شركة
ZainTech  فـــي خدمـــات الســـحابة والخدمـــات المـــدارة واألمن 

السيبراني.
وسجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة نموا صحيا 
عن فترة الربع الثالث، إذ سجلت األرباح الصافية نموا بنسبة 10 
% لتصـــل إلى 54 مليـــون دينار )176 مليـــون دوالر(، بربحية 13 

فلسا للسهم الواحد، ونمت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالســـتهالكات )EBITDA( بنســـبة 2 % لتصـــل إلـــى 171 مليون 
دينـــار )555 مليـــون دوالر(، وقفزت اإليـــرادات المجمعة الفصلية 
بنسبة 15 % لتصل إلى نحو 441 مليون دينار )1.4 مليار دوالر(.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة زيـــن، أحمـــد الطاحـــوس 
“تعكـــس النتائـــج الماليـــة القويـــة التنفيـــذ الناجح الســـتراتيجية 
أعمالنـــا التي تواكـــب التحوالت األخيرة، والتي نســـتند فيها إلى 
التواجد القوي لعملياتنا في أسواق المنطقة، إذ تواصل المجموعة 
بحمـــاس مبادراتهـــا في توفيـــر عمليات اتصـــال هادفة، وإحداث 
تطورات إيجابية لعمالئها وشركائها، حيث 
تركـــز علـــى تمكيـــن مجتمعاتهـــا بإثراء 
محفظة أعمالها بأحدث المنتجات 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  والخدمـــات، 
فـــرص  فـــي  اســـتثماراتها  تعزيـــز 

النمو المربحة”.
وقـــال نائب رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
والرئيـــس التنفيذي في مجموعة زين، بـــدر ناصر الخرافي “يبرز 
النمـــو القـــوي  لمؤشـــراتنا الماليـــة التزامنا المســـتمر فـــي الحفاظ 
على مجاالت أعمالنا األساسية بتطوير وتحديث البنية التحتية 
لشـــبكاتنا في أســـواق الشـــرق األوســـط وإفريقيا، والتوســـع في 
بناء المنصات الرقمية، إذ ســـعت زين إلى اكتســـاب مجاالت نمو 

جديدة تؤمن لها التنوع في توليد التدفقات النقدية”.
وأوضـــح الخرافـــي قائـــال “مـــع التحديـــات التي واجهـــت مناطق 
عملياتنـــا التـــي تنوعـــت ما بيـــن اقتصاديـــة واجتماعيـــة، يضاف 
إليها تحديات الصناعة من منافســـة وتســـارع وتيـــرة التطورات 
التكنولوجيـــة؛ فـــإن ســـجل زيـــن الحافـــل بالمرونـــة الكافيـــة في 
التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه التطـــورات جعلهـــا تواكب هذا المشـــهد 

المتغير، واالستفادة من فرص النمو التي قد تنشأ”.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.030

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.22

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.901

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.335

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.14

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.318

بنك السالم 
SALAM BD 0.094

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.28

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.43

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.076

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

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.433

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.486

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.240

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.047

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.601

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.245

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.74

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.473

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.14

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.155

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.700

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.754

أحمد الطاحوس بدر الخرافي
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